ÅRSBREV 2010
Her kan du blandt andet læse om børn
og voksenvenner til DHL-stafet i en
mudret Mindepark, om festreception og
Rådmandsbesøg, om kontorflytninger,
kærkomne donationer og fælles juletur
til Den Gamle By.
Julen varer som bekendt lige til påske!
Påske var lige om hjørnet, da sidste års
Årsbrev 2009 fra Børns Voksenvenner
Århus fandt vej til jeres brevsprækker.
Men med god grund.
Som det nok efterhånden er de fleste i
vores omgangskreds bekendt, var årsagen
den ubetinget uheldige omstændighed, at
foreningens kontorlokaler i december 2009
udbrændte totalt.

Året 2010 blev dermed et rigelig broget og
møjsommeligt år for foreningen.
I år er der derfor usædvanlig god grund til
at sende alle uden undtagelse - voksenvenner, bestyrelsesmedlemmer, øvrige
foreningsfrivillige, forældre og børn,
samarbejdspartnere, kollegaer, sekretariat
og Landsforening - en hjertelig tak for stor
støtte, tålmodighed og overbærenhed i den
lange periode, hvor kontorets og foreningens aktivitetsniveau var henlagt til at
befinde sig på et absolut minimum.
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Klar, parat, flyt…….!
Vi førte i årets første halvdel en lidt omflakkende tilværelse. Efter midlertidige
ophold på henholdsvis hjemmearbejdsplads og i Århus midtby, Frederiksgade 79,
rykkede kontoret den 30. juni teltpælene op
for anden gang og flyttede ind i permanente lokaler i Grønnegade 80, 3. sal.
Det gjorde vi i selskab med Frivilligcenter
Århus, Selvhjælpsgrupper i Århus og en
lang række andre af byens frivillige organisationer og foreninger. Vi er Århus
Kommune meget taknemmelige for også
at have hjulpet Børns Voksenvenner til tag
over hovedet og nye, lyse og venlige
lokaler.

Børns Voksenvenner Århus´s kontor, 18. dec. 2009
Foto: Lars Bæk-Sørensen

Mudder og Mindepark
Efter sommerferien gav vi os i kast med en
lidt sjovere, energikrævende og særdeles
mudret begivenhed. Nemlig den at afholde
”firmafest” i Mindeparken og deltage i
Århus Motion´s årlige DHL-stafet.Vel at

Børns Voksenvenner Århus
Grønnegade 80, 3 sal 8000 Århus C
tlf. 8618 2278 e-mail: aarhus@voksenven.dk
www.voksenven-aarhus.dk

mærke på stafettens 3. løbsdag. Ca. 30
børn og voksne, iklædt foreningens spritnye t-shirts, løb, gik eller heppede for
Børns Voksenvenner og var heldige, at 100
mm regnvand valgte at falde netop på stafettens 1. og 2. løbsdag!
Især blandt børn og voksne på løbeholdene
var konkurrencedyret intakt og ambitionsniveauet højt. På den vandrende 5-km. gik
andre til den med lidt mere sindighed. Her
tog de sig undervejs tid til snak, hygge og
moderat forhøjet puls.
Efter de fysiske anstrengelser kunne alle
slå sig ned - nej, ikke på tæpper på græsset,
men på en blå presenning oven på mudderet. Her kunne nydes velfortjente madpakker og hinandens selskab, indtil flot fyrværkeri kl. 22.00 afsluttede et godt
arrangement. Tak til alle for reklameindsatsen, en solid 5-km og en hyggelig
augustaften.
Desuden en stor tak til Århus Motion for
sponsoratet: Tilmeldingsgebyret for Børns
Voksenvenner Århus´s fem hold. En tilsvarende tak til Brugsen, Vesterbro Torv,
som i forbindelse med fællesarrangementet
pakkede en meget flot madkurv til os.
Børns Voksenvenner på gaden
Af indlysende årsager var der gennem årets
første 7 måneder ret stille og usynligt omkring Børns Voksenvenner Århus. Dette
var bl.a. én af grundene til, at vi valgte at
deltage i DHL-stafetten i Århus. Her var en
oplagt mulighed for at gøre lidt reklame for
os selv og blive set i det offentlige rum.
Efterfølgende fandt foreningens brochurer,
balloner, og i år også en smule fristende
mundgodt, vej til andre udadvendte
begivenheder:
Info-telt ved åen i Århus Festuge, Frivilligcenter Århus´s arrangement, ”Plant et
Smil” i Bruuns Galleri, Frivilligcenter
Odder´s frivilligdag i Pakhuset, Frivilligmesse på Psykologisk Institut, Info-bod i
Randers Storcenter i anledning af ”Sundhedsugen i Randers”. I forbindelse med

Kulturnatten fik vi, med venlig hjælp fra
Frivilligcenter Århus´s eventmager,
lejlighed til at reklamere med et par stillbilleder på storskærm i Scandinavian
Center Århus.
Og endelig - fordi de virker - bidrog vores
flotte busreklameskilte i 5 uger til at gøre
køreturen i Midttrafiks by- og regionalbusser mere interessant og tankevækkende.

