
viover60  Singeltreff
GEILO

Ønsker du deg en kjæreste? Sett av helgen 22.–24. mai 2015. 
Da samler vi single kvinner og menn over 60 år til en seriøs 
sjekkehelg, med organisert speed-dating! – Vi tilbyr godt voksne 
single en sosial møteplass hvor amors piler kan skyte blink, sier 
sjefredaktør Anne Marit Hjelme.

H
un ler godt over å bli kalt de godt voks
nes «Kirsten Giftekniv» nå når VI OVER 
60 drar i gang dette sjekkearrangementet, 
og understreker at suksessen ikke måles i 

antall inngåtte giftermål. 

Romantisk hjelper
– Nei, dette handler om å skape et trygt og seriøst 
møtested for single menn og kvinner over 60 år 
som ønsker å finne en kjæreste. Det er mangel på 
fysiske møteplasser i samfunnet i dag, ikke alle 
er komfortabel med å søke kjærligheten på net
tet eller på barer, sier Hjelme. Som heller vil bli 
kalt en «romantisk hjelper». – Vi tror på kraften i 
kjærlig heten og vi tror at det er viktig for mennes
ker å kunne gi og få kjærlighet gjennom hele livet. 
For mange vil det å ha en ledsager og partner, en 
kjæreste å dele hverdagen med, øke livskvalite
ten. Vi vet at mer glede og mening i tilværelsen 

har betydning for vår fysiske og psykiske helse. 
Mange føler ensomhet på eldre dager, de mister 
sine ekte feller, venner og arbeidskolleger. Dette 
kan være vanskelig å snakke om, og enda vanske
ligere å gjøre noe med.  

Speed-dating
Anne Marit Hjelme opplyser at andelen eldre sing
le øker kraftig. – Mange blir enker og enkemenn, 
stadig flere over 60 år skiller seg. Noen godt voks
ne trives i alenetilværelsen og med singel livet. Vi 
henvender oss til den gruppen som ikke gjør det. 
De som lengter etter en romantisk venn og kjæ
reste, men som ikke vet hvor de skal lete. Hvor 
han eller hun finnes. Vi er på jakt etter de som er 
klar for en relasjon, som har åpent hjerte. Når du 
har passert 60 år er det ikke tid å miste, de fleste 
årene i livet er tilbakelagt. VIOVER60Singeltreffet 
går rett på sak, og har til hensikt å vise frem og    
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På

jakt
etter kjærligheten?

Sjefredaktør
Anne Marit Hjelme



koble flest mulig kjærestepar. Derfor tar vi i bruk 
de samme moderne metodene som de unge gjør; 
Vi inviterer alle til å speeddate hverandre! 

Mennene må med
– Det lyder mer skummelt enn det er, sier sjef
redaktøren og forklarer at det i praksis betyr at 
hver eneste deltaker får noen minutter alene med 
hver av de andre deltakerne av det motsatte kjønn. 
I løpet av disse minuttene får de anledning til å 
«selge seg inn» og sjekke om det er kjemi med den 
andre. Hvis de ønsker å bli bedre kjent, utveksler 
de kontaktinformasjon. – Alle vil få god tid denne 
helgen til å bli litt kjent og flørte, vi skal ha vin
smaking, høre på foredrag, spise sammen, gå tur 
og danse. Så håper vi at de som finner kjemien 
og tonen følger hverandre opp når de kommer 
hjem og at noen faktisk finner kjærligheten, sier 
hun. Og oppfordrer spesielt de single mennene 
til å melde seg på. – Vi vet av erfaring at kvinnene 
lettere deltar på reiser og arrangementer, men vi 
oppfordrer virkelig mennene til å bruke denne 
enestående anledningen – ellers blir det vanske
lig å være en «romantisk hjelper», avslutter Anne 
Marit Hjelme.
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Programmet:

Fredag:
12.00:  Innsjekking hotell
13.00–13.30:  Velkommen ved Anne Marit   
 Hjelme, sjefredaktør VI OVER 60. 
 Gjennomgang av programmet disse  
 tre dagene
13.30–14.30:  Foredrag med Gro Isachsen, 
 forfatter, sexolog og samlivsrådgiver
14.30–15.00:  Pausemat og kaffe
15.00–17.00:  Vinkurs og vinsmaking 
19.00:  Middag 
21.00–  Sosialt samvær med dans

Lørdag:
09.00–10.00:  Foredrag med Gro Isachsen, 
 forfatter, sexolog og samlivsrådgiver
10.30–13.00:  Speed-dating. Deltakerne fordeles 
 på to rom. 25 kvinner og 25 menn 
 i hver gruppe   
13.00–14.00:  Lunsj
14.00–16.30:  Speed-dating. Deltakerne fordeles 
 på to rom. 25 kvinner og 25 menn 
 i hver gruppe.              
17.00–18.00:  Felles gåtur
19.00: Middag
21.00– Sosialt samvær med dans

Søndag:
10.00–11.00: Foredrag med Gro Isachsen, 
 forfatter, sexolog og samlivsrådgiver
11.15–11.30:  Speakers corner. Vi deler 
 opplevelser
11.30–12.00:  Avslutning ved Anne Marit Hjelme
12.00– Utsjekk fra hotellet og hjemreise

Meld deg på!
22.–24. mai 2015. Vestlia hotell, Geilo
Pris: 3.400,- 
per pers (inkl. opphold/mat/innhold)
Påmelding: johanna@vestlia.no eller 
tlf. 32 08 72 00

3 interessante 
FOREDRAG!
VIOVER60s egen 
samlivsterapeut og faste 
skribent, Gro Isachsen, 
er med på laget og vil 
holde tre timelange 
foredrag denne helgen.  
Fredagsforedrag: 
Hvorfor er kjærlighet 
så viktig gjennom hele 
livet – også i voksen 
alder? 
Lørdagsforedrag:
Hva bør vi se etter hos 
en partner når vi sjekker 
i moden alder? 
Søndagsforedrag:
Hvordan endrer sexlivet 
seg i voksen alder? 

FLØRT. Blikkontakt, en 
skål – og kanskje noe mer?

NYTELSE.  Slapp av i spa-
avdelingen på hotellet.

PEISILD.   Koselige sofagrupper innbyr til en prat.

  Meld deg på nå! Førstemann til mølla!
    Max 50 single menn og 50 single kvinner

Gro Isachsen


