Nyhedsbrev for 2007
Kære børn, familier, voksenvenner,
samarbejdspartnere og medlemmer af
Børns Voksenvenner Århus
Et nyt år anes i horisonten og det er tid for
nyhedsbrev fra Børns Voksenvenner.
Tre af årets måneder har undertegnede
været på sygeorlov. I denne forbindelse en
særlig tak til formand Lars Bæk-Sørensen
og bestyrelsesmedlemmerne Hedvig Breüner og Anne Marie Bering, som i perioden
tog hånd om Børns Voksenvenners kontor,
regnskaber og fondsansøgninger.
Trods nødvendigt personalefravær bød
2007 alligevel på brogede og spændende
opgaver og rart samvær med voksenvenner, børn og forældre.

syge yngre mænd”, opsøgte vi et par uger i
foråret fitnesscentre og udvalgte butikker sport, udeliv, hobby, cykler, motorcykler,
computerspil, rollespil m.v. i Århus C og
nærmeste omegn. Vi blev taget godt imod
og efterlod informationsfoldere på diske og
skranker.
…... på bibliotekerne
Tak til distributionsafdelingen på Åby Bibliotek for udsendelse af vores foldere til
biblioteker i Århus Kommune.
……på Store Torv

Tak til jer, til den øvrige bestyrelse, til kollegaer og samarbejdspartnere for engagement, støtte og godt samarbejde i årets løb.

På udebane…
Ad flere forskellige veje forsøgte Børns
Voksenvenner også i 2007 at blive set i
byen.
…… i bussen
To uger hvert forår og efterår kan vores
bushængeskilte ses i Århus Sporvejes busser samt en række regionalbusser. Annonceringen har god effekt især i forbindelse
med Landsforeningens landsdækkende
annoncekampagne hvert efterår.
Ordningen med Århus Kommune om mulighed for gratis busreklame i Århus Sporvejes busser ophører desværre med udgangen af dette år. På den konto må en betragtelig udgiftsforøgelse fremover forudses.
…… i butikker, fitnesscentre m.v.
Ved hjælp af apostlenes heste, cykel og
motoriseret køretøj og desuden i håb om at
komme lidt tættere på målgruppen ”lege
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I selskab med ca. 50 andre frivillige organisationer deltog vi den 5. maj i frivilligdagen ”Plant et smil – lad frivilligheden
spire” på Store Torv. Formålet var at vise
borgerne den brede vifte af frivillige sociale aktiviteter, der findes i Århus. Frivillig
Center Århus bistod med økonomi og
praktisk organisering af arrangementet.
Tak til dem for et godt initiativ og en for os
som forening anderledes mulighed for at
blive set.
…… i dagtilbud og skoler
Tak til Børn og Unge Afdelingen, vær. nr.
3500 på Jægergården, for venligt at lade
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foreningens orienteringsbrev og foldere
følge med én af afdelingens institutionsudsendelser til kommunale dagtilbud og folkeskoler.
…… i Festugen

alligevel at forsøge igen i det nye år. Tak
til Hedvig Breüner fra bestyrelsen, som har
været primus motor på sagen.
…… i den lokale beboerforening
Senest har vi fået kontakt til en lokal beboerforening, Beboerhusets Venner i Højbjerg Andelsboligforenings afdeling Håndværkerparken. Her har vi indledt et mindre
samarbejde i form af indlæg til foreningens
beboerblad ”Håndværkeren” og en aftale
om informationsmøde i det lokale beboerhus i det nye år.

På hjemmebane...
er følgende en bemærkning værd.
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I lighed med sidste år indtog vi under Århus Festuge et par m2 på Sct. Clemens
Torv. Her var der atter gang i uddeling af
balloner og foldere, mens vores nye displayrullegardin og brochureholder for første gang blev præsenteret på gaden.
…… hvor folk er
Tak til mange forældre og voksenvenner,
som tilbyder at tage vores informationsfoldere med til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og lign.
Bliv gerne ved med det.
…… i JL-fondets Årsskrift
Børns Voksenvenner Århus modtog med
glæde en donation fra JL-Fondet i 2006. I
lighed med øvrige modtagere af årets
fondsmidler, blev vi med tekst og billeder
smukt præsenteret i fondets flotte årsskrift,
som i 2007 udsendtes til medarbejdere og
samarbejdspartnere i Lauritzen Gruppen.
…… i BVV´s Odder Satelit
Som forsøg har Børns Voksenvenner
sammen med Frivilligcenter Odder i efteråret afviklet tre annoncerede informationsmøder i Pakhuset i Odder. Ting tager
tid. Informationsmøderne blev ikke besøgt
af overvældende mange, men vi overvejer

