ÅRSBREV 2015
Læs om de festlige anledninger til film og en
flot reception i Øst for Paradis, læs om
fællesarrangementer med fodboldmålfest og
slimede blæksprutter. Tag med foreningens
info-bod til Bilka og til Frivilligfredag. Hør om
professor besøg fra Japan, ministerbesøg fra
Christiansborg og ikke mindst om en flot gave
til Børns Voksenvenner Århus fra en
nyudnævnt ambassadør.
Endnu et år i Børns Voksenvenner Århus er ilet af
sted og et nyt er på spring. Det er tid for
foreningens Årsbrev, hvor vi oftest med tilfredshed
og smil kan se tilbage på gode og nærende
oplevelser i hinandens selskab.
Året har som vanligt budt på mange begivenheder
og travle foreningsgøremål. Ligesom
voksenvenner, børn og forældre i forskellige
sammenhænge har budt på inspirerende og
meningsfuldt samvær.
Tak til alle, som i årets løb, hver på deres måde,
har tilbudt foreningen deres gode tid og frivillige
engagement.
En særlig tak til den siddende bestyrelse og til alle
foreningsfrivillige for årets solide og arbejdsomme
indsats til gavn for foreningens frivillige sociale
arbejde. Tak for godt samarbejde til kollegaer i
centerbyer og i øvrige BVV afdelinger i Region Midt
samt til Sekretariat og Landsforening.
Sidst, men ikke mindst, en stor tak til eksterne
samarbejdspartnere og donatorer for velvilje og
støtte i og til foreningsarbejdet i Børns
Voksenvenner Århus.
Nytårstaffel.
Også i 2015 sendte vi gæstebud til bestyrelses- og
foreningsmedlemmer, til voksenvenner samt
øvrige foreningsfrivillige, som alle i årets løb har
givet en ekstra hånd med ved foreningsopgaver af
forskellig slags.
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Vi indbød til festligt nytårstaffel ved et flot pyntet
nytårsbord i Salen i Frivilligcenter Aarhus.
Makkerparret på Envision A/S, kokkene Jeppe
Cramer og Michael Kjær, må endnu engang tage
æren for at have kreeret en velsmagende menu og
doneret tilberedningen af den.
Hjertelig tak til vores særdeles kompetente huskokke for en skøn nytårsmiddag og til gæsterne
for usædvanligt godt selskab!
Farvel til en stjerne
Ved årets nytårstaffel var det en stor glæde for os
igen at have initiativtager og stifter af Børns
Voksenvenner Århus, æresmedlem Ruth
Krongaard Hansen, med som gæst. Ruth fik
lejlighed til at fortælle om en ret slidsom
foreningsopstart i 1997og om sine efterfølgende
13 år som en fantastisk frivillig ildsjæl i Børns
Voksenvenner Århus. Ruth deltog også i
festlighederne, da vi i april i biografen Øst for
Paradis fejrede organisationens 25 års jubilæum
og havde premiere på vores biografreklame.
Det er derfor vemodigt for os, at måtte meddele,
at Ruth sov ind den 30. november, 83 år gammel.
Ruth var en vis og ungdommelig sjæl og vi er
hende stor tak skyldig for en ukuelig lokal
foreningsindsats.
Vi vil bestræbe os på fortsat at leve op til Ruths
store omhu og faglighed i foreningsarbejdet.
Æret være Ruths minde.
Et bestyrelsesmedlem takker af
I forbindelse med foreningens generalforsamling i
marts valgte et mangeårigt medlem af
bestyrelsen, Jonas Sindal Nielsen, at trække sig
fra bestyrelsen. Jonas startede i 2008 sin karriere i
Børns Voksenvenner Århus i forbindelse med et 14
mdr. s studiejob som projektmedarbejder.
Efterfølgende fortsatte Jonas sit engagement i
foreningen som bestyrelsesmedlem med PR og
markedsføring som særligt interesseområde.
Ved denne lejlighed citerer vi gerne fra Årsbrev
2009, da Jonas, på grund af manglende midler til
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forlængelse af studiejobbet første gang måtte
forlade os:
”På alles vegne en stor tak til Jonas for
engagement og entusiasme, for mild undren og
nysgerrige spørgsmål, for arbejdsomhed og
kreative ideer. Vi kommer selvsagt til at savne det
hele, men ønsker masser af held og lykke
fremover.”

