ÅRSBREV 2014
Her kan du læse om årets mange spændende
og sjove fællesarrangementer for foreningens
vennepar. Hør nyt fra Børns Voksenvenner
Århus´ aktive markedsføringsgruppe og dens
iøjnefaldende PR-initiativer i form af bl.a.
buskampagne, biografreklame og
virksomhedspamflet. Endelig kan vi i dette
årsbrev med stor fornøjelse og stolthed
afsløre, at Børns Voksenvenner Århus i år har
indgået sin første ambassadørkontrakt.
Gader og stræder i Aarhus er klædt i julepynt.
Julehøjtiden stunder til og et nyt år er i snarlig
sigte. Som det er skik, er det derfor også tid for
Børns Voksenvenner Århus´særlige årshilsen.
Vi kan glæde os over et år med givende samvær
og mange spændende oplevelser i selskab med
voksenvenner, børn og forældre. Frivillige
voksenvenner er ubetinget den grundlæggende
forudsætning for foreningens frivillige sociale
arbejde. Ingen voksenvenner - ingen venskaber!
Derfor skal en første stor tak især lyde til alle
foreningens frivillige voksenvenner for den gode
tid I med jeres nærvær, opmærksomhed og
indlevelse tilbyder ”jeres” børn.
Vi kan glæde os over et år med masser af aktivitet
og mange aktive frivillige. I forlængelse af sidste
års rekrutteringskampagne fik foreningen kontakt
til mange nye frivillige, som siden med entusiasme
og iderigdom har engageret sig i andre foreningsopgaver end netop den at være voksenven.
De mange frivillige hænder har i årets løb været
foreningen til uvurderlig nytte i forbindelse med
markedsføringsopgaver, hjemmebesøg hos
frivillige og familier, sociale fællesarrangementer,
fondsansøgninger, PR-events, kontorhjælp m.v.
Ingen nævnt, ingen glemt. En stor og hjertelig tak
til alle for imponerende frivillige indsatser året
igennem.
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En tilsvarende tak til medlemmerne af Børns
Voksenvenner Århus´ bestyrelse, som i årets løb
trofast og solidt har påtaget sig vekslende
bestyrelsesarbejde og omfattende foreningsopgaver.
Endelig skal lyde en hjertelig tak for støtte og godt
samarbejde til kollegaer i øvrige BVV afdelinger, til
Landsforening og Sekretariat og sidst, men ikke
mindst, til eksterne samarbejdspartnere og
donatorer.
Nytårstaffel – nu med stjernekokke
Årets første begivenhed var foreningens årlige
Nytårstaffel i januar, som traditionen tro blev
afholdt som en særlig tak til foreningsmedlemmer, frivillige voksenvenner og øvrige
foreningsfrivillige, som i det foregående år tog en
ekstra tørn med foreningslivet.
Hermed en særlig tak til vores yndlingskokke på
Envision A/S, Jeppe Cramer og Michael Kjær, som
tryllede med råvarerne og lavede skøn taffelmad.
Det blev en hyggelig og festlig aften i godt selskab
og en rigtig god start på det nye år – 2014.
Ræs for en god sag
Volkswagen-forhandlere inviterede i foråret for 3.
år i træk til DM i Sæbekasseløb. I forbindelse med
det landsdækkende arrangement ønskede
Volkswagen som noget nyt at samarbejde med en
velgørende forening, idet foreningen doneres
halvdelen af startgebyret. I år faldt valget på
Landsforeningen Børns Voksenvenner.
Dette var årsagen til, at alle afdelinger af Børns
Voksenvenner landet over fik fribilletter til at
deltage i Volkswagens sæbekasseløb. På
løbsdagen blev der "rodet med biler" til den store
guldmedalje. Og det var ikke kun børnene, der
syntes, det var sjovt, skulle vi hilse og sige!
