vedholdende frivillig indsats. En indsats, som
vi hører glæder både den enkelte voksenven
og det enkelte barn og dets familie.

Èn af glæderne kan tage sig sådan ud:

ÅRSBREV 2013
Læs bl.a. om nye og fratrådte
medlemmer i bestyrelsen ved dette
års generalforsamling i Børns
Voksenvenner Århus. Hør om
afskedsreception, forårets store PRkampagne og om at have en
virksomhedsleder i praktik. Nyd
fortællingen om årets bedste
oplevelse i Jens og Noah´s venskab og
tage med på en spændende Safari i
Ree Park.

Den bedste oplevelse som Noah og jeg havde i
2013 var helt sikkert en naturoplevelse, som vi
havde sammen med Naturhistorisk Museum og
en snes andre børn og voksne. Hver sommer
arrangerer Naturhistorisk Museum en række
besøg ved skov og strand, hvor et par unge og

Et nyt år har taget de første skridt. Derfor er
det høje tid for Børns Voksenvenner Århus´
særlige årshilsen.
Vi kan glæde os over et 2013 med såvel
masser af livlig aktivitet og spændende
gøremål i foreningsregi som mange former for
muntre oplevelser og givende samvær.

engagerede biologistuderende viser, hvad der
findes af både dyr og planter i den århusianske
natur. Denne søndag eftermiddag gik turen til
et par vandhuller ved Moesgaard Museum.
Vejret var dejligt og ved hjælp af forskellige
redskaber fangede vi mange forskellige

Også i dette årsbrev er der solid grund til at
takke afgåede og siddende medlemmer af
bestyrelsen samt mange øvrige frivillige
foreningsvenner for engagement,
arbejdsomhed og velvilje til gavn og styrke for
foreningens frivillige arbejde.

insekter i vandhullerne og i planterne tæt

Tilsvarende tak for støtte og godt samarbejde
skal lyde til Landsforening og Sekretariat, til
medarbejdere i Projekt Bedste Ven, til
kollegaer og frivillige i øvrige BVV-afdelinger
og sidst men ikke mindst til eksterne
samarbejdspartnere og donatorer.

helikopter. Vi fandt også den sjældne lille

derved, som vi ved hjælp af
bestemmelsesnøgler fik sat navn på. Børnene
syntes, at den flotteste var den blå guldsmed,
der kan stå helt stille i luften som en

grønne løvfrø som sad og gemte sig under
bladene på nogle buske. Børnene var meget
engagerede, men vi blev alle lidt forskrækkede,
da der pludselig kom 3 store heste midt ind i

Endelig en stor tak til alle foreningens frivillige
voksenvenner for en dedikeret og

mellem os. Søerne, vi var ved, befandt sig
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åbenbart i deres indhegning. Hestene var
meget nysgerrige og nærgående, og der var
ingen af os voksne, som havde nogen større
erfaring med heste. Heldigvis fik jeg den ide,
at begynde at støje ved at klappe højt i
hænderne. Det virkede. Hestene fortrak
langsom og gik ned i den anden ende af
indhegningen. Børnene kunne se, at hestene
ikke var farlige, og vi kunne fortsætte vores
jagt på insekter og småfisk.
Tak til voksenven Jens Tikær Andersen og
Noah for en herlig beretning. Dem ønsker vi os
gerne flere af!
Nytårstaffel