Her er blot at tilføje en tak for dine vedholdende
og altid åbne og konstruktive indspark til
bestyrelsesarbejdet. En tak for gennem mange år
at have ladet foreningen nyde godt af dine faglige
kompetencer og din særlige personlige tilgang til
den gode sag. Tak for al din opmærksomhed.
Den har bekommet Børns Voksenvenner Århus
rigtig vel!
Kontoret - medarbejder på lånt tid
Med tildeling af midler fra Socialministeriets PUF
pulje samt fra Aarhus Kommunes § 18 pulje har vi
dele af året haft mulighed for ansættelse af en
medarbejder på deltid. Opbrugte midler gjorde
imidlertid, at vi i starten af december desværre
måtte sige farvel til en højt skattet og kyndig
medarbejder, Michelle Nielsen.
En uforbeholden tak til Michelle for givende og
inspirerende samarbejde og for en på alle måder
solid og kompetent indsats i foreningsarbejdet.
Vi håber og vil arbejde på muligheden for et
gensyn.
En tilsvarende tak til Aarhus Kommunes § 18 pulje
samt Socialministeriets pulje til frivilligt socialt
arbejde, hvis bevillinger herved blev omsat især til
glæde for mange børn, familier og voksenvenner.
Film og god reklame skal ses i biografen
Men nu til en lidt mere munter side af Børns
Voksenvenner Århus. En forårssøndag i april
inviterede vi foreningens vennepar, børn og
forældre på ventelisten samt frivillige
foreningsvenner til filmforestilling og fornem
reception i biografen Øst for Paradis. De festlige
anledninger var dels Børns Voksenvenners 25 års
jubilæum og dels premieren på Børns
Voksenvenner Århus´flotte biografreklame.
Den kan du stadig have held til at se, når du går til
film i Øst for Paradis.
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Cupcakes i Øst for Paradis

