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Børn søger voksenvenner
Foreningen Børns Voksenvenner har 11 børn på venteliste til at få en voksenven, og kan give
flere gode grunde til, at flere skal melde sig som voksenvenner.
Første gang Lene Pedersen blev voksenven var tilbage i 2006. Dengang boede hun i Aalborg
og blev voksenven for en pige på 11 år. Pigen er i dag en ung kvinde, som bor på Sjælland,
men hun og Lene Pedersen har stadig kontakt med hinanden.

Børns Voksenvenner er med til at matche voksenven og barn, og bakker op om venskabet det
første år. Herefter kan voksenven og barn stadig deltage i foreningens fælles arrangementer,
men derudover blander foreningen sig ikke mere. Mange relationer udvikler sig til venskaber,
der holder langt ind i barnets voksenliv. Andre stopper tidligere, men alle relationer er til gavn
og glæde for begge parter. Da jeg kom i bestyrelsen i Børns Voksenvenner Hjørring, fortsatte
jeg også som voksenven, fordi det er en vigtig del af foreningslivet for mig, fortæller Lene
Pedersen, som siden marts 2022 har været bestyrelsesformand i Børns Voksenvenner
Hjørring.
Læs videre på næste side…
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Næste år kan Børns Voksenvenner Hjørring fejre 10-års jubilæum. Det har ikke været lige
nemt hele tiden, men nu har foreningen igen en god bestyrelse, gode voksenvenner og en
støtteforening, som består af mennesker, som ikke lige nu er i en situation, hvor de kan gå
ind i et forpligtende venskab med et barn, men gerne hjælper med praktiske opgaver, når
foreningen inviterer børn og voksenvenner i Fun-Park Hirtshals. Eller Børns Voksenvenner
i Aalborg inviterer alle lokalforeninger i Nordjylland på tur til Fårup Sommerland.
Lokalt har vi et fælles arrangement cirka hver anden måned. Det giver både børn og
voksenvenner et godt netværk, og når vi er sammen, bliver det meget tydeligt, hvad det
betyder at give et barn en voksenven. Børnene er i aldersgruppen 5 - 13 år og
voksenvennerne fra cirka 30 - 70 år. Når vi er sammen, bliver vi en stor familie, og der er
altid nogen, som glæder sig til at møde venner fra sidste år, når Børns Voksenvenner i
Aalborg inviterer os alle i Nordjylland på tur sammen.
Hvis du måske vil være voksenven, skal du kunne afsætte minimum 2 timer hver 14. dag
til at være sammen med barnet. Og du skal være et sted i livet, hvor du er klar til at få en
forpligtende relation med et barn. Du forpligter dig ikke på livstid, men du går ind i en
relation, som kan udvikle sig til et langvarigt venskab, hvis I begge to ønsker det. Inden
beslutningen træffes, får interesserede en god orientering om Børns Voksenvenner, og
skal deltage i et introduktionsmøde, hvor voksenvenner øser af erfaringer og der kan stilles
spørgsmål til betingelser. Hvis du herefter er klar til at blive voksenven, vil foreningen
matche dig med et af børnene på ventelisten. Hvis du ønsker at bliver voksenven, eller
måske være frivillig i støtteforeningen, er du velkommen til at kontakte Lene Pedersen,
som træffes på tlf. 26 71 61 33.
Hvis du ønsker at vide mere om andre muligheder for at blive frivillig indenfor det sociale
felt i Hjørring kommune, er du velkommen til at kontakte Mette Jakobsen, som er
koordinator i Frivilligcenter Hjørring og kan træffes på tlf. 24 26 40 70.
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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

