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Kære venner & bekendte af Home-Start Odense  
Dette år er snart gået, julen står for døren og derfor får I denne årsberetning. Dette år har ikke lige frem været noget 
eventyrligt år. Det begyndte ellers godt med at Home-Start Danmark bogstavlig talt blev lagt ned af en ”lovestorm” 
på de sociale medier og der kom henvendelser fra nye frivillige over hele Danmark. I Odense fik vi over 20 frivillige 
som vi besøgte i januar og februar måned. De skulle have startet på forberedelseskursus midt i marts. Men så 
lukkede Danmark ned og intet gik som forventet.  
 
De ældre frivillige, der før var robuste og fyldt med overskud skulle passes på og nogle småbørnsfamilier, der før 
følte sig pressede i en travl hverdag, var nødsaget til at drosle ned. De oplevede mere ro & nærvær og fandt en mere 
farbar vej. De fleste familier vi har kontakt med i Home-Start Odense har dog oplevet nedlukning og den 
efterfølgende uforudsigelighed som umådelig svær. Hvis en familie i forvejen følte sig alene, så har 
ensomhedsfølelsen i år været altoverskyggende. 

I nogle familier har dét at have en familieven, at dele sorger og glæder med været afgørende for at dette år ikke 
har været helt så sårbart. Det der helt medmenneskelige i at give en hånd til en familie i knæ, det er så smukt og hele 
essensen i Home-Starts arbejde.  
 
På de følgende sider har vi beskrevet lidt om året, der er gået.  
 
 
  



 
 

Home-Start Danmark er organisationens Landssekretariat. 
Det ligger centralt i Odense og består af en Landsbestyrelse 
og fire ansatte; Sekretariatsleder Tine Jerris, 
Landskoordinator, Berit Yding Sørensen, 
Projektmedarbejder My Rasmussen og 
Sekretariatsmedarbejder Tove Touri Hellelund.  
Landssekretariatet står blandt andet for at arrangerer årlige 
seminarer, der kvalitetssikrer og opkvalificering 
organisationen. Det giver en god anledning til at møde alle 
kollegerne fra øvrige afdelinger og blive inspireret til det 
daglige arbejde. Det seneste kursus handlede om håb og 
mod. I Home-Start er vi fordelt over hele landet og derfor 
mødes vi blot samlet et par gange om året. Vi har ligesom 
mange andre arbejdspladser fundet fidusen i at mødes online. De efterhånden mange video-teams møder om 
situationen samt håndteringen af Covid19 har været informative og bidraget til god sparring, men det har også lært 
os at man godt kan mødes virtuelt om et fagligt tema.  

Home-Start har på nuværende tidspunkt lokalafdelinger godt fordelt i landet. Der er to nye afdelinger på vej – en i 
Ringsted og en på Lolland. Ellers er der afdelinger i Nordvestsjælland, Næstved, Odense, Kolding, Vejle, Hedensted, 
Aarhus, Ikast-Brande, Hjørring og Thy og Tønder. Fem af afdelingerne har to koordinatorer ansat. I Odense er vi tre.  
 
Vi har i år udvidet afdelingen med en ekstra medarbejder. Bente Buch Pedersen har tidligere været 7 år i 
bestyrelsen som kasserer og før det, har hun været frivillig familieven og koordinatorbarselsvirkar. Bente er blevet 
ansat på 15 timer pr. uge med midler fra PUF-puljen.  Med den ansættelse har vi et nyt fokus på en mere 
helhedsorienteret indsats, hvor vi ud over den frivillige indsats også kan støtte de familier, der har brug for anden 
hjælp. Det kan eksempelvis være i forhold til at skabe overblik og være brobygger i forhold til sagsbehandling eller 
undersøge mulighederne for at genoptage uddannelse. Desuden er Thea Rehnholt Mammen ansat på 16 timer pr. 
uge og Michala Bruun-Givskud er ansat på fuldtid.  
 
Hver Home-Start afdeling er en selvstændig enhed i forhold til økonomi, lokale aftaler og al kontakt med familier 
og rekruttering af frivillige. En vigtig del af vores arbejde er samarbejdet med fagfolk og andre frivillige sociale 
foreninger. Det er givende, inspirerende og vi værdsætter at høre om arbejdsmetoder og dele visioner. Det har stor 
betydning, at vi står sammen om at støtte de mennesker i byen, som er modige nok til at række hånden ud og bede 
om hjælp. Vi har mange familier, og vi gør et stort arbejde ud af at huske dem alle og adskille dem fra hinanden. Det 
er vigtigt i vores arbejde, at hver familie bliver husket for, hvem de er. Hver match starter med en fortrolig samtale i 
familiens eget hjem. Her fortæller familien om deres specifikke behov, hvilket er grundlaget for at matche med den 
frivillige familieven, der passer til dem.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Home-Start er en frivillig social organisation, som tilbyder 
støtte, venskab og praktisk hjælp til småbørnsfamilier, 
der er under pres. Støtten ydes af frivillige forældre eller 
voksne med anden erfaring i forhold til børn og 
børnefamilier. Hjælpen tilbydes et par timer om ugen i 
mindst et halvt år i hjemmet, hvor familiens 
vanskeligheder er, og hvor deres værdighed og integritet 
kan respekteres og beskyttes. Organisationen er 
international og er en del af Home-Start World Wide. 
Home-Start startede i England i 1973 og i dag er der 
afdelinger i 22 lande fordelt over hele verden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buch Pedersen  

