vekslende intensitet. Ikke desto mindre barsler
udvalget jævnligt med gode forslag og ideer i
forbindelse med informationsmateriale,
annoncering, hjemmeside, reklametiltag, artikler
mv..
Hjertelig tak til udvalgsmedlemmer for jeres tid
og faglige ekspertise i denne sammenhæng.

Årsbrev for 2008
Kære voksenvenner, børn, familier,
samarbejdspartnere og medlemmer af
Børns Voksenvenner Århus.
Så er det tid for det årlige nyhedsbrev fra
Børns Voksenvenner Århus. Snart er endnu et
travlt år omme. Året har som altid budt på
spændende og meningsfulde gøremål og glade
og sjove oplevelser i samvær med børn,
forældre og voksenvenner. En stor tak til jer.

Reklamekampagne
Med PR-udvalgets og mange andres hjælp fik vi
gennem en 7 ugers periode hen over sensommer
og efterår organiseret en mindre lokal
reklamekampagne især med henblik på at skaffe
flere mandlige frivillige.
En del af kampagnen bestod i annoncering Århus Onsdag, gratisavisen Urban samt i et
lørdagstillæg i Århus Stiftstidende.

Desuden en stor tak til alle i bestyrelsen, til
øvrige frivillige, som villigt har givet mange
hjælpende hænder med i årets løb og til
kollegaer og samarbejdspartnere for solid
støtte, engagement og godt samarbejde i 2008.

Jagtsæson hele året
Uden frivillige ingen venskaber
Antallet af venskaber mellem børn og
voksenvenner står og falder med tilgangen af
frivillige. I lighed med øvrige år har opgaven
med at rekruttere frivillige og skabe synlighed
om foreningen og dens arbejde haft høj
prioritet.
Et PR-udvalg så dagens lys
En frivillig fandt - og med rette, må vi nok
medgive - at vores reklameskilte foran
kontoret, hvis man skal tænke sådan lidt
kommunikations- og PR-agtigt, trængte til en
kraftig ansigtsløftning.
Dette blev anledningen til etablering af et 5mands PR-udvalg. Afhængig af tid og
overskud hos de enkelte medlemmer foregår
det frivillige udvalgsarbejde naturligvis med

Foto/lay-out: Tinne Delfs/Per Malchow

Tak til Njal for at lægge portræt og citat til
annoncen og til Århus City Rotary Klub for
økonomisk støtte til annonceringen.
Desuden benyttede vi Århus Festuge til
opstilling af informationsbod på Skt. Clemens
Torv. Her uddelte vi et par dage flittigt balloner
og foreningsmateriale til forbipasserende.
Øsende regnvejr en del af tiden gjorde os i
særklasse begejstrede for muligheden for ved
den slags udendørs begivenheder at kunne låne
Landsforeningens nye PR-telt.
Hermed tak til voksenvenner, børn, forældre,
bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, 1
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som velvilligt stillede sig til disposition som
informationsmedarbejdere.
I to til tre uger i kampagneperioden lagde
Midttrafiks bybusser i Århus kommune samt
regionalbusser vinduesplads til vores
reklameskilte. Denne form for busreklame er
desværre ikke længere gratis for en type
organisation som vores. Men som enhver
stabil bus-forbruger i området vil have
bemærket, kan det til gengæld konstateres, at
vores reklameskilt nu har langt færre skilte at
slås med, når det gælder buspassagerernes
opmærksomhed.

Stjerne for en aften …
…. i fredagens bedste sendetid på TV er ikke
vores ambition. Men det udelukker ikke, at vi
gerne vil ses, hvor vi kan komme af sted med
det.
I en flot artikel i den nu hedengangne
”Nyhedsavisen” fortalte voksenven Ebbe Flarup
og Niclas om deres venskab og om mange sjove
oplevelser sammen. Mens Niclas især glæder
sig over at have fået en storebror, glæder Ebbe
sig over at have genopdaget al den energi og
undren, som børn møder verden med. Tak til
journalist Hanne Opstrup Wedel for at lade os
benytte artiklen på vores hjemmeside.

