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EnsomhEd
Jens kirk Pedersen 
jekk@dagbladetholstebro.dk

hoLsTEBRo: - Det er dejligt at 
have øjenkontakt. Samtidig 
er det ikke så forpligtende 
som at skulle gå ud og møde 
en ny person på en café. Så-
dan siger Jette Haahr Peder-
sen, som har været med til 
at teste et nyt system, hvor 
borgere, som savner nogle 
at snakke med, kan møde 
en frivillig via en skærm fra 
hjemmet. Online Befriender, 
hedder systemet.

57-årige Jette Haahr Peder-
sen har været førtidspensio-
nist i knap 20 år - og hun vil 
ikke kalde sig ensom.

- Men det er svært at etab-

lere forbindelser, når man ik-
ke har et job og har kolleger. 
Det betyder, at man selv skal 
finde et indhold i tilværelsen, 
siger Jette Haahr Pedersen.

Hun er én af de syv bru-
gere, som har været med til 
at teste "Online Befriender", 
som Holstebro Kommu-
ne har købt, og hvor bruge-
re kan ringe op til frivillige, 
når de mangler én at snakke 
med.

Systemet bruges på tværs 
af flere kommuner - og både 
brugere og frivillige oplyser 
deres interesser.

Jette Haahr Pedersen spil-
ler både på cello og fløjte, 
og hun går især op i klassisk 
musik og filosofi. Og via sin 
computer snakker hun nu en 
gang om ugen med en mand 

i Aarhus med de samme in-
teresser.

- Vi aftaler fra gang til gang, 
hvad vi skal snakke om næ-
ste gang - måske en bestemt 
komponist. Men vi snakker 
også om hverdagsting, så det 
er også en god øvelse i small-
talk, siger Jette Haahr Peder-
sen, som har familie i om-
rådet - men ikke mand og 
børn.

- Når man snakker om et 
bestemt emne med et nyt 
menneske, slipper man over 
flovheden over som det før-
ste at fortælle, at man er på 
førtidspension, siger Jette 
Haahr, der er opvokset i Hol-
stebro og blev uddannet og 
fik job hos ØK i København, 
før hun for 18 år siden vendte 
tilbage til byen.

Hun er glad, når hun har 
haft den ugentlige samtale 
med sit nye bekendtskab.

- Man blive opstemt af en 
en god snak, og det giver en 
psykisk overskud, når man 
har haft en god samtale - og 
med et godt indhold, siger 
Jette Haahr Pedersen, som 
selv er frivillig i andre sam-
menhænge.

Frivillig på god og ny måde
Sanne Sørensen er en af de 
frivillige, som har været med 
til at teste Online Befrien-
der, før det for alvor blev sat 
i gang 1. februar.

- Jeg brænder for frivilligt 
arbejde, og jeg har tit tænkt, 
at der manglede sådan no-
get for folk, der mangler én 
ven at snakke med. Og hvor 

det ikke handler om at date, 
siger Sanne Sørensen, der er 
under uddannelse som so-
cialrådgiver.

- Men når jeg går ind i en 
samtale her, så er det som 
en ven og som en ligeværdig 
person. Det er ikke som so-
cialrådgiver eller støtteper-
son, siger Sanne Sørensen, 
som har to børn på fem og 
14 år, mens hendes mand er 
ansat i militæret.

- Det her forpligter ikke så 
meget som at være i en frivil-
lig café. Man kan være på, når 
man lige har tid, siger kvin-
den, som er vant til frivilligt 
arbejde.

- Det passer ofte godt for 
mig at være på klokken 20, 
når den mindste er lagt i 
seng, og manden er placeret 

foran fjernsynet, siger hun 
med et smil.

Hun har talt seks-syv gan-
ge over systemet med den 
mand, som har behov for en 
at snakke med.

- Det er som at invitere en 
anden ind i ens stue, når man 
ser bogreolen i baggrunden 
på skærmen. Det giver en fri-
hed til at tale om alt: livret-
ter, håndbold, rejser og an-
det. Man får en relation, og 
man får måske en ny interes-
se. Hvis den anden har været 
syg, spørger man ind til det, 
siger Sanne Sørensen.

Hun lægger vægt på, at 
samtalerne ikke skal handle 
om større problemer og ar-
bejdsløshed.

- Det er noget helt andet, 
end når en borger snakker 

nyt netværk skal 
hjælpe borgere, 
som keder sig
Det er vigtigt at se hinanden i øjnene - selv om 
det er via en skærm. Det er baggrunden for et nyt 
tilbud, hvor enlige og sårbare kan mødes og finde 
en frivillig som en ny ven at tale med via nettet.

Det at have en person at snakke med er helt afgørende for at have et godt liv, og derfor er der et 
stort behov for online befriender. medborgerskabskoordinator ann-kathrine Pihl (t.h.) har været 
med til at introducere systemet, mens sanne sørensen (t.v.) og Jette Haahr har været med til at 
afprøve det som frivillig og som bruger, og de har kun gode erfaringer. Foto: morten stricker
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Jette Haahr Pedersen (t.v.) 
og sanne sørensen har begge 
været med til at afprøve online 
befriender, hvor man kan 
finde en at snakke med, hvis 
man er ensom eller mangler 
en at snakke med. De har 
kun ros til systemet med en 
videosamtale via telefon 
eller computer - og hvor man 
snakker ud fra interesse. Foto: 
morten stricker

med en kontaktperson på 
jobcentret. Og helt forskelligt 
fra et dating-site, siger Sanne 
Sørensen.

