Nyhedsbrev nr. 3
1. halvår 2004 (juni 2004)
Borgmesteren på besøg
I april måned glædede foreningen sig over at få
besøg af borgmester Louise Gade, der havde
bedt om at måtte tale med de parter, der har
glæde og udbytte af projektet Børns Voksenvenner.
Mødet foregik i foreningens lokaler i Ny Munkegade. Til stede var børn, forældre og voksen-

Der tages en lille "slapper" under besøget i Randers
Regnskov. Foto: Jørn Gade.

og planter, som er samlet til et lille stykke regnskov midt i Danmark.

Borgmester Louise Gade var under sit besøg i foreningen
meget interesseret i at tale med foreningens brugere. Foto: Jørn Gade.

venner samt repræsentanter for foreningen, og
alle parter fik på den måde lejlighed til at tale
med Louise Gade.
Besøget var en stor succes, og det sluttede
med en invitation fra Louise Gade til foreningens børn, voksenvenner og forældre til et besøg på Rådhuset den 13. december kl. 16-17.
Husk at sætte kryds i kalenderen og at sætte
tid af til at tage med. Besøget varer omkring en
time. Det kan blive en meget hyggelig time, og
det er samtidig en god reklamemulighed for
foreningen, som herved kan inspirere flere til at
blive frivillige og medvirke til at endnu flere
familier med børn bliver opmærksomme på vores forening, som vil kunne give deres barn
glæden ved at få en voksenven.
Årets udflugt og udbetaling af aktivitetsmidler
Årets udflugt gik til Randers Regnskov den 16.
maj. Der var i alt 27 deltagere, børn, unge og
voksne. Det var en lærerig, sjov og udbytterig
tur. Man nød turen og de mange spændende dyr

Under besøget i Randers Regnskov var der også
mulighed for lidt udendørs leg. Foto: Jørn Gade.

I første halvår har foreningen udbetalt et beløb til hvert venskab, som de kunne få oplevelser for. Pengene stammer fra Modeltogbanens
bevilling, der administreres af Århus Kommune. Pengene var givet til netop dette formål.
Bemærk: Der er nogle få, der endnu ikke har
hentet deres check. I kan blot henvende jer på
kontoret eller give besked.

Økonomisk usikkerhed, når et nyt år begynder
Når vi begynder et nyt budgetår, må vi basere
budgettet på forventning om bevillinger. Foreningen har ved budgetlægningen som regel allerede sendt flere ansøgninger til diverse fonde
og legater, som giver penge til "frivilligt socialt
arbejde", men vi er hvert år i høj grad afhængige af offentlige bevillinger fra kommune og amt
til "frivilligt socialt arbejde". Ansøgningsfrister
og bevillingssvar ligger langt inde i budgetåret.
Derfor begynder hvert nyt år med en meget stor
økonomisk usikkerhedsfaktor, og det gør planlægningen af årets aktiviteter meget vanskelig.
Det bedste er at skynde sig i gang med arbejdet
og håbe på, at økonomien hænger sammen –
også sidste del af året.
Der er foreløbig, indtil den 31. august, løn
til en 3/4 fuldtidsstilling, men vi er fortsat, også
for resten af året, meget afhængige af positive
tilsagn fra offentlige og private fonde og legater, hvis vores aktivitetsplan skal forblive på det
høje niveau, som det er lykkedes os at opnå i
første halvår i år.
Aktiviteter
Vi har haft en meget stor tilstrømning af nye frivillige i den sidste del af foråret og i forsommeren. Det begyndte lidt svagt i årets første måneder, men efter en annoncekampagne omkring
begyndelsen af april ændredes tilstrømningen af
nye frivillige. Vi fik 13 henvendelser, og stort
set alle bevarede interessen - også efter at have
hørt om arbejdet på et informationsmøde. Derudover har vi haft yderligere 12 henvendelser i
de efterfølgende måneder.
En ny frivillig, Carsten Lunding, har meldt
sig til en anden type frivillig opgave, nemlig
som ulønnet at hjælpe foreningen med fundraising. Foreningen er i den grad afhængig af midler udefra, og det er en meget stor opgave at
skaffe dem. Vi er glæder os meget til samarbejdet med ham.
Vi har afholdt 3 kurser for nye frivillige i
marts, maj og juni måneder, og vi er nu i gang
med at matche de sidste 4 venskaber ud af 10.
Hvis alle parter siger ja til at ville være venner
med hinanden, har vi nået et meget fint resultat.
Det betyder, at de sidste af de børn, der har været på ventelisten gennem ¾-1 år, nu har fået
venskab. Nytilmeldte børn kan forvente at få en
voksenven i løbet af 3-6 måneder.

