
Single kursus
BID LIVET I LÅRET

OG FIND DIG EN KÆRESTE

VELKOMMEN 
TIL

Kurset henvender sig til dig, som stadig uønsket er single. 

Sigtet med kurset er sammen med dig at gå på op dagelse 

i nye mulige måder at finde en kæreste på.

Torsten Grosen

Født 1962

PD-psych, ex. i klinisk og almen psykologi

Har egen praksis

Gitte Grosen

Født 1963

Aut. Cand. Psych. Århus Uni. 1996

Har egen praksis

Kursus A d. 22.– 24.8.08 

Kursus B d. 5.–7.9.08

Kursushonorar: 1500,- kr.

Tilmelding

Send os depositum 500,- kr. til kursus A inden d. 15. 

august, og til kursus B inden d. 22. august. 

Tilmeld dig pr. mail og du får tilsendt kontonummer. 

Vi bliver maks. 40 deltagere.

Kontakt

Gitte tlf. 20 40 53 72 eller

gittegrosen@bnaamail.dk

www.gittegrosen.dk

Torsten tlf. 60 14 99 71 eller

totgro@gmail.dk

www.psykeogvelvære.dk

Lokaliteter

Kildehøjen 2 (B), 8240 Risskov

Busforbindelser

7, 9, 12, 53, 56, 58



Fredag aften 19.30  –  22.00

Vi mødes og hilser på hinanden. 

Alle præsenterer sig ganske kort. 

Programmet for weekenden gennemgåes. 

Introduktion til de næste par timer. 

Sigtet er, at du bliver mere klar på, hvad der fast-

holder dig i dit uønskede singleliv, og forhindrer dig 

i at møde en kæreste. Først da kan du ændre på 

det. 

Lørdag 9.30 –18.00

Introduktion til dagen.

Fokus er, at du danner dig et klarere billede af, hvil-

ken mand/kvinde du ønsker at dele dit liv med. 

Idéstorm – hvor finder du en mulig kæreste. 

Vi fokuserer også på, hvordan du præsenterer dig 

ærligt på en konstruktiv måde. Målet er, at du laver 

en beskrivelse af dig selv og det unikke ved netop 

dig, som du måske senere kan bruge i en dating-

profil. 

„
„Den ægte kærlighed er som en flot, sjælden og 

skrøbelig blomst, der kun vokser helt ude på afgrun-

dens rand. Hvis du vil have den ind i dit liv, må du 

vove dig helt derud, hvor du aldrig før har været.“

„Et liv uden erotik, kærlighed, venskab, intimitet, 

glæde og kreativitet er ikke værd at leve, så  disse 

basale livsværdier må du ikke bare give op og resig-

nere… Der er mindst én til os alle.“

Ebbe Scheel Krüger og 

Else Marie Schultz Rasmussen

„Hvis du vil bruge hovedet for at finde kærligheden, 

må du også bruge hovedet før du dater“… „At bruge 

hovedet til at finde kærligheden betyder, at du tror 

på dig selv, dit menneskeværd og din værdi.“

Phillip C. McGraw

„Frihed er, hvad jeg gør ved det, som de har gjort 

mig til.“

Sartre

Søndag 9.00 –16.00

Introduktion til dagen – afsluttende øvelser.

Her fokuserer vi på dit første møde med en mulig ny 

kæreste og inddrager konkrete øvelser, så du bliver 

mere fortrolig med nye måder at møde en mulig ny 

kæreste på. 

Afslutningsvis evaluerer vi på, hvad du fik med fra 

kurset og om du nåede det, som du  ville.

�
Lørdag og søndag begynder vi dagene med fri og 

kreativ dans for at løsne op i kropsspændinger og 

skabe en tryg stemning. 

Medbring dag- eller notesbog og skriveredskaber og 

evt. farver. 

Kursusprogram finder du på Gittes hjemmeside. Du 

kan også henvende dig pr. mail og vi mailer pro-

grammet til dig.  


