Nyhedsbrev
2. halvår 2005
Kære børn, familier, voksenvenner og
samarbejdspartnere!
Tid for nyhedsbrev fra Børns Voksenvenner Århus.
Som ny i jobbet som projektleder har den forløbne
periode været god og travl. Den har budt på mange
sjove, inspirerende, spændende og af og til lidt
besværlige opgaver. Det har været en fornøjelse at
løse dem i samarbejde med børn, forældre,
voksenvenner, bestyrelse eller øvrige
samarbejdspartnere. Tak for det.

Vi vil gerne opfordre voksenvenner til medlemskab
af foreningen. Vi ser det som gavnligt for
bestyrelsens arbejde og dispositioner, at kunne
hente inspiration hos foreningsmedlemmer, som
ligger inde med væsentlige og konkrete erfaringer
som voksenven.
Et medlemskab koster kr. 120,00 årligt. Vedlagte
girokort kan hermed frit benyttes.

Lidt PR-virksomhed

Børn, Voksenvenner og Venskaber

Århus Kommunes Skoleforvaltning og Børn og
Unge afdeling har i efteråret været behjælpelige
med en masseudsendelse af breve og
foreningsfoldere til samtlige kommunale skoler og
daginstitutioner. Foreningen har desuden været på
turné med tavleopslag og foldere til ca. 30
uddannelsesinstitutioner og været i kontakt med
Politigården og Århus Brandvæsen.
Børns Voksenvenner Århus og Landsforeningen
har i august, september og november finansieret
annoncering i landsdækkende og lokale dagblade
om informationsmøder. Det ville ikke gøre spor,
om der dukkede lidt flere interesserede frivillige –
især mænd – op til møderne. I begyndelsen af
december får foreningen ”kalenderomtale” i Århus
Onsdag om informationsmøder alle mandage i
december og januar.
I det kommende år er planlagt fire busreklame
kampagner i henholdsvis Århus Sporvejes bybusser
og busser i Århus Amt.

Siden sidst har foreningen afviklet hjemmebesøg
hos 14 familier. En del af dem har drejet sig om
genbesøg p.g.a. ny projektleder. Der er matchet 4
nye vennepar og to venskaber er afviklet. Fem børn
venter desværre stadig på en voksenven, mens to
børn afventer hjemmebesøg. Derudover har
foreningen modtaget 21 henvendelser. Heraf har
halvdelen drejet sig om familier med børn yngre
end 6 år eller familier bosiddende udenfor Århus
Kommune.
Der er afviklet ti hjemmebesøg hos voksenvenner.
Syv voksenvenner er for nylig blevet godkendt,
mens to afventer kursus i det nye år. I perioden har
der desuden været henvendelser fra yderligere 21
interesserede voksne, fem mænd, 16 kvinder samt
et par. Henvendelserne fører dog i første omgang
ikke altid til et konkret tilbud om at blive
voksenven. Foreningen følger med mellemrum op
på disse henvendelser fra potentielle familier og
voksenvenner.

Kurser og inspirationsmøder for voksenvenner

Museumsaftaler og ID-kort

Foreningen har afholdt to obligatoriske kurser for
voksenvenner med i alt 13 deltagere. I 2006 satser
vi på ved hjælp af forskelligt informationsarbejde at
kunne tiltrække et tilstrækkeligt antal frivillige til at
kunne afvikle det sædvanlige antal på fire kurser pr.
år.
På initiativ af et par voksenvenner har foreningen et
par aftener i efteråret inviteret til
”inspirationsmøder”. Hensigten er dels at skabe
ramme for erfaringsudveksling og diskussion
voksenvenner imellem. Men i lige så høj grad er
møderne et forsøg på at skabe og fastholde en
nyttig dialog mellem forening og voksenvenner og
udvikle idéer til samarbejde til gavn for det
frivillige sociale arbejde. Vi fortsætter
inspirationsmøderne i det kommende år og
forestiller os, at et par af dem evt. kunne bestå i et
relevant foredrag.

