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Kære Børn, voksenvenner og sambejdspartnere!
Tak for en stor portion tålmodighed!
Som det muligvis er jer bekendt, har foreningen nogen tid været uden projektleder. De mange
aktiviteter, som knytter sig til foreningens vigtigste arbejde - at skabe kontakter mellem børn
og voksne - har derfor måttet befinde sig på vågeblus en rum tid.
Vi beklager meget, at det i en længere periode har været nødvendigt at holde foreningens
aktivitetsniveau på et minimum - også hvad Nyhedsbreve angår! Men nu kan vi meddele, at
kontoret siden den 11. april atter har været bemandet - nu med ny projektleder.
Skulle jeres vej falde forbi, vil I her træffe undertegnede, Else Hess. Her følger en kort
præsentation. Jeg har en grunduddannelse som pædagog og har arbejdet indenfor faget i ca.
28 år, heraf 10 af dem som daginstitutionsleder. Som pædagog har jeg i praksis bl.a. været
optaget af bevægelsesleg, idræt, børnelitteratur, sprog. Som leder med daginstitutionen som
barndomsramme har et overordnet perspektiv været at forsøge at skabe et glad og trygt
hverdagsliv med råderum, udfordringer og udviklingsmuligheder for såvel børn som voksne.
Pauser i mit pædagogiske karriereforløb har jeg brugt til at uddanne mig til idrætslærer eller
være optaget af børne- og ungdomskulturstudier. De seneste år har jeg fordelt mit arbejdsliv
dels på opgaver som pædagog og dels som free-lance underviser.
Jeg er ugift og uden børn. Til gengæld har jeg gennem årene til stor faglig og personlig
fornøjelse været legekammerat med et mylder af andres.
Det er med glæde og forventning, jeg har takket ja til jobbet som projektleder hos Børns
Voksenvenner Århus. Et job, som udmærker sig ved sine mange brogede facetter og som
uden tvivl vil byde på mange dejlige mennesker og interessante, spændende, men også
udfordrende opgaver for mig. Det tager nok lidt tid - men jeg glæder mig til at komme godt
(forhåbentlig) igang med det hele.
Tak for jeres tillid. Jeg håber, vi over tid må finde gensidig støtte og inspiration i hinanden og
finde sammen i et godt samarbejde om det væsentlige - at skabe gode relationer mellem børn
og voksne.
Endelig herfra en tak til tidligere projektleder, Lizzi Otte, hvis mangeårige engagement og
solide arbejdsindsats såvel forening som børn og voksenvenner har nydt stor gavn af.
Generalforsamling.
Den 14. april afholdtes generalforsamling. Formanden aflagde en flot og fyldig beretning
(vedlagt dette nyhedsbrev). Beretning, årsregnskab og budgetforslag blev godkendt. Som nyt
medlem i bestyrelsen indtrådte Jytte Laustsen. Som en fordelagtig bagrund for
bestyrelsesarbejdet har Jytte bl.a. konkret erfaring som voksenven.
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Kurser.
Vi har ilet med at tilrettelægge kursus for voksenvenner sidst i april og satser på at afvikle
endnu eet i nærmeste fremtid. Begge kurser i håb om at nå flest mulige matchninger inden
sommerferien.
Venskaber.
Der er i øjeblikket etableret 21 venskaber. Aktuelt er 8 mænd og 5 kvinder godkendt som
voksenvenner. Vi håber selvfølgelig som resultat, at vi inden længe vil kunne foretage
vellykkede matchninger med børn på ventelisten. Derudover har vi 15-20 henvendelser fra
øvrige interesserede voksne, hvis kontakt vi vil søge snarest muligt at følge op på.
På børnesiden har vi 10 børn, der afventer dels matchning og dels familiebesøg. Desuden har
vi henvendelser fra yderligere 10 børn og familier, som har udtrykt behov for venskab.
Der er desværre en smule kø på ønske om samtaler og besøg hos både børn og voksenvenner,
mens andre evt. blot venter på et livstegn fra kontoret. Det kommer. Vi gør, hvad vi kan for at
indhente, hvad der har måttet ligge stille en tid. Hvis I synes, det varer for længe eller I har
brug for en snak, så ring blot.