Bestyrelsesmedlem Annemarie Bering til Frivilligcenter Århus´s
arrangement ”Plant et smil” i Bruuns Galleri
Foto: Frivilligcenter Århus

Nye Venskaber
I det forløbne år har det selvsagt ikke været
muligt for Århus-afdelingen at være på
fuld højde i forhold til de gøremål, der
omhandler godkendelses- og matchforløb
for frivillige og børn/familier.
Siden 1. september er det dog lykkedes os
at etablere 6 nye vennepar. Vi ønsker held
og lykke fremover og håber, de nye
venskaber må trives og blive til gensidig
glæde.
Aktuelt afventer 16 familier at komme i
gang med godkendelsesforløb, 12 drenge
og 4 piger. For frivillige gælder det 9
henvendelser, 5 kvinder og 4 mænd.
Foreningen råder p.t. over 4 godkendte
voksenvenner, mens ventelisten i forhold
til godkendte børn blot rummer et enkelt
barn.
Vi vil bestræbe os på hurtigt i det nye år at
få gang i forældresamtaler og hjemmebesøg.
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Frivillige på kursusbænk
Som konsekvens af, at foreningens arbejde
med familier og frivillige en stor del af året
har været minimal, måtte også det årlige
antal kurser for kommende voksenvenner
reduceres. Tre kurser mod de ellers sædvanlige fire. I efteråret afvikledes to kurser.
Hovedparten af kursusdeltagerne her kom
dels fra Børns Voksenvenner i Silkeborg
og dels fra Landsforeningens seneste
projekt, ”Bedste Ven”, Region Midt. Tak
til engagerede og nysgerrige kursusdeltagere. Tak til medundervisere for
inspirerende kursussamvær. Tak til Børns
Voksenvenner Silkeborg og til ”Bedste
Ven”, Region Midt for godt samarbejde
om efterårets kursusforløb.
Venskabspleje
For at støtte nymatchede voksenvenner og
de nye venskaber i etableringsfasen kalder
foreningen i løbet af venskabets første år
voksenvenner til jævnlige erfaringsmøder.
Ad den vej søger vi at bidrage til, at venskaberne kommer godt i vej og dermed
forhåbentlig udvikles og trives mange år
frem.
På foreningens vegne en stor tak til Svend
Bak, lektor på VIAUC´s efteruddannelsesdivision, for årets indsats som tovholder på
erfaringsmøderne. Med sit frivillige og
professionelle engagement i sagen, evner
Svend at skabe eftertanke og afklaring hos
den enkelte og gør erfaringsmøderne til en
lærerig begivenhed for alle. Vi ser med
glæde frem til et gensyn med Svend i det
kommende år.
Reception - mange fluer med ét smæk
I eftersommeren begyndte vi efterhånden
at finde vores ben og arbejdsrutiner på den
nye adresse. Og vi glædede os over, at
udsigten til arbejdsro om det væsentlige –
at skabe venskaber – også så småt var
ved at indfinde sig.
Vi fandt, at begge dele var ret plausible
grunde til at gøre lidt fornøjelse. Imidlertid
var der yderligere tre gode grunde til lidt
festlighed:

Først og fremmest den, at én af Børns
Voksenvenner Århus´s spydspidser, Ruth
Krongård, efter 13 års utrætteligt arbejde
for foreningen, i foråret valgte at trække
sig fra bestyrelsen. I den anledning blev
Ruth udnævnt til æresmedlem af
foreningen i Århus.
Formand Lars Bæk-Sørensen takkede Ruth
med ordene:
Kære Ruth,
Kunne man bare klone dig!
Det føles nærmest uvirkeligt, at du nu har
besluttet at sige stop i foreningens virke.
Du har jo altid været her.
Du har været med fra tidernes morgen.
Du har som frivillig trofast og med enorm
ansvarlighed mødt op til både det
organisatoriske og det praktiske arbejde med
matchninger.
Du har øset af din top-professionelle faglighed
i dit virke i foreningen.
Du har været med til at gøre børn glade.
Du har været en kæmpe inspiration i
bestyrelsessammenhæng, og når der skulle
kreeres lidt til ganen.
Du er et sandt billede på den frivillige ildsjæl,
som er så efterspurgt i dagens Danmark.
Derfor ville vi gerne ku’ have klonet dig.
Men da dette endnu ikke kan lade sig gøre, kan
vi kun ydmygt sige dig mange, mange tak for
din kæmpe indsats ved at gøre dig til
æresmedlem af foreningen.
Som tegn på dette æresmedlemsskab vil jeg
gerne overrække dig et billede af vor gode
foreningsven Peder Stougård.
Billedet skulle udtrykke alt i dit virke.
Tusind, tusind tak Ruth.