Som resultat af første inspirationsmøde har to
voksenvenner, Martin I. Jensen og Jeanne
Mathiesen, med ihærdighed kastet sig ud i arbejde
med at kontakte byens museer og seværdigheder.
Martin og Jeannes anstrengelser har foreløbig haft
som resultat, at vennepar - mod fremvisning af et
ID-kort - nu har gratis adgang til tre af byens
spændende museer.
Steno Museet
Naturhistorisk Museum
Kvindemuseet
Til brug for gratis adgang til ovennævnte museer
(og med tiden forhåbentligt flere af slagsen) har
foreningen fremstillet et identitetskort. Id-kortet
skal medbringes ved besøg på de aktuelle museer.
Pas godt på det.
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Besættelsesmuseet i Århus 1940-45 og Bymuseet,
har begge doneret en fælles rundvisning.
Tak til Jeanne og Martin, som har lovet at fortsætte
”museumsarbejdet” i det nye år.
På børn, voksenvenner og foreningens vegne
desuden en stor tak til ovennævnte museer for deres
imødekommenhed og velvilje.

Sommertur med Lions Club i Ry.
Stor tak til Lions Club i Ry for en vellykket og
veltilrettelagt udflugt for Børns Voksenvenner
Århus i august. Og stor tak til Mikkel Kvarning for
tilbudet om at ville være vores udsendte reporter på
Himmelbjerget. Mikkel deltog i udflugten sammen
med voksenven Peter Filges og beretter fra en
herlig dag.

Børns Voksenvenner Århus i ”Hendes Verden”
Venneparret Martin Ingeman Jensen og Jonas
Teilmann Larsen samt forælder Tove Larsen
stillede sig i eftersommeren til rådighed for
interviews til en artikel i ugebladet ”Hendes
Verden”. Journalist Inge Hald er forfatter til
artiklen, mens fotograf Henrik Bjerg leverer
billedmaterialet. Henrik Bjerg tog i øvrigt
billederne i forbindelse med foreningens
fællesudflugt til D.G.I.´s natur- og friluftsgård
”Karpenhøj” i september. Artiklen kommer i bladet
i løbet af foråret 2006.
Børns Voksenvenner Århus på
journalisthøjskolen
Journaliststuderende Rikke Struck Westersø fik i
september også en kærkommen hjælpende hånd af
venneparret Michael Eriksen og Jason Merrith i
forbindelse med en opgave på journalisthøjskolen.
Rikkes artikel har dog kun de involverede parter –
familie, voksenvenner og forening - haft
fornøjelsen af at læse.
Venner på tur
Fotos: Lions Club Himmelbjerget

Rådhusbesøg.
Den 6. juni besøgte vi borgmester Louise Gade på
Rådhuset. Vi blev budt velkommen i byrådssalen,
hvor Louise Gade fortalte om byråds- og
borgmesterarbejde. Benjamin fik lov at trone i
borgmesterstolen en tid, mens vi andre måtte nøjes
med byrådsmedlemmernes bløde stole. Efter frugt
og sodavand og en hilsen i byrådssalens gæstebog
tog en omviser os med rundt på Rådhuset og
fortalte om rådhusbyggeriet og nogle af rådhusets
særlige rum. Sidste stop var de store klokker og en
kølig, blæsende, men storslået udsigt på toppen af
rådhustårnet.

”Rejsebrev” fra Mikkel Kvarning:

Ud i det Himmel blå
Lørdag den 20. august var Børns Voksen Venner
inviteret på tur til Ry og Himmelbjerget af Lions
Club Himmelbjerget.
Vi mødtes ved Århus Hovedbanegård, hvor vi
fælles skulle tage toget til Ry.
Da vi ankom til Ry, blev vi mødt af nogle søde
mennesker fra Lions Club Himmelbjerget, som tog
godt imod os. Derefter skulle vi køres ind i et
skovområde tæt ved Himmelbjerget.
I skoven fik vi brød, kaffe og saft, så vi kunne
samle kræfter til gåturen. Da vi havde spist, startede
vi på turen til Himmelbjerget. Vi blev inddelt i tre
grupper: sort, blå og rød. Undervejs skulle
grupperne konkurrere ved at besvare nogle
spørgsmål.

