Nyhedsbrev
1. halvår 2006
Kære børn, familier, voksenvenner og
samarbejdspartnere.
Så er det atter tid for nyhedsbrev fra Børns
Voksenvenner Århus.
Det seneste halve år har som vanligt budt på
mangeartede og inspirerende opgaver og
begivenheder sammen med voksenvenner,
børn og forældre. Tak til såvel jer som til
bestyrelse og mange øvrige samarbejdspartnere
for engagement, støtte og godt samarbejde i
den forløbne tid.
Børns Voksenvenner Århus på gaden.
En kold januar dag prydede venneparret Jamil
Staley og Henning Munk Rasmussen en
forside på Århus Onsdag. Journalist Anni
Heiberg og fotograf Axel Schütt var taget med
Jamil og Henning på fisketur.
Resultatet blev en god og stemningsfuld artikel
og en fin beskrivelse af, hvad Børns
Voksenvenner grundlæggende handler om:
skabe venskab, der rummer nærvær og
betydning for såvel barn som voksen.
Samme artikel med nye fotos vil om en tid
også dukke op i ugebladet ”Hjemmet”.
For nylig kunne man i ”Hendes Verden” læse
journalist Inge Halds artikel om venneparret
Martin Ingemann Jensen og Jonas Teilmann
Larsen samt forælder Tove Larsen. Fotograf
Henrik Bjerg forsynede artiklen med dejlige
billeder, bl.a. fra sidste års fællesudflugt til
”Karpenhøj”.
Vi er meget glade for såvel den journalistiske
opmærksomhed som den positive omtale af
foreningen, som også voksenvenner og
forældre har givet udtryk for. Tak til alle.
Børns Voksenvenner i bussen.
Et par uger i foråret lagde Århus Sporveje og
Århus Amt busser til foreningens nye
busreklameskilte.
Kombineret med en periode med ugentlige
”Åbent Hus arrangementer” og annoncering af
informationsmøde sporede vi med tilfredshed
en vis stigning i henvendelser fra familier.
Vi håber dog, at skiltene også blev set af
mange, som eventuelt går med overvejelser om
at blive voksenven.