Envision A/S, Kommunikation, Borgmesterens
Afdeling, Aarhus Kommune, Stormagasin
Salling, journalist og voksenven Tinne Delfs
samt en flok villige voksenvenner og børn.
Alle bidrog helhjertet til afvikling af den store
kampagne målrettet mandlige voksenvenner.
Ved kampagnestart påtog Tinne Delfs sig
udarbejdelse og formidling af en
pressemeddelelse, som udløste god foromtale
i forskellige medier. Kampagneproduktet
bestod af en plakatserie, som blev anvendt
dels til et stort antal plakatsøjler, som skabte
mærkbar synlighed i bybilledet, dels til
plakatforsendelser til 50 større lokale
erhvervsvirksomheder samt til
avisannoncering i lokale dagblade. Produktet
omfattede desuden flyer´s til brug på
eventdag i Stormagasin Salling. Sidstnævnte
begivenhed satte punktum for kampagnen.
Det er endnu ikke strømmet ind med
henvendelser fra mandlige voksenvenner.
Men vi ved af erfaring, at frivillige
voksenvenner, uanset køn, typisk tager et
meget langt tilløb, før vi hører fra dem.
En uforbeholden tak til de nævnte for et
udbytterigt og vellykket samarbejde om
sagen. Ikke mindst ønsker vi at takke
TrygFondens regionale råd Midtjylland,
Lauritzen Fonden samt Reklamebureau
Envision A/S for i fællesskab at have stillet den
økonomiske mulighed for realisering af den
flotte kampagne til rådighed for os.

Vi kan muligvis ikke komme på højde med
Dronningens nytårskur, men som en særlig og
festlig tak til frivillige voksenvenner og andre
foreningsfrivillige samt foreningsmedlemmer
for ekstra håndsrækninger af mange slags har
bestyrelsen indledt en tradition for at invitere
til nytårstaffel.
En velfortjent, hyggelig aften med god mad,
god stemning og godt frivilligt selskab anser vi
for en god og opbyggelig start på et nyt år.
BVV Århus på plakaten
En omfattende PR kampagne satte sit præg på
foreningens forår. Over en fire ugers periode
indgik Børns Voksenvenner Århus i et
eksemplarisk samarbejde med reklamebureau
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På et afgjort mere moderat og sædvanligt
niveau fulgte vi i efteråret op på kampagnen.
Vi fik lejlighed til at gentage PR-eventen i
Salling og mulighed for en info-bod i
forbindelse med BUPL Aarhus´
generalforsamling. Sluttelig brugte vi de
absolut sidste markedsføringskroner på i nogle
uger at lade vores hængeskilte blive set i
vinduerne i Midttrafiks bybusser.

Dette blev den usædvanlige årsag til at
voksenven Jonas Bjerregaard og Emil på et lige
så usædvanligt tidspunkt - en kølig april
morgen kl. 9.00! - stillede op til fodboldspil og
snak om venskab på ASA´s fodboldbaner.

Tak til Stormagasin Salling og til bestyrelsen i
BUPL Aarhus for at overlade os kvadratmeter
til div. udstillingsmateriel og dermed
kærkomne lejligheder til uddeling af
informationsmateriale.

Nogle går, andre kommer til
Foreningens generalforsamling i marts bød i år
på afsked med flere mangeårige
bestyrelsesmedlemmer i Børns Voksenvenner
Århus. Med henholdsvis 14 og 12 år på bagen
har bestyrelsesmedlem og næstformand Per
Malchow og tidligere formand Lars BækSørensen været aktive i foreningens
bestyrelsesarbejde omtrent siden foreningens
stiftelse.
Per og Lars ønskede i år begge at takke af for
denne gang. Senere på året valgte også Ebbe
Flarup, bestyrelsesmedlem siden 2009, at
trække sig fra sin bestyrelsespost.

Studenterhjælp uden SU
To studerende på Aalborg Universitet, Politik
og Administration, Gry Tange og Hans Jensen,
kontaktede os i foråret i forbindelse med
deres specialeopgave:
”I den gode sags tjeneste – et casestudie af
motiver til social frivillighed”.
Vi engagerer os jævnligt i studie- og
opgaveprojekter sammen med studerende,
idet et samarbejde ofte har stor nytteværdi
for os som forening. Eksempelvis i form af
viden og information om, hvordan elementer
af foreningens frivillige sociale arbejde
opfattes og forstås af frivillige og brugere.
Tak til rækken af voksenvenner, som venligt
stillede tid og erfaring til rådighed for
interviews og sikrede nødvendigt
specialemateriale til de studerende.

