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Denne årsberetning er udgivet af Børns Voksenvenner
og indeholder udvalgte tilbageblik fra 2021.
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VENSKABER GIVER ØGET TRIVSEL
OG LIVSMOD
Venskaber og fællesskaber er vigtige elementer i en
god barndom: Børn oplever tryghed i positive sociale
relationer og i mødet med voksne rollemodeller,
der viser barnet interesse, anerkendelse og nærvær.
Derfor er det netop de to elementer, vi arbejder med
i Børns Voksenvenner; venskaber og fællesskaber.
De frivillige i vores forening hjælper hver dag børn
og unge ud af ensomhed og mistrivsel ved at give
dem deres helt egen voksne ven. Venskaberne er til
glæde for både børn, unge og frivillige voksne, og
de gør en stor forskel for børns trivsel og udvikling.
Trivsel i barndommen er forudsætningen for et
godt voksenliv: Børn, der føler sig hørt af voksne og
oplever at have fortrolige rollemodeller, har øgede
chancer for at få et godt ungdoms- og voksenliv.
Netop derfor gør voksenvenner livsvarige forskelle.
Desværre vokser mange børn op med for lidt
voksenkontakt. Det kan der være mange grunde
til: Børn kan blandt andet mangle voksenkontakt
på grund af dødsfald, skilsmisse, flytning, alvorlig
sygdom eller handicap i familien. Også et stigende
antal unge føler sig ensomme og mangler socialt
netværk til andre unge eller har udfordringer med
identitet og selvværd. Følelsen af ensomhed opstår,
når man ikke får dækket sit sociale behov. Mange
børn og unge, der oplever ensomhed, mangler
således social kontakt, nærhed og nærvær.

Børns Voksenvenner oplever en stor stigning i
henvendelser om hjælp fra børn, forældre eller
deres netværk. Vi har derfor brug for flere frivillige
til at løfte vores kerneopgave. Vores erfaring viser,
at trivsel og fællesskab er vigtigt for at tiltrække
og fastholde frivillige. I erkendelse heraf har
bestyrelsen derfor vedtaget en strategi, der har
til formål at tiltrække flere frivillige og tilbyde
et stærkere fællesskab blandt frivillige i Børns
Voksenvenner – hvilket vi glæder os til.
De ansatte i Børns Voksenvenner arbejder hårdt for
at understøtte det frivillige arbejde og sikre, at den
nødvendige administration og økonomi følger med.
Vi kommer dog ikke uden om, at drift og udvikling
koster penge. Derfor vil jeg gerne opfordre til at
støtte Børns Voksenvenner med et medlemskab, en
donation eller et sponsorat. Hver eneste krone går til
at skabe rammer for hjælp og støtte til børn og unge.
Stor tak til frivillige, ansatte og de mange, der støtter
vores arbejde med at hjælpe de børn og unge, der
har det svært.

Poul V. Jensen,
bestyrelsesformand

GODE MINDER OG STORE DRØMME
Velkommen til Børns Voksenvenners årsberetning
for 2021. I denne kan du læse om stort og småt i det
forgangne år og om vores visioner for fremtiden. Vi
har heldigvis både gode minder at se tilbage på og
store drømme for fremtiden.
Beretningen indeholder fakta om Børns Voksenvenner, og du kan læse nøgletal fra vores arbejde i 2021.
Du finder både lokale og nationale tilbageblik med
masser af gode historier om venskabernes aktiviteter
igennem året. Blandt årets højdepunkter er lokale
foreningsjubilæer, udviklingen af gamle og nye
partnerskaber samt bestyrelsesuddannelsen, som vi
afholdt for første gang. Du finder også vores opdaterede landkort med overblik over regioner, lokalforeninger og matcherteams.
Vi ser således tilbage på lidt af hvert fra det forgange
år. Og det historiske tilbageblik er værdifuldt. Vi skal
dvæle lidt ved oplevelserne og alle de gode og finurlige historier om venskaber, som vi kan fortælle om i
Børns Voksenvenners univers.
For der er i høj grad brug for Børns Voksenvenner. Alt
for mange børn vokser op med for lidt voksenkontakt
og dermed mangel på rollemodeller og fortrolige.
Skilsmisser, dødsfald, sygdom eller social udsathed
i familien kan være årsager til, at børn har et spinkelt voksen- og familienetværk. Når børn mangler
fortrolige, påvirker det deres trivsel og fører i mange
tilfælde til ensomhed og lavt selvværd. Det gør Børns
Voksenvenner noget ved: Vi arbejder forebyggende
ved at skabe nære venskaber mellem børn i målgruppen og frivillige med tid og overskud til at gøre
en forskel. Vi ved af erfaring, at venskabet styrker
barnets trivsel, selvtillid og livsmod.
Og livsmod det er lige, hvad Børns Voksenvenner
er i besiddelse af. Vi ser lyst på fremtiden for Børns
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Voksenvenner. Vi glæder os til på årsmødet 2022 at
præsentere en helt ny udviklingsstrategi med meget
ambitiøse målsætninger for de kommende år. Børns
Voksenvenner skal vækste på alle parametre – og det
er ikke vækst for vækstens skyld. Det er alt sammen
med henblik på at skabe endnu flere venskaber til
gavn for både børnene og vores frivillige voksenvenner. Alle har ret til at have en ven.
Vi har brugt 2021 til at geare Børns Voksenvenner til
fremtiden. Fundraising, markedsføring og synlighed
er nøgleordene for indsatserne i 2022. Partnerskaber
søges, og hvis vi skal have succes med det, skal vi
være mere kendte og larme noget mere i offentlig
heden. Og lige præcis dét, har vi lagt en strategi for.
Den samlede udviklingsstrategi vil også blive omtalt
her i årsberetningen, for nok er historiens vingesus
vigtig, men nuet og fremtiden er vigtigere. Og vi glæder os til fremtiden.
Børns Voksenvenner ønsker at takke alle frivillige,
voksenvennerne, matcherne, hverdagsambassadørerne og alle lokalforeningerne for jeres utrættelige
gejst, opbakning og støtte til Børns Voksenvenner.
I samme ombæring takker foreningen alle, der har
støttet med medlemskab, donationer og gaver, små
som store. Alt har ret, og alt kan bruges.
Endelig en særlig tak til store bidragsydere som
TrygFonden, LiljeborgFonden, A.P. Møller Fonden og
Socialstyrelsen.

Pia H. Christensen,
direktør

“Og livsmod det er lige, hvad

Børns Voksenvenner er i besiddelse af.
Vi ser lyst på fremtiden
for Børns Voksenvenner.

