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ÅRSBREV 2009
Læs bl.a. om arrangementer for vennepar, om mandejagt og ventelistedrenge,
om pengegaver, der glæder, om et travlt
år for PR-udvalget samt en knap så
glædelig årsag til, at du modtager vores
årsbrev med stor forsinkelse!
Julefrokoster og et gammelt år er gået på hæld, og
det er tid for Børns Voksenvenners årsbrev.
Nok et år er passeret med travle foreningsgøremål
og glade oplevelser og samvær med børn, deres
forældre og voksenvenner.
Tak til foreningens voksenvenner for den gode tid I
med engagement og indlevelse tilbyder ”jeres” børn.
Tak til medlemmerne af bestyrelsen og til øvrige
trofaste frivillige. I tager solidt og ofte en tørn med
vekslende bestyrelsearbejde eller forskellige
arbejdsopgaver i foreningen. Desuden tak til samarbejdspartnere og kollegaer for støtte og godt
samarbejde i 2009.
I nye omgivelser, men …….
Vi indledte 2009 med at flytte til nyt kontorlokale i
Mejlgade.Tak til alle, der ved den lejlighed leverede
gedigen muskelkraft, rengøringsvanvid, malerarbejde og boremaskiner.
På adressen boede vi bl.a. i hus med Frivilligcenter
Århus, Selvhjælpsgrupperne i Århus, Cyberhus online klubhus for børn og unge - samt flere andre.
Vi var faldet godt til i de nye omgivelser. Bofæller tog
godt imod. Vi havde adgang til langt bedre faciliteter
til kurser og møder. Vi var tættere på relevante
netværk og samarbejdspartnere med mulighed for
gensidig inspiration og erfaringsudveksling.
Stor tak til Århus Kommune for velvilligt at have
stillet de nye kontorlokaler til rådighed for
foreningen. (trist fortsættelse følger på sidste side)

En livlig vintertradition
Elise Smiths Skole i Ny Munkegade udlånte igen
beredvilligt opholds- og soverum, gymnastiksal og
sportsremedier, så foreningen kunne invitere vennepar og ventelistebørn til Nat-idræt.
Festligheder og leg fandt sted en lørdag/søndag i
februar og var til stor begejstring for alle.
Set udefra synes Nat-idræt for såvel store som små
venner umiddelbart blot at dreje sig om:
• at drøne, tonse og spille bold så vildt og så
længe som muligt!
• at konkurrere om, hvem der går i soveposen
som den sidste!
Men opskriften på nat-idræt indeholder mange andre
ingredienser: Hjemmebagte kager, vennepars hjemmelavede luksusmadretter til fælles aftenbuffet,
tiltrængte pauser til kroppen, cola, slik og is, sundhedsindslag med frugt og vand, råhygge med spil,
snak, film m.v. og endelig, efter en nat med fnisen
og sparsom søvn, morgenmad i absolut stilhed!
Sensommerdag med isbjørne
På foreningens årlige fællesudflugt i september drog
en stor flok humørfyldte og forventningsfulde børn
og voksne af sted til Skandinavisk Dyrepark for at
tage på nordisk safari. Dyreparken bød på rige
muligheder for at se og opleve de store dyr isbjørne, ulve, brunbjørne, elge, ræve, rådyr.
Vi var også med, da bjerggeder og dådyr skulle
fodres.
Alle nød en lang, lun dag med masser af frisk luft,
dejlige dyr, gode picnickurve og en fristende hoppepude. Det kan næppe undre, at en del deltagere
under busturen hjem så sig overmandet af en lur.
På alles vegne: Venlige tanker og hjertelig tak til
Børnesagens Fællesråd, Danmarks Radio-Giro 413
og JL-Fondet for økonomisk at bidrage til årets
festlige og spændende oplevelser for børn, voksenvenner, forældre og foreningsvenner.
Mandejagt
Det er et beklageligt, men velkendt fænomen i stort
set alle Børns Voksenvenners foreningsafdelinger,
at der på grund af de mange henvendelser fra
familier med drengebørn er behov for større tilgang
af mandlige voksenvenner.
Derfor var såvel Landsforeningen Børns Voksenvenner som Århus-afdelingens fælles bestræbelser
på kampagnevirksomhed i efteråret 2008 især målrettet mandlige frivillige.
Lokalt mærkedes kampagnens efterdønninger et
godt stykke ind i 2009.
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I juni havde vi for første gang fornøjelsen af at
afholde kursus for et rent mande-hold.
Fra venteliste til vennepar
Denne længere periode med større tilgang af
mandlige frivillige end sædvanligt har været den
glædelige baggrund for, at vi langt om længe har
fået has på ventelisten med drenge, som alle har
befundet sig på venteliste i meget lang tid.
I 2009 har foreningen kunnet byde 12 nye vennepar,
ni drenge og tre piger, velkommen.
Vi ønsker lykke til og håber det må blive til gensidig
glæde, at nye børn og voksenvenner har mødt
hinanden.
Kurser med engagement
Vi har i 2009 afviklet fire obligatoriske kurser for
kommende voksenvenner, i alt 26 deltagere.
Kurserne er dagkurser og foregår på lørdage, kl. 9 17. På kurset berører vi under vekslende former
forskellige emner – barndom, barnesyn, voksenven i
praksis, problematikker i venskabsforløb, tavshedspligt m.v. Dagens indlæg og diskussioner bringer
ofte større afklaring og godt stof til eftertanke med
sig. Dette sker dog ikke uden engagerede kursusdeltagere. Så tak til jer for et inspirerende kursussamvær.
Tak til Børns Voksenvenner Silkeborg for et
velfungerende samarbejde om at benytte Århusafdelingens kursustilbud. Og ikke mindst tak til
medundervisere for godt samarbejde om årets
kursusforløb.
Efterspørgslen fejler ikke noget
Som nævnt er det lykkedes os at komme ovennævnte gruppe af matchklare børn, som har tilbragt
lang tid på ventelisten, til livs.
Vi kender dog ikke til mangel på henvendelser og
ser frem til samtaler og hjemmebesøg hos 11
familier. På denne baggrund har vi forhåbning om at
kunne matche en del af de 14 godkendte voksenvenner, som foreningen aktuelt råder over.
Desuden afventer 16 frivillige at påbegynde godkendelsesforløb eller at modtage kursustilbud.
Forventningsafstemning
Ventelister er et utilfredsstillende fænomen for alle
involverede parter. De er en konsekvens af mindst
fem forhold:
1) skæv kønsfordeling i tilgang af såvel børn som
frivillige