Tusind tak til morgenduelige Jonas og Emil for
et fint og oplysende indslag til ”Ultra Nyt” for
børn.

Alle har de, med udgangspunkt i netop deres
særlige talenter og faglige kompetencer og
ikke mindst et vedholdende engagement
medvirket til stabilitet og udvikling i Børns
Voksenvennner Århus.
På foreningens vegne skal lyde en massiv og
inderlig tak for jeres store personlige indsats.
Tak for al den tid, umage og opmærksomhed,
som I gennem mange år har ladet komme
Børns Voksenvenner Århus til gode.

En radioomtale af specialet på DR P4, overhørt
af en person med tilknytning til Sct. Georgs
Gilderne i Rødovre, udløste i øvrigt siden en
større donation til Landsforeningen Børns
Voksenvenner. Vi ønsker tillykke.
Ultra Nyt – nyheder for børn
I marts havde DR premiere på et nyt program
”Ultra Nyt”, TV-avis for børn i alderen 7-12 år.
En måneds tid senere blev vi kontaktet af
journalist Jon Mikkelsen på DR Aarhus, som
var interesseret i at lave et mindre indslag
med et vennepar til nyhedsprogrammet.
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Afskeder og Velkomster
Da årtiers solidt foreningsarbejde her gjorde
sig gældende, kunne vi dårligt undslå os for
ikke at afholde en ”årnlig” afskedsreception!
Så det gjorde vi:
Glade gæster, passende gaver, velfortjente
taler, mad og vin fra ”Annis Madhus”, kaffe og
kage, jazzmusik live, fælles- og solosang.
Ind imellem receptionsløjerne samlede vi - i
Lars´ slips og Per´s cykelsko – kr. 561,50 ind til
Giro 413.
Lige så kede vi er af afskeder er vi imidlertid
glade for velkomster.
Hermed hjertelig velkommen til tre nye
bestyrelsesmedlemmer i Børns Voksenvenner
Århus: Ny formand for bestyrelsen Arne
Vesterdal samt bestyrelsesmedlemmerne Anni
Sørensen og Jesper Deding. Den nye
bestyrelse har ikke tøvet med at præsentere
iver, ideer, og handlekraft, så vi garanterer for,
at der også i det kommende årti vil være
masser af spræl og liv i Børns Voksenvenner
Århus.
Også kontoret måtte sige farvel til en
medarbejder. Michelle Nielsen,
folkeskolelærer og tidligere medarbejder i
Foreningen Grønlandske Børn, blev sidst i
oktober 2012 ansat som medarbejder på
deltid ca. 13 t/uge. Ansættelsen gjaldt
oprindelig en periode på 3 mdr. Den blev dog
forlænget med yderligere ca. 4 mdr. Her
begyndte kistebunden imidlertid at blive en
kende for synlig.
De ekstra ressourcer blev hovedsagelig
anvendt til opgaver vedr. foreningens
kerneydelse – godkendelsesforløb,
matchforløb samt erfaringsmøder for
nymatchede voksenvenner.
Ved en samlet fælles indsats af foreningens
ansatte og frivillige kunne vi glæde os over, at
det i løbet af perioden lykkedes at indfri en
håbefuld forventning om en markant stigning i
gennemsnitligt antal match.
Hjertelig tak til Michelle for et fortræffeligt og
velfungerende samarbejde. Det har været en
udelt fornøjelse for os at gøre brug af din
arbejdserfaring, faglighed og dit engagement.