Det er især mange stude-
rende på VIA, som har meldt 
sig til at være frivillige i On-
linebefriender.

- Det gør det lettere at være 
frivillig, at man kun skal bin-
de sig til seks timer om må-
neden - og ikke på et bestemt 
tidspunkt. Her kan man også 
være med, selv om man bor 
i en hel anden by, siger hun.

Ensomhed koster
Forventningen er, at der vil 
være flest brugere mellem 
klokken 17 og 21. Men i prin-
cippet vil det være åben for 
brugere 365 dage om året - 
og hele døgnet, når der kom-

mer flere brugere. Og syste-
met blev også brugt i julen.

- Hvis man er alene i ju-
len, mens andre er sammen, 
kan man have et stort behov 
for at snakke med et andet 
menneske. Og især på dage 
hvor kommunen, bibliotek 
og meget andet er lukket, si-
ger Ann-Kathrine Fihl, som 
er medborgerskabskoordi-
nator i kommunen, og som 
har været med til at sætte det 
nye tilbud i gang med bruge-
re og frivillige.

Planen er, at Online Befri-
ender skal introduceres for 
alle brugere af Center for psy-
kiatri, Center for social ind-
sats og for brugere på Marie-
bjerg, og målet er 200 bruge-
re det første år.

- I princippet vil det være 

åbent for alle, der ønsker at 
bruge det, siger Ann-Kathri-
ne Fihl, som ser et stort be-
hov for det nye tilbud.

De første frivillige er stu-
derende fra Via, men der vil 
også blive søgt via frivillige-
huset - og man kan melde 
sig selv.

Men det er altid brugerne, 
som tager den første kontakt 
til en frivillig.

- Det her handler om, at 
man kan få en meningsfuld 
snak, som er med til at give 
et positivt indhold i tilværel-
sen, siger Ann-Kathrine Fihl, 
som også konstaterer, at en-
somhed er et stigende pro-
blem i samfundet.

- Vi ved, at ensomhed kan 
ramme alle, og det kan væ-
re lige så skadelig som at ry-

ge. Det er let at komme til at 
mangle en at snakke med, 
hvis man hverken går i sko-
le eller på arbejde, siger Ann-
Kathrine Fihl.

Stort behov
Jens Kristian Hedegaard 
(V), der formand for social- 
og sundhedsudvalget, ser 
et stort behov for det nye 
mødested - og ikke mindst 
blandt de brugere, som i for-
vejen er i kontakt med kom-
munens socialafdeling.

- Det er godt at koble men-
nesker sammen, og det er en 
gruppe, som i forvejen er me-
get digitale. Så jeg tror, det 
kommer til at flytte noget, 
siger Hedegaard.

Han håber også, at det kan 
være med til generelt at fore-

bygge problemet med sti-
gende ensomhed.

- Samtidig med at flere sid-
der hjemme foran compute-
ren, så giver det åbenbart fle-
re ensomme, og her kan On-
line Befriender forhåbentlig 
hjælpe.

- Det er ubehageligt at være 

ensom - og det kan trække en 
masse dårlige ting med sig. 
Hvis man mistrives mental, 
kan det ende som en ond cir-
kel, og hvor folk også mistri-
ves fysisk. Det nye redskab 
skal være en hjælp til borger-
ne, siger udvalgsformanden.

Online Befriender er rettet 
mod psykisk sårbare men 
også andre over 18 år, som 
føler sig lidt ensom.

Alle, som har lyst og 
mangler nogen at tale med 
i hverdagen, kan oprette 
sig som bruger. Det sker 
ved at sende en mail til: 
bliv-bruger-holstebro@
connec.dk, herefter man 
modtager en voucher-kode 
til at oprette sig som bruger 
i Online Befriender.

Som bruger kan man tale 
med frivillige om sine 
interesser og livet generelt.

Frivillige skriver til bliv-
frivillig-holstebro@connec.
dk, og de får et online-
kursus i brugen af Online 
Befriender og i den gode og 
trygge samtale.

Formålet med Online 
Befriender er at skabe, 
udvikle og vedligeholde 
sociale relationer. Forskning 
dokumenterer, at helt 
almindelige samtaler er 
noget af det vigtigste for at 
sikre et godt helbred og et 
meningsfuldt liv.

Brug af systemet kræver 
kun adgang til internet 
samt en bærbar computer, 
tablet eller smartphone.

Socialafdelingen i Holstebro 
Kommune samarbejder 
med firmaet Connec, som 
står bag Online Befriender.

KilDe: HOlSteBrO KOmmune

 

Fakta
OnlinE BEFriEndEr

CC   
Jeg brænder for frivilligt arbejde, og jeg har tit 
tænkt, at der manglede sådan noget for folk, 
der mangler én ven at snakke med. Og hvor 
det ikke handler om at date.
sanne sørensen