„
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Fakta om Børns Voksenvenner
■ Børns Voksenvenner er stiftet i 1990.
■ Vi er en landsdækkende frivillig forening med over 1500
frivillige.
■ Det frivillige arbejde understøttes af et landsdækkende
sekretariat, som er fordelt på seks regionskontorer forskellige
steder i landet.
■ Direktør: Pia H. Christensen.

Kontakt
Sekretariatet
Bygmestervej 10, 1.
2400 København NV
info@voksenven.dk
Tlf.: 7070 7177
www.voksenven.dk
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Landsbestyrelsen
Poul V. Jensen
Pia Vinsten
Kim Hagen
Pia Holm
Flemming M. Kristiansen
Allan Nicolaisen
Kim Mikkelsen

Landsformand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
1. suppleant
2. suppleant

Følg Børns Voksenvenner på

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

2021 I TAL

2021
2020

VENSKABER
89 167
NYE VENSKABER

960 994

AKTIVE VENSKABER

HENVENDELSER
395 721

FRA NYE POTENTIELLE VOKSENVENNER OG FAMILIEVENNER

388 529

FRA NYE FORÆLDRE, SOM ØNSKER EN VOKSENVEN ELLER FAMILIEVEN

SAMTALER OG HJEMMEBESØG
583 747
INDLEDENDE TELEFONSAMTALER OG KONTORMØDER

310 492

HJEMMEBESØG
8

I TAL
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I TAL
KURSER OG MØDER
5 MATCHERKURSER med 34 DELTAGERE
3 MATCHERKURSER med 38 DELTAGERE

24 KURSER FOR VOKSENVENNER med 147 DELTAGERE
40 KURSER FOR VOKSENVENNER med 273 DELTAGERE

44 NETVÆRKSMØDER FOR VOKSENVENNER med 316 DELTAGERE
59 NETVÆRKSMØDER FOR VOKSENVENNER med 414 DELTAGERE

VENTELISTER
288 297

BØRN VENTEDE I UDGANGEN AF ÅRET PÅ EN VOKSENVEN ELLER FAMILIEVEN
HERAF 94 PIGER OG 194 DRENGE

165

244

GODKENDTE VOKSEVENNER OG FAMILIEVENNER VENTEDE I UDGANGEN AF
ÅRET PÅ AT INDGÅ ET VENSKAB, HERAF 100 KVINDER OG 65 MÆND

SOCIALE MEDIER
5.881

FØLGERE PÅ FACEBOOK

1.571

FØLGERE PÅ LINKEDIN

959

FØLGERE PÅ INSTAGRAM

EN STÆRKERE PLATFORM
Af Pia H. Christensen, direktør for Børns Voksenvenner
Alle har brug for en ven er overskriften på lands
bestyrelsens nye udviklingsstrategi. 2021 blev året,
hvor landsbestyrelsen arbejdede med Børns Voksenvenners fremtid på den lidt længere bane. Det blev til
Udviklingsstrategi for Børns Voksenvenner 2022–2025.
Der skal her lyde en stor tak til Bjørn Meier (Seniorkonsulent fra Kjerulf & Partnere), der brugte en hel
weekend på at få skubbet strategiprocessen i gang.
Udviklingsstrategien har seks fokusområder, som vil
blive uddybet og præsenteret på årsmødeweekenden i foråret 2022.

Landssekretariat er blevet til
ét sekretariat per 1. januar 2022
I 2021 blev det besluttet, at der skulle ske nogle
ændringer i Børns Voksenvenners sekretariat. Det
vil nu ikke længere hedde landssekretariatet, men
sekretariatet. Sekretariatet har i lang tid ikke været
så opdelt, som det bliver signaleret med ordene
landssekretariat og områdekontorer. Derfor er betegnelserne tilpasset til sekretariat og regionskontorer, så de passer til virkeligheden: At vi arbejder
tæt sammen på tværs af landet. Der vil fortsat være
de regionale kontorer og de medarbejdere, som
lokalforeningerne kender.

Fra områdeleder til regionskonsulent
De opgaver, som områdelederne løser og skal løse,
er ikke ledelse, men rådgivning, sparring og facilitering overfor vores lokalforeninger, der er selvstændige enheder. Det er mere retvisende at kalde
det konsulentopgaver, og det er derfor besluttet,
at områdelederne fremover vil have titlen regionskonsulenter og dermed også være tilknyttet regionskontorer (i stedet for områdekontorer). Det er
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fortsat regionskonsulenternes opgave at understøtte
foreningerne i deres område. Hidtil har Hovedstaden
ikke haft en områdeleder, men én medarbejder vil
her skifte titel til regionskonsulent. Endvidere vil den
akademiske medarbejder, Signe Dolezal, skifte titel
til organisationskonsulent.
Indgangsvinklen til sekretariatet fra lokalforeningens
side vil primært være regionskonsulenterne, men
det er samtidigt muligt at tage direkte kontakt til de
personer, der løser landsdækkende opgaver såsom
regnskab, organisation og statistikker. Endvidere er
der altid mulighed for at tage fat i vores direktør,
Pia H. Christensen. Det kan både dreje sig om juridiske spørgsmål, men også hvis man generelt ønsker
sparring og rådgivning udover det, som regionskonsulenterne i forvejen tilbyder.

Barometerundersøgelsen
Programchef Charlotte Schultz gennemførte i 2021
det, som vi har valgt at kalde Barometerundersøgelsen. Med denne undersøgelse tog foreningen temperaturen på lokalforeningernes bestyrelsesarbejde
gennem samtaler med lokalforeningers formænd/
forkvinder samt enkelte satellitmatcherteams. Den
struktur, der blev vedtaget i 2018, blev vendt. Ledelse
af frivillige, det matcherfaglige, Vennebasen og
sekretariatet var også under lup. En del af de ønsker,
som dukkede op fra lokalforeningernes side, er der
taget højde for i føromtalte udviklingsstrategi. Også
denne undersøgelse vil blive fremlagt på årsmødeweekenden. Da Charlotte fratrådte sin stilling per
31. december 2021, er det her på sin plads at takke
Charlotte for et godt stykke arbejde med Barometerundersøgelsen.
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UDVIKLINGSSTRATEGIENS SEKS FOKUSOMRÅDER:

1

Børns Voksenvenner skal hjælpe alle børn og unge med at få en ven
– Tilpasning af kerneydelse og målgruppe

2

Børns Voksenvenners organisation sætter understøttelse af
frivilliges arbejde i centrum
– Styr på struktur og organisation

3

Matchprocessen skal sikre, at flere børn og unge får en ven
– Tempoet i matchprocessen øges, og den børnefaglige kvalitet
bibeholdes