bbp.odense@home-start.dk 

61 22 02 65  
 

Thea Rehnholt Mammen 

 trm.odense@home-start.dk  

22 63 08 00 

Michala Bruun-Givskud 

 odense@home-start.dk 

40 19 73 88  



 
 

  
I afdelingen har vi 5 bestyrelsesmedlemmer. De er organisationens fundament, de er arbejdsgiverne, de skaber 
grundighed og orden på tingene og støtter koordinatorerne løbende.  
 
Vi har haft en rokering i bestyrelsen. Ingelise Bech Hansen har trofast og dygtigt været formand siden afdelingens 
start. Hun har valgt at stoppe som formand og er blevet kasserer. Claus Brandstrup, der har været i bestyrelsen i tre 
år, er blevet formand. Claus sidder også i Home-Starts landsbestyrelse som repræsentant for lokalafdelingerne.

 
 
Formand  
Claus Brandstrup 
Leder af Odense Kommunes kantiner 
Claus@samtalelaboratoriet.dk // 53 36 99 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasserer 
Ingelise Bech Hansen  
Pensioneret jurist  
ingelisebechhansen@gmail.com // 61 79 49 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Børnesikkerhedsansvarlig 
Vibeke Meyer 
Afdelingssygeplejerske på OUH  
vibekemeyer1@gmail.com // 63 10 27 00  
 

 
 
Bestyrelsesmedlem 
Birgit Navne 
Pensioneret Sygeplejerske  
bnavne@mail.dk // 51 32 07 43 
 

 
 
Bestyrelsesmedlem 
Merete Ruager 
Sekretariatschef Professionshøjskolen Metropol  
meru@kp.dk // 30 12 08 14  



 
 

 
I år har vi vundet 
Odense Kommunes 
Bæredygtighedspris!  
 
Vi er så glade og vi vil 
ikke have armene ned 
igen. Vi sad til et møde i 
Odense Kommune ang. 
samarbejde. 
 
Pludselig kom Børne- og 
Ungerådkvinde Sussanne 
Crawley ind ad døren og 
afbrød mødet. Hun overraskede os og overrakte den fine pris sammen med en kæmpe kurv fyldt med godter & gode 
sager. Samt 5000 kr. doneret af Odense Kalenderen og Frivillige Center Odense. Desuden holdt hun en fin lille tale 
hvor hun beskrev, hvordan vi arbejder bæredygtigt i forhold til at styrke familiernes ressourcer og i forhold til vores 
salg af bæredygtige og genanvendte produktioner, børnetøj, bøger og udstyr. Vi er stolte.  
 
Vi ønsker fortsat at leve op til vores vindertitel og det gode arbejde med at bidrage til at de 17 Verdensmål bliver 
konkrete, nemme og naturlige hverdagsmål – også for pressede småbørnsfamilier.   
   
Afdelingen holder til i et kreativt værksted i Storms Pakhus. Storms Pakhus er et street food madmekka centralt 
beliggende i Odense med alverdens madboder, flere kreative værksteder, events og workshops. Det er vældig godt 
besøgt og derfor det perfekte sted for os at være synlige.  
 

Det kreative værksted fungerer både som kontor og butik. Frivillige gør 
et stort arbejde med at sy og producerer bivoks-madpakkeposer. Poserne 
er syet af genanvendt bomuldsstof og bivoksen er doneret af lokale 
biavlere. Bivoksposerne fungerer som nem og bæredygtig 
madindpakning, der er godt for miljøet og det mindsker fx forbrug af 
plastik og sølvpapir. Bivoksen har en naturlig og antibaktiel egenskab, der 
gør at maden kan holde sig frisk længe. Det er let af rengøre og 
genanvende.  Når man køber hos os så støtter man 
arbejdet med at finde frivillige til pressede 
småbørnsfamilier lokalt i Odense.  
 
Vores samarbejde med Storms Pakhus er utrolig 
betydningsfuldt for os.  
 