En stor tak til TrygFondens Regionale Råd
Midtjylland for økonomisk støtte til produktion og
et års visning af biografreklamen.
Via henvendelser fra nye frivillige hører vi så småt,
at reklamen faktisk får biografpublikummets
opmærksomhed.
Nye venskaber sat i søen
I 2015 har 13 venskaber set dagens lys.
Igangværende matchforløb med de seneste tre
venskaber afsluttes i starten af det nye år. Hermed
byder vi hjertelig velkommen til årets nye
venskaber og ønsker, at I som vennepar må have
masser af dejlige og glade stunder til gode i
hinandens selskab.
Kursusdage med geist og udholdenhed
Med i alt 52 deltagere har foreningen i årets løb
afviklet fire kurser for potentielle voksenvenner.
Kurserne er en væsentlig og obligatorisk del af
godkendelsesforløbet for nye frivillige
voksenvenner. Øvrige BVV afdelinger i Region
Midt har mulighed for at sende sine frivillige på
kurserne i Aarhus-afdelingen. Dette er blandt
andet en årsag til, at vi har mulighed for at afvikle
de enkelte kurser med et ret stort antal
kursusdeltagere. Dette skaber god dynamik på de
enkelte hold og er befordrende for den enkelte
deltagers diskussionslyst og engagement i løbet af
en lang og særdeles intensiv kursusdag.
Som et nyt tiltag har vi på årets kurser
introduceret et skriftligt evalueringsskema.
Skemaet er udarbejdet i samarbejde med
antropolog og frivillig Nicolai Møller. Tak til Nicolai
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for kyndig hjælp. Skemaet har vist sig særdeles
brugbart og har forsynet os med tydelig
dokumentation for, at kursets form, indhold og
valgte temaer fungerer efter hensigten og i høj
grad har relevans og giver mening for den enkelte.
Her skal lyde en stor tak til medundervisere på
årets kurser, socialrådgiver, cand. scient i socialt
arbejde Vibeke Mikkelsen, projektmedarbejder
Michelle Nielsen samt en række aktive
voksenvenner og til BVV afdelingerne i Region
Midt for godt og solidt samarbejde om sagen.
Forskere på kursusbænken
Landsforeningen Børns Voksenvenner blev i 2014
bevilget midler fra TrygFondens
Børneforskningscenter til igangsætning af et
forskningsprojekt, der skal undersøge
betydningen af en voksenven for et barns trivsel
og udvikling. Forskningsenheden holder til på
Aarhus Universitet. Det var nærliggende for Børns
Voksenvenner Århus som afdeling at tilbyde sig
som mulig sparrings- og samarbejdspartner. På
årets kurser har vi haft fornøjelsen af at byde flere
af forskergruppens medlemmer velkommen som
aktive kursusdeltagere. Vi deltager fortsat gerne
med glæde og interesse i et videre samarbejde.
Venskabspleje, der inspirerer og gør klogere
Netværksmøder for nymatchede voksenvenner
betragter vi som foreningens ypperste form for
personalepleje. Løbende et år, efter at frivillige
voksenvenner er blevet matchet med et barn,
deltager voksenvenner i regelmæssige
vejledningsmøder. Disse fælles møder er
foreningens bidrag til at støtte op om den sprøde
venskabsstart og de nye venskabers trivsel og
positive udvikling.
Foreningen har gennem nogen tid etableret et
betydeligt antal venskaber mellem voksenvenner
og børn fra to-kulturelle familier. For i højere grad
at have fokus på dannelse af netværk mellem
vennepar har vi reorganiseret netværksmøderne,
så voksenvenner med fælles tilknytning til tokulturelle eller til etnisk danske familier hver for
sig mødes til gensidig erfaringsudveksling.
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Denne mødepraksis og nævnte fælles baggrund
har vist sig at give såvel voksenvenner som
foreningsansatte større indsigt og forståelse for de
særlige vilkår, der kan gøre sig gældende i
relationen til et barn. En indsigt, der skaber endnu
bedre forudsætninger for som voksenven at være
det enkelte barns ven og rollemodel.
Voksenvenner på aftenskole
På forskellig måde vil vi gerne bidrage til at skabe
bedst mulige forudsætninger hos alle i foreningen
til at tage hånd om de mange opgaver, som
knytter sig til formålet at skabe holdbare
venskaber mellem børn og voksne og til rollen at
være voksenven for et barn.
Dette var grunden til, at vi i aftenskole-regi
inviterede til foredrag - ”Udviklende øjeblikke”.
Under foredraget gjorde cand.psych Rikke Yde
Tordrup nærmere rede for, hvordan udviklende
øjeblikke opstår, når to mennesker etablerer en
særlig form for mental kontakt, som stimulerer
begge parter til udvikling og nærvær i nuet.
Et relevant og spændende foredrag, som udløste
mange associationer til det betydningsfulde
relationsarbejde, der forgår i regi af Børns
Voksenvenner.
Børns Voksenvenner – nu på japansk!
Professor ved Japan Women´s University,
Department of Social Welfare, Akiko Nagai var i
2014 gæsteprofessor på Aarhus Universitet.
Sammen med en tolk besøgte hun Børns
Voksenvenner Århus for at høre nærmere om
foreningens formål, om konceptet og om,
hvordan vi arbejder med det i praksis. Langt
interview og mange japanske noter.
I 2015 viste Akiko Nagai sig at komme på kort
besøg i Aarhus. Efter sommerferien fandt vi derfor
til vores overraskelse en hilsen fra Akiko Nagai
samt en kopi af hendes artikel i NEWS, nr. 41 om
Børns Voksenvenner - på japansk!
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udveksling af anvendt og velafprøvet materiale
vedr. arbejdet med kerneydelsen.
Vi håber, at den betydelige mængde
konceptmateriale, der nu er samlet i en såkaldt
metodemappe sidenhen under én eller anden
form vil kunne formidles til øvrige
foreningsafdelinger landet over.
Tak til Svend Bak, bestyrelsesmedlem i BVV Århus,
for på metodedagene at have taget sig af jobbet
som skarp tovholder og mødeleder.

