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Århus
Alphabeat gæster Århus

Århus' nye komikscene
er kommet godt fra start

Popgruppen Alphabeat med rødder i Silkeborg
spiller torsdag aften på Train i Århus. Koncerten
er en ud af blot en håndfuld jobs, som bandet
spiller i foråret. Alphabeat har for kort tid siden
vundet to Danish Music Awards. Det er stadig
muligt at købe billetter til koncerten på Train.

Anders Matthesen var trækplaster, da Århus' nye komikscene
blev indviet i påsken. Teatersalen i Østergade lagde gulv til
den første af en række 'Comedy Nights' med et par timers
standup-løjer. »Det gik over al forventning,« fortæller arrangør
Palle Nielsen fra Århus Revyen. Næste arrangement er 3. april.
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Én at spille fodbold med
Venner • 24-årige Ebbe Flarup er voksenven for Niclas Helms på 12 år. Venskabet har givet Niclas en storebror, og Ebbe har
genopdaget den energi og undren, som et barn møder verden med
»Det er snyd, at du har så
lange ben, Ebbe« mener 12årige Niclas Helms. Nyhedsavisen/Hanne Mette Poulsgaard

Af Sanne Opstrup Wedel
sawe@avisen.dk

og så har vi altså også børn
i Danmark, der har brug for
hjælp,« mener Ebbe.
Det svære for ham er
signalet, sådan et venskab
sender: At nogen kan få en
forkert opfattelse af, at en
voksen mand bruger tid
alene med en dreng, men
det skal man være ligeglad
med, mener Ebbe.
»Det må man bare børste af sig. Det skal i hvert
fald ikke afholde nogen fra
at gøre en forskel i et barns
liv.«

Hver torsdag eftermiddag
tager 12-årige Niclas Helms
bussen fra Holme til den
anden ende af byen. 4'eren
kører ham lige til nordbyen
og fi re timer sammen med
Ebbe Flarup, som er Niclas'
voksenven.
Det har han været i to år.
Lige siden dengang, Niclas
og hans mor snakkede om,
at det kunne være hyggeligt
for Niclas at have en voksenven. Som en slags storebror,
fordi Niclas' far bor på Bali,
og hans mor og papfar ikke
længere er sammen.
»Min mor spiller ikke så
meget fodbold og skal også
tage sig af min lillesøster,
så jeg er rigtig godt tilfreds
med at være venner med
Ebbe,« siger Niclas som svar
på, hvorfor det er godt at
have en voksenven.
Masser af oplevelser
Men fodbolden er kun én
af mange oplevelser. Der er
også turene i svømmehallen, på kunstmuseet Aros og
til bowlingcentret. Eller fodboldkampe på stadion, pool
på Sharks og eftermiddage,
hvor de laver ingenting og
bare hygger sig med et spil
eller en film.
»Som studerende har jeg
ikke så mange penge til at
lave nogle store udflugter,
så jeg prøver at finde på no-

get, som kan glæde Niclas i
det små. Og i virkeligheden
er det egentlig nok bare at
være sammen,« konstaterer
Ebbe Flarup, der er 24 år og

i gang med at skrive speciale
på datalogistudiet på Aarhus Universitet.
Han er voksenven, fordi
han egentlig gerne ville

være pædagog. Og fordi han
godt kan lide idéen om at
være der for en, der mangler
en voksen.
»Mine forældre er skilt, så

jeg ved, hvad det vil sige ikke
at have en far i hverdagen.
Jeg kunne også have givet
penge til et barn i udlandet,
men det er for upersonligt,

God til drengeting
For Niclas er det bedste ved
at kende Ebbe, at han har
fået én at gøre drengeting
med.
»Mine kammerater har
allesammen deres far, så de
vil ikke have en voksenven.
Men det har jeg jo ikke. Og
så har han lært mig at bowle
meget bedre.«
For Ebbe er det bedste
ved venskabet med Niclas,
at han har åbnet Ebbes øjne
for alt det, som han havde
glemt, at børn tænker over.
»Han har lært mig, hvordan det er ikke at være så
gammel. Vi taler om ting,
som jeg aldrig ville tale med
jævnalderende om, og han
har fået mig til at genopdage den energi og undren,
som et barn møder verden
med,« fortæller Ebbe.

■ ROL L E MODE L

Drenge mangler mandlige voksenvenner
Lige nu venter 19 drenge
i Århus på en mand, der
har lyst til at bruge sin
tid og sit overskud på at
spille fodbold, se film
og lege med dem. Børns
Voksenvenner i Århus
mangler frivillige.
Af Sanne Opstrup Wedel
sawe@avisen.dk

Hos Børns Voksenvenner i
Århus er der lige nu 19 drenge, som savner en voksen
mand i deres liv.
»Børnene kommer fra
almindelige familier, men

kan være skrøbelige, fordi
de i en tidlig alder har oplevet tab og sorg. Årsagerne
kan være sygdom, dødsfald
eller skilsmisse. Derfor er
det ærgerligt, at vi ikke har
mulighed for at give alle interesserede en voksenven,«
siger Else Hess, daglig leder
af Børns Voksenvenner i Århus.
Ifølge Else Hess kan en
voksenven være den stabile
faktor og den forskel, der
gør, at børnene får mere
mod på at involvere sig med
andre.
»Når man som barn tid-

ligt har oplevet, at nogen forsvinder, kan det være svært
at turde give sig i kast med
verden og få kammerater,
men her kan en voksenven
gøre en forskel,« siger hun.
Søger rollemodel
Den typiske familie, som
henvender sig til Børns Voksenvenner i Århus, er en
enlig mor med en eller to
drenge. Moderen efterlyser
en mandlig rollemodel og
drengene en mand, som kan
lave drengeting.
Men før drenge og mænd
kan sættes sammen i venne-

par, går en grundig udvælgelsesproces forud.
»Ingen børn har brug for,
at voksne ikke mener det,
når de involverer sig i deres
liv. Blandt andet derfor er
vi meget omhyggelige med
at afdække, om voksenvennerne har den tid og det
overskud, som det frivillige
arbejde kræver,« siger Else
Hess og fortæller, at børnene oftest er otte til 10 år, når
de kommer til foreningen.
Aktuelt er foreningens
mandlige voksenvenner fra
23 til 65 år og kommer med
vidt forskellige baggrunde.

Hvis du vil være voksenven
% Kan du kontakte Børns Voksenvenner i Århus på 86182278
eller email aarhus@voksenven.dk. Se også www.voksenven-aarhus.dk.

% Foreningen inviterer til en uformel snak på kontoret. Herefter kommer to fra foreningen hjem til dig.

% Dernæst kommer du på kursus, hvor du møder voksenven-kollegaer og bliver mere afklaret på, om det frivillige
arbejde er noget for dig.

% Endelig indhentes straffeattest og børneattest.
»Fælles for dem er dog, at
de gerne vil være noget for

nogen, der har brug for det,«
siger Else Hess.