Et par uger senere på året vil reklameskiltene
for Børns Voksenvenner igen kunne ses i den
offentlige bustrafik.
I forlængelse heraf vil vi gerne takke Børge
Møllers Grafiske Hus for et meget favorabelt
tilbud på trykning af foreningens reklameskilte.
Børns Voksenvenner på Plakaten.
Kunstneren Peder Stougård har med stor
velvilje tildelt Landsforeningen brugsretten til
et af sine billeder. I form af plakat og postkort
er der nu kommet et særdeles smukt og
farverigt resultat ud af dette samarbejde.
Tak til Peder Stougård for denne flotte gestus
til Landsforeningen Børns Voksenvenner.
PR- og information.
Børns Voksenvenner Århus har brug for at
blive set og hørt lokalt. Så langt som
foreningens sparsomme midler for nuværende
rækker, har bestyrelse og projektleder derfor
valgt at give PR- og informationsarbejde en
høj prioritet resten af året.
I sammenhængen faldt det derfor i rigtig god
jord, at studerende i kommunikation på
Handelshøjskolen i Århus, Katrine Mejnecke i
juni kontaktede Børns Voksenvenner.
Katrine ønskede at bruge foreningens folder i
forbindelse med sin afsluttende hovedopgave.
Til eksamen fik Katrine et 11-tal, mens
foreningen fik nyttig og konstruktiv kritik af
form og indhold i den eksisterende folder og
gode råd om kommunikation og formidling.
Ikke mindst modtog vi til fri afbenyttelse
Katrines gennemtænkte og inspirerende forslag
til nye foldere. Tak for begge dele.
Børns Voksenvenner på tur.
Årets første kolde og mørke vintermåneder gik
godt i spænd med museumsbesøg.
Tak til Besættelsesmuseet i Århus 1940-45 og
Bymuseet for at invitere børn og voksenvenner
på et spændende besøg.
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Især en stor tak til museernes omvisere, som
med fortællinger og personlige beretninger
gjorde os vidende om mange aspekter af den
lokale hverdagshistorie gennem tiden.
Når venner går til bowlingkuglerne.
Danmarks Radio, Giro 413 var i marts sponsor
for en hyggelig bowlingeftermiddag med
kugler, kegler og kyllingenuggets. Adskillige
former for tilløb, slag og uventede strikes så
her dagens lys. Det gjorde ikke eftermiddagen
mindre fornøjelig for børn, voksenvenner og
forældre.
Til Flagenes Fest og Flagprisuddeling.
Danmarks-Samfundet i Århus afholder hvert år
på Valdemarsdag, den 15. juni, fest for
Dannebrog. Festen afvikles bl.a. med en
festaften i Rådhushallen - taler, musik, sang og
uddeling af nye, smukke faner til forskellige
foreninger og organisationer.
Som en del af arrangementet uddeler Sct.
Georgs Gilderne i Århus denne aften deres
flagpris. Med venneparret Stephan Marquardt
og Simon Ernstorn i spidsen modtog Børns
Voksenvenner med stor glæde endnu engang
en portion af flagprisen.
På foreningens vegne en stor tak for dette års
nominering og for en festlig aften.
Sommertræf i Hørhaven.
To energiske vennepar tog initiativ til en fælles
sommerfest i Hørhaven. Den løb af stablen i
weekenden den 17. - 18. juni og bød på alt,
hvad der hører den slags til – madpakker og
hjemmebagt kage, strandtur og is, fællesleg og
grillmad, bål og skumfiduser, overnatning i
shelter og natløb for hold. Alle nød en rigtig
dejlig dag. Vi gentager gerne succesen.
Tak til børn, voksenvenner, forældre og andre
for mange praktiske hænder.
Tak til Jydsk Pædagog Seminarium og Skovog Naturforvaltningen for lån af shelters.
Tak til K. E Mathiasen A/S for legeting.
Og særlig tak til Sct. Georgs Gilderne i Århus
for økonomisk støtte til arrangementet.
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Hefte med turforslag.
På en inspirationsaften for voksenvenner
barslede voksenven Jan Birk med ideen om et
hefte med turforslag til vennepar.
Jan stillede sig velvilligt til rådighed som
redaktør. Han er at takke for, at heftet nu
foreligger i en første flot og overskuelig
udgave. Denne udgave medsendes til
voksenvenner med dette nyhedsbrev.
Heftet med turforslag indgår fremover som en
del af det materiale, nye voksenvenner
modtager i kursusmappen i forbindelse med
foreningens kurser.
Det er tanken at revidere heftet en gang årligt.
Alle vennepar opfordres derfor til løbende at
meddele Jan om spændende udflugtsmål.
Skriv til e-mail: JBI@pc.dk
Kurser hos Børns Voksenvenner.
Det sidste halve år har foreningens
obligatoriske kurser for voksenvenner fået en
del opmærksomhed. Vi opfatter, at kurset
efterhånden har taget en form, som fungerer
godt, og som har et relevant indhold.
Kursisterne på forårets to kursusforløb har da
også udtrykt tilfredshed og givet nyttige
tilbagemeldinger.
Tak til kursister og tak for inspirerende
kursussamarbejde til medundervisere Vibeke
Mikkelsen og Pia Løvschall Nielsen.
Børn, voksenvenner og venskaber.
Tilsvarende har vi i den forløbne periode gjort
os grundige overvejelser over forløbet af
matchningsprocessen, godkendelsesproceduren
samt det skemamateriale, som vi sender ud til
familier og interesserede frivillige. Alt sammen
i den hensigt at optimere muligheden for
vellykkede matchninger af børn og voksne.
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Aktuelt har foreningen 8 matchklare børn på
venteliste - 7 drenge og en pige, mens 6
familier, alle med drengebørn, afventer
hjemmebesøg.
I løbet af de seneste 6 mdr. er det lykkedes os
at matche 5 vennepar.
Tre voksenvenner afventer hjemmebesøg eller
kursus, mens 10 godkendte voksenvenner,
hovedparten kvinder, er på venteliste.

