
”SENIORER og SPEEDDATING” 
Nye venskaber i seniorlivet 

 

Og nej…..! Det handler ikke om at finde en ny partner  

Det handler om, at komme ud af busken og lære andre mennesker at kende  

 
 
Egentlig er konceptet udviklet for enlige der søger en kæreste. Vores ambition med ”Seniorer 
og Speedating” er knap så amourøs, men mere et beskedent ønske om at konceptet kan skabe 
grobund for nye venskaber. Eller måske friske op på gamle. 
          
Arrangementet giver deltagerne mulighed for at præsentere sig for hinanden på en åben og 
sjov måde. Men gør de nu også det? At fortælle andre om sig selv kan være svært. F.eks. kan 
det at rose sig selv, være grænseoverskridende for mange.                
 
Hvordan foregår det?       
Indledningsvis vil vi gerne tale lidt om, hvorfor janteloven og andre tabuer har så stor magt 
over mange af os. Derefter placerer deltagerne sig parvis over for hinanden. Man præsenterer 
sig, fortæller f.eks. om sine interesser, hvad man er god til og om sine forhåbninger til 
fremtiden. Løst og fast. På bordene ligger poser med supplerende og inspirerende spørgsmål, 
man kan benytte hvis man vil.  
Efter 5 minutter ringer klokken, man får en ny partner, og processen gentages. Dette 
fortsætter til alle, eller så mange som tiden tillader, har præsenteret sig for hinanden.  
Ved arrangementets begyndelse udleveres et skema med deltagernes navne. Man krydser 
løbende Ja eller Nej, ud for dem man har talt med. Skamaet er foldet, så dette kan gøres 
diskret. 
Når arrangementet er slut, indsamles skemaerne. Personer med et fælles Ja-ønske om at ses 
igen, får efterfølgende hinandens telefonnumre og e-mail tilsendt. Nej-tilkendegivelser 
makuleres.  

 



Et traditionelt foredragsarrangement bliver det garanteret ikke. Men vi er sikre på, at 
deltagerne får nogle hyggelige, sjove og interessante timer sammen. 

Arrangementet begynder på det tidspunkt på dagen der passer deltagerne bedst.                  

Varighed: ca. 2 1/2 – 3 timer              

Pris: 3500 kr.    (Uden for Fyn, et tillæg på 500 kr.) 

Deltagerantal: max. 40 

Booking: Jens Kock  Mobil: 2031 8908  jenskock1801@gmail.com 

 

 

 
 

 
Mød os på YOUTUBE.   Søg: ”Nye venskaber i seniorlivet” 
 
Venlig hilsen                   
Jens Kock & Kurt Kvante                          
Seniorliv          
Rødeledsvej 72 
5700 Svendborg 

mailto:jenskock1801@gmail.com

