skemaskine med bl.a. Selvhjælpsgrupperne i
Århus, Natteravnene, Sindslidendes Vilkår,
Grønlandske Børn, Home Start samt en lang
række øvrige frivillige foreninger og Aarhus
Kommunes frivilligkoordinator. Alle har
deres daglige eller ugentlige gang på etagen.
Tak for et venligt godmorgen eller farvel og
af og til en snak over dørtrinet.

ÅRSBREV 2011
Her kan du læse om stort og småt i tilværelsen på Børns Voksenvenner Århus´
kontor på 3. sal i Grønnegade 80, om
drenge på venteliste og efterlysning af
mandlige voksenvenner, om et morgenfrisk vennepar i radio P4 Morgen og om
fællesudflugt for vennepar til København
med et Tivoli i julepynt.
Decemberdages tidlige mørke er tegn på, at
tiden nærmer sig for Børns Voksenvenner
Århus´ årsbrev. Året har nok engang budt
såvel på travle foreningsgøremål sammen
med bestyrelse, kollegaer og Landsforening
som på spændende og inspirerende oplevelser og begivenheder i samvær med voksenvenner, børn og forældre.
Hermed en stor tak til alle for året igennem
at have taget mangen en tørn med et væld af
opgaver til glæde og gavn for foreningens
frivillige arbejde.
Fast bopæl
Lad os straks slå fast: Vi er ret taknemmelige over, at fænomenet ”kontorflytning” nøjedes med at være en tilbagevendende begivenhed i 2010!
I snart 1½ år har vi nu været bosat på vores
adresse i Grønnegade 80. Vi er fortsat meget
glade for vort kommunale lejemål og for at
dele hus med Frivilligcenter Århus, som
velvilligt stiller deres viden og netværk på
frivilligområdet og deres faciliteter til rådighed for os som forening. Tak for det.
Vi har også fundet os godt til rette på 3. sal.
Her deler vi m2, køkken, køleskab og opva-

Kontor – p.t. med dobbeltbemanding
På kontoret er vi – om end midlertidigt - i
den fordelagtige situation, at medarbejderstaben er øget med 100%! I september startede cand. pæd. pæd. psyc., Sanne Stenia
Andersen på fuld tid i en halvårlig løntilskudsstilling som projektmedarbejder hos
Børns Voksenvenner Århus. I perioden arbejder Sanne med udarbejdelse af en projektbeskrivelse: ”Voksenven til børn med
søskende med handicap”.
Kriteriet for at få en voksenven er her, at
barnet har en bror eller søster med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller en
indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
Indtil videre har Sanne koncentreret sig om
projektbeskrivelsen samt indledt kontakt til
potentielle samarbejdspartnere. Vi håber, at
der kan rejses penge, så projektet kan blive
en realitet inden for en overskuelig fremtid.
Desuden er vi så småt i gang med at undersøge, om der er mulighed for samarbejdsrelationer med den lokale afdeling af Børnehjælpsdagen vedr. én af deres projekt idéer:
”Anbragte børn i bevægelse”– et tilbud til
disse børn om en fritids-/idrætsven.
PR-Reklame – Bus
Det kan næppe være en overraskelse for
særlig mange, at foreningens budget for
markedsføring og reklame er af begrænset
omfang. Vi forsømmer derfor sjældent en
lejlighed til at forhøre os om, hvor frivillige
og familier har hørt om Børns Voksenvenner. Svaret er meget ofte: ”Et skilt i bussen”.
Denne enkle form for synlighed har tilsyneladende god virkning. Derfor gjorde vores
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busskilte også i 2011 en ihærdig reklameindsats i Midttrafiks by- og regionalbusser.
Boligforening
Vi har i år forsøgt os med et særligt PRfremstød i forhold til byens boligforeninger.
Vi så her en mulighed for at få en del af foreningens målgrupper i tale, for hvem det
kunne være relevant at kende til foreningens
eksistens og tilbud – børnefamilierne og de
frivillige voksenvenner.
Journalist Tinne Delfs skrev en informativ
og vedkommende artikel: ”En ven i livet” –
om foreningens venskabsarbejde og om den
gensidige glæde, det kan afstedkomme, når
et barn og en voksen tilbyder hinanden deres
venskab. Artiklen inkl. billedmateriale blev
tilbudt byens Boligforeninger.
Med et samlet oplagstal på i alt ca. 24.000.
har artiklen i løbet af det seneste halve år
været optaget i fire Boligforeningsblade
samt et Fællesrådsblad.
Det er dog endnu vanskeligt at vurdere i
hvor høj grad dette initiativ har haft en målbar effekt.
Avis m.v.
Jævnt fordelt over året har vi desuden annonceret i lokale dagblade og ugeaviser.
Endvidere tak til BUPL Århus for at stille
spalteplads til rådighed for en annonce i det
lokale fagblad, ”Århus Pædagoger”.
Gadeliv
Vi har naturligvis også i årets løb sørget for i
et vist omfang at være ”på gaden” med informationsmateriale, balloner og lidt tiltrækkende mundgodt. Foreningens udsendte
har bl.a. været udstationeret på Studiestartmessen på Århus Universitet og Frivilligmessen på Psykologisk Institut.
EU udpegede 2011 til at være Europæisk år
for fejring af frivilligt arbejde. I den anledning blev fredag den 30. september af Socialministeriet udnævnt til national frivillighedsdag, også kaldet ”Frivillig Fredag”.
Frivilligcenter Århus tog som altid kvalificeret og velorganiseret hånd om jobbet som