Foto: Lars Bæk-Sørensen

Midt på turen fik vi æbler og bananer, og så gik
turen op ad Himmelbjerget.
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Da vi kom op på bjerget, fik vi sodavand og
sandwich. Da vi havde spist, kom der en
naturvejleder og viste os mange gamle sager fra
fortiden. Han fortalte også nogle spændende ting
om Himmelbjerget.
Derefter kunne vi gå op i tårnet på Himmelbjerget
og rundt i området. Så fik vi kaffe, saft og kage. Da
vi skulle ned af bjerget, skulle vi en anden vej, fordi
vi skulle sejle til Ry. Båden ankom til bådpladsen
og vi gik om bord. På sejlturen blev der serveret
pølser og sodavand. Da vi kom til Ry havn, skulle
vi op til stationen, hvor vi tog toget hjem til Århus.

var der terrænløb, hvor børn og voksne i mindre
grupper brugte krop og hjerne for at løse forskellige
opgaver – øksekast, længdekast med træstammer,
bueskydning etc.
Nogen fik vist nok flest point, men det kan vi ikke
huske, hvem var! Til gengæld husker alle den
suverænt gode chokoladekage, der fulgte med
kaffen og sodavanden inden hjemturen kl. 16.

Det var en god udflugt, som Lions Club
Himmelbjerget havde arrangeret for os.
Mikkel Kvarning

Foto: Lizzi Otte

Tak til Sct. Georgs Gilderne, Flaggruppen, for en
rigtig dejlig dag. Det glædede os, at Walther
Justesen fra Flaggruppen havde lyst til at deltage i
en del af arrangementet.

Foto: Lions Club Himmelbjerget

Fællesudflugt til D.G.I.´s natur- og friluftsgård
”Karpenhøj”, Knebel.
En lørdag i september drog en flok børn,
voksenvenner og familier af sted til en forrygende
sol- og begivenhedsrig dag på Mols. Her havde
naturvejleder Lisbeth Kernfelt og Flemming Thubo
Carlsen arrangeret en aktivitetsdag for os.
I Karpenhøjs dejlige have indledte vi dog først med
en afskedsreception for tidligere projektleder Lizzi
Otte - flag, taler, hurraer, gaver, vin, juice og
forskelligt guf.

Foto: Lizzi Otte

Bagved og foran scenen på Aarhus Teater
Med Børnesagens Fællesråds danske kroner i
ryggen kunne Børns Voksenvenner Århus i oktober
invitere til omvisning på Aarhus Teater. Vi blev
kloge på teatrets historie og med en omviser fuld af
anekdoter og fortællinger om liv og folk på teatret
blev vi en times tid vist rundt fra kælder til kvist.
Efter omvisningen modtog alle vennepar et
gavekort til en teaterforestilling på ét af byens
teatre.
Julegratiale til børn og voksenvenner
Foto: Lizzi Otte

Efter historiefortælling og fællesleg, som foregik på
et højt beliggende terræn fuld af flotte udsigter, var
der frokost og bålmad på bålpladsen. Efter frokost

Hvert år stiller DSB beløbet, som modeltoget på
Århus Hovedbanegård kører ind, til rådighed for
Århus Kommune til støtte for socialt arbejde.
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voksenvenner”. Kender I til sjove og spændende
lokaliteter eller udflugtsmål, så skriv en mail og
fortæl lidt om hvad, hvor og evt. hvordan, man
kommer derhen. Send oplysninger til Jan Birk,
JBI@PC.DK eller til kontorets mail-adr.

Den 13. december tog borgmester Louise Gade
derfor imod en række frivillige organisationer i
Byrådssalen, herunder bl.a. Børns Voksenvenner.
Som repræsentanter for foreningen var Casper
Pedersen og voksenven Jan Birk de glade
modtagere af en check. Bestyrelsen har i år
besluttet, at lade pengene fordele mellem alle
vennepar som et beskedent bidrag til en fælles
fornøjelse efter eget valg.