Samlet set vurderer vi, at forløbet har været
nyttigt og årsag til en let stigning i antal
henvendelser fra frivillige, især mænd.
PR-udvalget arbejder derfor på højtryk for
bl.a. at få en ny udgave af vores reklameskilt
klar til buskørsel igen i det kommende år.
Landsforeningens hvervekampagne
Det var med velberådet hu, at vores lokale og
mere beskedne kampagneforløb umiddelbart
blev efterfulgt af Landsforeningens store
landsdækkende hvervekampagne efter
frivillige.
Landsforeningens kampagne bestod i
offentliggørelse af en evalueringsrapport om
Børns Voksenvenner fra kandidatuddannelsen
i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet,
distribution af fælles hvervemateriale til alle
afdelinger samt en PR-kampagne i flest mulige
landsdækkende og lokale medier.
Herfra ros og tak til Landsforening og
sekretariat for et veltilrettelagt
reklamefremstød for foreningen, for godt
informationsmateriale og for støtte og
samarbejde om lokale medieindslag undervejs.
Vi har vedlagt et par af Landsforeningens nye
brochure. Forær dem gerne til nogle rare
voksne i bekendtskabskredsen.

Til ugebladet ”Hendes Verden” berettede
voksenven Tinne og Helene om deres venskab
og om, hvordan der kan opstå uenighed og
misforståelser undervejs. Begivenheder, som
ind imellem kan stille venskab på en hård prøve.
Selvom det for Tinne og Helene ind imellem har
været lidt ”op ad bakke”, kan ingen af dem nu
forestille sig ikke at være en del af hinandens
liv.
Venneparret Christina og Camilla samt forælder
Birgit blev inviteret til at deltage i TV2
Østjyllands daglige middagsprogram ”MiddagsMagasinet”. Også de fik lejlighed til at fortælle
om deres særlige venskab og sørgede samtidig
for at efterlyse flere frivillige.
Herfra en stor tak til alle for velvilligt at have
stillet jer til rådighed for lokalt PR-arbejde for
foreningen.
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Hvor andre kendte er
I juni måned afholdt Frivilligcenter Århus
synlighedsdag på Store Torv. Synlighedsdagen
går under navnet ”Plant et smil” og tjener som
et årligt udstillingsvindue for frivillige
foreninger og organisationer i Århus. På grund
af manglende mandskab til info-boden så vi os
desværre nødsaget til at melde afbud i år. Men
vi ser frem til at beslaglægge et par m2 på
Store Torv næste sæson.
Vores manglende tilstedeværelse på
synlighedsdagen rådede vi til gengæld bod på
ved at være på plads, da Frivilligcenter Odder i
september arrangerede Frivilligdag i Pakhuset.
I dagens anledning havde Frivilligcenteret
inviteret velfærdsminister Karen Jespersen til
at åbne Frivilligdagen.
Efter sin velkomsttale tog Karen Jespersen sig
god tid til besøg og snak ved de enkelte boder.
Karen Jespersen er fra tidligere lejligheder
velorienteret om det vigtige sociale arbejde,
der foregår i foreningen Børns Voksenvenner
og tog glad og interesseret imod
Århusafdelingens artikler og
informationsmateriale.
Fra Den Sociale Højskole i Århus modtog vi
invitation til at deltage i en spændende faglig
aktivitetsdag – ”Socialt arbejde i farver”. Her
var der mulighed for at høre en række
foredragsholdere og deltage i forskellige
workshops. Men først og fremmest benyttede
vi arrangementet til at uddele masser af
materiale til interesserede og til at udveksle
information og erfaringer med øvrige
tilstedeværende frivillige foreninger og
grupper i Århus.
Åbent Hus her og der
Som fast rutine - den første mandag i hver
måned, kl. 17-19 – holder vi åbne
informationsmøder i kontorlokalerne i Ny
Munkegade.
I årets løb har vi desuden samarbejdet med
Frivilligcenter Odder om afholdelse af en
række informationsmøder for frivillige og
familier bosat i Odder-området.

Tak til Frivilligcenterets koordinator, Pernille
Helbo, som har bistået med udarbejdelse af
information via plakater, annoncering,
notitsomtale i den lokale ugeavis etc.