4
5
6

Flere frivillige og mere anerkendelse
– Frivilligrekruttering og -fastholdelse skal styrkes
Børns Voksenvenner skal være kendt i befolkningen og blandt
virksomheder
– Revidere og styrke vores branding
Indsamling af økonomiske midler skal øges og nytænkes
– Vækst i indtægter

ORGANISATIONSDIAGRAM FOR BØRNS VOKSENVENNER
Lokalforeninger
Region Nordjylland

GENERALFORSAMLING

Lokalforeninger
Region Midtjylland

BESTYRELSEN

Lokalforeninger
Region Sydjylland

DIREKTØR

Lokalforeninger
Region Fyn
Lokalforeninger
Region Sjælland
Lokalforeninger
Region Hovedstaden

SEKRETARIAT
Stabsfunktion
Regionskonsulenter
Børnefaglige medarbejdere

Revision af matcheruddannelse
Områdelederne (nu regionskonsulenterne) og
programchefen har også brugt 2021 til at undersøge,
hvordan Børns Voksenvenners matcheruddannelse
kan moderniseres og effektiviseres. Vi er og kan med
rette være stolte af vores matcheruddannelse, men
der er blevet plads til nogle forbedringer.

Følgende tilpasninger vil derfor blive implemen
teret i 2022:
▶ Matcherne kategoriseres som fagansvarlig matcher eller med-matcher.
▶ Kurset ændres fra et internat over to dage til én
kursusdag. Som erstatning for den ene dag gennemfører underviserne et webinar med informa
tion om Børns Voksenvenner.
▶ To undervisere på kurset genindføres, og alle regionskonsulenter kan undervise på uddannelsen.
Frivillige matchere inviteres til at være medundervisere.
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PROJEKTORGANISATION

Som noget helt nyt er der samtidig etableret et
udviklingstilbud til matchere: Matcherfagligt Forum.
Her udbydes webinarer som opfølgning på matcheruddannelsen. I første omgang er de første seks måneder af 2022 prøveperiode. Ovenstående ændringer
skal i 2022 implementeres i Håndbogen for Matchere.

“Matchprocessen skal
sikre, at flere børn og
unge får en ven.„
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LOKALE TILBAGEBLIK
Børns Voksenvenner tilbage
på Lolland-Falster
Efter mere end syv års fravær var Børns Voksenvenner tilbage på Lolland-Falster i begyndelsen af
januar 2021, og fra begyndelsen var der god opmærksomhed fra både lokalpressen, potentielle
voksenvenner og kommende matchere. Initiativet til
opstarten kom fra en håndfuld lokale ildsjæle, og i
første omgang var målet at få stablet et satellitmatcherteam på benene. Det viste sig dog hurtigt, at der
var potentiale og lyst til mere. Derfor blev forarbejdet
til opstart af en lokalforening sat i søen sidst i 2021.
Der afholdes stiftende generalforsamling den 15.
februar 2022, og vi glæder os meget til igen at skabe
venskaber på Lolland-Falster.

Projekt storebror/
storesøster
trak i løbetøjet
I april trak projekt storebror/storesøster i Aalborg
i løbetøjet og nød det
skønne forår. Voksne og
børn udfordrede hinanden
i den corona-sikre fællesaktivitet “April Challenge: Sammen
og hver for sig”, hvor de unge løb eller
gik ture med deres storebrødre og storesøstre. Distancen valgte hvert vennepar selv, men alle
kilometer talte med i det samlede resultat.

Trylleshow og hygge
ved Springvandspladsen
I juli afholdt Børns Voksenvenner Hjørring et fantastisk arrangement på Springvandspladsen, hvor
de stillede op med popcorn, balloner, skumfiduser over bål, lidt gaver til de mindste samt
et trylleshow med deres nye ambassadør,
Gustav Urth. Dagen gik over al forventning
med et flot fremmøde af glade børn og voksne, der var med til at gøre dagen helt speciel,
og ikke mindst Gustav Urth, som leverede et
fremragende show, der tryllebandt
ikke kun små men også store.
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Godkendelseskursus i Bøgeskoven

Fantastisk koncertaften med Tim Schou

I juni rykkede Børns Voksenvenner Skanderborg og
Børns Voksenvenner Aarhus ud under åben himmel
for at holde godkendelseskursus. Når ikke SMUKfest
fik lov at skabe magi i bøgeskoven i 2021, var det
dejligt sammen med de kommende voksenvenner
at kunne nyde skovens rammer, hvor der var højt til
himlen, ilt til refleksionerne og gode samtaler om
kommende venskaber. En rigtig god idé, der måske
også kan inspirere andre foreninger med lidt kreativitet til godkendelseskurserne.

I august afholdt Børns Voksenvenner i Køge, i
samarbejde med deres ambassadør Tim Schou
og Pakhuset Braunstein, en fantastisk hyggelig og
varm intimkoncert til støtte for lokalforeningens
arbejde – og sikke en succes. Godt 40 forventningsfulde koncertgængere samledes til fællesspisning i
Pakhuset, hvor lækker mad blev akkompagneret af
et fint oplæg om foreningens arbejde ved formand
Johnny Bøgelund. Efterfølgende gik turen ovenpå
til bryggeriets intime eventlokale med Køges bedste
udsigt, hvor endnu 20-30 gæster stødte til. I alt 70
musikglade mennesker oplevede en veloplagt Tim
Schou, der eksekverede en vedkommende og hjertevarm koncert garneret med sjove og tankevækkende
anekdoter om sit liv som menneske og musiker. Alt i
alt en skøn oplevelse.

Et spændende kig under havets overflade
En halv snes børn på 9-12 år fra Frederikshavn og
Skagen sluttede sommerferien af med et besøg i
Nordsøen Oceanarium i Hirtshals sammen med deres voksenvenner. Her fik de et kig ind bag kulisserne
og lejlighed til selv at fodre fiskene i det store akvarium. De fik også en snak med dykkeren Kristina,
der tilbringer en del af sin arbejdstid blandt fiskene
i det store akvarium, og med guiden Emilie, som
blandt andet fodrer de populære sæler og fortæller
publikum om dem. Børnene havde en spændende
dag blandt fisk og sæler og gyste ved mødet med en
frygtindgydende virtuel haj.

Vennepar fra Vejle, Silkeborg og
Holstebro-Struer i WOW-park
Også i august drog 31 børn, voksenvenner og frivillige
til WOW-park i Skjern. Foreningerne havde valgt at
bruge nogle af midlerne fra “100 Flere Venskaber” på
en fællesudflugt. Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor
vejret heldigvis holdt tørt, og hvor der blev spillet,
grillet pølser over bål og grinet en masse.

Alle blev udstyret med diverse remedier
til at grave, si og fange de små vanddyr på havbunden, som ærbødigt blev bragt tilbage til Vadehavscenteret i små glas og undersøgt på nærmeste
hold med laboratorieudstyr. En skøn dag med sol i
ansigtet, tæerne i vand og læring for alle.