Vi kan ganske vist ikke helt greje, hvad professor
Akiko Nagai siger om sagen, men glæder os ikke
desto mindre over at have sendt hende ideen om
Børns Voksenvenner med hjem til Japan.
Metodedage for medarbejdere i Centerbyer
Gruppen af projektledere i centerbyerne har
jævnligt berørt muligheden for i fællesskab at
styrke og udvikle en større grad af fælles praksis i
forbindelse med arbejdet med foreningens
samlede kerneydelse, d.v.s. godkendelses- og
matchforløb, kursusforløb samt netværksmøder.
I efteråret 2014 enedes gruppen om at prioritere
tid og energi på en række såkaldte Metodedage,
som samtlige ansatte i de seks centerbyer fik
mulighed for at deltage i. Metodedagene har i
faglig henseende fungeret som et meget givende
forum for en videndeling, der sætter fokus på
såvel den lille detalje som de overordnede linjer i
arbejdet.

Regionsmøde i BVV Midt
Børns Voksenvenners afdelinger i Region Midt
mødtes i november i Aarhus til deres årlige
regionserfaringsmøde. Mødeindholdet var delvis
inspireret af temaer fra Landsforeningens
årsmøde vedr. ny strategi. Men vi berørte også
andre konkrete emner – matchforløb,
informationsmateriale og distribuering,
personfølsomme oplysninger, fundraising, internt
samarbejde, afslag til frivillige, lokale temadage
for aktive voksenvenner, synlighed og
produktudvikling. God diskussion og nyttig
erfaringsudveksling. Vi ser frem til et nyt træf 2016.
Aarhus by i frivillighedens tjeneste
Børns Voksenvenner Århus bød ind med en PR
opgave, da udsatte-organisationen Fundamentet
i samarbejde med medborgerskabsudvalget i
Aarhus Kommune og Frivilligcenter Aarhus
opfordrede til at deltage i Den Sociale Dag den 6.
juni. Initiativets formål var at styrke frivilligheden i
byen ved at invitere byens borgere til på samme
dag at løse en frivillig opgave for nogen, der havde
brug for det.
Forinden havde vi sikret os, at Bilka i Tilst på en
travl indkøbslørdag var villig til at låne os
gulvplads til to informationsboder.

Dagene har været til stor gensidig inspiration og
udløst befordrende og afklarende diskussioner
om praksis, om mål og hensigter med de enkelte
procesforløb, belyst etiske og moralske
dilemmaer i arbejdet og givet anledning til
Kaffa i BVV Århus´info bod i Bilka

Børns Voksenvenner Århus
Grønnegade 80, 3. sal

www.voksenven-aarhus.dk
8000 Aarhus C

tlf. 86 18 22 78
aarhus@voksenven.dk

Bilka´s store og små kunder tog vel imod en
orienterende snak og vores brochurer, balloner og
postkort.
Tak til Bilka for husly og en særlig tak til Kaffa
Jespersen, Bilan Yusuf og Tinnah Solear for at
donere deres ihærdige frivillige arbejdskraft til
fordel for nyttig PR virksomhed for foreningen.
Se det spire og gro!
Frivilligcenter Aarhus er primus motor for
organiseringen af byens Frivillig Fredag den sidste
fredag i september. Her går frivillige
organisationer på gaden for at gøre opmærksom
på den lokale frivilligheds mange ansigter. I år
indbød centret foreningerne til en mindre
workshop, med henblik på at indkredse frivilligt
arbejde under en fælles hat. Vi fandt frem til tre
gode ord, der er kendetegnende for frivilligt
arbejde –
MENING - UDVIKLING - NÆRVÆR
Med ordet nærvær og kolonihaven som symbolsk
ramme indrettede vi, sammen med beslægtede
foreninger, et stort info-telt på Store Torv.
I tillæg til brochurer, postkort og balloner fik
nysgerrige ved denne lejlighed også et tulipanløg,
for næste forår at se det spire og gro. Som netop
venskaber gør!
Hjertelig tak til voksenven Linda Alnor og
bestyrelsesmedlem Gunhild Krog for velvillig PRassistance. Desuden stor tak til Frivilligcenter
Aarhus for et flot og velorganiseret arrangement,
som alle involveret i lokal frivillighed hvert år har
stor gavn og glæde af.

