
 

MENINGSFULDE SAMTALER 
Tal med andre om fælles interesser  
 
Meld dig som bruger i dag og hjælp os med at skabe Online Befriender - Det nye 
digitale fællesskab, hvor du kan have meningsfulde videosamtaler om netop dét, 
der interesserer dig. 
 
Det hele foregår, når du har tid og lyst til at snakke med nogen. Det kræver ikke andet end 
adgang til internet samt en bærbar computer, tablet eller smartphone.  
 
Du taler i videosamtalen med en frivillig, der deler dine interesser, og som er klar til at 
snakke. Alle frivillige er uddannet i brugen af Online Befriender og til at bidrage til gode, 
trygge samtaler.  
 
Overordnet er formålet med Online Befriender at skabe, udvikle 
og vedligeholde sociale relationer. Det kan måske lyde utroligt, 
men forskning dokumenterer, at helt almindelige samtaler er 
noget af det vigtigste for at sikre et godt helbred og et 
meningsfuldt liv.   
 
Derfor er det vigtigt, at vi alle har nogen at snakke med - og 
dette er netop hvad Online Befriender sikrer.  
 

Hvem kan være med? 
Alle over 18 år, der har lyst til at skabe flere sociale relationer - uanset om du er studerende, 
i job, pensionist eller noget helt fjerde.  
 
Platformen er meget let at bruge - alle kan være med. Har du lyst, hjælper vi dig i gang. Du 
skal blot kontakte os på nedenstående mail eller telefon. 
 

Sådan opretter du dig 
Gå ind på: www.onlinebefriender.com , tryk på “Ny bruger” og indtast voucher-koden, som 
du har modtaget via sms, mail eller telefon. Så er du i gang og kan påbegynde på din første 
samtale. Du kan se en kort introduktionsvideo her: “Introduktion til Online Befriender” (eller 
fremsøg titlen på youtube.com). 
 
Har du spørgsmål? Så ring eller skriv - vi sidder klar til at hjælpe dig:  
info @connec.dk  / +45 93 40 30 14 

Online Befriender udvikles og udbydes til borgerne i Esbjerg af     &     
 

http://www.onlinebefriender.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yeaRJIHYjf4
mailto:info@connec.dk