Frivilligdag og sponsordyr i Odense
Udforskning af Vadehavets undervandsdyr
En lille flok venskaber fra Kolding og Tønder var i
september på en guidet tur ved Vadehavscenteret
i Ribe. En fantastisk dag på kanten af UNESCOs
Verdensarv. Her var mulighed for, at børn og voksne
kunne undersøge Vadehavets vandliv.

Børns Voksenvenner Odense havde sammen med
lokalforeningerne fra Assens og Nyborg en fantastisk
frivilligdag sammen på University College Lillebælt,
hvor der blev snakket med en masse nysgerrige studerende om venskaber og Børns Voksenvenner.
Børns Voksenvenner Odense indgik desuden et nyt
samarbejde med Odense Zoo og fik sponsoreret et
dyr. Det betyder, at børnene og venskaberne snart
skal i gang med en spændende konkurrence om at
udvælge et dyr – det glæder vi os til.

Fægtning i renæssancetøj på Koldinghus
Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart havde
også et fællesarrangement i november, hvor de var
“I lære ved Hoffet” på Koldinghus. Udklædt i renæssancetøj lærte de at fægte, at danse og var i den sorte skole. Venneparrene sluttede af på Café Ishjørnet,
hvor de fik en buffet af hjemmebagte boller, pandekager med is og varm kakao. En skøn og anderledes
dag for børn og voksenvenner.
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Børns Voksenvenner Hovedstaden
på tur til Frederiksborg Slot
I november drog fem venskabspar fra Børns Voksenvenner Hovedstaden på tur til Frederiksborg Slot.
Nogle havde deres Børns Voksenvenner t-shirts,
kasketter og keyhangers på, så man kunne let se, at
de hørte sammen. Ved slottet blev vennerne modtaget af Mikkel, som fortalte, at han selv havde haft
en voksenven, da han var barn, og selvom han er
voksen nu, er de stadig gode venner. Mikkel arbejder som rundviser på slottet, men han havde sat
søndagen af til at lave en rundvisning kun for Børns
Voksenvenner, som blev ledt ind gennem de kongelige gemakker og store sale og mærkede historiens
vingesus. Efter den spændende rundvisning gennem
historien hyggede børn og voksne sig sammen med
frokost, sodavand og kaffe.

Frivillighedspris til
Børns Voksenvenner Køge
Børns Voksenvenner Køge modtog i november
Frivillighedsprisen 2021 fra Køge Kommune for deres
store arbejde med at gøre små smil større hos børn
i hele kommunen. Prismodtagelsen var kulminationen på et år med et særdeles højt aktivitetsniveau i
en lokalforening, hvor det i høj grad er lykkedes at få
succes med en række projekter og initiativer i kraft af
de mange engagerede frivillige og deres forskellige
kompetencer og interesseområder.

Bowlinghygge og gaver til
venneparrene i Assens

Hyggelig julestue med besøg
af kreativ julemand

Børns Voksenvenner i Assens holdt fast i traditionen
med hyggelig fælles bowlingtur, hvor over 50 børn og
voksne deltog til evig glæde. Venskaberne fik ligeledes
glæde af midlerne fra “100 Flere Venskaber”, da ting
som spil, kreative hobbyartikler, bøger og oplevelser
blev indkøbt til venneparrene.

Der duftede dejligt brunt og brændt, da Børns Voksenvenner Aalborg i slutningen af november holdt
julestue, hvor der blev hygget med æbleskiver og
julemanden kiggede forbi. Bagefter var det tid til at
slippe kreativiteten løs. Der blev lavet smukke dekorationer og klippe-klistret musetrapper, julehjerter
og meget andet. Julemanden sneg sig ovenikøbet
ind og malede ambassadør Jonny Heftys kunstværk
færdigt sammen med nogle dygtige børn og unge.
Kunstværket blev påbegyndt i Fårup Sommerland i 2020 og nu blev det endelig
helt færdigt.

Kreative børn i Roskilde lavede lys
og skrev julekort
En lørdag i oktober var Børns Voksenvenner Roskilde
at finde på byens hovedstrøg, hvor de fik besøg af
cirka 30 dejlige børn, der fik hjælp til selv at lave
smukke lys i bivoks. Samtidig var der også mulighed
for at få snakket med børnenes forældre om Børns
Voksenvenners vigtige indsats, og vejrguderne viste
sig fra deres allerbedste side.
Et par måneder senere kom en masse friske piger og
drenge forbi Børns Voksenvenner Roskildes campingvogn i Algade og tegnede flotte julekort. Julekortene
blev efterfølgende bragt ud til beboerne på et plejehjem i Roskilde, hvor de skabte stor juleglæde. Sikke
et smukt initiativ.
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Vennepar i Ringsted på besøg i Christmas Wonderland
I december sparkede Børns Voksenvenner i Ringsted julen i gang med en
fælles tur for venneparrene til Christmas Wonderland. I vintermørket
kom Lumagicas flotte lysfestival til sin ret. Venneparrene kunne
blandt andet opleve julemandens gaveværksted og flotte
lysopsætninger og baggrundsmusik, som gav en fornemmelse af at være i en fortryllet skov. Den første sne i år
var netop faldet og bidrog til julestemningen – og varm
kakao og brændte mandler lunede i det kolde vejr.
Med andre ord en dejlig aften for både børnene
og deres voksenvenner.

“En dejlig

aften for
både børnene
og deres
voksenvenner.

„

LOKALE JUBILÆER
“Store Legedag” i Slagelse markerede 10-års jubilæum
Læs med i det følgende, hvor lokalforeningen i Slagelse selv fortæller
om deres jubilæumsfejring.
Hos Børns Voksenvenner Slagelse & omegn kunne vi
den 9. juni 2021 fejre vores 10-års fødselsdag.
I en tid med corona og restriktioner valgte bestyrelsen dog at udskyde fejringen til senere på året. Aktivitetsudvalget fik stablet et fantastisk arrangement
på benene med gratis aktiviteter for hele familien
med det formål at give gode oplevelser for børn og
voksne samt øge omtalen af foreningen. Vi havde i
flere år sparet sammen til fejringen, så vi havde et
budget på 30.000 kr.