Voksenven Linda Alnor og bestyrelsesmedlem Gunhild Krogh til Frivillig Fredag
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Frivillige hjælper andre frivillige
Som det ses, benytter vi gerne enhver given
lejlighed til at lade os se og høre.
En henvendelse i foråret fra studerende på
Danmarks Medie- og journalisthøjskoles frivillige
tv-station, ComingUp førte til et længere indslag
om eet af foreningens venskaber. ComingUp laver
udsendelser rettet mod studerende og sender en
gang ugentlig på Kanal Østjylland.
Tak til Mikkel Skovsgaard og Waldemar for på
foreningens vegne at have leveret ugens bidrag på
ComingUp onsdag i uge 22.
Når avisen tilbyder klækkelige rabatter
I rekrutteringsøjemed har vi dog også haft
mulighed for at gøre brug af en lidt mere
omkostningstung form for markedsføring - to
annoncekampagner.
Den første, med overskriften ”Det er sjovere at
være to”, løb i forsommeren af stablen over fire
uger i Aarhus Stiftstidende og Aarhus Onsdag. Den
anden, med overskriften ”Det handler om
nærvær”, kører over en 10 mdr. s periode i
Jyllands Postens indstik, JP Aarhus samt tre
mindre områdeaviser.
I kombination med nævnte biografreklame håber
vi, disse tiltag vil bidrage til at øge antallet af
henvendelser dels fra mandlige frivillige og dels fra
familier med piger. Det gælder nemlig fortsat som
tendens, i stort set alle BVV afdelinger, at drenge
og kvindelige voksenvenner er i overskud.
Hermed en stor tak til Trygfondes Regionale Råd
Midtjylland for at have stillet de nødvendige
annoncekroner til rådighed samt en tilsvarende
tak til Per Malchow for grafisk assistance i sagen.
Fodboldbrag for stærkt øvede og nybegyndere
Med foreningens ambassadør, fodboldspiller i
AGF, Jesper Lange som mellemmand, fik en flok
fodboldgale vennepar og andre, som absolut
novicer på området, lejlighed til at sidde på
lægderne til AGF´s sidste hjemmekamp før
sommerpausen.
Kampen blev en ren målfest. Med Jesper Lange,
spilletrøje nr. 11, på scoringslisten slog AGF
udeholdet AB med 5-3. Med en sejr var AGF i stor
fare for at rykke op i Superligaen! Vi heppede det
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bedste, vi havde lært og krydrede naturligvis
fodboldbraget med en ægte stadion hotdog og
ditto sodavand.
Hjertelig tak til Jesper Lange, til Børnesagens
Fællesråd for økonomisk støtte og til AGF for
donation af billetter til en herlig fodboldoplevelse.

God kunst støtter socialt arbejde
Det er en glæde for os, at kunne præsentere og
byde velkommen til billedkunstneren Peder
Stougaard som ambassadør for Børns
Voksenvenner Århus.
”Jeg har fået evnen at kunne udtrykke mig i
billeder. Al min kunst er udtryk for det liv, jeg har
levet og har især baggrund i et barndomsliv på et
godt børnehjem. Mit DNA stammer fra min
opvækst på børnehjemmet og derfor falder det
mig fuldstændig naturligt at være ambassadør for
Børns Voksenvenner, siger Peder Stougaard”.

Stillbillede af målfest på Aarhus Stadion

Under de 7 haves overflade - i Grenå
En solrig og lun lørdag i oktober fyldte Børns
Voksenvenner Århus en bus med en stor flok
forventningsfulde børn og voksenvenner og drog
af sted mod Kattegatcentret i Grenå. Her ventede
en spændende og lærerig dag.
Denne ”udforskningens dag” bestod af en times
guided tur rundt til centrets store akvarier, hvor vi
så og hørte om en del af de 250 arter af havdyr,
som centret rummer – sæler, fisk og den mest
kendte attraktion, hajerne.
Dernæst bød dagen på en times lektion i
blæksprutternes univers. Stort set alle tog, med
tøven, stor overvindelse og mange grimasser, der
ku´ passe, fat om de slimede blæksprutter, for
parvis at dissekere dem til ukendelighed.
Personlige grænser blev tydeligvis udfordret hos
både børn og voksne!
Herefter var der tid til den medbragte madpakke
og til at følge med, når sæler og hajer blev trænet
og fodret eller dyrepasseren i dykkerdragt gik til
bunds i oceanariet for at håndfodre fisk.
Udtalt fred og ro sænkede sig over busturen hjem,
da alle mand var trætte ovenpå en dag med
mange indtryk. Men der var bred enighed om, at
det havde været fedt at sige hej til en haj! På alles
vegne stor tak til Giro 413 for økonomisk støtte til
en vellykket og begivenhedsrig udflugtsdag.
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I forbindelse med ambassadørudnævnelsen
valgte Peder Stougaard at donere et af sine
kunstværker til foreningen. Kunstværkets motiv er
trykt som postkort i otte forskellige, farverige
udgaver og i to størrelser beregnet for videresalg.
Dette er sket i samarbejde med LaserTryk.dk A/S,
som har doneret trykning af hele oplaget.
Vi er beærede over, at Peder Stougaard med
endnu en flot gestus for anden gang har stillet sin
kunst til rådighed for foreningen.
En stor tak til Peder Stougaard samt LaserTryk.dk
A/S for en forrygende postkortserie.