Status på økonomi.
Som frivillig forening, hvis eksistens er
betinget af midler fra offentlige og private
fonde, har vi konstant brug for at søge
økonomiske støttemuligheder.
En stabil økonomi er en væsentlig forudsætning for at kunne vedligeholde og udvikle det
betydningsfulde sociale arbejde, som mange
frivillige påtager sig i Børns Voksenvenner.

Det kan umiddelbart se ud, som om
forudsætninger for et større antal matchninger
af børn og voksne er til stede.

Vi har stærkt behov for økonomisk stabilitet,
men mærker beklageligvis stramninger over en
bred front.
I indeværende år har vi måttet notere tildeling
af færre midler fra amtets og kommunens
§ 115-midler.
Tilsvarende har foreningen modtaget afslag på
tildeling af midler fra Socialministeriets pulje
til frivilligt socialt arbejde.
Dette betød dels tab af et væsentligt driftstilskud, dels at stillingen som projektleder
pr.1.1.06 måtte reduceres til 27 timer/uge.

Flere forhold gør sig imidlertid gældende.
Herunder især en skæv fordeling på køn blandt
både voksenvenner og børn. Drengebørn er i
overtal, mens yngre mænd beklageligvis er en
mangelvare!
Desuden spiller alder - hos såvel børn som
voksenvenner, personlige interesser, familiære
behov og geografisk afstand en rolle for en evt.
matchningsmulighed.
I forsøg på en positiv matchning er det vores
opfattelse, at alle disse elementer bør indgå i
matchningsovervejelserne. Netop heri ser vi en
afgørende kvalitet i Børns Voksenvenners
tilbud til børnefamilier og frivillige.
Uanset disse overvejelser gælder det faktum i
øvrigt, at det i sidste ende er op til de enkelte
voksenvenner, børn og forældre at tage endelig
stilling til det konkrete matchningsforslag.
Yderligere, som en væsentlig faktor, gør
personalemæssige ressourcer sig gældende.
Omfanget af det omfattende arbejde, som går
forud for en matchning – hjemmebesøg,
interviews og kursusafvikling, må
nødvendigvis tilpasse sig, hvad frivillige og en
projeklederstilling på deltid kan honorere.
Vi beklager meget, at den aktuelle situation i
sin helhed kan være ensbetydende med
ventetid for en del af jer – potentielle frivillige,
børn, forældre og godkendte voksenvenner.
Vær ikke i tvivl om, at foreningen glæder sig
over kontakten med voksenvenner og
henvendelser fra mange frivillige og familier.
Selvom jeres tålmodighed muligvis undervejs
sættes på en pæn prøve, så gør vi under de
givne omstændigheder alt, hvad vi kan, for at
indfri de forventninger, I måtte have til os.

Med etablering af de kommende Regioner
forudser vi desuden en del usikkerhed om
vilkår og fremtidige støttemuligheder til
frivilligt socialt arbejde.
På trods af dette lidt forstemmende økonomiske portræt, og fordi vi ved, det nytter,
fortsætter vi dog med ufortrøden iver
foreningens frivillige sociale arbejde.
Bevillinger og donationer, 2006
Herfra skal lyde en stor tak for den kærkomne
økonomiske håndsrækning, foreningen hidtil
har modtaget.
En hjertelig tak til
Socialministeriet – SATS-midler og
Uddannelsesmidler samt Århus Amt og Århus
Kommune for § 115 midler.
Børnesagens Fællesråd (kr. 5000,00)
Slagtermester Carl Emil Jacobsen og Fru
Anna Jacobsens Legat (kr. 5000,00)
Sct. Georgs Gilderne, Flagpris (kr. 8000,00)
Det er til stor opmuntring for ansatte og
frivillige at møde imødekommenhed og
påskønnelse. Tak for den.