Arrangementet blev døbt “Store Legedag” og blev
afholdt lørdag den 18. september i Slagelse Lystanlæg. Vi mødte stor opbakning fra firmaer, foreninger,
politi, Slagelse Brand & Redning, Slagelse Kommune
samt en masse frivillige, der ville hjælpe på dagen.
Dagen blev åbnet med tale fra Slagelses borgmester,
John Dyrby Paulsen, hvorefter der blev åbnet for aktiviteterne. Fra scenen var der forskellige slags underholdning i løbet af dagen såsom undervisning i salsa
for børn og voksne, sangkor, brandbekæmpelses-demonstration og ballondyr. Vi
havde desuden lejet tre store
oppustelige hoppeborge og
en mekanisk rodeotyr.
Slagelse Boldklub & Idrætsforening opstillede en stor
oppustelig fodboldbane, og
yderligere kunne børnene
lave deres egne slikkepinde.
Politiet havde stillet op med
to betjente og en politibil,
som børnene kunne sidde i
og få en demonstration. En
lokal vognmand havde stillet
sin veteranlastbil til rådighed, som også var et stort hit
blandt både børn og voksne.
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Derudover havde vi opstillet vores egen kampagne-campingvogn samt campingvognen fra Børns
Voksenvenner Roskilde, hvorfra vi serverede gratis
popcorn og fødselsdagskage til de besøgende.
Der var fuld gang i aktiviteterne, lige fra vi åbnede for
pladsen, og folk blev ved med at strømme ind. Det
var en fantastisk dag for både børn, voksne og os i
foreningen. Vi havde håbet på 500 gæster, men vi
endte med at være tættere på 1.500.
Efter dagen i anlægget blev der afholdt en
festmiddag for bestyrelse, frivillige, voksenvenner samt for de børn, der har eller tidligere har
haft en voksenven. På dagen kunne vi også hylde
tidligere formand, Elna Ølegaard, der har været
med fra foreningens start og som fortjener en stor
del af æren for foreningens overlevelse. Aftenen blev
sluttet af med en minigolfturnering.

Næstved fejrede 10 år
i venskabets tegn
I Næstved blev der også fejret
flot 10-års jubilæum i maj.
Det blev både fejret internt i foreningen, hvor der
blev viftet med flag, skålet i champagne og hyggesnakket om gode minder fra foreningens spæde
start. Derudover havde bestyrelsen inviteret alle nuværende og tidligere vennepar, forældre og frivillige
til et dejligt og ikke mindst udfordrende jubilæumsarrangement hos Team Train. Her blev der dystet i
sjove samarbejdsøvelser, lavet mad over bål, holdt
rørende taler, spist lækre boller og kage og mest af
alt hygget til den helt store guldmedalje.
Det var en fantastisk hyggelig, spændende og minderig festdag for lokalforeningen i selskab med alle de
glade vennepar og masser af grin og sjov og fortællinger undervejs – og gaver til børnene.
Til arrangementet var fire helt særlige gæster mødt
op. Vi fik blandt andet besøg af foreningens ældste
eksisterende venskab, nemlig venneparret Johann
og René. Kun et par måneder efter foreningens

jubilæum, kunne Johann og René selv fejre 10-års
jubilæum. Det er fantastisk, at foreningen stadig har
den tætte kontakt til de to gamle venner, som stadig
gør alt, hvad de kan, for at deltage i foreningens
arrangementer og løbende sender små hilsner. Det
er en stor bekræftelse af det arbejde, Børns Voksenvenner laver.
Derudover deltog foreningens første matcher, Britt,
som kunne fortælle mange gode historier fra foreningens tidlige tider. Sidst, men absolut ikke mindst,
fremmødte foreningens grundlægger og tidligere
formand, Leif, som nu bor på plejehjem, og til vores
store glæde havde prioriteret at deltage i jubilæumsfejringen. Leif kom endda med en flot donation, som
vil glæde mange vennepar i fremtiden.
Både de særlige gæster og alle andre, der var mødt
op til arrangementet, var med til at gøre dagen
virkelig festlig og til noget helt specielt, som alle
fremmødte sent vil glemme.
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NYE MATERIALER OG FILM
Her kan du læse lidt om nogle af de spændende nye materialer,
vi har fået lavet i årets løb.

100 Flere Venskaber: Midler gik til flot PR-materiale,
SoMe-workshop og fællesudflugt
Lokalforeningerne og satellitmatcherteams på Sjælland havde fuld gang i projektaktiviteterne
i 2021, idet der både blev afviklet en to-dages SoMe-workshop for alle PR-frivillige i området
samt produceret nye markedsføringsmaterialer i
form af fotos og film.
Alt sammen blev arrangeret for midlerne under “100 Flere Venskaber”. Både workshoppen og markedsføringsmaterialerne blev i øvrigt delt med alle lokalforeninger og
satellitmatcherteams til fri afbenyttelse, så det kommer hele organisationen til gode.
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“Det bedste ved at

have en voksenven er,
at der altid er én,
der har tid til mig.

„

Illustrationer af Børns Voksenvenners arbejde
I efteråret tegnede Anne Sofie, regionskonsulent i Midtjylland, en serie af flotte illustrationer af
Børns Voksenvenners godkendelsesproces, matchning samt hvordan vi understøtter venskaber.
Illustrationerne giver et godt visuelt og letforståeligt indblik i, hvordan vi arbejder, og illustrerer desuden rigtig fint
Børns Voksenvenners grundighed og værdier.
De illustrative billeder er gode kommunikative værktøjer og kan med fordel bruges både til oplæg, i trykte materialer
og på digitale platforme.
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Video med venneparret
Ernst og Sebastian
Børns Voksenvenner Silkeborg lavede
en video om deres vennepar Ernst og
Sebastian, som udkom i december.
Videoen tegner et billede af et fint
venskab, hvor barn og voksenven er
på lige fod: De bestemmer sammen, hvad de skal lave, og de nyder
begge venskabet lige meget. Ernst
og Sebastian spiller spil, går tur og
taler om ting, som de ikke taler med andre om.
Videoen viser tydeligt, at der er et helt særligt bånd mellem
Sebastian og Ernst samt en gensidig tillid og værdsættelse.
Videoen er blevet delt af lokalforeninger landet over, hvor den har
skabt god opmærksomhed omkring Børns Voksenvenner og givet
godt indblik for nysgerrige sjæle i, hvad det vil sige at være voksenven, og hvad et vennepar laver sammen.

“Vi snakker om
ting, som vi ikke
snakker med
andre om.

„

Her finder du Børns Voksenvenner lokalt

Lokalforening
Matcherteam
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sydjylland
Region Fyn
Region Sjælland
Region Hovedstaden
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NYE MEDARBEJDERE
Ny konsulent til kommunikation
og fundraising

Ny regionskonsulent på Fyn
med børn som sin hjertesag

I februar overtog Camilla Garder ansvaret for den
landsdækkende kommunikation. Camilla har en
spændende bred profil, er uddannet antropolog
og har blandt andet tidligere beskæftiget sig med
fundraising, projektplanlægning og frivilligunderstøttelse på både danske og internationale projekter.
I slutningen af året overgik Camilla til en ny stilling
som Rekrutterings- og partnerskabskonsulent. Her
vil hun fremover have fokus på blandt andet at lave
nationale partnerskaber, fundraising og rekrutteringskampagner samt understøtte lokalforeningers
rekrutteringsindsatser, oplysningsarbejde og samarbejde med erhvervslivet.