Ikke mindre har vi nydt din alle steds
nærværende humoristiske sans.
Safari, Safari, Safari…..
En søndag i juni kravlede en stor flok
forventningsfulde børn og voksne om bord på
en bus med destination Ree Park – Ebeltoft
Safari.
Her tilbragte vi en skøn og spændende dag i
selskab med et væld af dyr fra alverdens
kontinenter. Parken dækker et 70 hektar stort
kuperet og naturskønt område. Derfor tog vi
indledningsvis på en halv times Safari og
kunne fra en jeep i al magelighed nyde de
spændende omgivelser og synet af de mange
dyr - sortbjørne, giraf, antiloper, lamaer,
næsehorn, pandaer, leoparder, elge,
bisonokser, aber, ulve m.m. fl.
Resten af dagen bød til gengæld børn og
voksenvenner på en del mere ”travesko”, når
de forskellige dyr skulle tages nærmere i
øjesyn. Andre fornøjelser var fugleshow,
kamelridning, dyrefodring, velvoksne isvafler,
medbragte madpakker og selvvalgte pauser
bestemt af dagens individuelle kondital.

På foreningens og alle udflugtsdeltageres
vegne en hjertelig tak til DR Giro 413 samt
Århus Y´s MEN´s CLUB Marselisborg.
Endvidere stor tak til Ree Park for at bidrage
med et ubetinget favorabelt pristilbud på en
forrygende søndagsudflugt. Vi kommer gerne
igen.
Suverænt udholdende kursushold
Foreningens obligatoriske kursus for nye
frivillige er som bekendt en del af
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godkendelsesforløbet for kommende
voksenvenner. I 2013 har vi afviklet 4
obligatoriske kurser med i alt 41 deltagere,
fordelt på Børns Voksenvenner i Aarhus,
Silkeborg, Randers og Herning.
Ved kursusevalueringen sidst på dagen er
kursusdeltagere og undervisere sjældent
uenige om, at dagen i sandhed er lang,
intensiv og proppet til bristepunktet med
informationer, diskussioner, temaer,
holdninger og interessante spørgsmål.
Dette til trods får vi dog oftest ros for, at
kursusdagen har relevant indhold og giver god
mening og udbytte for den enkelte deltager.
Tak for inspirerende kursussamvær til årets
motiverede og engagerede kursusdeltagere.
Desuden en stor tak for upåklageligt
kursussamarbejde til medundervisere på årets
kurser: Socialrådgiver, cand. scient i socialt
arbejde Vibeke Mikkelsen samt rækken af
voksenvenner, som villigt og gerne bidrager til
at klæde nye frivillige på til en kommende
opgave som voksenven.
I mål med matchtal
Med tilfredshed kan vi notere, at det i 2013
lykkedes at nå foreningens mål for årligt antal
match, d.v.s. 12.
Vi ønsker alle årets nye vennepar held og
lykke i venskabet og håber I fremover må få
masser af gode og festlige dage i hinandens
selskab.
Dobbelt op på erfamøder for nye
voksenvenner
Som forening ser vi det som en væsentlig
opgave at medvirke til nye venskabers trivsel
og positive udvikling. Denne støtte har form af
jævnlige erfaringsmøder for grupper af
nymatchede voksenvenner løbende et år efter
match med et barn.
Vi betragter erfaringsmøderne som
foreningens bedste bud på personalepleje.
Erfaringsdeling og fælles diskussion nye
voksenvenner imellem bidrager for den
enkelte voksenven til at fastholde og styrke
motivation og engagement i venskabet.