2) foreningens omhyggelige og nødvendige godkendelses- og matchforløb
3) begrænsning i årlige antal obligatoriske kurser
4) forhindringer i forhold til geografisk placering af
mulige børn og voksenvenner
5) begrænsede personaleressourcer.
Disse omstændigheder medvirker alle til, at
foreningens ”kunder” på forskellige stadier undervejs
må være indstillet på at befinde sig i venteposition i
kortere eller længere tid.
Vi bestræber os på så godt, som det er os muligt, at
minimere ventetid for børn og voksne, men må
konstatere, at vi desværre ikke altid er i stand til at
leve op til forældre og voksenvenners forventning/
forhåbning om hurtig "ekspeditionstid" i processen
eller løbende kontakt og information.
Vi gør dog meget tidligt i vores samarbejde med
forældre og voksenvenner opmærksom på ovennævnte faktorer og forbereder på, at der i perioder
må forventes at opstå ventetid. Fremadrettet vil vi
forsøge at indarbejde et obligatorisk opfølgningsopkald til frivillige på venteliste.
Desuden søger foreningen i sit nye informationsmateriale til familier og frivillige at forebygge skæve
forventninger. I materialet understreges vigtigheden
af under hele forløbet at væbne sig med en god
portion tålmodighed.
Det fælles og overordnede mål er jo dog i sidste
ende at finde frem til netop det barn og den voksne,
som vi tror på vil kunne trives godt og længe med
hinanden.
Vennepar går til filmen
Søren Kaster Poulsen, på daværende tidspunkt
journaliststuderende på Danmarks Journalist Højskole, afleverede i januar sin hovedopgave: Et
weekendtema med titlen ”Børn – med eller uden
mænd”.
Opgavens artikelrække tog bl.a. afsæt i de
muligheder og vilkår, som gør sig gældende for det
frivillige sociale arbejde, der foregår i Børns Voksenvenner. Artiklerne belyste med forskellige vinkler og
tilgange, hvilke problematikker, der kan være forbundet med at et stadigt stigende antal børn i Danmark vokser op hos en enlig forælder.
Glædeligt for Børns Voksenvenner og i særdeleshed
nyttigt i PR-sammenhæng, dannede Søren Kaster
Poulsens opgave baggrund for et længere indslag i
TV2 Nyhederne.
Indslaget berettede dels om foreningens arbejde og
fulgte desuden nymatchede voksenven Henrik
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Møller Nielsen og Mark, som drog af sted for at
tilbringe deres første eftermiddag sammen.
Tak til Søren for at være mellemmand og til Henrik
og Mark for deres villige bidrag til indslagets
billedside.
Børns Voksenvenner i den kollektive trafik
Webmaster Poul Egede Møller, bestyrelsesmedlem
og grafiker Per Malchow, medarbejder Jonas Sindal
Nielsen samt undertegnede har haft et rigtigt travlt år
i PR-udvalget.
Udvalget har dels arbejdet på koncept og design af
foreningens busreklameskilte, dels lavet en ny
informativ familie-flyer målrettet daginstitutioner og
skoler.
Ved en intensiv indsats lykkedes det udvalget at få
de nye busreklameskilte klar til buskørsel tidligt på
året. Skiltene havde premiere i uge 9 og har yderligere tre uger i årets løb prydet de lokale by- og
regionalbusser.
Busreklame er en betydelig post på budgettet, men
vi erfarer, at busreklamen har effekt. Kombinationen
af et gennemtænkt visuelt udtryk og en god sag
skaber opmærksomhed.
Tak til kompetente Cyberhus-folk på nabokontoret
for befordrende kommentarer undervejs i processen.
Familie-flyer
I forsommeren blev endnu et PR-skib sat i søen. Det
blev til den såkaldte "familie-flyer", henvendt til
børnefamilier. Denne flyer, suppleret med øvrigt
foreningsmateriale, blev umiddelbart efter
sommerferien udsendt til skoler, daginstitutioner og
kommunale biblioteker.
Flyer´en blev desuden fremsendt til en række
boligforeninger, som venligt kvitterede med fin
omtale af Børns Voksenvenner i et par boligforeningsblade.
Indsats på "nettet"
Også Århus-afdelingens hjemmeside har fået et
ansigtsløft. De seneste måneder har især Poul
Egede Møller og Jonas Sindal Nielsen arbejdet med
en grundig omstrukturering og større professionalisering af foreningens hjemmeside. Dermed er
den elektroniske afdeling af Børns Voksenvenner
Århus, www.voksenven-aarhus.dk, blevet væsentligt
forbedret.
Hjemmesiden blev søsat tidligt i december.
Vi er selv ret tilfredse med den og synes, at den nu
fremstår i en mere seriøs og troværdig udgave, som
forhåbentlig fremover vil kunne yde sit bidrag til
større synlighed og opmærksomhed om foreningen.

