Online Besøgsven
Quick Guide

Online Besøgsven

Er en ny service til dig, der gerne vil
have flere at snakke med i dagligdagen.

Så let er det

Du kan bruge Online Besøgsven til at
tale med andre – lige når du har lyst. Du
kan også se billeder og videoer og tale
flere sammen på en gang.
Du bestemmer selv hvornår
Du bestemmer selv hvor
Du bestemmer selv hvad

Holstebro Kommune

Mental sundhed er ét af de fem temaer i
kommunes sundhedspolitik. Lige nu
arbejdes der blandt andet med at
bekæmpe ensomhed blandt seniorer.

Brug for hjælp

Der er mulighed for at få hjælp fra Kultur
og Frivillighusets IT venner på 97413055
eller: kfh@kulturogfrivillighuset.dk. Der
er åbent Mandag–torsdag 9–15 og
fredag 9–13. Du kan også kontakte
connec på info@connec.dk.

Hvem står bag

Online Besøgsven er etableret i
samarbejde mellem Holstebro
Kommune, Røde Kors og connec.

Et nyt mødested

På Online Besøgsven kan du tale med
andre mennesker. Her kan du føre en tryg
samtale med andre mennesker om noget
du interesserer dig for. Du kan snakke om
det, du har på hjerte med plads til hygge,
undren og diskussion.

Sådan kommer du igang

Du skal bruge er en computer, en tablet
eller en smartphone, og adgang til
internet.
Du skal åbne en browser og skrive:
www.onlinebefriender.com. Så kommer du
til login siden. Her trykker du “Ny bruger”
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Opret brugerprofil

Som førstegangsbruger skal du oprettes og
bruge den kode du får udleveret. Det tager
ca. 5 min.

Så er du igang

Når du har oprettet din profil kommer du
direkte til startsiden, hvorfra du starter dine
samtaler.
Vælg det emne du helst vil snakke om, og
ring op. Så er du igang.

Brugerprofil side eksempel

Du opretter din personlige profil, der bl.a.
omfatter fødselsår, navn, mail-adresse, et
profilfoto, boligform, og vigtigst: Dit valg af
favorit emner.
Vi passer på dine oplysninger og bruger
dem kun til at sikre dig den bedste løsning.

Startsiden

Husk du kan lave alle de samtaler du har
lyst til hver dag.
Du kan læse mere på www.connec.dk