tovholder for de lokale initiativer, herunder
”Foreningstorv” på Store Torv.
De mange frivillige foreninger, som denne
fredag fyldte St. Torv kunne nok engang
drage nytte af en lejlighed til at ”lade sig se
og høre”. Hermed tak til Frivilligcenter Århus for et vellykket arrangement.

Foto: Max Bering – Frivillig Fredag, St. Torv

Motion, frisk luft og madpakker
Trods de endeløse mængder af mudder og
og regn blev sidste års DHL-stafet for voksenvenner, børn, forældre samt foreningsvenner en fin succes.
Der var derfor ingen grund til ikke at gentage begivenheden, som i år viste sig i en langt
mere luksuspræget udgave: lunt solskinsvejr, et telt fri for mudrede presenninger,
borde med plads til DHL- madpakken og
stole at sidde på!
Uanset personligt temperament og konditionstal kom der også i år godt gang i vandrestøvler og løbesko. Oven på de fysiske
anstrengelser - grad af intensitet og varighed
helt efter eget valg - var det let efterfølgende
at forfalde til den gode stemning omkring
faklerne, til hyggelig snak og lidt sødt til
colaen eller kaffen.
Nok engang tak til Århus Motion for deres
sponsorat til foreningen: Tilmeldingsgebyret
for Børns Voksenvenners hold.
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Vi bringer en efterlysning
I betragtning af de begrænsede økonomiske
midler, vi har til rådighed, mener vi, at vi i
årets løb har været rimelig initiativrige i
forhold til at gøre opmærksom på Børns
Voksenvenners eksistens og foreningens
behov for frivillige, herunder især mandlige
voksenvenner.

Foto: Børns Voksenvenner Århus – DHL-stafet i Mindeparken

Radio-nyt
Venneparret Anni Sørensen og Sandra stillede sidste år i november velvilligt op til en
radioudsendelse i P4 Eftermiddag for at fortælle om netop deres venskab.
I år fik radiolyttere glæde af, at voksenven
Morten Haase og Mikkel tilbød at medvirke
i et telefoninterview på P4 Morgen. Begivenheden blev den 12. november transmitteret fra vogn 21 i IC-tog på vej over Fyn.
Stor tak til begge vennepar for fortrinlig
mediedækning ved begge lejligheder og for
på foreningens vegne velvilligt at have påtaget sig en nyttig PR-opgave.
Denne form for opmærksomhed kan Børns
Voksenvenner Århus kun ønske sig mere af!