I august kunne vi byde velkommen til Tina Ølund
Nielsen som ny områdeleder (dét, vi nu kalder
regionskonsulent) på Fyn. Tina er en vaskeægte
ildsjæl, som har børn som sin hjertesag. Arbejdet
med at støtte og styrke børn har altid været hendes
drivkraft, og hun har primært arbejdet med børn
i udsatte positioner. Tina kom derfor til med stor
og værdifuld erfaring, som hun allerede har bragt
virkelig godt i spil i det daglige arbejde hos Børns
Voksenvenner.

Nye børnefaglige kræfter til Hovedstaden
Pia Trane Jørgensen startede i maj som børnefaglig
medarbejder i Hovedstaden. Pia har kendt til Børns
Voksenvenner i rigtig mange år, idet en veninde
for over 20 år siden fik en voksenven til sin søn. De
to har stadig et solidt venskab, så Børns Voksenvenner har i mange år haft en særlig plads i Pias
hjerte. Fagligt har Pia bred erfaring indenfor det
pædagogiske felt, hvor hun både har arbejdet med
børn, unge og voksne. Hun har blandt andet også
været ansat i et frivilligcenter i Nordsjælland og har
matchet familier og dagplejere som pædagogisk
konsulent i en kommunal dagpleje.
I efteråret blev Lisbet Bredsdorff også tilføjet til
det børnefaglige team i Hovedstaden. Lisbet, der
kommer med en baggrund som lærer, kastede sig
hurtigt over de mange drenge på vores venteliste
og arbejdede ihærdigt på at finde frivillige mænd,
der kunne matche dem. Lisbeth skal være her, indtil
Maja kommer tilbage fra barsel i foråret 2022.
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Storebror/storesøster-projektet
får et nyt skud energi
Storebror/storesøster-projektet fik i oktober et nyt
skud energi, da Julie Egesberg Jorsal startede som
projektmedarbejder på indsatsen med base i Aarhus.
Julie skal være med til at sikre, at storebror/storesøster-projektet bliver forankret rundt om i landet.
Hun er uddannet antropolog og har stor erfaring
med frivillighed; dels har hun selv lavet frivilligt
arbejde, og dels har hun arbejdet professionelt med
frivillighed i flere sammenhænge. Senest har Julie
været ved Dansk Flygtningehjælp, hvor hun har hjulpet frivillige med at koordinere landsindsamlingen.
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MEDIEDÆKNING
I løbet af 2021 har Børns Voksenvenner været i medier hele 145 gange.
Vi har både været repræsenteret i nationale medier og med historier fra
lokalforeninger i lokale medier. Der er blevet formidlet bredt om foreningens
arbejde; alt fra lokale begivenheder og historier om vennepar til børnefaglig
viden er blevet bragt.
Herunder er et lille udpluk af årets mediedækning.

Forberedelse og åbenhed fører
til motiverede frivillige
I januar bragte Altinget den rigtig fine artikel “Børns Voksenvenner: Forberedelse og åbenhed fører til motiverede
frivillige” med citater fra regionskonsulent i Sydjylland,
Helle Bruhn. Artiklen sætter blandt andet fokus på, at vi i
Børns Voksenvenner ikke er bange for at tale højt om de
svære ting, men derimod prioriterer åbenhed og dialog
med både de frivillige og med børnene.
“Det er ikke let at sige nej til et barn, og derfor kan det
være svært at tale om vanskelige relationer. Men hos
Børns Voksenvenner er den slags ikke et tabu. Organisationens åbne tilgang og omhyggelige forberedelse giver
nemlig de frivillige ro i maven,” fortæller Helle.
Artiklen giver indblik i Børns Voksenvenners grundige
godkendelses- og forberedelsesproces og tegner et rigtig
fint billede af nogle af vores værdier som organisation og
tilgangen til de frivillige.
“Det er ikke fordi, vi har en nøjagtig facitliste på, hvordan
de frivillige og børnene skal være sammen, men vi vil gerne klæde de frivillige på, så de kan mærke efter i sig selv,
hvilken relation de gerne vil have,” siger Helle.
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“Det er ikke fordi,

vi har en nøjagtig
facitliste på, hvordan
de frivillige og
børnene skal
være sammen.

„
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Cellokoncert for kvæg og børn på Stevns
I Stevnsbladet kunne man i april finde en skøn
artikel om en lidt anderledes, men ikke desto
mindre opmuntrende og kreativ begivenhed, som
fandt sted på Stevns. Her holdt Scandinavian Cello
School klassisk koncert for køerne på Haugaard
Hereford i samarbejde med Børns Voksenvenner.
Koncerten var nemlig en velgørenhedskoncert, hvor
en del af overskuddet gik til Børns Voksenvenner
Køges nyttige arbejde.
Den 24. april var der generalprøve for børnene, og
den 25. april blev hovedkoncerten afholdt med

blandt andet formand
for Børns Voksenvenner
Køge, Johnny Bøgelund,
og kulturminister, Joy
Mogensen, som gæster.
Den unikke historie bredte sig
hurtigt i pressen og endte også
med at få presseomtale i både nationale
og internationale medier som Politiken, New York
Times og CNN (det var dog ikke alle steder, at Børns
Voksenvenner blev nævnt).

Et unikt bånd trods
56 års aldersforskel
I Ugeavisen Vejen kunne man i juni møde
venneparret Lukas og Niels i den dejlige
artikel “Et unikt bånd trods 56 års aldersforskel: 12-årige Lukas fandt en fortrolig ven i
68-årige Niels”.
Tre år før artiklen blev Lukas og Niels
matchet, og det blev starten på et helt unikt
venskab. På tre år har de skabt et venskab
for livet, som har udviklet Lukas i en sådan
grad, at også hans omgangskreds og lærere kan
mærke den effekt, Niels har på ham.
“Min mor har fået at vide af min lærer, at jeg
er meget gladere og har nemmere ved at kon
centrere mig, når jeg har været ved Niels.
Det er jo fordi, jeg har haft det sjovt og godt,”
siger Lukas.

“Jeg tror, jeg har udviklet mig mere end mange
af mine venner. Jeg kan også mærke på dem, jeg
er sammen med nu, at de også synes, at jeg har
udviklet mig. Før var jeg tit sur, men nu er jeg den,
alle gerne vil være sammen med. Man bliver jo
glad, når man laver noget sjovt.” Lukas tilføjer, at
han har været ærlig overfor sine venner omkring,
hvem Niels er, og at der er mange af hans venner,
der nu også ønsker sig en voksenven.