Ved Volkswagens markedsføring af begivenheden
får donationsmodtageren mulighed for selv at
bidrage med synlighed. Derfor hjertelig tak til
voksenven Christina Hebsgaard Andersen og
Lærke, som velvilligt stillede op til interview om
deres venskab og til fotoshoot i en forårsgrøn
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Møllepark. En flot artikel kunne læses i ugebladet
UDE og HJEMME den 14. maj.

Årets scorereplik
Sidst i maj samlede vi et korps af kontorfrivillige,
vennepar og bestyrelsesmedlemmer til en
promotion dag i Stormagasin Salling. Vi fik en
masse mennesker i tale, som måske vil vise sig at
være potentielle voksenvenner og børnefamilier.
Tak til voksenven Jørgen Mortensen og Louis for
at give en hjælpende PR-hånd.
Louis på 9 år var fantastisk til at fange de forbipasserende med et: ”Du ser sød ud. Vil du ik´ vær´
voksenven?” Louis´ udadvendthed og charme
kunne ingen stå for. Efter Louis´ kække
scorereplik stod de voksne frivillige klar til at tage
over med en snak om hvilke glæder og
udfordringer, det kan give at være voksenven.
Det blev en rigtig hyggelig dag med gode snakke
og muligheden for at øge folks kendskab til Børns
Voksenvenners frivillige arbejde. Hjertelig tak til
Stormagasin Salling for, at vi nok engang måtte
lægge beslag på deres hovedindgang og deres
venlige kunder.
Da cirkus kom til byen
I forsommeren blev foreningen inspireret af de
mange cirkusplakater, der hang rundt omkring i
byen. Vi kontaktede Cirkus Benneweis for at høre
om muligheden for at invitere vores vennepar i
cirkus. Cirkus Benneweis var med på ideen om en
rabatordning. Derfor kunne vi i juni byde vennepar
samt ventelistebørn og forældre på en flot
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cirkusforestilling med blandt andet hunde- og
kameldressur, en sjov, musikalsk cirkusklovn, en
linedanser, en fodboldjonglør og dygtige
akrobater under telttaget. Én af vores
voksenvenner fik desuden fornøjelsen af at
optræde som boksering!

Alle nød et par timer med flot og farverig
underholdning i cirkusteltet og knipsede et hav af
dejlige billeder til gemmerne.
Hermed en stor tak til Børnesagens Fællesråd og
Cirkus Benneweis for i fællesskab at have gjort en
skøn cirkusoplevelse mulig.
Golf For Sjov
Senere bød foreningen børn og voksenvenner på
en tur til Mollerup Golfklub i Risskov. Her stod en
professionel træner klar til at lære os alt om
grundslaget i golf. Efter at have øvet, øvet, øvet og
atter øvet i at svinge golfkøllen, var vi klar til en
spændende turnering.
Det kan naturligvis ikke undre nogen, at børnene
scorede flest point og derfor løb med alle
præmierne. Siden nød vi på en solbeskinnet
terrasse sodavand og lækre frokostsandwich fra
golfklubbens café.
Tak til Mollerup Golfklub for en herlig dag på
green´en, til Søren Jensen for sin professionelle
trænerindsats og til SuperBrugsen, Vesterbro
Torv, Aarhus for dagens dejlige frokost.
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foreningsarbejde. På mødet blev desuden det
kommende års lokale samarbejdsaftale med
Centerby Aarhus, Regionsafdelingerne og
Landsforeningen drøftet og vedtaget.

Landsforeningen – nye folk, nye tider
Det forgangne år har budt på flere initiativer fra
Landsforeningen. Med den nye landsformand
Poul Jensen som primus motor har landsforeningen taget initiativ til at omdanne
foreningen fra en paraplyorganisation for
lokalforeninger og centerbyer til at være en
forening styret direkte af enkeltmedlemmer.
Baggrunden for ændringen var et ønske om at få
Landsforeningen Børns Voksenvenner godkendt
til at modtage fradragsberettigede gaver - en
status der kræver mindst 300 medlemmer.