Det skulle glæde os at se……
Festlige lag for børn og voksenvenner
Ganske vist er vi som forening optaget af at
gøre os synlige i forhold til at finde nye
frivillige, som har lyst til venskab med et barn.
Men vi holder også af at finde udvej for at
tilbyde glade og sjove fælles oplevelser til
foreningens voksenvenner og deres børn.
En flok livlige børn og voksenvenner tog imod
årets første invitation til festligt lag. Det fandt
sted på Elise Smiths Skole, som en weekend
venligt udlånte os lokaler og gymnastiksal til
nat-idræt og nattesjov.
Det skulle vise sig at blive et fysisk krævende
døgn - idrætslege, boldspil, hockey, slagbold,
forhindringsbaner. Når luftfugtigheden i salen
blev for høj og de svedige t-shirts klistrede til
kroppen, blev pauserne udnyttet til
fællesspisning, guf og kager, råhygge, spil, film,
pølser uden vogn m.v. - Et rasende uhyggeligt
højdepunkt var et indendørs natløb spækket med
mørkets hemmeligheder.
Det vides ikke, hvornår de sidste fandt vej til
soveposen!
Årets sommertræf fandt sted i juni ved ”Den
grønne base” i Lisbjerg Nyskov. Her var shelter,
bålplads og masser af dejlig natur – skov,
vandhul, dyr, fugle. Der var gang i fiskenet,
snak, leg, gåture, brændesamling, bål, snobrød,
regnbyger, og madlavning. Fodboldgale drenge,
store såvel som små, udtrykte dog stærk
utilfredshed med områdets mangel på fladt
terræn! Desuden havde tanken om sidste års
festlige og u e n d e l i g e dagsregn i Hørhaven
mindsket lysten til shelterovernatning i
betragtelig grad.
Så vi lod dagen være dagen og sluttede af med
en forrygende regnbue.
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Hjertelig tak til Bustrupfonden, JL-fondet samt
Slagtermester Carl Emil Jacobsens og hustru
Fru Anna Jacobsens legat for en dejlig
udflugtsdag og en særlig oplevelse.

Udsigten fra BVV´s kontorstol
Foto: Sigurd W. Hansen

Hjertelig tak til Børnesagens Fællesråd for
økonomisk støtte til sjove og hyggelige
sammenkomster.
Årets fællesudflugt meldte skib i sigte. En
sensommermorgen kl. 9.00 drog en stor flok
søstærke (her havde vi dog taget munden en
anelse for fuld, viste det sig!) børn og
voksenvenner til søs med den gode skonnert
”Brita Leth”.
Kompasset var stillet ind på en solrig sejlads
til Tunø. Med udsigt til blå bølger og flotte sejl
nød vi morgenmad ombord. Senere fik vi
overladt at levere gedigen muskelkraft, når de
store sejl skulle rigges til. Efter tre-fire timers
sejlads lagde vi til kaj på Tunø.

Ny medarbejder.
For nylig har vi med fornøjelse kunnet byde
velkommen til ny medarbejder på kontoret,
Jonas Sindal Nielsen. Jonas er bachelor i
antropologi og påbegyndte i september et studie
i Oplevelsesøkonomi på Århus Universitet.
Samtidig med sine studier har Jonas hidtil
arbejdet som fast vikar i en daginstitution.
Jonas startede hos Børns Voksenvenner den 4.
november og er for en længere tidsbegrænset
periode, ansat 14 timer om ugen. Jonas vil tage
del i forefaldende arbejde på kontoret, supplere i
forbindelse med hjemmebesøg hos familier og
frivillige. Jonas har desuden særlig interesse for
PR- og informationsopgaver. Vi glæder os til et
inspirerende samarbejde.
Vennepar og ventelister
Dernæst er det glædeligt, at 2008 har betydet 11
nye venskaber. Vi ønsker held og lykke og
håber, det må blive til gensidig glæde, at nye
børn og voksenvenner har mødt hinanden.
For nuværende har vi otte matchklare drenge og
én pige på venteliste til en voksenven. Desuden
afventer 9 familier med henholdsvis 6 drenge og
4 piger samtaler og hjemmebesøg.
Tilsvarende råder foreningen p.t. over 11
matchklare voksenvenner fordelt på 10 kvinder
og én mand.

