
Årsberetning – Børns voksenvenner Tønder 2013 

 

Det er altid en interessant tid når der skal laves årsberetning. Interessant fordi det 

sender tankerne på tur i et tilbageblik og der er mulighed for refleksion over året der 

gik. 

Og hvad har året 2013, så budt på for Børns voksenvenner i Tønder. 

Vores gode primære opgave med at etablere venskaber mellem børn og voksne, har 

sendt de kære matchere på interview-besøg hos 6 børn og et par voksne. Der er 

etableret 1 nyt venskab og vi har i årets løb oplevet 2 ophørte venskaber. Det ene af 

den positive årsag, at det ikke længere var et behov.  Det andet mere uheldigt med 

manglende og dårlig dialog.  

Det er dog heldigvis ikke det typiske billede for os 

Processen med at synligøre os er jo kontinuerlig.  Udover vores ugentlige annonce i 

lokalavisen Digeposten, deltog vi i starten af året, med en delt stand sammen med 

frivillighedscentret, på forbrugsmessen i Tønderhallerne.  Vi var selvfølgelig også 

deltagere ved frivillighedsdagen i september på Medborgerhuset sammen med de 

andre sociale foreninger i Tønder.  

Og vi har i bestyrelsen fået trøjer og jakker, så vi kan bevæge os rundt som levende 

reklamesøjler. 

Vi er jo en forening uden kontingent eller anden fast indtægt. Vi er heldigvis blevet 

positivt tilgodeset når Tønder kommune har fordelt paragraf 18 midlerne derudover 

fik vi et fint tilskud til vores tur til statsfængslet fra giro 413  

Og med lidt penge i kassen har vi mulighed for, at holde fast i vores ønske om min. 

halvårlige arrangementer for vores voksenvenner og børn, hvor der er en god 

mulighed for erfaringsudveksling, input, samvær og netværks etablering. 

I foråret var bestyrelsen på tur med de børn og voksne der havde tid og mulighed 

for at deltage. Turen gik til statsfængslet Søbysøgård der ligger på Fyn. Fængslet har 

en økologisk landbrugsproduktion og deltager hvert år i ”økodag” hvor man kan 

komme og se køerne blive lukket ud på græs efter en lang vinter indenfor.  

Vi besøgte også fængslets museum.  Den lokale spejderforening stod for 

ponyridning m.m, der var mulighed for at lege i halm,  tage ”traktorkørekort” eller 

købe planter i fængslet gartneri.  Og mejeriet Arla stod klar med smagsprøver.   

 



Vi havde organiseret forskellige sponsorgaver som drikkedunke og tasker til alle 

deltagere, og der var sørget for bus og proviant til turen. Vi havde en rigtig god dag i 

flot solskinsvejr.  

Vi afholdt et ERFA møde for voksenvennerne i Børns Voksenvenner Tønder i oktober 

på Frivillighedscenteret.  

Hvor vi havde en god og inspirerende aften med Hanne Aalling Risager, fra P – Huset 

som berigede os i temaet ”Relationer mellem børn og voksne”. 

 

Endvidere har vi haft et rigtig dejligt jule - arrangement.  Vi tog med bus til Esbjerg 

musikhus, hvor banen var kridtet op til Sigurd Barretts og Bjørnen Bjørns store 

julekoncert for hele familien. Med sig havde Sigurd et stort nissekor, nemlig det 

velkendte Konservatoriets Pigekor under ledelse af Lone Gislinge. Vi blev bespist 

med dejlig mad på musikhuset inden afgang tilbage mod Tønder.   

Super gode arrangementer og vi kan jo kun håbe at vi fortsat kan tilbyde den type 

aktiviteter. 

Vi måtte jo desværre sige farvel til vores Formand i løbet af året og ønske ham held 

og lykke med studierne. Og mellem studierne har han dog også fået tid til at bidrage 

til denne årsberetning.  Og jeg skulle hilse. 

Vi har fået endnu en ny matcher blandt os, nemlig Christa Specht. Tillykke til dig. 

Landsforeningen arbejder på vedtægtsændringer så der bliver mulighed for 

fradragsberettiget økonomisk støtte fra støttemedlemmer 

Og jeg vil her også lige nævne at landforeningen har fået nu formand Poul Jensen 

Må fremtiden for Børns voksenvenner i Tønder – være mange nye venskaber og 

endnu mere synlighed 

Og afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelse og suppleant for et 

godt og hyggeligt samarbejde gennem året.  

Tak skal i have. 