Bevillinger i 2004
Endnu en stor tak for økonomisk støtte i form af bevillinger og donationer i det forgangne år.
Tak til Socialministeriet - SATS-puljemidler, PUF-midler og Uddannelsesmidler fra Center
for Frivilligt Socialt Arbejde, Odense.
Tak til Århus Amt - § 115 midler
Tak til Århus Kommune
- § 115 midler
- midler fra Modeltoget på Århus Hovedbanegård (kr. 5000,-)
Tak til Børnesagens Fællesråd (kr. 4160,-)
Tak til
- Slagtermester Carl Emil Jacobsen og Fru Anna Jacobsens legat (kr. 5000,-)
- Aarhus Rebekka Logernes Humanitære Fælles Fond (kr. 10.000,-)
- Rockwool Fonden (kr,10.000,-)
- Sct. Georgs Gilderne i Århus, Flagprisen 2004 (kr. 10.000,-)
Senest har vi modtaget midler fra Ønskekoncerterne, Giro 413 (kr. 4000.-)
Tilførsel af tilstrækkelige midler er afgørende for en stabil og kontinuerlig indsats i arbejdet
med foreningen Børns Voksenvenners formål. Vær vis på at midlerne forvaltes med stor
omhu og omtanke og altid med den hensigt at skabe betydningsfulde venskaber og gode
oplevelser for børn og voksenvenner.
Udflugter.
Hvis I synes, det har skortet på sidstnævnte, er der til gengæld gode tilbud i sigte:
Rådhusbesøg.
Mandag den 6. juni, kl. 16.15 - har Borgmester Louise Gade inviteret børn og voksenvenner
på besøg på Rådhuset. Er din voksenven forhindret, så kom gerne med din forælder. Besøget
vil vare en lille times tid. Louise Gade tager imod i Byrådssalen. Derpå får vi en guided tur
rundt på Rådhuset og i rådhustårnet. Og så bydes der nok også på en lille forfriskning
undervejs. Mødested: Ved hovedingangen, kl. 16.00
Tilmelding til kontoret: senest mandag den 30. maj
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Søspejdergruppen Stifindernes Sø.
Søndag den 19. juni, kl. 13 - 16.30 er der træf for børn og voksenvenner ved klubhuset på
Marselisborg Havnevej 100 A. Søspejdernerne råder over 3 både, arbejder med en høj grad af
sikkerhed og vil stå for sejladsaktiviteter for mindre grupper af børn på skift. Vi satser indtil
videre på, at vejret vil være storslået. Derudover er der bålplads, fiskenet, en lille strand og
udeareal til andre aktiviteter.
På dagen vil det være dejligt, hvis et par voksenvenner med forstand på bål, bålmad,
boldaktiviteter eller andet vil give en hånd med. Lad gerne høre fra jer.
Tilmelding til kontoret: senest mandag den 13. juni
Ud i det (himmel) blå.
Lørdag den 20. august har Lyons Club i Ry inviteret børn og voksenvenner på sommertræf
incl. lidt mad.Togtur til Ry, vandretur, bål, postløb, Himmelbjergbesøg og sejltur er nogen af
de ting, vi har snakket om, at en dejlig dag måske kunne byde på.
Tilmelding til kontoret: senest fredag den 12. august
Eftersommer på Mols
Lørdag den 17. september, kl. 10-17 tager vi på den årlige fællestur for børn og
voksenvenner. Turen går denne gang til DGI´s Natur- og Frilufsgård, "Karpenhøj" ved
Fuglsøcentret. Programmet, som "Karpenhøj" tilrettelægger, har afsæt i natur og friluftsliv, så
det bliver nok en dag, hvor I skal regne med at lufte både hoved og krop.
Tilmelding til kontoret: senest onsdag den 31. august

Til slut og til vi ses
Mange hilsener
p.v.a. Børns Voksenvenner Århus
Else Hess
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