Foto: Poul Egede Møller

Solide traktorer med anhængere tog os herefter
med på en flot køretur øen rundt. Alt imens
forberedte skibsbesætningen grillmad på
havnen. Vi blev mætte, fik tid til at slå mave
og tumle lidt på havnens legeplads. Så var det
tid til hjemsejlads. Godt mødige af en dejlig
dag, vind i sejlene og bunker af frisk luft
kunne vi kl. 19.00 atter sætte fod på århusiansk
jord.

Som det ses, er den skæve kønsfordeling såvel i
tilgangen af frivillige som i tilgangen af børn
fortsat på spil. Denne skævhed, i kombination
med at det personlige skøn i væsentlig grad er
en forudsætning i forsøget på at skabe et godt
match, fører beklageligvis til ventetid for
familier og frivillige. I sagen spiller
personaleressourcerne, vi har til rådighed,
naturligvis en betydelig rolle.
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Ventetiden kan desværre gøre sig mærkbart
gældende i forhold til afvikling af
godkendelsesforløb for familier og
voksenvenner og kan dermed også forsinke
matchning af børn og voksenvenner.
Vi beklager den uheldige situation. Den er
utilfredsstillende for alle parter, men desværre
også vanskelig umiddelbart at finde udveje for.
Som tidligere nævnt har PR-kampagnen
resulteret i flere henvendelser fra mænd end
vanligt. Af hensyn til det store antal drenge på
ventelisten vil vi derfor hurtigst muligt i det
nye år sætte gang i godkendelsesforløb med
henblik på at få godkendt flere mandlige
voksenvenner.
Frivillige på kursusbænken
Med et femte kursus i januar forventer vi
indenfor dette års kursusbudget at have haft ca.
22-24 frivillige på obligatorisk kursus for
kommende voksenvenner.
Vi har efterhånden udviklet et godt samarbejde
med BVV´s afdeling i Silkeborg at benytte
Århus-afdelingens kursus. Vi håber det nyttige
samarbejde må fortsætte og glæder os til på
fremtidige kurser at træffe nye frivillige fra
Silkeborg og omegn.
Det obligatoriske kursus forløber over en
lørdag, kl. 9.00 - 17.00. Som det måske anes,
kan kursusdagen hvad tid og indhold angår
være ret intensiv og energikrævende. Ved
dagens slutning får vi dog - ”lang lørdag” til
trods - ofte ros af deltagerne for en spændende
og udbytterig dag, som har givet godt stof til
eftertanke.
Tak til kursusdeltagere for inspirerende
kursussamvær. Ikke mindst tak til trofaste
medundervisere for godt samarbejde om
sæsonens kursusforløb.
Venskabspleje
For Børns Voksenvenner som forening ser vi
to væsentlige grunde til at invitere til en række
erfaringsmøder med voksenvenner, som netop
er matchet med et barn.

Vi ønsker for det første at støtte voksenven og
barn i venskabets etableringsfase for dermed
forhåbentlig at kunne hjælpe venskabet på vej til
et godt, langt liv.
For det andet ønsker vi som forening
kontinuerligt at være bedst muligt klædt på til at
varetage funktionen at matche børn og
voksenvenner.
Viden om, hvordan nyetablerede venskaber
udvikles og trives og om, hvordan det er at være
voksenven i praksis, har derfor stor nytteværdi
for de ansatte og frivillige, som løbende tager
sig af matchningsopgaven.
Tidligere tovholder på erfaringsmøderne, Grethe
Refshauge måtte i sommer desværre trække sig
fra opgaven. Tak til Grethe for tid og
engagement i sagen.
Samtidig hermed en lidt sen velkomst til ny
tovholder på erfaringsmøderne, Svend Bak,
lektor og underviser på VIAUC,
efteruddannelsesdivisionen.
Glædeligt for os indvilgede Svend i at overtage
tjansen efter sommerferien.
På foreningens og voksenvenners vegne tak til
Svend for årets indsats. Vi glæder os til gensyn i
det nye år.
Bevillinger og donationer
Atter i år skylder vi stor tak for de økonomiske
håndsrækninger, som foreningen har modtaget
fra forskellig side.
Et beskedent økonomisk råderum medvirker til
ro og stabilitet i det daglige arbejde og er til stor
opmuntring og glæde for frivillige og ansatte.
Hjertelig tak for imødekommenhed og velvilje
til:
Velfærdsministeriet – SATS-midler og
Uddannelsesmidler
Århus Kommune, § 18 midler
Børnesagens Fællesråd
Susy og Peter Robinsohns Fond
Slagtermester Carl Emil Jacobsen og Hustru
Anna Jacobsens Legat
JL-Fondet
Bustrupfonden
5