“Før var jeg

tit sur, men
nu er jeg den,
alle gerne vil være
sammen med.
Man bliver jo glad,
når man laver
noget sjovt.

„
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“Smil til fotografen„
36
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FOTOKONKURRENCE
Fotokonkurrence viste glade vennepar landet over og præmierne spredte smil.
I maj og juni afholdt vi en landsdækkende fotokonkurrence med stor succes. Landet var lige begyndt at åbne
op igen efter nedlukningerne, og sommeren stod for døren. Dét ønskede vi at fejre med en fælles aktivitet for
alle vores venskaber.
Der var præmier på højkant fra både Danspil (brætspil) og GoMonkey
(klatreture), men derudover havde initiativet også til formål at “samle”
venskaberne og skabe en fællesskabsfølelse. Børnene kunne spejle
sig i andre og blev bekræftet i, at der er andre børn, der har en
voksenven ligesom dem, og at de i virkeligheden er en del af et
større landsdækkende fællesskab – også selvom det måske ikke
er noget, de tænker over til hverdag.
Der var åbne rammer for de billeder, der skulle indsendes. Det
eneste krav var, at det skulle være et “Vennebillede”, som på én
eller anden måde skildrede det pågældende vennepars venskab;
for eksempel en yndlingsaktivitet, et yndlingssted eller en selfie.
Kun fantasien satte grænser, og det var fantastisk at se alle de
skønne, kreative og forskellige billeder, der blev sendt ind.

LANDSDÆKKENDE MØDER OG TILTAG
Årsmødeweekend

Årsmødet for Børns Voksenvenner blev afholdt den 12.-13. juni.
Det var en god og konstruktiv weekend, der blandt andet bød på det årlige repræsentantskabsmøde og den ordinære generalforsamling, oplæg fra TrygFondens
Børneforskningscenter og faglige workshops. Der var heldigvis også tid til en masse
hygge, underholdning og samvær på tværs af lokalforeninger. Blandt andet blev der
vist EM-kamp på storskærm, spist fællesmiddag og der blev skruet højt op for underholdningsværdien, da Impro Comedy-gruppen UHA! kom forbi lørdag aften og blandt
andet fortolkede valget til 2. suppleant på årets generalforsamling.
I kan læse mere om generalforsamling, repræsentantskabsmøde og workshops herunder.

Generalforsamling

På årets generalforsamling blev både regnskab og
budget godkendt. Flere bestyrelsesmedlemmer
blev genvalgt og en ny 2. suppleant blev valgt. Den
nyvalgte bestyrelse bestod per 13. juni 2021 af:
Poul V. Jensen (formand), Pia Vinsten (Børns Voksenvenner Svendborg), Pia Holm (Børns Voksenvenner Roskilde), Flemming M. Kristiansen (Børns
Voksenvenner Esbjerg) og Kim Hagen samt to
suppleanter: 1. suppleant Allan Nicolaisen (Børns
Voksenvenner Slagelse) og 2. suppleant Kim Mikkelsen (Børns Voksenvenner Køge).
På generalforsamlingen blev desuden vedtaget en
ændring til vedtægterne omkring antallet af medlemmer i Aktivitetsfonden, så der fremover er fem
medlemmer i fonden. Medlemskontingentet
blev fastsat til 250 kr. for ordinære
medlemmer, 100 kr. for frivillige
og ansatte og 759 kr. for virksomheder årligt (uændret)
og nye standardvedtægter
for lokalforeningerne blev
vedtaget.
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Repræsentantskabsmøde

Landsbestyrelsen orienterede om foreningens
arbejde i året 2020. Her lagde landsformand Poul V.
Jensen særlig vægt på, at Børns Voksenvenner har
klaret sig godt igennem et år med svære betingelser
for vores arbejde: Med næsten samme antal aktive
venskaber som i 2019 og med 167 nye venskaber
er landsbestyrelsen stolt af Børns Voksenvenner og
vores ihærdige arbejde. Derefter blev den faglige
handlingsplan, fokusområder og tema for det næste
år vedtaget og løst og fast diskuteret under punktet
eventuelt.

Workshops

Søndag formiddag bød på tre forskellige workshops,
hvor deltagerne arbejdede med henholdsvis udvik
lingsønsker og fremtidige udviklinger til Vennebasen, frivilligrekruttering og understøttelse og
erfaringsudveksling på kryds og tværs
af landet. Alle tre workshops
blev taget godt imod, og
mange af deltagerne gik
hjem med ny viden og
inspiration.
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Bestyrelsesuddannelse
Den 31. oktober 2021 afholdt Børns Voksenvenner
for første gang bestyrelsesuddannelse for alle medlemmer og suppleanter i lokalforeningernes bestyrelser. Uddannelsen havde været forsøgt gennemført af
flere omgange grundet corona, men endelig lykkedes det at gennemføre. Det var 37 forventningsfulde
og glade deltagere og undervisere, der mødte op i
Bolbro Brugerhus i Odense til en dag, hvor det gode
bestyrelsesarbejde var i centrum.
Formiddagens emne var de overordnede organisa
toriske rammer for Børns Voksenvenner. Om eftermiddagen var der fokus på det lokale bestyrelses
arbejde, hvilket blev faciliteret af en veloplagt
ekstern konsulent, Julia Hunt.

Deltagerne fra 14 lokalforeninger var en skøn blanding af yngre og ældre; af helt nye bestyrelsesmedlemmer i Børns Voksenvenner og af bestyrelsesmedlemmer, som har været med i mange år.
Bestyrelsesuddannelsen er tænkt som et fast tilbagevendende tilbud til nye bestyrelsesmedlemmer i
Børns Voksenvenners lokalbestyrelser.

SAMARBEJDSPARTNERE,
FUNDRAISING OG MEDLEMMER
Det forgangne år bød også på nye samarbejdsaftaler såvel som videreudvikling og
vedligeholdelse af gamle partnerskaber.
Ved udgangen af 2021 havde Børns Voksenvenner 312 medlemmer.
Vi modtog i løbet af året 316.766,91 kr. i driftsstøtte fra mindre fonde og en række
donationer fra virksomheder og privatpersoner. Derudover fik Børns Voksenvenners
lokalforeninger midler og gaver fra lokale puljer, privatpersoner, lokale virksomheder
og §18-midler, og vi fik støtte til den nationale Aktivitetsfond af både fonde og privatpersoner.
Der er desværre ikke plads til at takke alle, som har støttet foreningen i årets løb,
men vi værdsætter hver og én. Herunder kan du læse et udsnit af de kampagner,
donationer og partnerskaber, der har været med til at gøre små smil større i 2021.