Landsforeningen har derudover taget initiativ til
en ny designprofil for foreningen, herunder et nyt
logo. Et logo der generelt er blevet taget rigtigt
godt imod. Med Landsforeningens introduktion af
nye retningslinjer for foreningens kommunikation,
vil man, uanset hvor i landet, man befinder sig,
altid kunne kende Børns Voksenvenner som én og
samme organisation.
Også i Landsforeningens Sekretariat har der i årets
løb været skiftedag. Herfra skal lyde en stor tak til
tidligere landssekretær Charlotte Schultz for fem
års godt og inspirerende samarbejde.
Samtidig byder vi velkommen til ny leder af
Landsforeningens Sekretariat, Christina Hennings.
Vi ønsker god opstart i det nye job og ser frem til
et godt samarbejde.
Vidensdeling i Region Midt
I november mødtes lokalforeningerne i Region
Midt i Aarhus til årets regionserfaringsmøde.
Tak til alle foreningsrepræsentanter for stort
engagement og inspiration til det daglige
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Gode venner finder sammen
Da Landsforeningens Projekt Bedste Ven sidst i
2013 takkede af ”adopterede” Børns
Voksenvenner Århus seks venskaber. Vi håber, I
som vennepar har følt jer budt godt og grundigt
velkommen i Børns Voksenvenner Århus og har
haft fornøjelse af at gøre brug af vores tilbud om
vejledning, erfaringsmøder for nymatchede
voksenvenner, udflugter og lign.
Derudover kan vi i 2014 glæde os over yderligere
12 nye venskaber. Endelig har vi i skrivende stund
netop taget de første skridt i retning af endnu tre
match umiddelbart efter nytår.
Vi ønsker held og lykke til alle nye vennepar og
håber, at venskaberne må trives og blive til
gensidig glæde for såvel store som små.
Kursister fra nær og fjern
Kursus for nye frivillige voksenvenner er et sidste
væsentligt element i foreningens samlede
godkendelsesforløb. Hensigten med kurset er dels
at kvalificere de frivillige til opgaven som
voksenven, dels at lade den enkelte frivillige opnå
indsigt i, hvor stor og afgørende betydning rollen
som voksenven kan have for et barn.
Med 49 deltagere er der i år afviklet fire dagkurser
for kommende frivillige. Kurserne udbydes til alle
foreningsafdelinger i Region Midt. I 2014 har Børns
Voksenvenner i Silkeborg, Randers og Herning
benyttet sig af muligheden. Tak til jer for godt
samarbejde om kurserne. Tak til alle kursusdeltagere for med engagement og diskussionslyst
at bidrage til sikring af et spændende og
udbytterigt kursusforløb. Sidst, men ikke mindst,
en stor tak til medunderviser, socialrådgiver,
cand. scient i socialt arbejde, Vibeke Mikkelsen
samt øvrige medundervisere for godt samarbejde
og inspirerende kursussamvær i årets løb.
Mod forventning modtog vi i 2014 ikke økonomisk
støtte fra uddannelsespuljen til at afholde årets
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kurser. I denne sammenhæng har det derfor
været afgørende for os, at modtage økonomisk
støtte fra anden side. En hjertelig tak til blandt
andet Antikvar Carl Julius Petersens fond.
Venskabs- og personalepleje
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.
I tørre tal er det i 2014 blevet til 10 velbesøgte
erfaringsmøder. Knap så tørt er det faktum, at de
mange dejlige venskabsfortællinger, som vi hører
om på møderne, ofte efterlader os med det
positivt provokerende spørgsmål:
Hvem er det mon lige, der er ven for hvem?
Givskud Zoo – en dag med dyr
I september drog en busfuld forventningsfulde
børn og voksenvenner på tur til Givskud Zoo. Her
tilbragte vi en spændende og lærerig dag i selskab
med giraffer, løver, ulve, bisoner, elefanter,
chimpanser og et hav af andre dyr.