Peder Stougaard med sin og BVV Århus´postkort-gave til minister Karen
Ellemann

Kortene fås i sæt á 4 kort i matchende nuancer:
4 x små kort, str. A6 = kr. 30 inkl. forsendelse
eller
4 x store kort, str. A5, = kr. 50 inkl. forsendelse
Se kortene på vores facebook side.
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Skriv og bestil på bvvpostkort@gmail.com og
oplys, om du har betalt via Swipp eller overførsel.
Swipp til tlf. 6130 9858
Reg. nr. 6182, Kontonr. 0008933197
(Husk at anføre navn og adresse!)

Senior vennepar på tryk
Vores udsendte pressemeddelelse om Peder
Stougaard som ny ambassadør udløste
avisomtale Aarhus Stiftstidende samt et par fine
artikler i Jyllands Posten. Her lagde et af
foreningens ældste vennepar, voksenven Kim
Madsen og Lennart samt forælder Joan Melin,
krop og ansigt til den gode og dejlige fortælling
om et langtidsholdbart venskab. Kim og den
dengang 12-årige Lennart mødte hinanden første
gang i juli 2008.
På foreningens vegne tusind tak for jeres velvillige
medvirken til at skabe synlighed og
opmærksomhed om foreningens arbejde.
Og så var der pludselig minister rykind

Efter overstået handel! Minister Karen Ellemann med Peder Stougaards
julekort

Sammen med øvrige foreninger på etagen fulgte
Børns Voksenvenner Århus med, da Minister for
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,
Karen Ellemann den 30. november var på besøg
og rundvisning i Frivilligcenter Aarhus.
Ministeren var allerede godt kendt med Børns
Voksenvenner, da hun glædede os med et kort
besøg. I stedet lykkedes det, at friste ministeren til
køb af et par af Peder Stougaards fine og lidt
skæve julekort. Vi siger tak til Karen Ellemann for
handlen.

Børns Voksenvenner Århus
Grønnegade 80, 3. sal

Bevillinger og donationer
Som frivillig organisation levner de årlige
budgetter os et særdeles begrænset økonomisk
råderum. Vi er stærkt afhængige af offentlige og
private donationer og er derfor dybt
taknemmelige for de økonomiske
håndsrækninger, som vi fra forskellig side har
modtaget i årets løb. Stor tak skal lyde til:
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale forhold:
Driftsstøtte samt PUF - Puljen til frivilligt socialt
arbejde
Aarhus Kommune, § 18 midler
Revision2 A/S
Børnesagens Fællesråd
Giro 413
Trygfondens Regionale Råd Midtjylland
Biografen Øst for Paradis
Jyllands Postens Fond
Dir. J. P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge´s Legat
Fodboldklubben AGF
Carl J. Pedersens Hjælpefond
Lauritzen Fonden
Billedkunstner Peder Stougaard
LaserTryk.dk A/S
Sydbank Fonden
Sparekassens Gavefond, Sparekassen Kronjylland
Nok engang tak for al økonomisk opbakning og
støtte. Jeres velvilje og imødekommenhed er med
til at styrke motivation og energi hos de ansatte
og alle de mange skønne og engagerede frivillige,
der tager hånd om det daglige foreningsarbejde i
Børns Voksenvenner Århus.
Her resterer nu blot at takke for i år og ønske alle
en glædelig jul og et bragende godt nytår!
Tak for jeres opmærksomhed og læselyst.
Vi glæder os til et gensyn i 2016.

Med venlig hilsen
f. Børns Voksenvenner Århus
Else Hess
Projektleder
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