Året der gik 2017
Så er det igen den søde juletid, hvor vi kigger tilbage på året der gik.
Her fra Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn vil vi ønske jer
glædelig jul og godt nytår ved at dele vores gode minder fra 2017.
Først vil vi 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. I har alle del i
at gøre en stor forskel for både børn, familier og frivillige. Samtidig
er det fantastisk for foreningen at opleve den store entusiasme, vi
oplever fra jer når vi matcher venskaber og den store opbakning vi
mærker omkring vores aktiviteter og arbejde.

20-års jubilæum
2017 har for Børns Voksenvenner i
Aalborg og Omegn været et særligt
år, da vi med opstart i 1997 kunne
fejre 20-års jubilæum. Fejringen
startede med en
jubilæumsreception den 13. marts.
Derudover holdte vi et vellykket
jubilæumsløb den 27. august med
hele 250 deltagere, hvor der skal
lyde en stor tak til frivillige og
sponsorer ☺

Projekt
Storesøster/Storebror
Projekt Storesøster/Storebror har i
de sidste måneder oplevet en
stigende interesse. Konklusionen af
midtvejsevalueringen fastslår den
store betydning af venskaberne og
aktiviteter for børnene og deres
Storesøstre/Storebrødre.
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Dette år har vi afholdt
forskellige aktiviteter for
venskaberne, hvilket har budt på
en skøjtedag og bowlingtur.
Senest har vi holdt julebanko
med mange dejlige præmier og
deltagelse af vores ambassadør,
Jonny Hefty, som bankoopråber.
Et særligt godt minde var vores
fantastiske tur til Ønskeland i
oktober, hvor der blev spillet
spil, badet og hygget til den helt
store guldmedalje.

Seje løbere fra vores
jubilæumsløb

PR og synlighed
For at synliggøre
foreningen og udbrede
kendskabet til vores
arbejde deltager vi i
forskellige relevante PRaktiviteter, eks.
Frivilligmarked og Aalborg
Øst dag.
Derudover bruger vi de
sociale medier, såsom
Facebook og Instagram,
hvor vi vil sige tak til alle
jer, der følger med, liker
og deler vores opslag.
Facebook er især en vigtig
del af vores måde at
sprede budskabet om
Børns Voksenvenner på,
da vi oplever at mange
henvendelser kommer der
fra, både fra de frivillige og
forældre.

Venskaber

Børns Voksenvenner i Region
Nord
I Region Nord findes 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.
2017 blev også året, hvor vi blev klar til
at rykke ud i Vesthimmerland Kommune
med et matcherteam bestående af fire
frivillige uddannede matchere, alle med
børne/socialfaglig baggrund.

Vi er mange og vi vil gerne være
flere.
I 2017 er der 36 børn, der har
fået en Voksenven, Familieven,
Storesøster eller Storebror. Vi
får løbende nye børn på
venteliste og søger hele tiden
flere frivillige, der gerne vil
matches med et barn. Se mere
om at blive voksenven på vores
hjemmeside eller ring til Birgit
på tlf. 28122921 for en
uforpligtende snak og hør mere.

2017 har budt på fællesarrangementer,
hvilket var en tur til Fårup Sommerland
og Klatreparken for alle voksenvenner og
børn i Region Nord.

Nye tiltag i 2018:
Som et nyt tiltag vil vi i 2018 føre en kampagne
målrettet mænd, som kan inspirere flere mænd til at
blive voksenvenner.
Derudover er der blevet lavet en midtvejsevaluering af
det 3-årige projekt Storesøster/Storebror Projektet
som viser at projektet kom rigtig godt fra start, og
planen er at projektet skal forankres i andre
lokalforeninger. I 2018 i første omgang i Region
Nordjylland, herefter i resten af landet.

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Ambassadører

Vil du støtte?

Vi har haft gode ambassadører til at hjælpe med at sprede vores
budskab. En stor tak til Anne Kejser, radiovært på P1 og Thomas
Augustinussen, fodboldspiller i AAB som takker af for i år. Vi er så
heldige at Kasper Risgaard, fodspiller i AAB, Jonny Hefty,
multikunstner og rapper samt vejrvært på TV2 Per Christiansen har
sagt ja tak til at være med et år mere. Vores ambassadører hjælper
med at kaste lys på foreningens arbejde og deltager i vores
aktiviteter. Vi sætter stor pris på den støtte og opmærksomhed, de
bidrager med til foreningen.

Kunne du tænke dig at støtte
foreningens arbejde økonomisk, er alle
bidrag, store som små, meget
velkomne. Hvis du støtter Aalborg via
landsforeningen www.voksenven.dk,
kan alle bidrag trækkes fra i skat. Du
kan også støtte ved at blive medlem
eller som sponsor med f.eks. fribilletter
til aktiviteter. Økonomiske bidrag går
ubeskåret til foreningens arbejde med
synliggørelse af foreningen,
rekruttering og uddannelse af frivillige,
matchning af venskaber, samt
aktiviteter for voksenvenner og børn.

Samarbejdspartnere
Vi har fornøjelsen af et godt samarbejde med Busselskabet Keolis,
som stiller busser og chauffører til rådighed, når vi skal på
sommerudflugt.
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.

De bedste hilsner

Bestyrelsen for Børns Voksenvenner i
Aalborg og Omegn:
Formand: Ulla Oddershede
Kasserer: Morten Bak
Næstformand: Karen Dinesen
Sekretær: Nikolaj Bjørn Østergaard
Bestyrelsesmedlem: Morten Mølgaard
Bestyrelsesmedlem: Søren Klinsmann
Bestyrelsesmedlem: Hanne Olesen
Suppleant: Jørgen Svenstrup
Suppleant: Christian Lund-Petersen

Bestyrelsen og medarbejdere

Generalforsamling

Sonja Krapalis, Kathrine Zakarias, Hanne Nielsen og Birgit Leong

Er du interesseret i at vide mere, være
en del af bestyrelsen eller støtte
foreningens arbejde på anden vis, er
du meget velkommen til vores
generalforsamling, som vi afholder i De
Frivilliges Hus onsdag d. 21. marts kl.
19.30-21.00.
Følg med i vores arbejde på Facebook,
Instagram, Youtube og Linkedin
eller besøg vores hjemmeside
www.voksenven-aalborg.dk
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