Æresmedlem Ruth Krongård og bestyrelsesformand Lars BækSørensen
Foto: Per Malchow
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Nok en grund til festivitas var, at Børns
Voksenvenner´s koncept, i praksis
foreningen Børns Voksenvenner
København, den 1. oktober kunne fejre 20
års fødselsdag. Tillykke herfra.
Sidst, men ikke mindst mente vi det passende at markere vores indflytning i nye,
dejlige kontorlokaler.
Den 1. november, kl. 15.00 indbød vi
derfor til reception og slog dørene op for
rare gæster. Det glædede os at byde herligt
mange voksenvenner, børn, forældre, foreningsvenner, kollegaer og samarbejdspartnere velkommen til en festlig eftermiddag. Vi havde desuden den fornøjelse,
at rådmand for Magistratsafdelingen for
Sociale Forhold og Beskæftigelse, Hans
Halvorsen, fandt tid til at aflægge os et
besøg.
Et par timer hyggede vi os med musik,
vennesang, taler, gaveoverrækkelse, god
snak og en veltillavet buffet, som det måtte
være muligt for ethvert smagsløg at finde
behag i.
Rådmand Hans Halvorsen gav foreningen
følgende venlige ord med på vejen:
Det er altid dejligt at fejre fødselsdag. Men i dag
kan vi glæde os over meget mere end en rund
fødselsdag.
Vi fejrer, at flere generationer af børn og unge har
mødt et voksent menneske, som har hjulpet dem
gennem en svær tid eller periode af deres liv.
Som 20-årig er man fuld af gå-på-mod og
optimisme. Sådan tror jeg også, I har det i Børns
Voksenvenner, for det giver energi, mod og
overskud at være noget for et andet menneske.
Vores velfærdssamfund kan mange ting, men ikke
det hele.
Vi kan som Socialforvaltning give professionel
hjælp og støtte.
Vi kan hjælpe de børn og unge, der har brug for
behandling, og vi kan træde til, når familien ikke
magter at give barnet den tryghed, som det har
behov for.
Men vi kan ikke erstatte et værdifuldt venskab
mellem to mennesker.
Derfor vil jeg sige tak, fordi I er der. Tak fordi I ser
udover jer selv og bruger en del af jeres liv på at
gøre en stor forskel.
Og så vil jeg naturligvis sige tillykke med dagen.

Tak for en fantastisk indsats og al mulig held og
lykke i tiden, der kommer.

På vores hjemmeside: www.voksenvenaarhus.dk har du mulighed for at læse de
øvrige taler, der blev holdt ved receptionen.
Hjertelig tak til alle gæster for besøg og
gaver.
Jul i Den Gamle By
Et energisk vennepar tog initiativ til en
fællesudflugt, straks da Købstadsmuseet
Den Gamle By den første søndag i advent
indledte sin traditionelle sæson for
julemarked og hyggeligt juleri.
Børn, voksenvenner og forældre bidrog
med hjemmebagt kage og varm kaffe eller
the i thermokanden. En ret kølig, men
hyggelig og spændende eftermiddag i godt
og interessant selskab med ”gamle dage”.
Bevillinger og donationer
Med den alvorlige brand i december 2009
som baggrund ønsker Børns Voksenvenner
Århus netop i år at give udtryk for særlig
taknemmelighed og glæde over modtagne
bevillinger og donationer.
Vi kan ikke takke nok for al den velvilje og
støtte af enhver art, som foreningen i løbet
af et usædvanlig turbulent år velvilligt har
modtaget fra mange forskellige sider.
For økonomisk støtte en hjertelig tak til:
Socialministeriets SATS- og
Uddannelsesmidler
Århus Kommune - § 18 midler
Slagtermester Carl Emil Jacobsen og
Hustru Anna Jacobsens legat
Susi og Peter Robinsohns Fond
Ville Heises Legat
Landsforeningen Børns Voksenvenner
Lauritzen Fonden
Odd Fellow loge nr. 56 – Silkeborg
Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond
Fødselar, familie og venner ved Freja
Jytteli Fro Laustsen´s 60 års fødselsdag
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For imødekommenhed i form af inventarog møbeldonationer, indkøbsrabatter etc.
en hjertelig tak til følgende:
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
Silvan, Århus
SODEMANN UDSTILLINGSSYSTEMER
A/S, Højbjerg
Freja Jytteli Fro Laustsen, Malling
Sidst, men ikke mindst en helt særlig tak til
alle medarbejdere i Frivilligcenter Århus
og til fuldmægtig Peter Kristiansen,
Socialforvaltningen, Århus Kommune,
som på alle tænkelige måder stod bi, da det
virkelig brændte på.
Med et i næsten bogstavelig forstand
gloende hedt 2010 gående på hæld, ser vi
frem til et 2011 med langt mere arbejdsro.
Arbejdsro, som forhåbentlig vil blive til
gavn og glæde for mange nye frivillige
voksenvenner og børn.
Kontoret er delvist åbent mellem jul og
nytår. Evt. beskeder kan indtales på vores
telefonsvarer.
Hermed er kun tilbage at sige tak for i år
og for godt samarbejde. Vi ønsker alle en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Udsigt fra en brandtomt - Århus Domkirke
Foto: Lars Bæk-Sørensen
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