Ikke desto mindre har vi de seneste 4-5 måneder bemærket en ret sparsom tilgang af
frivillige. Tendensen forekommer at være
generel for begge køn, men den gør sig som
altid i høj grad gældende i forhold til henvendelser fra mandlige frivillige.
Send derfor meget gerne denne efterlysning af frivillige voksenvenner videre.
Og meget gerne også til familie, venner,
kollegaer, naboer etc. af maskulint tilsnit.
En mindre tilgang af frivillige end sædvanligt har naturligvis sat sit præg på det årlige
antal matchede børn og voksenvenner.
For 2011 vil antallet af match beklageligvis
blot nå et antal på 9 mod normalt 12.
Efter afvikling af årets sidste kursus i november råder foreningen nu over 5 matchklare voksenvenner, 3 mænd og to kvinder,
mens 3 frivillige har indledt godkendelsesforløb. Det tilsvarende antal matchklare børn
er 12, fordelt på 8 drenge og 4 piger. Derudover afventer 9 børn opstart af godkendelsesforløb.
Vi har nu nedsat et mindre PR-udvalg, bestående af bestyrelsesmedlemmer og ansatte,
som først i det nye år får til opgave at diskutere og tænke i nye idéer og tiltag i forbindelse med foreningens markedsføringsstrategi. Vi håber, udvalgsarbejdet vil give pote
og resultere i tilgang af langt flere nye og
især mandlige frivillige i 2011.

Foto: Jonas Sindal Nielsen – Radiointerview med Morten
og Mikkel i IC tog

Sviptur til København
Årsagen til at venneparret Morten og Mikkel
under førnævnte telefoninterview befandt
sig i et tog var enkel. De var nemlig, sammen med 33 andre forventningsfulde voksenvenner, børn og forældre, steget på mor-
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gentog i Århus kl. 8.01 og da på vej til en
super udflugtsdag i København. Morgentoget bød på kaffe, juice og rundstykker, mens
resten af den lange togrejse blev fordrevet
med Sorte Per, kortspil, strikkeøvelser,
kryds og tværs, snak og læsning.
I dronningens by ventede strålende sol, havnerundfart, Amalienborg med vagtskifte, kig
på Rundetårn, tur gennem Københavns gamle stræder og ikke mindst Tivoli i flot russisk
og dansk julepynt. Endelig var der kl. 19.00
udsigt til en omgang særdeles velfortjent stol
og aftensmad på Restaurant Riz-Raz.
Alle uden undtagelse nød i enhver henseende en rigtig dejlig og oplevelsesrig dag!
Alle uden undtagelse måtte bekende sig til
en mageløs længsel efter dyner, da toget –
med en times forsinkelse - kl. 01 igen kom
til perron på Aarhus Banegård!
På foreningens og alle udflugtsdeltageres
vegne hjertelig tak til Lions Club Lystrup,
Odd Fellow Århus, str.loge nr. 53, Debora,
DSB Rejsebureau Aarhus samt Tivoli A/S for
at have gjort dette flotte foreningsarrangement for børn og deres voksenvenner muligt.

Foto: Jonas Sindal Nielsen – Tivoli København i ”russisk”
julepynt

Kursister fra nær og fjern
Med i alt 32 deltagere har vi i år kunnet afvikle fire kurser for kommende frivillige.
Kurserne har gennem flere år være afviklet i
fint samarbejde med Børns Voksenvenner i