Portræt af en voksenven
Voksenven og journalist, Tinne Delfs har
som et bidrag til foreningens markedsføring tilbudt at skrive en artikel om mandlige voksenvenner og deres bevæggrunde til
netop at involvere sig i frivilligt arbejde
hos Børns Voksenvenner.
Artiklen udarbejdes på baggrund af interviews med en række frivillige, som i kortere eller længere tid har fungeret som voksenven.
På foreningens vegne tak til voksenvenner
for at have stillet tid og erfaring til rådighed og til Tinne Delfs for at lade sin faglige ekspertise være til disposition. Vi glæder os til at se resultatet i det nye år.
Børns Voksenvenner Århus – nu med
hjemmeside
Vi har været rigtig længe om det! Men nu
har vi én - www.voksenven-aarhus.dk
I denne sammenhæng er vi muligvis ikke
”den hurtigste knallert på vejen”, men vi er
rigtig glade for, at vi endelig er blevet tilgængelige på nettet.
En pc-kyndig ven af foreningen, Poul Egede Møller, besluttede sig tidligt på året for
at give foreningen en hjælpende hånd med
hjemmesiden. Hermed en stor tak.
Poul er fungerende web-redaktør, forudsat
naturligvis, at undertegnede husker at
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meddele om materiale, der skal såvel ud på
som af hjemmesiden!
På hjemmesidens forside kan venligst bemærkes, at foreningen den første mandag
hver måned, kl. 17.00 - 19.00, har Åbent
Hus for frivillige og forældre, som har lyst
at høre nærmere om Børns Voksenvenner.

Tak til initiativrige vennepar og tak til
Jydsk Pædagog-Seminarium og Skov- og
Naturforvaltningen for lån af shelters.

Mere regn end fest i Hørhaven?

Karpenhøj – igen, igen
Foreningens fællesudflugt i september blev
endnu en gang henlagt til dejlige Mols og
D.G.I.´s Natur- og Friluftsgård, ”Karpenhøj”.
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I juni måned var energiske vennepar atter
på banen med en invitation til sommerfest i
Hørhaven. Leg, boldspil, bål, strandtur,
grillmad og shelter-overnatning. I år valgte
vejrguderne at udstyre begivenheden med
silende regn.

Vi dystede om kap dagen lang og fik udfordringer til både krop og knold ved fælleslege, gamle landsbylege og post-løb
med opgaver. Pauserne bød på frokost i det
fri, brændenældebrød og snobrød over bål,
naturlegeplads, sol og dejlige udsigter. Tak
til Børnesagens Fællesråd for økonomisk
bidrag til en dejlig udflugtsdag.
Har I gode idéer til evt. andre udflugtsmål,
hører vi gerne om det. Blot skal de være
beliggende indenfor en rimelig geografisk
afstand af Århus.
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Som dagen skred frem og regnen blev ved
og ved, vil flere sikkert være enige i, at
sommerfesten udviklede sig faretruende
tæt på at fortjene betegnelsen:
”overlevelsestur”.
Men mon ikke næste år vil byde på endnu
en sommerfest i Hørhaven.

Obligatoriske kurser
Med et samlet deltagerantal på 20, fordelt
på 7 mænd og 13 kvinder, har foreningen i
2007 afviklet fire obligatoriske kurser for
kommende voksenvenner.
Førstkommende kursus i det nye år finder
sted lørdag den 26. januar.
I kursussammenhæng søger vi at udvikle et
samarbejde med Børns Voksenvenners nye
afdeling i Silkeborg.
En stor tak til undervisere og voksenvenner
for godt samarbejde om årets kursusforløb.
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Frivillige voksenvenner og familier
For nuværende råder foreningen over 5-7
matchklare voksenvenner, mens andre 12
afventer samtaler og hjemmebesøg.
For børnenes vedkommende har foreningen aktuelt 9 matchklare børn på venteliste, heraf 2 piger og 7 drenge.
Ti familier, 9 drenge og 1 pige afventer
samtaler og hjemmebesøg.
Den velkendte skæve kønsfordeling såvel i
tilgangen af frivillige som i tilgangen af
børn gør sig fortsat gældende. Et faktum
som beklageligvis bidrager væsentligt til
ventetid for såvel frivillige voksenvenner
som børn.
Så forsøm endelig ikke at lade familiens
og vennekredsens 25-40 årige mænd
høre om, at herlige knægte i 8-14 års
alderen lige nu går rundt og savner en
god voksen ven.
Årets personalefravær har desuden gjort
det vanskeligt for os at være på omgangshøjde med hensyn til samtaler og hjemmebesøg hos familier og frivillige.
Vi beklager meget, at dette også fører ventetid med sig. Vi gør, hvad vi kan for at
indhente det forsømte, men håber, at både
familier og frivillige vil have tålmodighed
og forståelse for en presset situation.
Vi ser frem til at møde nye frivillige og
familier i begyndelsen af det nye år.
Venskaber
I 2007 er det lykkedes foreningen at etablere ca. ét venskab pr. måned. Et resultat er
vi ganske godt tilfredse med.
For nuværende finder vi det ikke realistisk
at have forventning om et endnu større
antal.
For det første beror et godt match af barn
og frivillig voksenven på et skøn, bl.a. baseret på personlighed, alder, interesser og
geografi. For det andet må begrænsede
personaleressourcer sammenholdt med
foreningens grundige og kvalificerede ar-