 



 
 

 
Det er ikke tilfældigt at vores container i Storms Pakhus har 
fået nyt udseende. Den er polstret med slidte kasserede 
bøger for at sætte fokus på Home-Starts bogtilbud.  
 
 
I samarbejde med bibliotekerne  
tilbyder Home-Starts frivillige familievenner at hente 
skræddersyede bogpakker til familier, der får støtte af Home-
Start.  Bøgerne udvælges med omhu, så de passer til 
børnenes alder og interesser. Derefter bringes de direkte 
hjem til familiernes stuer. At læse en god bog sammen med 
børn kan nemlig skabe rum for ro, samvær, fordybelse og 
fantasi.  
 
 
 
 
Vi har et fedt samarbejde med Børneloppen 
Børneloppen ligger på Blangstedgårdsvej i 
Odense og er et genbrugssupermarked for 
familier, hvor man lejer en stand og sælger sit 
aflagte børnetøj m.m. Tak til Børneloppen, som 
har valgt at donere to stande til os. På stand nr. 
189 sælger vi brugt tøj og bøger. På stand nr. 6 
sælger vi fint håndarbejde, som vores dygtige 
frivillige har lavet.  
 
Her finder du blandt andet lækkert strik til de små og ved juletid har vi hjemmesyet julepynt og nissesokker. 
Desuden donerer folk frivilligt det tøj, de ikke kan få solgt. Det er et samarbejde som er meget værdifuldt for os. Det 
giver både fin indtjening og god synlighed. Desuden ligger det godt i tråd med at sætte fokus på genbrug og 
bæredygtighed. 
 
 
Levering af spiselig næstekærlighed 
Mens hele Danmark lukkede ned, sørgede to fra Home-Start Aarhus bestyrelse; Claus Hommelhoff fra CSR Aarhus og 
Martin IB fra MIB madmarked & bageri for at dele en donation ud fra en tredje part til os i Home-Start Odense.  
TAK fordi der blev arrangeret, tilberedt, pakket og leveret de lækreste færdiglavede måltider ud til familierne.  

 
Storms Pakhus donerede sodavandsbilletter, IKEA 
donerede bamser og Home-Start Danmark sendte en sød 
hilsen i form af en malebog til de mindste. Malebogen er 
fyldt med skønne tegninger af Læsepadden, som er skabt 
af tegneren Carl Quist-Møller, der er kendt for at tegne 
Jungledyret Hugo. 



 
 

 
 
 
Vi havde fornøjelsen at køre rundt til hver enkel familie 
med denne portion næstekærlighed.  
Vores håb var at kunne give familierne en kærlig tanke i en 
tid, hvor alt var lukket ned. Måske et kort pusterum, hvor de 
kunne gøre præcis det, som de trængte allermest til. 
Børnene kunne være underholdt imens og maden var lavet.  
 
 
Det er Home-Start. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

TAK  
Vi er heldige at have mange, der hjælper til. Tak til alle jer gæve, dygtige & omsorgsfulde frivillige. Både jer i 
familierne, jer i det kreative værksted & jer i bestyrelsen. Foruden jer frivillige er vi også afhængige og taknemmelige 
for jer tilskudsgivere: 
 
Tak til Storms Pakhus og Børneloppen. Til §18 midler, Børne- og Undervisningsministeriet, PUF-puljen, Spar Nord, 
Odd Fellow Logen, VMOK Børnefond, Biavler på Honninggården, Rema1000 på Rugårdsvej og Revision Rosendal. 
Tak til alle jer, der gør det muligt; samarbejdspartner, politikere, kontaktpersoner i Odense Kommune og 
praktikanter.  
 
Uden jer - ingen Home-Start. 
 
 
 
Til sidst vil vi gerne slutte af med en spejder honnør. 
Vi har mistet en fantastik frivillig 
- ære være hendes minde.  
 
Dorte har været frivillig i flere år 
i vores kreative værksted, hvor 
hun sirligt har produceret 
håndlavet babylegetøj og pynt. 
 
Dorte var i den fineste enkelthed 
et pragteksemplar af 
indbegrebet af Home-Start.  
 
Hun havde øje for alle, der trængte til omsorg.  
Hun var med til at bryde tabuet om ensomhed.  
Hun kunne spotte dem, der havde brug for at blive troet på.  
Hun var kærlig og så havde hun en skøn underspillet humor.  
 
Tak til Dorte. 
 
Og med Dorte og alle andre kærlige mennesker i tankerne vil vi takke for i 
år. Vi ønsker alle en glædelig jul, et godt nytår og vi krydser fingre for at vi 
snart må kramme igen.   
 
De bedste hilsner fra Home-Start Odense 
 
  
 
   
 
 
 
 

Dorte Skov Vindeballe i sin spejderuniform 