I 2013 så mange venskaber dagens lys i løbet
af en uvant kort periode. De mange match
gjorde det nødvendigt at etablere to grupper
af nymatchede voksenvenner. Vi har derfor i
årets løb afviklet det dobbelte antal
erfaringsmøder, d.v.s. 10.
Hjertelig tak til tidligere medarbejder Michelle
Nielsen for på årets erfaringsmøder at have
bistået med vejledning, gode råd og
mødeledelse.
Ventelister
Status over børn på venteliste til en voksenven
viste ved årsskiftet i alt 17 børn, fordelt på 13
drenge og 4 piger. Den omvendte
kønsfordeling gjorde sig gældende ved status
over matchklare voksenvenner. Her ses et
samlet antal på 13, fire mænd og ni kvinder. Vi
bekræfter gerne, at mandlige voksenvenner
fortsat er stærkt velkomne i foreningen.
I baghjulet på Team easy on
Børnehjælpsdagen afholder hvert år en række
aktiviteter, som har til formål at synliggøre
organisationen og indsamle midler til støtte
for organisationens arbejde for anbragte børn
og unge. Et lokalt arrangement, ”Børn cykler
for børn”, organiseres af Børnehjælpsdagens
Aarhus-afdeling og finder sted i Mindeparken
hvert år i september.
Vi fik mulighed for at gæste arrangementet
med såvel en info-bod som en ekspert i
ballondyr. Som lovet i sidste årsbrev,
medbragte vi desuden et par
cykelentusiastiske børn med tilhørende
voksenven og cykel.
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Tak til børn for at have trådt godt i
cykelpedalerne og til voksenvenner for
motiverende hep og hujen.
Tak til bestyrelsesmedlem Anni Sørensen og
voksenven Katrine Fristad Boe for på dagen at
tage sig af henholdsvis info-bod og produktion
af ballondyr. Vist nok - har vi hørt - i lidt for
rigelig regn og blæst.
Tak til Børnehjælpsdagens Aarhus-afdeling. Vi
sætter stor pris på denne lejlighed til at være
aktive i flere gode sagers tjeneste!
Sømænd går om bord
I forbindelse med THE TALL SHIPS RACES 2013
med hjemsted på Aarhus Havn modtog Børns
Voksenvenner Århus sammen med en række
andre organisationer en stak billetter til besøg
på eet af de 104 skibe, der var tilmeldt
arrangementet. Skibet var GULDEN LEEUW, en
70 m lang, tremastet topsejlsskonnert fra
Holland.
En flok skibsnørder blandt børn og
voksenvenner benyttede sig straks af chancen
til at indfinde sig på dæk for at inspicere det
store, flotte skib. På skibsnørdernes og
foreningens vegne
hermed tak til BORGMESTER- OG
LEDELSESSEKRETARIATET, Borgmesterens
afdeling, Aarhus Kommune for adgang til en
spændende maritim oplevelse.
Frivillige besætter Bispetorv
”Frivillig Fredag”, national frivillighedsdag,
finder sted den sidste fredag i september og
er en landsdækkende årlig begivenhed.
Formålet er at markere og synliggøre
mulighederne og betydningen af frivilligt
arbejde.
I denne sammenhæng påtager Frivilligcenter
Aarhus sig opgaven som organisator og
koordinator af forskellige lokale
arrangementer og initiativer.
Børns Voksenvenner Århus deltog naturligvis i
det store foreningstræf på Bispetorv, som i år
satte rekord med deltagelse af 77 frivillige
foreninger.

Torvet boblede i samfulde tre timer af frivilligt
liv og glade dage: Velkomsttale af Borgmester
Jakob Bundsgaard, prisuddeling, vellydende
musikalske indslag og livlig dans på scenen,
kaffebil med velduftende bryg. Undervejs var
der oplagte muligheder for at falde i snak med
de frivillige foreninger ved nabobordene eller
med nysgerrige besøgende.
På foreningens vegne en stor tak til alle
medarbejdere i Frivilligcenter Aarhus for på
kompetent, velorganiseret og kreativ vis at
tage hånd om en flot, farverig og synlig
begivenhed. En begivenhed, som byens
frivillige foreningsliv kun kan give jer en stor
cadeau for.