Fællesarrangementer, forår 2006
Foråret byder på tre spændende
fællesarrangementer for børn og voksenvenner.

Bevillinger – Donationer, 2005

Bemærk og husk venligst:

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for
økonomisk støtte i det forløbne år.
Det gælder Socialministeriet – Sats-midler, PUFmidler og Uddannelsesmidler fra Center for
Frivilligt Socialt Arbejde, Odense. Endvidere Århus
Kommune og Århus Amt for § 115-midler.
Endvidere en stor tak til:
DSB og Århus Kommune, borgmesterens afd.,
midler fra Modeltoget, Århus Hovedbanegård (kr.
6000,00)
Børnesagens Fællesråd (kr. 5125,00)
Danmarks Radio, Giro 413 (kr. 4000,00)
Slagtermester Carl Emil Jacobsen og Fru Anna
Jacobsens legat (kr. 5000,00)
Odd Fellow Loge nr. 32, Esbern Snare, Århus (kr.
10.000,00)
E. H. Ludvigsen og Hustrus Legat (kr. 10.000,00)

Af mange praktiske grunde er der
tilmeldingsfrist for alle arrangementer!

Tak til Lions Club Himmelbjerget for en dejlig
sommertur.
Tak til biografchef Carsten Siebert, CinemaxX for
sponsorering af en portion billetter til gode
filmoplevelser i biografen.
Tak til Bymuseet og Besættelsesmuseet i Århus for
venlig donation af en fælles omvisning til Børns
Voksenvenner.
Tak til kunstneren Peder Stougård for tilbud til
Landsforeningen om tildeling af brugsrettighederne
til ét af sine billeder. Et samarbejde som
Landsforeningen med glæde ser frem til.
For såvel ansatte som frivillige medarbejdere, men
ikke mindst for voksenvenner og børn har det stor
betydning at opleve imødekommenhed og
påskønnelse. Hjertelig tak for den.
Lidt praktisk
Bestyrelsesmedlemmerne Per Malchow og Torben
Christensen er så småt i gang med at udarbejde en
ny udgave af vores lokale hjemmeside. Den trænger
til en del fornyelse. Men indtil videre må vi dog
fortsat henvise til Landsforeningens hjemmeside.
Voksenven Jan Birk har tilbudt at være redaktør af
et kommende ”Udflugtskatalog for børn og

Er voksenvenner forhindrede i at deltage, må
forældre meget gerne tage med til
fællesarrangementerne!
Bymuseet.
Onsdag den 25. januar, kl. 16.30 til ca. 18.00
inviterer Bymuseet børn og voksenvenner på
omvisning i museets tre aktuelle og interessante
udstillinger: Alle tiders LEGO biler – en samling
biler fremstillet af LEGO Company siden
1930´erne, Good Vibrations – en udstilling om
1960érne samt Der kørte tog – historien om
Hammelbanen.
Tilmelding til kontoret: senest torsdag den 19.
januar
Besættelsesmuseet i Århus.
Torsdag den 23. februar, kl. 16.30 til ca. 18.00
byder Besættelsesmuseet i Århus på en spændende
omvisning i museets udstilling. Udstilling og
omviser fortæller om dagligt liv og dramatiske
begivenheder i og omkring Århus under
besættelsestiden 1940-45.
Tilmelding til kontoret: senest torsdag den 16.
februar
Århus Bowlinghal.
Torsdag den 23. marts, kl. 16 - 19
Danmarks Radio, Giro 413 har sørget for, at vi kan
invitere til bowlingeftermiddag i Århus bowlinghal.
Vi fordeler os i små hold og øver os et par timer i at
vælte kegler på en 6-8 baner. Kl. 18.00 spiser vi
mad sammen.
Tilmelding til kontoret: senest torsdag den 16.
marts
Til slut og til vi ses hermed ønsket om en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
p.v.a. Børns Voksenvenner Århus
Else Hess
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