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Årsberetning 2019 
HOME-START Ikast-Brande er en non-profit 

organisation, som støtter pressede 

småbørnsfamilier i Ikast-Brande Kommune. 

Afdelingen er en selvstændig del af det 

internationale netværk, HOME-START 

Worldwide. 

Årsberetningen er en refleksion over 
afdelingens arbejde i 2019.  

Det var GULD værd! 

I foråret 2019 kontaktede en familie HOME-
START, fordi de var max pressede. De var 
netop kommet hjem med deres tvillinger fra 
sygehuset og skulle have en hverdag til at 
fungere - samtidig med, at de stadig skulle 
ind og ud af sygehuset til kontrol med den 
ene af tvillingerne. 

Kaos, uvidenhed, manglende tro på egne 
evner, dårlig samvittighed, underskud! Sådan 
beskriver forældrene situationen dengang. 

 
     Far og mor har tegnet en tegning, som viser deres familie, da 
     HOME-START kom ind i billedet, og da forløbet blev afsluttet et  
     halvt år efter. Her er det fars tegning. Tegningerne er delt med  
     familiens tilladelse. 
 

Og mor tilføjer, at hvis der var ro på 
tvillingerne, så kunne hun med god 
samvittighed smide sig på sofaen et øjeblik - 

fordi hun vidste, at deres ældste hyggede sig 
med familievennen. 

Ved afslutningen, hvor familien, 
familievennen og HOME-STARTs lokale 
koordinator sidder omkring kaffebordet, 
fortæller forældrene, at der nu er kommet 
struktur og ro på hverdagene, tvillingerne 
trives og storebror har vænnet sig til at være 
storebror. Familien har flere gange været i 
LEGOLAND med alle tre børn – et tegn på, at 
det nu er ro, overskud, tryghed, mod og 
selvtillid, der præger familien.

 

Mors tegning. Til venstre: da familien tog kontakt til HOME-START. 

Mor har stået meget alene med de tre børn, når far har været på 

arbejde. Til højre: ved afslutning af forløbet. Familievennen med den 

sorte kjole er sammen med ældste barn. Mor har fået store 

muskler! Delt med forældrenes tilladelse. 

Ved afslutningen talte vi også om, at det har 
været en hård tid for familien, at de er 
kommet godt videre SAMMEN, - og at de har 
formået at finde glæden ved familielivet og 
fået erfaringen af, at sammen kan de meget. 
Midt i alt det er familievennen kommet med 
sit nærvær og ro, - og med øje for at give det 
enkelte familiemedlem den opmærksomhed 
og støtte, som de havde brug for. Forældrene 
er enige om, at familievennens støtte har 
været GULD værd. 

Det forunderlige er, at familievennen også er 
blevet rigere. For det er det, der sker, når 
man vælger at være noget for andre.  
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HOME-START familierne 
HOME-START støtter pressede familier med 

mindst et barn under skolealderen. Familien 

tilbydes en familieven, som kommer et par 

timer om ugen i familiens hjem med det 

formål at give forældrene mere overskud – 

for hvis forældrene får mere overskud, bliver 

det til gavn for børnene.  

Familierne er meget forskellige og 

kompleksiteten i de problemstillinger, de står 

i varierer meget.  

Knap en tredjedel af de familier, HOME-

START Ikast-Brande har støttet i år, har det 

man kan kalde en simpel problemstilling. Det 

er fx …  

- at være nybagte forældre 

- at være beriget med tvillinger 

- at få hverdagen til at fungere efter 

endt barselsorlov 

- at mangle et pusterum i hverdagens 

travlhed med praktiske opgaver i 

hjemmet, arbejde, tid til nærvær mm.  

Familievennen byder ind med tid, omsorg, 

relationer og overskud. I løbet af nogle 

måneder løsner nogle af eller alle 

problemerne sig og familien oplever større 

overskud i hverdagen.  

 
Familievennen har lyttet, - haft tid, - og været én, jeg kunne vende 

tingene med, fortæller en mor. Sammen med familievennen har vi 

gjort noget andet, end vi plejer! Det var godt bare at være sammen! 

Skoene tilhører hvert enkelt familiemedlem.  

Foto er delt med familiens tilladelse.  

Mere end en tredjedel af familierne har en 

vanskelig problemstilling. Det er fx… 

- fødselsdepression 

- skilsmisse 

- handicap eller diagnoser (børn eller 

forældre) 

- alvorlig sygdom (børn eller forældre) 

- manglende overblik i hverdagen 

 

Familievennen byder ind med tid, omsorg, 

relationer og overskud. Familien 

omorganiserer, finder løsninger eller nye veje 

og nogle af eller alle problemer løsner sig.  

 
Alt var kaotisk – jeg havde haft en dårlig nat – min datter var 

utrøstelig – og så kom familievennen! Hun gik i gang med at ordne 

lejligheden og foreslog, at jeg kunne lægge mig til at hvile med min 

datter ved siden af mig, fortæller en mor. Familievennen blev 

matchet til den lille familie kort tid efter fødslen. Skoene tilhører 

mor og barn. Foto delt med mors tilladelse. 