Børns Voksenvenner Århus
Frivilligcenter Århus Mejlgade 8, baghuset 8000 Århus C
tlf. 8618 2278
e-mail: aarhus@voksenven.dk

www.voksenven-aarhus.dk

Århus City Rotary Klub
Str.loge ”Ulrica”, Silkeborg
Ville Heises Legat
Odd Fellow, Br.loge Esbern Snare, Århus
Str.loge Dr. Sophia, Skanderborg
Luftforandring & samarbejde
Først på året tog chefen for Familieafdelingen
i Århus Kommune, Leif Gjørtz Christensen og
fuldmægtig Peter Kristiansen venligt imod en
invitation til et møde med Børns
Voksenvenner. Her drøftede vi forskellige
ide´er til samarbejde og diskuterede, hvordan
foreningens kompetencer og erfaringer evt.
kunne udnyttes i sammenhængen. Lidt snak
om økonomi, som i en frivillig organisation
altid er en ustabil størrelse, fandt også vej til
dagsordenen. Desuden berørte vi muligheden
for kontor flytning til lokaler i Frivilligcenter
Århus.
Denne flytning er nu programsat til starten af
det nye år. Vi satser på at få de sidste praktiske
ting på plads inden jul, så vi kan rykke ind i
lokalerne den 12. januar 2009.
Børns Voksenvenner Århus vil herefter
være at finde på adressen:
Frivilligcenter Århus, Mejlgade 8, baghuset,
2.sal, 8000 Århus C.
Formålet med flytningen er først og fremmest
at integrere foreningen yderligere i den
eksisterende frivilligkultur, som findes i Århus
og derved udvide Børns Voksenvenners
netværk.

til at stifte bekendtskab med nye kolleger og
mulige samarbejdspartnere.
Når teltpæle rykkes op kan der, mod
forventning og trods omhyggelig forberedelse
opstå startvanskeligheder.
I så fald beder vi på forhånd alle i
omgangskredsen om en smule overbærenhed.
Tak for det.
En ny omgang nat-idræt
Børns Voksenvenner pønser på en Nat-idræt
2009. Den vil finde sted i weekenden den 28.
februar/1. marts. Elise Smiths Skole i Ny
Munkegade stiller igen lokaler til rådighed for
os.
Sæt X i kalenderen og afvent invitation med
tilmelding i løbet af februar 2009.
Kontoret er lukket i perioden mandag den 22.
dec. til mandag den 5. januar.
Hermed er kun tilbage at ønske jer alle
en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Tak for i år til alle. Lad os fortsætte et godt
samarbejde i 2009.
f. Børns Voksenvenner Århus
Else Hess
projektleder

Desuden vil kontormuligheden i Frivilligcenter
Århus nok også med ret stor sikkerhed kunne
tilbyde et arbejdsmiljø af lidt mere livlig
karakter end det, Børns Voksenvenners
hidtidige enkeltmands-kontor har kunnet
præstere. Som forening ser vi derfor med
forventning frem til at kunne nyde godt af den
inspiration og synergi-effekt, som kan opstå
ved dagligt at færdes blandt interessefæller.
Endelig glæder vi os over udsigten til bedre
muligheder i forhold til de fysiske rammer og
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