
> Undervurdér ikke civilsamfundets betydning
> Vil du se og mærke en forskel?

Jeg er voksenven for Silas på 9 år. Vi har kendt hinanden i 
et par år og har fået opbygget en rigtig tæt relation, som vi 
begge har stor glæde af. Vi ses en gang om ugen og laver 
mange forskellige aktiviteter. Alt fra brætspil over fodbold 
til ’feltstudier’ af den lokale biodiversitet. 

Desuden sidder jeg i bestyrelsen for Børns Voksenvenner 
Aarhus og er bindeled til den landsdækkende organisati-
on, da jeg er suppleant i landsbestyrelsen. Som en del af 
lokalforeningens aktivitetsudvalget er jeg med til at plan-
lægge og gennemføre arrangementer som sommerud-
flugt og juletræsfest for voksenvenner og børn. 

Børns Voksenvenner er en forening, hvis formål man kun 
kan støtte. Selvom vi lever i et samfund, som vi på mange 
måder kan være stolte af, så er der en del børn, der kæm-
per med ensomhed eller andre udfordringer. Det påvirker 
deres livskvalitet, og det kan have en indvirkning på deres 
evne til at skabe varige relationer. Børns Voksenvenner 
hjælper disse børn med at få skabt en god relation til en 
voksen, som kan være en pålidelig og fortrolig ven for bar-
net.
 
Så hvis du ønsker dig en beskæftigelse, hvor du kan se og 
mærke den forskel, du kan gøre for det enkelte menne-
ske, så er en forening som Børns Voksenvenner helt sik-
kert noget for dig. Vi lever i et samfund, hvor staten har 
påtaget sig en stor rolle i forhold til sociale indsatser, men 
det er vigtigt, at vi ikke overser den kæmpe forskel, som 
civilsamfundet kan gøre for mennesker, der møder udfor-
dringer her i livet.
 
Ud over mit virke i Børns Voksenvenner startede jeg for 
godt et års tid siden en lille konsulentvirksomhed op sam-
men med en kollega. Det har været et hektisk år, hvor der 
er blevet præsenteret analyser og kværnet datamængder 
i lange baner. Det er rart i Børns Voksenvenner at kunne 
arbejde med helt andre sider af sit repertoire, og jeg føler, 
at vi er nogle gode, forskelligartede profiler i bestyrelsen, 
som supplerer hinanden på en rigtig fin måde. 
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