FACEBOOK: Promovering drevet af
frivillige og fundraisers
Igen i 2021 har privatpersoner samlet ind til Børns
Voksenvenner gennem fundraisers på Facebook.
De mange fundraisers har særligt været i forbindelse
med fødselsdage og har i alt indsamlet 9.886,79 kr.
Samtidigt har privatpersoner flittigt delt og kommenteret vores indhold på sociale medier og
bidraget til at sprede viden om foreningen Børns
Voksenvenner.
Årets mest populære opslag var en venskabshistorie, som blev set af knap 13.000 brugere, havde
1.800 interaktioner og blev liket 250 gange.
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Flot donation
fra Kirsten
og Ib Holms Legat
I starten af året modtog vi hele 121.766,91 kr.
fra Kirsten og Ib Holms Legat, da legatet ophørte.
Vi er taknemmelige for at modtage de sidste
midler fra legatet, det varmede midt i en
corona-nedlukning.

GreenSpeak-samarbejde:
Største beløb fra afstemninger hidtil
Igen i 2022 fik vi flotte checks fra GreenSpeak. Først
fik vi 10.482 kr. i januar, som blev sendt med en virtuel check grundet nedlukningen. I oktober blev det til
hele 12.973, kr., det hidtil største beløb fra GreenSpeak. Denne gang blev checken overleveret til kontoret
i København, hvor det frembragte store smil. I alt
havde Børns Voksenvenner modtaget 54,396 kr. fra
GreenSpeaks afstemninger ved udgangen af 2021.
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Julekampagne
I starten af december havde vi en landsdækkende
donationskampagne under overskriften “Giv et vennepar en oplevelse”, hvor privatpersoner kunne donere 200 kr. til Aktivitetsfonden. Kampagnen foregik
på sociale medier, både de nationale og flere lokale,
og som email-signatur for frivillige og ansatte. På den
nationale Facebookside blev kampagnen set af over
9.000 brugere og havde flere end 330 interaktioner.
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100 Flere Venskaber, samarbejde med A.P.
Møller er gået ind i sidste fase

Samarbejde med Liljeborg om at styrke
storebror/storesøster

Projekt 100 Flere Venskaber, der er finansieret af A.P.
Møller Fonden og har til formål at skabe 100 flere
venskaber over en tre-årig periode, gik i slutningen
af 2021 ind i sidste fase. Her har Børns Voksenvenner, med tilladelse fra A.P. Møller Fonden, besluttet
at omforme nogle af de aktivitetsmidler, der ikke
blev brugt under nedlukninger i 2020 og 2021, så de
i stedet bruges på at styrke oplysningsarbejde og
rekrutteringsindsatser, både lokalt og nationalt.

Med støtte fra Liljeborgfonden, som har til formål at
forbedre forholdene for udsatte børn og unge, er vi i
Børns Voksenvenner i gang med at udbrede storebror/storesøster-indsatsen til hele landet. Indsatsen
er for de ældste børn i vores målgruppe, og under
indsatsen skaber vi venskaber mellem børn i alderen
11-15 år og frivillige yngre voksne i alderen 20-35 år.
Udover at tilbringe tid med sin storebror/storesøster
mødes venskabsparrene også på tværs til sjove og
hyggelige fælles aktiviteter. Fællesskabet giverne
børnene andre ligesindede at spejle sig i og giver en
mulighed for at se, at de ikke er alene om at have
en storebror/storesøster. Aktiviteterne bidrager til
børnenes sociale udvikling, styrker dem i at opbygge
nye relationer og giver mod på at deltage i andre
aktiviteter i barnets lokalområde. Projektet imødekommer det store antal henvendelser, vi modtager
fra forældre til ældre børn, som vi ikke tidligere har
skabt venskaber for. Samtidigt tiltrækker storebror/
storesøster-projektet en gruppe af yngre frivillige,
som kan være med til at skabe en foryngelse og
fremtidssikring af foreningen.

FLERE FÆLLESSKABER: Nyt samarbejde
med Trygfonden i Nordjylland
Lige inden vi alle gik på juleferie, tikkede en mail
ind i indbakken, der gav hele foreningen julelys i
øjnene: Trygfonden har doneret 1,2 millioner kr. til
det nordjyske projekt “Flere Fællesskaber”. Over de
næste tre år vil Børns Voksenvenner Nordjylland
derfor sætte turbo på oplysningsarbejdet om Børns
Voksenvenner og lave flere fællesskabsdannende
aktiviteter for vennepar. Opgaverne vil blive løftet af
en ny projektmedarbejder, som får base på regionskontoret i Aalborg.

Den landsdækkende indsats er indtil videre finansieret frem til sommeren 2022.
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FORSKNING I VENSKABERNES BETYDNING
Forskningsprojektet er støttet af Det Kriminalpræventive Råd/TrygFonden og
Danmarks Frie Forskningsfond.
Siden 2015 har Børns Voksenvenner samarbejdet
med en forskergruppe ved TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og med forskere
fra Aalborg Universitet. Forskergruppen er ledet af
professor Anna Piil Damm og undersøger børns,
forældres og voksenvenners udbytte af at være i et
voksenvenskab, med særlig fokus på voksenvennens
betydning for barnets trivsel.
I projektet anvendes både kvantitative data (spørgeskemaer m.v.) og kvalitative data (såsom interviews
af børn, forældre og voksenvenner). Resultaterne af
forskningsprojektets pilotfase, foretaget i 2016-2018,
er præsenteret i en rapport, som kan downloades fra
TrygFondens Børneforskningscentrets hjemmeside.

Til hovedundersøgelsen indsamler forskergruppen i
øjeblikket – via en stor indsats af Børns Voksenvenners matchere – spørgeskemaer om trivsel blandt
forældre, børn over 11 år og voksenvenner. Indsamlingen af spørgeskemaer foregår i perioden 20192023, og vi er godt på vej til at nå det nødvendige
antal besvarelser.
Forskergruppen vil fortsætte med at udsende opfølgende spørgeskemaer til deltagerne i både 2022
og 2023. Det er muligt at fortsætte udsendelsen af
opfølgende spørgeskemaer, fordi begge bevillingsgivere (Det Kriminalpræventive Råd/TrygFonden
og Danmarks Frie Forskningsfond) har sagt ja til at
forlænge bevillingen med to år grundet corona.

Om os
Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening, som siden
1990 har skabt venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og
frivillige voksne med tid og overskud til at gøre en forskel for et barn.
Venskaber gennem Børns Voksenvenner gør en kæmpe forskel for det
enkelte barn og giver øget selvværd og mod på nye udfordringer.
Læs mere på voksenven.dk