Endvidere tak til Frivilligcenter Odder, som
samarbejder med byens forretninger om på
Frivillig Fredag at udlåne et udstillingsvindue
til en frivillig forening. I år fik vi lejlighed til at
dekorere vindue i legetøjsbutikken
LegeKæden, centralt beliggende i gågaden i
Odder. Tak til LegeKæden for samarbejdet om
foreningens PR-mulighed i hjertet af Odder.
IBM i praktik hos BVV Århus
I forbindelse med national frivilligdag, på
vegne af Frivilligrådet under Social- og
Integrationsministeriet, er landets
frivillligcentre formidlere af endnu et initiativ:
”Frivillig Fredag Praktik”.
Her har frivillige foreninger mulighed for at
invitere kommunale politikere og
embedsmænd, lokale virksomhedsledere eller
bestyrelsesmedlemmer i andre foreninger til
at deltage i en praktikdag.
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Det overordnede formål med praktikken er at
skabe kontakt og øget indsigt og forståelse
mellem foreninger, kommune og erhvervsliv.
Børns Voksenvenner Århus fik i nævnte
anledning fornøjelsen af at modtage Anita
Jacobsen, leder hos IBM i Aarhus, i praktik.
Anita arbejder med leder- og talentudvikling,
økonomi, kunder og har ansvar for en større
medarbejdergruppe placeret i Aarhus, Odense
og København.
På praktikdagen bød vi Anita Jacobsen på
nærmere orientering, om bl.a. karakteren af
foreningens frivillige sociale arbejde og hvilke
praktiske og organisatoriske udfordringer, der
er forbundet med arbejde i det frivillige felt.
Flere voksenvenner bidrog til praktikdagen og
erfaringsudvekslingen ved at sætte ord på,
hvad der personligt er til glæde og motivation
i det enkelte venskab. Tak til alle
voksenvenner for jeres velvillighed.
Praktikdagen blev til god inspiration. Den
forsynede begge parter med nyttig viden om
hinanden, fostrede store og små ideer og
åbnede øjnene for et muligt CSR-samarbejde.
Tak til Anita Jacobsen for udvist interesse.
Anita sidder nu med som sparringspartner i
foreningens nyetablerede PR-gruppe. Dette
samarbejde håber vi fremadrettet vil kunne
udvikle sig til glæde for såvel forening som
virksomhed.
For at tilskynde flere erhvervsvirksomheder til
at arbejde med konceptet, ”Frivillig Fredag
Praktik” har Frivilligrådet produceret tre små
film om tre af årets praktikforløb. Blandt dem
er ovennævnte praktikdag med Anita
Jacobsen fra IBM og Børns Voksenvenner
Århus. Filmene kan ses på Frivilligrådets
hjemmeside: www.frivilligraadet.dk
BVV som undervisningstema
En kommunikationsklasse på Center for kultur
og visuel kommunikation, AARHUS TECH fik til
opgave at udarbejde en støttekampagne for
Børns Voksenvenner.
Vi blev inviteret til evaluering.

