Året der gik 2016
hos Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn
Vi vil her gerne benytte
lejligheden til at sige tusind tak til
alle børn, forældre, Voksenvenner,
Familievenner, Storesøstre og Storebrødre
for jeres store og varme engagement i
venskaberne, som vi ved, gør så stor en
forskel for såvel børn som familier og
frivillige.
Det er en fornøjelse og glæde for os, der
arbejder med at matche og for foreningen
at opleve den store entusiasme, der bliver
vist i forhold til at etablere velfungerende
og stabile venskaber.
Tusind tak til alle jer, der viser os så stor
imødekommenhed, hjælpsomhed og
velvilje, når vi kommer ud og rundt for at
fortælle om vores venskabsforening og for
at bede om hjælp eller støtte til aktiviteter
og foreningens arbejde med at etablere
venskaber.

Venskaber
2016 blev året, hvor vi fik mulighed for at
skrue op for vores arbejde med
venskaberne mellem unge frivillige og
store børn. TrygFonden valgte at støtte
vores projektansøgning til Projekt
Storesøster/Storebror, så vi fra 1. marts
kunne ansætte endnu en medarbejder
Sonja Krapalis. Sonja arbejder sammen
med Kathrine Zakarias på fuld tid på
projektet. Vi har oplevet stor interesse og
har fået mange henvendelser fra både
frivillige og børn, så vi i løbet af året har
kunnet etablere 21 venskaber i projektet.
Som en del af projektet tilbyder vi ekstra
aktiviteter for vennerne og ekstra
opfølgning og støtte for de frivillige.

Børns Voksenvenner i Aalborg & Omegn
Mølholmsvej 2
9000 Aalborg

Børn og Storesøstre og Storebrødre i Faarup
Sommerland

Formålet med aktiviteterne er at give de
frivillige og de store børn mulighed for at
knytte venskaber og netværk med
hinanden og eks. aftale med hinanden
indbyrdes at mødes omkring en aktivitet.
Vi har netop modtaget den gode besked fra
Trygfonden, at de har besluttet at bevilge
os midler til 2. og 3. år i Projekt
Storesøster/Storebror. Vi er super glade
for, at vi nu har mulighed for at arbejde
videre med at etablere venskaber, samle
erfaringer og udvikle fagligheden i vores
tilbud.
Vi arbejder til stadighed med at etablere
flere venskaber mellem børn i alle aldre,
Voksenvenner og Familievenner. Du kan
læse mere om foreningen og om
venskaberne på: voksenven-aalborg.dk og
voksenven.dk
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Aktiviteter
Fårup Sommerland var målet for
sommerudflugten 28. august med
deltagelse af lokalforening Frederikshavn.
Vi var i alt 190 deltagere, frivillige,
forældre og børn. Selv om regnen silede
ned, havde vi en dejlig dag i sommerlandet.
Keolis deltog bl.a. med flink chauffør og
bustransport Aalborg/Fårup.
Lørdag d. 8. oktober samledes
voksenvenner og børn fra
lokalafdelingerne i Region Nord, Thy-Mors,
Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn og
Centerby Aalborg på Landbrugsmuseet i
Mosbjerg til kartoffeldag. Her blev der bl.a.
taget kartofler op og lavet lækker
kartoffelsuppe over bål, bagt kartoffelkage
og leget forskellige lege med kartofler. Lars
Danielsen fra museets skoletjeneste viste
rundt og fortalte om de gamle husdyrarter,
landbrugsmaskinerne og om gamle dage på
landet.

Der samles kartofler på Landbrugsmuseet i Mosbjerg

Projekt Storesøster/storebror har afholdt
forskellige aktiviteter for venskaberne,
senest julebanko med mange dejlige
præmier og med deltagelse af vores
ambassadører Kasper Risgaard og Jonny
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Hefty, som nu kan føje bankoopråber til sit
lange CV.

Vi er mange og vi vil gerne være
flere.
I 2016 er der 33 børn, der har fået en
Voksenven, Familieven, Storesøster eller
Storebror. På ventelisten har vi nu 30
godkendte børn, drenge og piger, som
venter på en voksen rollemodel og ven.
Vi søger hele tiden flere frivillige, der gerne
vil matches med et barn. Se mere om at
blive voksenven på vores hjemmeside eller
ring for en uforpligtende snak og hør mere.

P.R. og synlighed:
For at synliggøre foreningen og udbrede
kendskabet til vores arbejde deltager vi i
forskellige relevante P.R. aktiviteter. Vi
deltog f.eks. i Frivilligmarked d. 20. august,
Aalborg Øst dag d. 3. september, Loply Help
marked 16. september, Julestue hos vores
samarbejdspartner Keolis for personalet og
deres familier d. 4. december og
foreningsmarkeder i Tornhøj hallen for
kommunale forvaltnings-og
institutionsmedarbejdere.
Vores studentermedhjælper Rasmus
Hedegård arbejder bl.a. med at opdatere og
kvalificere vores hjemmeside og
Facebookside, som er vigtige kilder til
information om foreningen.
Tak til alle jer, der ”liker” og deler vores
opslag og for positive kommentarer. Det er
vigtigt og medvirker til at udbrede vores
budskaber og giver flere henvendelser fra
både frivillige og forældre.
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Ambassadører og
samarbejdspartnere
Vores gode ambassadører Anne Kejser,
radiovært på P1, Kasper Risgaard og
Thomas Augustinussen, fodboldspillere i
AAB, Jonny Hefty, multikunstner og rapper
samt
vejrvært på TV2 Per Christiansen har sagt
ja tak til at være med et år mere. De vil
hjælpe os med at kaste lys på foreningens
arbejde og med at lave aktiviteter for børn
og voksenvenner. Vi er meget glade for den
vigtige støtte og opmærksomhed, som
ambassadørerne giver til foreningen.
Busselskabet Keolis er vores gode
samarbejdspartner og stiller busser og
chauffører til rådighed, når vi drager på
sommerudflugt. Keolis inviterer Børns
Voksenvenner med, når der afholdes
julefest for de ansatte i Keolis og deres
familier. Her
klipper vi
julepynt
sammen med
børnene og
udsmykker en
af Keolis`s
busser, som
resten af
julemåneden
kører rundt og
lyser op i byen
med julepynt.
Lukas og Kasper Risgård til julehygge

