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Jeg er landmand, og tidligere nød jeg, når vi fik besøg af nabobørnene, som gerne gik med i
stalden eller måske var med til at køre halm ind. Men de børn blev større og da min egen
dreng flyttede hjemmefra, blev jeg lidt alene. Det skulle jeg så gøre noget ved, og det
udviklede sig til mit engagement i Børns Voksenvenner, fortæller Kathrine M. Jensen.
Børns Voksenvenner har en lokalafdeling i Hjørring kommune, hvor Kathrine M. Jensen som
bestyrelsesformand blandt andet er med til at skabe kontakt mellem børn og frivillige
voksenvenner. I øjeblikket er der 3 drenge på venteliste, så foreningen vil meget gerne høre
fra voksne mennesker, som måske kunne tænke sig at være voksenven – og gerne mænd,
da flere drenge særligt ønsker sig at blive ven med en mand.
Det er så dejligt at se den
glæde, som begge parter
oplever, når de er
sammen. I foråret var vi
på udflugt til Falck
stationen, og denne
oplevelse var med til at
knytte stærke bånd
mellem børn og deres
voksenvenner. Drivkraften
i det frivillige arbejde er
simpelthen, at man selv
får så meget ud af det.
Når man starter som voksenven, skal man typisk være sammen med barnet 2 – 4 timer om
ugen eller mindst hver 14. dag, fordi det i starten er vigtigt, at barn og voksenven lærer
hinanden at kende. Senere i forløbet kan voksenvennen selv bestemme omfanget –
selvfølgelig i samarbejde med barnets familie. Nogen fastholder det ugentlige samvær, for
andre bliver det måske til weekendbesøg en gang om måneden. Og det kan udvikle sig på
mange andre måder.
Jeg er selv voksenven for et par drenge, som egentlig ikke længere har brug for en voksenven.
Men de fortsætter heldigvis med at besøge mig, og jeg er meget glad for mine børnevenner,
som nu snart heller ikke er børn længere, fortæller Kathrine M. Jensen med et varmt glimt i øjet.
Læs videre på næste side…

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
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Som bestyrelsesformand er Kathrine M. Jensen også med til at lave arrangementer på
tværs af frivillige foreninger og de andre lokalafdelinger af Børns Voksenvenner her i
Nordjylland. Børn og voksenvenner har udsigt til en kanotur i foråret sammen med spejdere.
Og en udflugt til Fårup Sommerland bliver til i samarbejde med Børns Voksenvenner i
Aalborg.
Foruden de gode oplevelser barn og voksenven imellem, får vi også oplevelser sammen når
alle børn og voksenvenner mødes og vi mødes på tværs af frivillige foreninger. At være
frivillig beriger mit liv på måder, som det kan være svært at sætte ord på. Jeg får så mange
gode oplevelser og møder så mange dejlige mennesker. Og så kan jeg se, at det jeg gør,
også glæder andre mennesker. Det er STORT, og jeg kan på det varmeste anbefale flere at
blive frivillige – og kan fortælle, er der er god brug for jer, siger Kathrine M. Jensen.
Man kan læse mere om Børns Voksenvenner på hjemmesiden https://voksenven.dk/ Og
overvejer du at blive frivillig voksenven, er du meget velkommen til at kontakte
lokalforeningen i Hjørring kommune. Du kan ringe eller sende sms til tlf. 28 20 37 60, eller
maile til hjoerring@voksenven.dk – og vil få svar fra en af de frivillige i bestyrelsen indenfor
en uge.
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Vil du vide mere om muligheder i den
frivillige sociale verden, kan du kontakte
Frivilligcenter Hjørring i Østergade 9 i
Hjørring, hvor åbningstiden er:
tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
Du er også velkommen til at ringe til
koordinator Mette Jakobsen
på tlf. 24 26 40 70

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00