Men tag nu selv på hjemmeside-besøg og dan jer et
indtryk. Via hjemmesiden er der også mulighed for at
se billeder fra foreningens forskellige udflugter og
arrangementer gennem de seneste år.
På foreningens vegne er her blot at sige Poul, Jonas
og Per stor tak for en imponerende indsats i udvalget og for mange kreative ideer og spændende
arbejdstimer.
Fokus på gennemsigtighed
PR-arbejdet har taget særligt udgangspunkt i den
gode værdidiskussion, som ansatte og bestyrelse
har taget op i forbindelse med revideringen af
foreningens tidligere formålsbeskrivelse. Gennem
dette fælles arbejde er der skabt større klarhed om
foreningens formål og arbejdsmetoder.
Resultatet kan læses i den nye "Formåls- og arbejdsbeskrivelse", som bl.a. illustrerer foreningens
metoder ved hjælp af et overskueligt procesdiagram.
Den reviderede og opdaterede udgave er også at
finde på hjemmesiden. God læselyst!
Vi besætter Lille Torv i Århus…
I maj påtog Frivilligcenter Århus sig atter at organisere den årlige synlighedsdag: ”Plant et smil”.
Dagen tjener som udstillingsvindue for de frivillige
foreninger og organisationer i Århus.
På en solbeskinnet fredag eftermiddag, med borgmester Nicolai Wammen i spidsen, indtog Børns
Voksenvenner og 30-40 andre frivillige foreninger
Lille Torv. Dejligt at kunne deltage i en flot præsentation af den mangfoldighed, der råder i det frivillige
miljø.
Vi tillod os dog især at gøre forbipasserende opmærksom på de muligheder og potentialer, der
gemmer sig i det frivillige sociale arbejde, der foregår i netop Børns Voksenvenner.
... og Pakhuset i Odder
Det samme gjorde vi i Pakhuset i september, da
Frivilligcenter Odder var initiativtager til en tilsvarende frivilligdag. Dagen tjener samme formål
som i Århus: At præsentere de lokale frivillige
foreninger og inspirere til et frivilligt engagement.
Foreningen har desuden i samarbejde med
Frivilligcenter Odder også i år annonceret i lokale
medier og afholdt fire informationsmøder for
forældre og frivillige.
Tak til Odder Kommune for tildelte § 18 midler og til
Frivilligcenterets koordinator Pernille Helbo for godt
samarbejde om informationsmøder og annoncering.
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Bevillinger og donationer
Fra flere velvillige sider har Børns Voksenvenner i
2009 modtaget økonomisk støtte.
Foreningen sender hermed en hjertelig tak til:
Velfærdsministeriets Sats- og Uddannelsesmidler
Århus Kommune - § 18 midler
Odder Kommune - § 18 midler
Børnesagens Fællesråd
Danmarks Radio, Giro 413
Slagtermester Carl Emil Jacobsen og Hustru Anna
Jacobsens Legat
JL-Fondet
Det bidrager til ro og stabilitet i foreningen at møde
denne form for konkret og kontant opbakning og
imødekommenhed og er desuden for såvel ansatte
som frivillige til stor opmuntring i det daglige
foreningsarbejde.
Et stort savn
Ved årsskiftet måtte vi desværre sige farvel til Jonas
Sindal Nielsen, som siden november 2008 har været
ansat som deltidsmedarbejder hos os. Beklageligvis
rakte lønbudgettet ikke til flere medarbejdertimer.
Desuden var det tid for Jonas at prioritere studier og
praktik på fuld tid.
På alles vegne en stor tak til Jonas for hans engagement og entusiasme, for mild undren og nysgerrige
spørgsmål, for arbejdsomhed og kreative ideer. Vi
kommer selvsagt til at savne det hele, men ønsker
masser af held og lykke fremover.
Udbrændt og hjemløs
For Børns Voksenvenner Århus blev udgangen på
året en særdeles trist affære. En alvorlig brand kort
før jul i ejendommen i Mejlgade, hvor vi siden januar
09 havde haft til huse, resulterede desværre i, at
hele 2. og 3. sal med bl.a. Børns Voksenvenners
kontor udbrændte totalt.
Det udbrændte kontor var et aldeles mistrøstigt syn
og efterlod os kun med en mobiltelefon og tre
viskestykker! (billeder på hjemmeside)
Vi er særdeles taknemmelige for, at Århus
Kommune meget hurtigt har hjulpet byens mange
frivillige organisationer og foreninger, inkl. Børns
Voksenvenner, til midlertidige og gode genhusningslokaler i Århus midtby.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TDC A/S, Tranbjerg
GASA Nord Grønt A/S, Tilst
Vestas Wind Systems A/S, Århus N
Århus Kommune
ZAP-in, Søren Frichsvej, Århus
Børge Møllers Grafiske Hus, Århus C
MMCC.dk, Risskov
Japan Photo, Storcenter Nord, Århus
Silvan, Århus

