
En besøgsven kan for eksempel:

have god tid til at drikke en kop kaffe og få en sludder•	
gå med i biografen •	
tage med på fisketur•	
Have lyst til en tur i skoven eller til stranden•	
være frisk på at reparere cykler og knallerter•	
nørkle med IT•	
gå med på kunstudstilling•	
tage med på blomsterudstillinger•	
bare være der•	

  
Tid og lyst er det, der gælder.  
Hvad har du lyst til?

Vi indgår en aftale mellem den enkelte besøgsven og vært.

Vil du være besøgsven? 

Så har du chancen for at få et berigende og udfordrende bekendtskab.

Den Boligsociale Fond søger nye besøgsvenner til mennesker med en 
psykisk sygdom, som bor i Nordsjælland.

Kan du bruge er par timer en gang imellem som besøgsven hos et 
menneske med en psykisk sygdom, der bor i egen lejlighed eller på et 
botilbud?

Vi har brug for dig nu!
Vi tilbyder vejledning og undervisning. Du får et nyt netværk af 
andre frivillige, og du mulighed for at deltage på spændende kurser 
og temadage. 

Ring eller skriv en mail, hvis du vil vide mere:

Leif Jørgensen 
Telefon:  48 26 84 14 
Mobil:  40 38 07 84
E-mail:  kana80@post8.tele.dk                  

Bjørn Christensen
Telefon:  49 70 45 55 
E-mail:  bc@kon-kom.dk



Besøgsven 
Har du lyst til at være 
besøgsven? Så læs mere

Sekretariat: Konsulentkompagniet
Herredsvejen 2, 3400 Hillerød
Telefon: 49704555
Fax: 49704535
E-mail: konkom@kon-kom.dk

Den Boligsociale Fond arbejder på at forbedre forholdene 
for mennesker, der befinder sig uden for samfundets 
hovedstrøm.

Fonden har til dato opført 16 selvstændige boliger for 
mennesker med psykisk sygdom i Hillerød, og et botilbud 
for fem socialt udsatte borgere
i Nakskov.

Boligerne har tilknyttet frivillige, der udfører socialt arbejde 
som supplement til den professionelle indsats. Det støtter 
fællesskabet og begrænser den sociale isolation.

Den Boligsociale Fond er uafhængig af partipolitik og 
offentlige myndigheder. 

Den Boligsociale Fond
www.boligsocial.dk