bejdsmetode i forbindelse med godkendelse og matchning tages i betragtning.
Erfaringsmøder for voksenvenner
Erfaringsmøder for voksenvenner skal bl.a.
sikre, at vi som forening har mulighed for
at følge nye venskaber lidt på vej. Dels for
at kunne yde støtte i venskabsforløbet og
dels for at kunne foretage optimale match
er det væsentligt for os at vide, hvordan de
nyetablerede venskaber udvikles og trives.
Seminarielærer Susanne Idun Mørch har
gennem et års tid fungeret som tovholder
på møderne, men har desværre måttet sige
fra til opgaven. Tak til Susanne for engagement og godt samarbejde.
Samtidig velkommen til tidligere lektor i
pædagogik på Jydsk PædagogSeminarium, Grethe Refshauge, som glædeligt har indvilget i at overtage tjansen.
Bevillinger og donationer.
Vi skylder stor tak for den økonomiske
håndsrækning, som foreningen har modtaget fra forskellig side i årets løb:
Velfærdsministeriet – SATS-midler og
Uddannelsesmidler
Århus Kommune - § 18 midler
Børnesagens Fællesråd
Slagtermester Carl Emil Jacobsen og Fru
Anna Jacobsens Legat
Odd Fellow, Broderloge nr. 14, Sct. Olaf,
Århus
Str.loge nr. 66, VITA NOVA, Odder
E. H. Ludvigsen og Hustrus Legat
Rockwool Fonden
Et beskedent økonomisk råderum bidrager
væsentligt til ro og stabilitet i det daglige
arbejde i foreningen.
Desuden er en økonomisk håndsrækning,
uanset størrelse, til stor opmuntring og
glæde for ansatte og frivillige. Hjertelig tak
for imødekommenhed og velvilje.
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NAT-IDRÆT for børn og voksenvenner
Voksenvenner og medlemmer af bestyrelsen har planlagt en skæg og anderledes
sammenkomst for vennepar og ventelistebørn først i det kommende år.

Sluttelig er nu blot at ønske jer alle en

rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Tak for i år og lad os fortsætte et godt
samarbejde i 2008.

Børns Voksenvenner inviterer til Nat-idræt
på Elise Smiths Skole. Begivenheden løber
af stablen natten mellem lørdag den 23. og
søndag den 24. februar, 2008.
Se nærmere på vores hjemmeside og sæt
allerede nu X i kalenderen. Invitation med
tilmelding følger i løbet af januar 2008.
Landsforeningen - sekretariatsleder
Landsforeningen Børns Voksenvenner fik i
årets løb mulighed for at ansætte en lønnet
sekretariatsleder.
Undertegnede fik som repræsentant for
gruppen af ansatte projektledere tilbudt at
sidde med i ansættelsesudvalget. En spændende og udfordrende opgave.
Valget faldt på Pernille Skjershede Nielsen, bosat i Rønnede på Sjælland. Pernille
er uddannet cand.techn.soc. fra RUC og
har flere års erfaring med projektarbejde
og sekretariatsledelse. Pernille tiltrådte
stillingen 15.08.07.
Århus-afdelingen ønsker velkommen og
ser frem til et fortsat godt samarbejde.
BVV´s kontor i Århus
Vi har åbent for personlig og telefonisk
henvendelse alle hverdage ca. kl. 10-17.
Ved henvendelser vil man dog af og til
opleve at få en telefonsvarer i røret eller
møde en lukket kontordør.
Dette skyldes hovedsagelig afvikling af
hjemmebesøg hos familier og frivillige.
Besøg som oftest ligger i de senere eftermiddagstimer.
Vil du gerne gøre brug af en personlig
henvendelse, er det derfor en god idé at få
en aftale på forhånd.
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p.v.a. Børns Voksenvenner Århus
Else Hess
Projektleder

Kontoret er lukket i perioden fredag den
21. dec. til onsdag den 2. januar begge dage incl.
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