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Aktivitetsvenner.no er en løsning  (digitalt, lokalt, 
gratis) 

 
 
Hei. 
 
Ser at KD skal i gang med en arbeidsgruppe om problemet med ensomhet. 
Kan denne mail formidles til dem? 
 
Det har lenge eksistert flere løsninger på dette, som myndigheter og media ikke har villet støtte. 
Men, nå har jo behovet økt, så kanskje dere kan både omtale og støtte noen av de etablerte 
tjenestene (som dere kanskje ikke kjenner til?). 
 
 
Med referanse til nå nye saker om ensomhet, isolasjon, mindre sosial kontakt, aktiviteter, etc. 
 
Aktivitetsvenner.no er en god løsning på flere store samfunnsproblemer:  
Særlig mer sosial kontakt og mer aktivitet i befolkningen. 
(dermed også mindre ensomhet og andre utfordringer knyttet til disse temaene). 
 
Digitalt, lokalt, gratis, samme interesser, IKKE dating, NYE venner  
(sosialt medie, med betydelig omfang etter flere år i drift). 
 
 
Litt info under her, med litt utdrag sendt til noen journalister over tid (de vil helst fokusere på 
problemer og personer, istedenfor gode tjenester. Myndigheter vil helst støtte det snevre 
frivillighetsregisteret eller tror på egne løsninger, og da går samfunnet glipp av gode tiltak). 
 
Nettsiden kobler sammen personer basert på samme interesse, bosted og gjerne ca. samme alder - 
og på tvers av kjønn. Dette er IKKE en tjeneste for dating - det unike er at det handler om å treffe 
NYE venner. Over 400 aktiviteter er listet, som å gå tur, spille basket, brettspill, etc. Hobbyer, sport, 
fritidsaktiviteter. Folk blir kjent ved å ha og gjøre felles aktiviteter, der de bor (eller studerer). 
 
Dette er en digital møteplass, som lett kan trekkes over i innledende bli kjennskap, møter (gjerne 
med distanse), chat på nettsiden, Skype, Facetime, Teams, etc. Kanskje bli kjent digitalt med noen nå, 
med tanke på økt sosial aktivitet når epidemien blir et mindre problem om noen måneder? 
 
Forslag: Kanskje dere kan lage en god og positivt oversikt over tjenester som er relevante for sånt. 
Digitale møteplasser, grupper, organisasjoner. Besøksvenn for voksne nevnes litt i media, 
telefontjenester er det mange av. Dette nevnes ofte før jul og påske, med fokus på problemer 
fremfor løsninger. Men nå har flere enn noen gang nytte av slike tjenester, i alle aldre og alle byer. 
Studenter er en viktig gruppe for dette, men tjenesten passer for alle aldre. 
 
www.Aktivitetsvenner.no er gratis i bruk, har ca. 30.000 medlemmer, og fungerer lokalt pr. by i hele 
Norge (med flest medlemmer i de større byene. 

http://www.aktivitetsvenner.no/


 
Aktivitetsvenner.no har vært lite omtalt i media pga. journalist-regelen om eksempelbrukere for å 
kunne skrive om en god tjeneste (bortsett fra de store kommersielle tjenestene). 
Kanskje dere kan gjøre et unntak i disse krisetider, og lage en positiv oversikt over løsninger, med 
fokus på nytte (gjerne med nettsider for dating og LinkedIN og tryneboka med grupper i det samme, 
men kanskje greit å skrive litt om tjenestene mange ikke er så kjent med? Uten fokus på hvem som 
står bak, men gjerne med skjermbilder og kort omtale av hva tjenestene kan hjelpe med. Se også 
Startsiden / nettsamfunn for oversikt...  
(Spørsmål kan besvares, men ikke intervju eller personfokus). 
 
Det ønskes omtale av tjenesten, men også støtte til utvikling og markedsføring er jo effektivt for en 
tjeneste som løser flere av de største folkehelseproblemene i samme konsept (ensomhet og 
inaktivitet, som kan lede til depresjon, psykiske utfordringer, etc...).  
 
Tjenesten er laget som et eksperiment og dugnadsprosjekt over lang tid, og har vært et 
underskuddsprosjekt. Skal det skaleres opp trengs midler - det har dere jo (men ser at det tidligere 
har vært kanalisert gjennom DAM og andre snevre ordninger som utelukker mange relevante og 
gode tiltak som bør støttes - kanskje dere kan gjøre noe raskt og direkte. Penger har dere, og her er 
en del av løsningen tilgjengelig). 
 
VENNlig hilsen 
Aktivitetsvenner.no 
http://www.aktivitetsvenner.no 
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