Vi tog på en spændende safari og så dyr fra
forskellige verdensdele. Med i bussen var en
kyndig guide, der kunne svare på vores mange
spørgsmål om dyrene. Efter at have kørt og travet
parken tynd og spist den størst mulige is fra
kiosken, sluttede dagen med en times undervisning. Det lyder måske som en ret kedelig
afslutning. Men det var slet ikke tilfældet. Vores
underviser viste os dyrekranier og -tænder, skind
og endda løvepoter og elefantfødder, som vi alle
fik lov til at røre ved.
På alles vegne en stor tak til Familien Hede
Nielsens Fond samt Børnesagens Fællesråd for
økonomisk støtte til det vellykkede og fornøjelige
arrangement.

Velkomstpakke.
Ved enhver henvendelse til foreningen bestræber
vi os på mange måder på, at såvel potentielle
frivillige voksenvenner som børn og forældre
hurtigt skal opleve at blive set og føle sig
velkommen i foreningen. I forlængelse heraf er
tanken om en velkomstpakke til nymatchede
vennepar opstået.
Det er hensigten, at ”Velkomstpakken – kom godt
fra start!”, fremover skal være en foræring til alle
nye vennepar i Børns Voksenvenner Århus.
Velkomstpakken, bestående af flotte t-shirts med
foreningens nye logo og gavekort til en tur i
biografen og til bowlingbanen, skal i denne
konkrete form ses som et bidrag til at støtte
venskabet i den indledende og lidt sårbare
startfase.
Hjertelig tak til Rosalie Petersens Fond for
donationen til disse velkomstpakker, som vi
fremover glæder os til at kunne forære nybagte
vennepar.
Adventshygge
Første søndag i advent inviterede foreningen alle
vennepar til en hyggelig jule klippe-klistreeftermiddag. Vi spiste æbleskiver, drak varm
kakao og fik pyntet Frivilligcenter Aarhus´ juletræ.
Udover at hygge os med julehjerter og -stjerner,
kunne vi også glæde alle vennepar med en
julegave til fælles oplevelser.
FNs Børnekonvention fylder 25 år.
Børnesagens Fællesråd inviterede i november til
en børne- og ungdomspolitisk høring på
Christiansborg i anledning af 25-året for FN’s
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Børnekonvention. Det var en meget spændende
og inspirerende dag om blandt andet børns
rettigheder og definitionen af begrebet ”barnets
tarv”. Dagen bød på interessante oplæg og
afsluttende paneldiskussion.
Det var tankevækkende, at der kort efter høringen,
i folketingssalen ved siden af, skulle stemmes om,
hvorvidt den kriminelle lavalder skulle sættes ned
fra 14 år til 12 år. Forslaget blev ikke vedtaget.
En gennemgang af de væsentligste artikler i
Børnekonventionen viser, at vi i Børns
Voksenvenner Århus fint lever op til dens hensigt:
At børn altid skal høres og være med til at
bestemme de store ting i deres liv - som
eksempelvis det at få en voksenven, som man
gerne må betro ting og være fortrolig med. Det
kan foreningen være stolt af.
Debat i børnehøjde på Hovedbiblioteket.

Også i Aarhus var der initiativer i anledning af
Børnekonventionens fødselsdag. Bibliotekar
Mikkel Gammelgaard fra Hovedbiblioteket
inviterede Børns Voksenvenner Århus til at sidde
med i panelet til arrangementet ”Debat i
børnehøjde – Børn har ret.” I debatpanelet sad
desuden ungeborgmester i Aarhus, Frederik
Girogosian, Kevin Nguyen fra Red Barnet Ungdom
samt Henrik Nielsen fra Europæisk Ungdom.
Deltagerne var ca. 100 elever fra 6. og 8. klasser fra
to lokale skoler. Forud for debatten havde
klasserne arbejdet med Børns Rettigheder og
FN´s Børnekonvention. Overordnede spørgsmål i
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debatten var: Hvad er en rettighed og hvordan
bruger man den? Hvis man har en rettighed, er det
så det samme som, at det er en lov?
Det var en lydhør og opmærksom flok teenagere,
som fra flere forskellige vinkler bød ind på
spørgsmål og temaer og som gav hinanden plads
og tid til eftertanke.