Frivillige konsulenter er Kirsten Larsen,
pædagog/terapeut og Jytte Birk Sørensen,
psykolog og Marte Meo terapeut. De er med
på alle netværksmøder for voksenvenner
og giver, sammen med de ansatte
medarbejdere, råd, vejleding og sparring i
forhold til venskaberne.
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Jytte Birk in action på workshop i projekt
Storesøster/storebror

Vi har et godt samarbejde med de andre
foreninger i Aalborg, der arbejder for børn
og familier eks. Barnets Blå Hus,
Foreningen Grønlandske Børn,
Skovbakkekollegiet, Mødrehjælpen m.m. Vi
oplever, at vi kan anbefale hinanden til
forældre, der efterspørger tilbud til deres
børn og på den måde være med til at sikre,
at hver enkelt får det rigtige tilbud. Vi
samarbejder også med Julemærkehjemmet
i Hobro, der flere gange har anbefalet
Børns Voksenvenner til et barn, der er eller
har været på ophold på
Julemærkehjemmet.

Børns Voksenvenner i Region
Nord består ud over Centerby Aalborg af
Lokalforeningerne Thy-Mors,
Jammerbugt, Hjørring og
Frederikshavn. Vi samarbejder omkring
aktiviteter for børn og voksenvenner,
omkring kurser for nye voksenvenner og
mødes til erfaringsudveksling omkring
match og foreningsarbejdet.
Tak til lokalforeningerne for godt
samarbejde og inspiration.
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20 års jubilæum 2017
Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn
startede op i 1997 og vi kan derfor fejre 20
års jubilæum i 2017. Vi kan især glæde os
over de mange nære og gode venskaber,
der er skabt gennem årene. Vi ved, at
mange venskaber varer mange år og vil
gerne her opfordre ”gamle” venner til at
kontakte os og fortælle om, hvordan deres
venskab er gået.
Vi vil fejre jubilæet bl.a. med afholdelse af
et Jubilæumsløb, som løber af stablen
lørdag d. 27. august. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen, nærmere information kommer
senere.

Nyt tiltag i 2017:
Vi har henvendelser fra forældre, som
ønsker venskaber til deres børn i området
Aars, Løgstør og Nibe. For at dække
behovet for voksenvenner oprettes et
matcherteam i området. Teamet skal, ud
over at matche, arbejde opsøgende for at
rekruttere frivillige og for at øge
kendskabet til foreningen blandt forældre
og fagpersoner, der arbejder indenfor
bøne/familieområdet. Teamet består af
frivillige, uddannede matchere med
børnefaglig baggrund, som organisatorisk
hører til hos Centerby Aalborg.

Støtte til foreningen:
Ønsker du at støtte foreningens arbejde
økonomisk, er alle bidrag, store som små,
meget velkomne. Støtter du Aalborg via
landsforeningen www.voksenven.dk, kan
alle bidrag trækkes fra i skat. Du kan også
støtte ved at blive medlem, som sponsor
eller med andre ydelser som f.eks.
fribilletter og lign. Beløbet vil ubeskåret gå
til at synliggøre foreningen, rekruttere og
uddanne frivillige, matche venskaber samt
til aktiviteter for voksenvenner og børn.
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Lavet af børn og Storebrødre i samarbejde med Jonny
Hefty.

Tusind tak til samarbejdspartnere,
frivillige medarbejdere og ambassadører
samt til sponsorer og donatorer, som
støtter foreningen med transport, penge,
fribilletter, gaver m.m. I er alle vigtige, for
at Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn
fortsat kan gøre det gode arbejde med
Venskaber.
Bestyrelsen for Børns Voksenvenner i
Aalborg og Omegn:
Formand: Ulla Oddershede
Næstformand: Else Hvid Jensen
Kasserer: Hanne Olesen
Sekretær: Rasmus Hedegaard
Bestyrelsesmedlem: Morten Mølgaard
Bestyrelsesmedlem: Søren Klinsman
Bestyrelsesmedlem: Karen Dinesen
Suppleant: Flemming Kristoffersen
Suppleant: Jørgen Svenstrup
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Generalforsamling 2017 afholdes
tirsdag d. 14. marts kl. 19.30.
Vi vil gerne invitere dig, som gerne vil høre
mere om foreningens arbejde eller som
kunne være interesseret i at stille op til
bestyrelsen eller støtte bestyrelsens og
foreningens arbejde på anden vis, i at
komme til vores generalforsamling, som
afholdes i De Frivilliges Hus. Dagsorden
udsendes senere.
De bedste hilsner
Bestyrelsen
Sonja Krapalis, Kathrine Zakarias og Birgit
Leong

Find os på YouTube, Facebook og
LinkedIn
www.voksenven-aalborg.dk
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