Børns Voksenvenner i Festugen.
Det glæder os at vide, at Århus Festuge anser
os for god en sag.
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Den har således udløst en tilladelse til
opstilling af informationsbod og uddeling af
foreningsmateriale på Skt. Clemens Torv i
Festugen.
Den 6., 7. og 8. september fra kl. 16.00 til kl.
19.30 får vi brug for børn, voksenvenner,
forældre eller andre frivillige, som har lyst til
at passe bod og uddele forskelligt materiale til
nysgerrige forbipasserende.
Det vil være dejligt, om især rigtig mange
vennepar har lyst til at deles om gadevagter i
de 10-11 timer, vi har til rådighed over de tre
dage.
Har du/I lyst til lidt ”Festuge med mening”,
(når du nu alligevel er inde i byen for at lede
efter den!), så ring eller skriv snarest til
kontoret og bliv skrevet på Festugevagtplanen.
Fællesudflugt 2006.
Sidste års fællesudflugt til D.G.I´s Natur og
friluftsgård, ”Karpenhøj” i Knebel var på alle
måder en forrygende dag med masser af
fællesleg og fysiske aktiviteter i det fri.
Derfor har vi kort og godt bedt ”Karpenhøj”
om at tilrettelægge en lignende af slagsen.
Alle vennepar, forældre, ventelistebørn og
forældre og øvrige frivillige i Børns
Voksenvenner er velkomne til at deltage.
I hører siden nærmere, men noter allerede nu i
kalenderen, at udflugten er søndag den 24.
september fra ca. kl. 9.00 til 17.00, mens
deadline for tilmelding er torsdag den 13.
september.
Penselstrøg og kunst på Aros.
Med hjælp fra kyndige folk på museet og
juniorværkstedet får vennepar i efteråret
mulighed for at deltage i et spændende
kunstforløb på Aros.
Forløbet er særligt tilrettelagt for Børns
Voksenvenner.

Onsdage, kl. 16-18, i ugerne 43-44-45-46.
Alt efter lyst og interesse kan I som vennepar
vælge at deltage i de enkelte forløb, men
naturligvis gerne i alle fire.
Der kan være max. 20 deltagere på hvert hold.
I vil modtage brev om tilmelding, når tiden
nærmer sig. Men overvej gerne allerede nu:
Hvilke og hvor mange onsdage, I lyster.
Bemærk desuden, at Kontoret og Aros har brug
for, at I giver besked om deltagelse senest
onsdag den 4. oktober.
Vi håber, de fleste af Jer synes, det er en
knusende god idé at få mulighed for at
tilbringe er par mørke og regnfulde
efterårsdage med god kunst og fælles kreative
udfoldelser. Rigtig god fornøjelse.
Løst og småt.

ID-kortene, som blev udsendt sidste år, viste
sig at ”gå op i limningen”. Vi har lavet nye,
som sendes til voksenvenner med dette
nyhedsbrev. Håber de viser sig mere holdbare.
Med ID-kortet er der fri adgang til flg. museer:
Steno Museet
Naturhistorisk Museum
Kvindemuseet
Nye kontortider
Kontorets åbningstid er fortsat indskrænket til
3 dage ugentlig.
Fra den 15. august er kontoret åbent på
tirsdage, onsdage og torsdage.
På disse dage er fast telefontid som hidtil fra
kl. 12.00 -14.00. Dog er vi ofte at træffe på
kontoret også udenfor dette tidsrum.
Med ønsket om en rigtig glædelig sommer til
alle sendes hermed mange venlige hilsener.
p.v.a. Børns Voksenvenner Århus

Det samlede forløb beskæftiger sig overordnet
med begrebet Venskab og vil over fire onsdage
arbejde med hver sit undertema – Portrætter,
Familie, Krop, Fantasi.
Hver seance indledes med en mindre omvisning med focus på kunstværker, der kan give
inspiration til dagens tema.
Derefter arbejder børn og voksenvenner parvis
med en kreativ opgave i værkstedet.

Else Hess, Projektleder

Alle fire forløb foregår:

Børns Voksenvenner Århus Ny Munkegade 40A, st. 8000 Århus C
tlf. 8618 2278 mobil 2237 1035 e-mail: aarhus@voksenven.dk