Fornyelse af Det Sociale Forbrugerråd
Aarhus Kommune ved Magistratsafdelingerne
Sundhed og Omsorg (MSO) og Sociale Forhold og
Beskæftigelse (MSB) indbød i maj til en udviklingsworkshop om fornyelse af Det Sociale
Forbrugerråd, som blev etableret i 1978. Nylig
evaluering af rådet viste, at det ikke fungerede
efter hensigten. Ideen med workshoppen var
derfor at bringe nye tanker og ideer i spil om,
hvordan samarbejdet mellem borgere, de frivillige
sociale organisationer/foreninger og Aarhus
Kommune kunne nytænkes og udvikles.
Vi havde en del korrektioner, som vi i samspil med
Frivilligcenter Aarhus udarbejdede i et høringssvar
til den færdige byrådsindstilling.
Resultatet blev ”Samarbejdsforum for Velfærd
med MSO og MSB”, som byrådet nu har godkendt
for en forsøgsperiode på 2 år fra den 1. januar
2015.
Formålet bliver, så tidligt i en proces som mulig, at
inddrage foreninger og frivillige for i fællesskab at
skabe velfærdsløsninger samt at den nye
samarbejdsform vil støtte fælles fokus på
frivillighed, aktive borgere, samarbejde og
innovation. Byrådet har hermed sendt et nyt
signal om, at borgerinddragelsen skal udvikles og
ske tidligere.
Samarbejdsforummet er et antal årlige
arrangementer, hvor borgere, pårørende,
foreninger, frivillige og virksomheder inviteres til
en dialog om velfærdsudfordringer, dilemmaer og
løsninger – med et helt konkret afsæt i temaer
som eks. ensomhed i Aarhus, psykisk sårbare,
fremtidens boliger, velfærdsteknologi eller noget
helt andet.
De frivillige organisationer/foreninger vil få
mulighed for at byde ind på opgaven med
økonomisk støtte fra MSO og MSB.
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Stor tak til tidligere formand for Børns
Voksenvenner Århus, Lars Bæk-Sørensen for villigt
og engageret at påtage sig opgaven at
repræsentere foreningen som deltager i nævnte
udviklingsproces.
Virksomhedspamflet – flere kan mere
I Børns Voksenvenner Århus vil vi gerne have flere
virksomheder til overfor deres medarbejdere at
markedsføre muligheden for at blive frivillig
voksenven. Det er imidlertid vores erfaring, at
virksomhederne er tilbageholdende med at
promovere ét initiativ frem for et andet.
Vi har derfor taget initiativ til at samle en gruppe
af mentorlignende projekter i en samlet
præsentation, som vi vil markedsføre overfor
lokale virksomheder. Det er desuden vores håb, at
dette tiltag vil øge samarbejdet på tværs af de
beslægtede projekter.
Ambassadørtjeneste
Tanken om den oplagte PR-værdi, der ligger i at
knytte lokale ambassadører til foreningen, har
været tænkt utallige gange. I efteråret blev tanken
langt om længe til en realitet. Vi blev headhuntet!

frem til spændende oplevelser sammen med ham
og glæder os til et gensidigt godt og nyttigt
samarbejde.
Synlig på bagsmækken
Året har budt på flere og større markedsføringstiltag end vi normalt har haft for vane at iscenesætte. Henover efteråret har vi over 6 uger
annonceret på bagsmækken af 24 bybusser i
Aarhus, hvilket har indbragt os flere nye
henvendelser fra frivillige.
Bagsmækkens budskab var kort og godt, at det
ikke altid er en leg at være barn samt en
opfordring til at blive voksenven. Vi håber, at
mange af jer fik øje på vores rullende reklame.
I samme periode har vi udviklet en flot ny
biografreklame, som i hele 2015 vises før alle
filmforestillinger i lokalbiografen Øst for Paradis.
For disse indsatser kan vi blandt andet takke de
mange nye frivillige kræfter i foreningens PRgruppe, som blev rekrutteret tilbage i 2013. Det
har givet foreningen et idémæssigt overskud, som
vi har bragt til handling i 2014. Tusind tak.
