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• Marian Danstrup
anbefaler blandt andet
følgende datingsider
for seniorer:

• www.facebook.dk
• www.50plusmatch.dk
• www.senior-date.dk
• www.dating.dk
• www.match.com
• PåMarian Danstrups

hjernmesidewww.rnari-
andanstrup.com kan du
læsemere om hende og
finde mangetlere links
til datingsider.

Marian' Danstrup har selv fun-
det sin kæ~este,på nettet, og hun
havde mange gode råd om at
date pånettet. Foto:LarsSkov

Nettet er genialt sted at mødes
Man skal være en '
lille smule hård i
filten, bruge sin
sunde fornuft og
tro på kærligheden,
råder Marian Dan-
strup.

EGEDAL: - Nettet er verden
største sociale netværk
og et genialt sted at møde
mennesker, Det fastslog
datingkonsulent, coach og
foredragsholder Marian
Danstrup, da hun i mandags
holdtforedraget »Klik dig til
kærligheden« i HEP-Huset i
Stenløse.

Her havde forebyggel-
seskonsulenterne i Ege-
dal Kommune sat fokus på .
livsnydelse i den sene al-
der i anledning af Uge Sex,
og efter Hans Erik Jordan
Madsens foredrag om hvor
meget fornøjelse, man kan
have af en ipad, var det Ma-
rian Danstrups tur til at
fortælle om mulighederne

for at finde sig en partner på
nettet.

Hun fortalte, at der er 120
datingsider alene i Dan-
mark, og nogle er delt op i
grupper, så man kan finde
en, der interesserer sig for
kæledyr eller golf lige som
en selv.

- I dag findes der noget for
alle, sagde Marian Dan-
strup, der slog fast, at der
ikke er nogen grund til at
være bekymret for at betale
med sit dankort for at være
med på en dating-site.

Hun har selv været mere
eller mindre aktiv på da-
tingsider i de seneste 10 år,
og for tre år siden fandt hun
selv sin nuværende kære-
ste Niels-Erik på nettet. De
holder sommetider foredrag
sammen og som optakt til et
foredrag i Vejle var de med i
et indslag i TV-Syd, hvor en
kvinde fortalte om, hvordan
hun var blevet snydt af en
Mr. Harris, der havde lokket
hende til at betale penge til
hans datters -hospitalsop -,
hold.

Indslaget blev også vist
i HEP-Huset, og her lagde
Marian Danstrup ikke skjul
på, at man skal være forsig-
tig.

- Hvor der er muligheder,
er der også risici. Selvføl-
gelig kan du skjule dig på
en dating-side, og man. skal
ikke betale penge og altid
være forsigtig. Man skal
tænke fornuftigt og tænke
sig om, fastslog hun.

Men når det er sagt, så me-
ner hun, at muligheden for
at finde kærligheden er stor,
og hun synes ikke, man skal
skamme sig over at lede ef-
ter en kæreste på nettet. Til
gengæld er det også vigtigt
at skrue sine forventninger
ned, så man ikke møder op
med troen på, at man står
over for sin næste kone el-
ler kærest blot fordi man
skal mødes og drikke en kop
kaffe eller en øl.

Ifølge Marian Danstrup
er opskriften på. succes og
gode oplevelser er, at man
er meget klar om, hvad man
vil, og får signaleret. sine

kerneværdier i profilen, der
gerne må være lidt selviro-
nisk og humoristisk. Man
må også gerne skrive, hvad
man forventer at den per-
son, man gerne vil finde, og
hvis forventningen også er
sex, så anbefaler Marian
Danstrup, at man hurtigt
får signaleret det uden at
bruge ordet sex, som kan få
datingudbydere til at slette
profilen.

- Man kan godt skrive, at
man gerne vil have et kram,
forklarede hun.

Når kontakten skal etable-
res, så anbefaler hun, at man
skriver lidt sammen først,
og hvis man også gerne vil
tale i telefon med en mulig
kandidat, så fraråder hun,
at man giver vedkommende
et privatnummer, der kan
spores til ens adresse.

- Jeg anbefaler, at man
køber en billig telefon med
taletidskort, sagde Marian
Danstrup, selvom hun al-
drig selv har haft dårlige
oplevelser.

- Jeg har kun mødt søde

mænd, men man skal bruge
sin sunde fornuft, sagde
hun.

Hun fraråder også, at man
bliver hente på sin bopæl af
en, man ikke kender, og an-
befaler i stedet, at man mø-
des på for eksempel en cafe i
et afgrænset tidsrum.

-Det fleste kan holde ud en
times tid, mente hun.

Hvis man vil afvise en per-
son, man ikke er interesse-
ret i, så synes hun, at man
skal gøre det høfligt, men
hun erkender også, at alle
ikke er det. Nogle svarer slet
ikke og andre svarer ikke
pænt, så hvis man vil lede
efter en partner på nettet,
så skal man kunne klare af-
visninger og ikke tage dem
personligt.

- Man skal være en lille
smule hård i filten; men man
skal tro på det. Vi skal tro på
kærligheden, og så lykkes
det også, sagde hun.
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