Fordelingen mellem mandlige og kvindelige
frivillige
Af hver 10 børn, der ønsker et venskab, er ca.
de 8 drenge. Drengene mangler nogen at identificere sig med, og de mangler mænd til sammen
at lave nogle af de aktiviteter, som drenge og
mænd kan lide at beskæftige sig med.
Samtidig er som regel "kun" halvdelen af de
frivillige, der melder sig, mænd. Vi er meget
glade for interessen fra begge køn, og gør os
mange tanker om, hvordan vi med flere aktiviteter i højere grad kan gøre brug af de kvinder,
der melder sig. Vi søger fortsat bevilling til at
starte et Familieveninde-projekt.
Pressen
Den meget fine tilstrømning af henvendelser
her i foråret beror på flere meget positive faktorer. Dels en ret omfattende annoncekampagne,
men også en efterfølgende stor interesse fra dele
af pressen, der viser interesse for frivilligt socialt arbejde.
Pressen kan med positive artikler være en
meget konstruktiv hjælper i forhold til at inspirere potentielt nye frivillige.
Der har været artikler og indslag i flere medier, heriblandt Århus Stiftstidende, som i april
måned skrev om 2 forskellige venskaber i Århus. Senere på året kommer der også en artikel i
Helse-bladet om en mor og drengens venskab
med en voksenven.
Rockwool Fondens Årsberetning valgte at
skrive en artikel om os. Vi er altid taknemmelige for god omtale, for det bevirker, at flere får
kendskab til vores arbejde, og samtidig betyder
det forhåbentlig også, at vi får lettere ved at opnå bevillinger.
Tak for bevillinger i årets løb
Vi har i årets løb modtaget støtte fra flere private fonde og legater. Vær vis på, at disse midler
bliver brugt 100% til gavn for arbejdet med
børn og deres voksenvenner. Vi har med stor
tak modtaget midler fra:
o Rockwool Fonden (december 2003)
(10.000 kr.)
o Århus Rebekka Logernes Fælles Fond
(10.000 kr.)
o Sct. Georgs Gilderne i Århus, Flagprisen (10.000 kr.)
o Slagtermester Carl Emil og fru Anna
Jacobsens Legat (5000 kr.)

Tak til vores "faste" økonomiske støtter
Vi vil benytte denne lejlighed til at takke de instanser, der støtter os:
SATS-puljen, PUF-midlerne, Århus Kommune
§115-midler, Århus Amt §115-midler, Børnesagens Fællesråd og Modelbanemidlerne formidlet af Århus Kommune. Uden deres støtte
var det ikke muligt for foreningen at udføre sit
arbejde i det omfang, det har nu.

Sommerlukket på kontoret
Kontoret i Ny Munkegade holder lukket i hele
juli måned. Der vil være telefonsvarer på
nummeret 8618 2278, ligesom posten jævnligt
vil blive gennemset. Mandag den 2. august vil
kontoret igen være parat til at fungere i fuldt
omfang.

Indtil da vil vi ønske jer alle
EN GOD SOMMER !

På foreningens vegne
Lizzi Otte

Børns Voksenvenner Århus
Ny Munkegade 40A, stuen, 8000 Århus C
tlf.: 8618 2278, e-mail: bvv.aarhus@get2net.dk
hjemmeside: www.voksenven-aarhus.dk