Foreningens omfangsrige kampagne og den
kommende biografreklame havde ikke været
mulig uden et stort bidrag fra Trygfondens
Regionale Råd Midtjylland. Hermed en stor tak.

Med slet skjult glæde og stolthed kan vi derfor
præsentere Børns Voksenvenner Århus´
ambassadør for det kommende år:
Fodboldspiller i AGF, Jesper Lange - angriber på
højrekanten og med spilletrøje nr. 11.
Vi værdsætter højt, at Jesper Lange uden tøven
har ønske om og er villig til at arbejde i ”den gode
sags tjeneste” netop hos Børns Voksenvenner
Århus. Vi byder Jesper hjertelig velkommen. Vi ser
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Fuld Tryg på reklame.
Journalist Lilian Knudsen fra DR Østjylland
spottede vores reklame på bybussen, forhørte sig
om antal børn på venteliste og en permanent
mangel på mandlige voksenvenner. Dette
resulterede i et radiointerview med voksenven
Bent Ole Pedersen, som i indslaget på P4,
fortæller om glæden ved at være ven med en
dreng, som får ham op af sofaen og giver ham en
god undskyldning for at spille minigolf og klatre i
træer. Tak til Bent Ole for assistance til radio-PR.
Samtidig med at vores buskampagne rullede
gennem byen var det på foreningens hjemmeside
og på Facebook muligt at finde masser af
information og inspiration til potentielle frivillige,
familier eller til dem, som blot ønskede et større
kendskabet til foreningens frivillige arbejde.
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Portrætter af voksenvenner samt opslag fra
foreningens udflugter og arrangementer er vores
mest populære indhold på Facebook.
Her synliggøres på forskellige måder, hvordan
man som voksenven kan gøre en stor forskel for et
barn. At gøre helt almindelige hverdagsting
sammen med sin voksenven – havearbejde,
bilvask, madlavning, kagebagning… kan vise sig
at føre til interessante aha-oplevelser eller en helt
særlige hyggelig eftermiddag for både barn og
voksenven.
Tusind tak til voksenvenner, som villigt har stillet
sig til rådighed for vores facebook. Desuden et
velkommen til foreningens nye fans på facebook.

Familien Hede Nielsens Fond
Antikvar Carl Julius Pedersens Hjælpefond
Danske Banks Fond
SuperBrugsen, Vesterbro Torv, Aarhus
Det Danske Frimurerlaug:
Logen Janus Vesta, Aarhus
Provinsialloge Jylland Nord
Odd Fellow, Søsterloge nr. 53 ”DEBORA”
Revision2 A/S
Envision A/S
Mollerup Golfklub
Cirkus Benneweis
Bowl´n Fun, Aarhus
Cinemax, Aarhus
At møde denne konkrete og kontante form for
støtte og opbakning er til stor opmuntring for
frivillige og ansatte og bidrager i væsentlig grad til
ro og stabilitet i det daglige foreningsarbejde.
Endnu en tak for økonomisk støtte kan ikke siges
at være overflødig.
Afslutningsvis er nu blot tilbage at takke alle for et
godt og befordrende samarbejde i 2014. Tak for
opmærksomhed og læselyst.
Hermed ønskes en rigtig glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår!

Bevillinger og donationer
Som frivillig organisation har vi i lighed med
mange andre af samme slags et begrænset
økonomisk råderum.
Derfor er vi umådelig taknemmelige for de
økonomiske håndsrækninger - donationer,
legater, rabatter etc., som vi i årets løb har
modtaget fra forskellig side.
En stor og særdeles varm tak skal lyde til:
Ministeriet for børn, ligestilling, integration og
sociale forhold:
Driftsstøtte samt Puljen til frivilligt socialt arbejde
Aarhus Kommune, § 18 midler
Børnesagens Fællesråd
Rosalie Petersens Fond

Børns Voksenvenner Århus
Grønnegade 80, 3. sal
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