Vi beklager meget, at kontoret siden årsskiftet har
været tvunget til at fungere på et absolut minimum.
Kommunikationsmulighederne til foreningen har
været begrænsede og ustabile.
I særdeleshed beklager vi, at det kun i beskedent
omfang har været muligt for os at varetage de
foreningsgøremål, som vedrører kontakt og opgaver
i forhold til vennepar, voksenvenner og familier.
Vi starter forfra! - Først ny bopæl
Vi håber snarest at kunne tage nyt kontorlokale og
pc-udstyr i brug. Dermed er der udsigt til en tiltrængt
større grad af hverdag i dagligt arbejde. Dog vil der
ret sandsynligt gå en rum tid endnu, før vi kan siges
helt at have fundet vores ben. I vil inden længe
kunne finde os på 1. sal på følgende adresse:
Børns Voksenvenner Århus
Frederiksgade 79
8000 Århus C
(bemærk ny adr.!)

Med ønske om et snarligt og mildt forår til alle.
Venlig hilsen
Børns Voksenvenner Århus
Else Hess

10. marts 2010

I forbindelse med etablering af nyt kontor har
foreningen mødt stor velvilje og hjælp, eksempelvis i
form af inventar- og møbeldonationer og fordelagtige
indkøbsaftaler. Vi skylder stor tak til:
Børns Voksenvenner Århus
tlf. 8618 2278 e-mail: aarhus@voksenven.dk
www.voksenven-aarhus.dk

