
 
 
 Lige nu har vi 22 kvinder på venteliste, som er godkendte voksenvenner. Og lige så mange har 
 ansøgt om at blive voksenven.  
 

Mød nogle af dem her:  
 

Kvinde på 31 år fra Brabrand, som elsker at bage pandekager, løbe, naturoplevelser, gå i biografen, spille kort, gå ture, 
drikke varm kakao, lave keramik, stå på skøjter, synge, danse, shoppe, gå på café og tegne. 

Kvinde på 23 år, som læser til lærer og bor i midtbyen. Interesser: Kreative aktiviteter, gåture, lektiehjælp, 
fodbold/håndboldkamp, biograf, bage boller, brætspil og læse. Hun ønsker venskab med et barn på mindst otte år og 
vil gerne ses hver 14. dag. 

Kvinde på 51 år, som tidligere har været voksenven, men nu er barnet blevet voksent og derfor søger hun nu en pige 
mellem 8-11 år. Hun bor i Højbjerg og er glad for oplevelser i naturen, fotograferer meget og elsker at bage, 
madlavning, håndarbejde, hygge og kunst.  

Kvinde på 58 år vil gerne være familieven og hjælpe med lektier, gå på legeplads og er en god lytter. Vil gerne ses to 
timer om ugen, 

Kvinde på 27 år, som bor i Åbyhøj vil gerne tage ud og lave aktiviteter, bage, se film, klippe-klistre, lave lektier, gå og 
cykle ture.  

Kvinde på 41 år, Lystrup, er til tøsehygge, kreative interesser (male, tegne, blomsterdekorationer, sy, bage), tage i 
biografen, på stranden og ud i naturen, aktiviteter med dyr (har selv hund), i teateret, på museer, på cafe, til 
udstillinger, børneaktiviteter, spille brætspil.  

Kvinde, som er 25 år og fra Aarhus C: Vil gerne lave udendørs aktiviteter, gerne i skoven med bål, bage, lave mad 
sammen med et barn omkring 6 - 8 år – er til højt aktivitetsniveau. 

Kvinde på 23 år, som læser psykologi og har undervist i optimistjolle. Hun elsker at gå i svømmehallen, at gå tur, at 
klatre, tegnefilm, kagebagning, er kreativ med hækling og perler, playstation og brætspil og er glad for dyr.  

Kvinde på 26 år søger barn til at: Være kreativ, svømmehal, fodboldkampe, gå nede i byen, cykle en tur og meget andet.  

Kvinde 52 år samler på glasfigurer og ønsker sig et venskab med en pige på 6-12 år. Måske en, som selv er samler?   

 