Tak til lærer Anne Schroll Ottesen og klassen
for inspiration og sjove PR-ideer: forslag til nye
foreningslogoer, variationer af brochurer og
foldere, postkort, flyers, plakater samt
”omvandrende” reklamer som eksempelvis
sadelovertræk til cykler og muleposer med
citater om venskab og vandflasker med BVV
etiketter.
Projekt Bedste Ven takker af
Landsforeningen Børns Voksenvenner
afsluttede i oktober sit fireårige Projekt
”Bedste Ven”. Her var ideen, at rekruttere og
matche frivillige voksenvenner +60 år med
børn i alderen 8-18 år. Projektet resulterede i
mange gode venskaber.
Projektleder i Bedste Ven region Midt,
Elsebeth Rosenstjerne Poulsen, overleverede i
november de venskaber og ventelistefamilier i
projektet, som havde ønske om at blive
tilknyttet Børns Voksenvenner Århus. Hermed
ønskes I hjertelig velkommen i foreningen. Vi
håber, der fremover byder sig lejligheder til at
stifte nærmere bekendtskab med hinanden.
Tak til kollegaer i projekt Bedste Ven for jeres
store indsats i projektet. Især tak til Elsebeth
for et uformelt og godt samarbejde om fælles
opgaver, der dukkede op undervejs.
Centerby - nyt navn nye opgaver
Centerbyer, som i gamle dage blev benævnt
Sats-byer, er afdelinger under
Landsforeningen Børns Voksenvenner, som
har ansat personale. Det drejer sig om Børns
Voksenvenner i Aalborg, Aarhus, Esbjerg,
Odense, Roskilde og København.
På Landsforeningens generalforsamling var
der enighed om, at Centerbyer i højere grad
end hidtil skal tildeles en konsulent- eller
servicelignende funktion i forhold til regionens
øvrige foreningsafdelinger. Eksempelvis ved
afholdelse af et årligt fælles
regionserfaringsmøde og tilbud til
regionsafdelingerne om muligheden for at
benytte Centerbyernes obligatoriske
kursusforløb til egne potentielle
voksenvenner.
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I efteråret havde vi derfor fornøjelsen at
invitere samtlige BVV-afdelinger i region Midt
til årsmøde. Alle forlod med tilfredshed mødet
og høstede et godt og brugbart udbytte af den
fælles diskussion og erfaringsudveksling. Tak
for sidst til regionens BVV-afdelinger. I 2014
lægger BVV Skanderborg hus til årsmødet. Det
ser vi frem til.
Visionsdag og Rekrutteringskampagne
I den hensigt at klæde hinanden bedst mulig
på til fremtidigt foreningsarbejde afholdt den
nye bestyrelse og projektleder i juni en fælles
visionsdag. En spændende dag med fokus på
oplysning og videndeling, afklaring og
diskussion af strategier og planer, overvejelser
og spørgsmål vedr. opgaveprioritering i
forhold til foreningens ressourcer.
Et konkret resultat af dagens arbejde
udmøntede sig i efteråret i en mindre
rekrutteringskampagne. Ideen var et forsøg på
at skaffe frivillige til andre foreningsopgaver
end netop den at være frivillig voksenven.
Kampagnematerialet distribueredes dels via
foreningens og private netværk og dels via
annoncering på Frivilligjob.dk.
Rekrutteringsmaterialet inviterede til
informationsmøde og beskrev samtidig i
korthed opgaverne indenfor de tre områder,
hvor vi ønskede nye frivillige: Matchere,
markedsføring og fundraising samt praktisk
kontorarbejde.
Tak til strategidirektør i Envision A/S, Anne
Glad for afslutningsvis at give forsamlingen en
inspirerende pep-talk om værdien af frivilligt
arbejde.
Kampagneforsøget blev en delvis succes.
Området markedsføring og fundraising tiltrak
sig stor opmærksomhed og mange
interesserede frivillige. De har nu, med et
bestyrelsesmedlem som tovholder, etableret
sig i en arbejdsgruppe.
Interessen for praktisk kontorarbejde var
mere beskeden, mens der, via dette tiltag
denne gang, ikke var held til at finde frivillige
matchere.

Bevillinger og donationer
Som frivillig organisation er vi stærkt
afhængige af bevillinger og donationer fra
offentlige puljer og private fonde.
Vi skylder på alle måder en stor tak for den
økonomiske håndsrækning, som foreningen i
årets løb har modtaget fra forskellig side.
Vi kan forsikre om, at denne form for velvilje
og imødekommenhed er med til at skabe
motivation og ny energi i det
foreningsarbejde, som frivillige og ansatte
dagligt tager på sig i Børns Voksenvenner
Århus. En stor tak til:
Social- og Integrationsministeriet:
Driftsstøtte samt uddannelsesmidler
Aarhus Kommune: § 18 midler
Revision2 A/S
Lauritzen Fonden
DR Giro 413
Reklamebureauet Envision A/S
Ree Park – Ebeltoft Safari
Århus Y´s MEN´s CLUB Marselisborg
Foreningsmedlem Helle Lindgaard
Nordea-fonden
TrygFondens regionale råd Midtjylland
Susi og Peter Robinsohns fond
Børnesagens Fællesråd
Hermed nåede vores årlige hilsen til vejs ende.
I år blev vi uheldigvis smittet af DSB´s
forsinkelsesvirus.
Det beklager og undskylder vi!
Forsinkelsen anser vi dog ikke for at være så
betydelig, at vi vil undlade at ønske alle et
rigtig godt og lykkebringende nytår!
På vegne af Børns Voksenvenner Århus sendes
hermed de bedste hilsener
Else Hess
projektleder
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