Århus, den 9. juli 2003

Kære Allesammen!

Så kom den dejlige sommer, med ferie og jordbær og is ... , sådan lyder en børnesang, som jeg
har sunget sammen med børn rigtigt mange gange, også mine egne..... og det gjorde den jo,
sommeren, og jeg håber, at I alle nyder den.

Kort nyt fra foreningen i Århus fra 1. halvår af 2003:
Vi flyttede til de nye lokaler i Ny Munkegade den 1. februar.
Der var annonce i avisen første gang i marts. Vi efterlyste Ildsjæle, der ville være
voksenvenner, men desværre fik vi kun få henvendelser. Derfor blev det kun til, at vi fik
afholdt ét kursus her i foråret med 6 deltagere, og efterfølgende påbegyndelse af 3 nye
venskaber.
I maj måned annoncerede vi igen, og afholdt efterfølgende et informationsmøde i foreningens
lokaler, det var en stor succes. Vi har i alt, indtil nu, fået 12 nye henvendelser og tilsagn fra
flere, der gerne vil gennemgå processen for at blive voksenven. Vi forventer 3 kurser i andet
halvår af 2003.
Vi er i gang med at informere omegnskommunerne om Børns Voksenvenner. Vi har allerede
været i Skanderborg- og Hammel kommuner.
Vi er i gang med at planlægge en aktivitet mere i foreningen, den hedder Familie-venindeprojekt. Formålet med projektet er at opbygge netværk for både mor og barn/børn ved at
skabe kontakt til en ældre kvinde, der kan blive en slags netværksperson for hele familien.
Projektet henvender sig til kvinder, der er alene med børn under 3 år. En del af planlægningen
er ansøgning om bevilling fra diverse fonde. Projektet forventes tidligst startet fra januar
2004, eller når vi har en bevilling til disse øgede udgifter.
Vi har igen i år været på udflugt, denne gang til "Kattegat-Centeret" i Grenå. Der deltog 26
personer, børn og voksne. Børnesagens Fællesråd havde givet bevilling til turen.
2 børn har været med Røde Kors Børnecruise i uge 27. Røde Kors henvendte sig og tilbød
fripladser til børn, der kunne have særligt behov for omsorg og oplevelse. Her fra foreningen
deltog drenge fra 2 familier. Turen var en sejllads omkring Fyn, og den har været en mægtig
oplevelse for begge to.
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Og nu til det mere formelle: Foreningen holdt ferielukket i uge 27, og lukker igen i

ugerne 32 og 33:
Uge 32, og måske lidt af 33, kommer der håndværkere og arbejder i kontoret med at lægge
fugtspærring, for der er meget fugt i nogle af væggene pga. manglende pilotering og isolering.
Juli måned vil blive brugt hovedsageligt til planlægning af Famileveninde-projektet og
ansøgninger til diverse fonde, derfor hører I måske først fra os igen efter ferielukning og
håndværkerarbejdet.
Tak til alle voksenvenner for stort engagement og for at ville gøre en stor forskel for et barn
eller en ung. Og tak til alle jer børn og unge, der tålmodigt må vente, fordi det altså nogle
gange tager lang tid at få en voksenven, fordi så mange faktorer spiller ind.

Sponsorater m.v.:
•
•
•
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•
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Tak til Børnesagens Fællesråd, som flere år i træk har støttet med bevillinger til udflugter.
Tak til Røde Kors, som gav to af "vores drenge" en stor oplevelse på deres cruise.
Tak til Service-Ringen for en generøs pris på vores køleskab.
Tak til virksomheden Damgård-Jensen A/S for sponsorat af busskiltene, som foreningen
et par gange om året får lov at hænge op i Århus Sporvejes busser.
Tak til Århus Sporveje for disse gratis ophængninger, der betyder meget for os.
Og endelig tak til Modeljernbanen på Århus Hovedbanegård, der (i slutningen af 2002)
gav foreningen 5000 kr. til fornøjelser for børn og voksenvenner.

Foreningen er ved at lave egen hjemmeside: www.voksenven-aarhus.dk - allerede nu er
foreningens adresse, e-mail og telefonnummer at finde der.

Hav en fortsat god sommer allesammen!

Mange hilsener fra Børns Voksenvenner
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