Silkeborg. Denne sæsons kurser har imidlertid også haft besøg af nye foreningsaktive
fra Herning og Randers.
Tak til alle kursusdeltagere for engagement
og nysgerrighed. Tak til socialrådgiver,
cand. scient i socialt arbejde, Vibeke Mikkelsen og øvrige medundervisere for inspirerende kursussamvær og godt samarbejde om
årets kursusaktiviteter.
Venskabspleje
Foreningens venskabspleje i forbindelse
med nymatchede voksenvenner og børn består i løbet af venskabets første år i afholdelse af regelmæssige erfaringsmøder for voksenvenner. Erfaringsmøderne udgør foreningens væsentligste form for støtte til, at nye
venskaber kommer godt i vej og bidrager
forhåbentlig til trivsel og positiv udvikling i
det enkelte venskab. – Hermed tak til tovholder på årets erfaringsmøder, konsulent og
lektor på VIAUC, Svend Bak. Vi ser frem til
gensidigt befordrende og lærerige erfaringsmøder i 2012.
Dialog-møder – Når ”riger og lande” fattes penge
Med afsæt i EU´s frivillighedsår, men formodentligt også en kende inspireret af eksistensen af stramme kommunale budgetter
har Aarhus Kommune, d.v.s. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i årets løb inviteret de frivillige organisationer og foreninger til en række dialogmøder.
Hensigten har været et forsøg på i fællesskab at drøfte fremtidige muligheder for at
styrke og udvikle samarbejdet mellem den
offentlige forvaltning, de frivillige organisationer og civilsamfundet generelt. Et velfærdssamfund under pres og omfattende
økonomisk krise taler for nødvendigheden af
grundige diskussioner på dette område
Denne diskussion har udmøntet sig i en strategiplan og fælles spilleregler, som også er
drøftet internt i forvaltningen mellem ledere
og medarbejdere og eksternt med fagorganisationer og den frivillige verden.
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Vi ser fra Børns Voksenvennner Århus frem
til dette samarbejde mellem den offentlige
forvaltning og civilsamfundet og vi håber,
det vil kunne udvides til også at omfatte
institutions- og erhvervsliv i byen og dannelse af et frivilligråd inden for det sociale
og beskæftigelsesmæssige område. Vi vil
gerne deltage i og bidrage til dette samarbejde.
Ny formand i Landsforeningen
På generalforsamlingen i Landsforeningen
Børns Voksenvenner i marts var hovedbegivenheden valg af ny landsforeningsformand.
Valgt til formandsposten blev tidligere skoleinspektør Karsten Matzen fra foreningsafdelingen i Herning. Vi ønsker Karsten Matzen hjertelig velkommen som landsformand
og ser frem til et godt samarbejde.
Samtidig skal lyde en stor tak til tidligere
formand, Flemming Findorf for sin mangeårige og solide arbejdsindsats i såvel Landsforeningen som i Børns Voksenvenner Ålborg.

Lions Club Lystrup
Odd Fellow, Str. Loge nr. 53 Debora
Revision2 A/S
Århus Motion
DSB Rejsebureau Aarhus
Tivoli A/S
Dette var, hvad vi valgte at bringe i denne
udgave af årsbrev fra Børns Voksenvenner
Århus.
Tak for opmærksomhed og læselyst.
Nu er blot tilbage at takke alle for et godt og
befordrende samarbejde i 2011.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et
godt og lykkebringende nytår!

Bevillinger og donationer
Som frivillig organisation er vi stærkt afhængige af bevillinger og donationer fra
offentlige puljer og private fonde. Men vi
sporer beklageligvis en vis økonomisk tilbageholdenhed.
Foto: Jonas Sindal Nielsen – Tivolis Hovedindgang

Vi er derfor særdeles taknemmelige for den
økonomiske støtte, som vi fra forskellig side
har modtaget i 2011. Den vil fortsat være
nødvendig i fremtiden, så vi kan bidrage
med vores væsentligste opgave:
At skabe gode og stabile venskabsforhold
mellem børn og voksenvenner i et forebyggende perspektiv.

Venlig hilsen
f. Børns Voksenvenner Århus
Else Hess

På foreningens vegne hjertelig tak til følgende:
Social- og integrationsministeriet:
Driftsstøttemidler samt Uddannelsesmidler
Aarhus Kommune, § 18 midler
Børnesagens Fællesråd
Ville Heises Legat
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