 

Lidt mindre end en tredjedel af familierne har 

uoverskuelige, vedvarende og komplekse 

problemstillinger. Det er fx… 

 

- at mor og børn har været på 

krisecenter, fordi far har været 

voldelig. Eftervirkninger og frygten 

for, at det gentager sig. 

- etniske / kulturelle problemstillinger 

fx frygten for at far tager børnene 

med til hans hjemland. 

- kronisk sygdom eller handicap i 

familien – enten et barn eller en af 

forældrene.  

- at børn og/eller forældre mistrives. 
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- konfliktfyldt skilsmisse. 

- kaos i hjemmet og manglende evne til 

at skabe struktur.  

- usikkerhed i forældrerollen og 

manglende rollemodeller. 

- ekstrem dårlig økonomi. Lav indkomst 

kombineret med manglende evne til 

at styre økonomien, hvilket har stor 

indflydelse på mange andre aspekter 

af familielivet.  

Det kendetegnende for disse familier er, at 

der er flere udfordrende og vedvarende 

problemstillinger i samme familie.  

Familievennen byder også her ind med tid, 

omsorg, relationer og overskud. Der er ofte flere 

aktører og indsatser i familien. Alle problemerne 

løses ikke, men måske står familien stærkere 

næste gang noget ramler.  

Familievennerne 
Familievenerne vælger at bruge to timer om ugen 

på at gøre en forskel i en konkret familie. De 

deltager i et 20 timers forberedelseskursus, hvor 

de bliver klædt på til opgaven – og derefter 

matchet til en familie, som de ikke kender på 

forhånd.  

Når et HOME-START forløb i en familie afsluttes, 

er der en del familievenner, der er klar til at blive 

matchet til en ny familie.  

 

Skoene tilhører en familie 

med far, mor og 2 børn. 

Familievennen har besøgt 

familien to timer om ugen i 

9 måneder. Hun har spillet 

spil med datteren, og de har 

hygget sig med at bage. Da 

mor i familien er hæmmet 

af fysiske begrænsninger, 

har familievennen også 

svunget støvsugeren. Mor 

siger: ”Det har været en stor 

aflastning at have en 

familieven”. 

 

Familievennerne er noget helt særligt. De 

kommer ikke ind i familien som fagpersoner, som 

skal lave handleplaner og føre journal og får løn 

for deres arbejde. De kommer med sig selv og de 

erfaringer, som de har med sig fra deres eget liv. 

De tilbyder venskab, nærvær og omsorg – og 

møder familien med respekt for deres værdier og 

holdninger.  

Familievennen er et medmenneske, som følges 

med familien et stykke af deres livsvej. Deres 

tilstedeværelse i familien, deres optimisme og 

omsorg er med til at skabe forandring og 

overskud.  

 

”Det gør mig glad at give. Jeg er vild 

med at komme i ”min” lille familie, de er 

så dejlige mennesker, som virkelig sætter 

pris på, at jeg kommer. Jeg føler jeg gør 

en forskel. Tror ikke jeg kan bruge min tid 

bedre”.   
Ingrid Ellehammer Hauge, familieven. 

 

 

 

Familievenner, personale og bestyrelse samlet til julehygge med 

glögg, æbleskiver og uddeling af julegaver den 26. november 2019. 

Fakta 
I perioden den 1. december 2018 til den 30. 

november 2019 har HOME-START Ikast-

Brande støttet 34 familier med til sammen 83 

børn.  

6 familier står på ønskelisten, fordi der endnu 

ikke er en ledig familieven, der kan matche 

familiens behov.  
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I øjeblikket er der 20 aktive familievenner i 

afdelingen. 9 nye familievenner er uddannet i 

2019. 

Familierne fordeler sig geografisk på følgende 

måde:  

Blåhøj  2 Engesvang  2 

Boest 1 Ikast 13 

Bording 2 Isenvad 1 

Brande 6 Munklinde 1 

Ejstrupholm  3 Nørre Snede 3 

 

 
 

I 15 af familierne er mor ene-forsørger.  

I 19 familier er der to forældre med fælles 

og/eller sammenbragte børn.  

 

5 af familierne har anden etnisk baggrund 

end dansk.  

Økonomisk rådgivning 
8 HOME-START familier har i årets fået hjælp 

af afdelingens frivillige økonomiske rådgiver, 

Verner Madsen.  

Familierne har fået hjælp til følgende:  

- styring af og overblik over økonomi 

- samarbejde med kommunen vedr. 

pensionsansøgning, jobafklaring mm. 

- kontakt til Udbetaling Danmark  

- kontakt til kreditorer ang. afvikling af 

gæld 

- besøg i pengeinstitut ifb. Skilsmisse og 

bodeling 

- hjælp til at forstå breve fra 

myndigheder 

- budgetlægning 

- hjælp til udfyldning af diverse 

skemaer og ansøgninger 

- kontakt til skatteforvaltning og 

gældsstyrelse vedr. gæld 

- samtaler om familiens sociale 

situation  

HOME-START Genbrug 
Den 22. august blev butikkens 5 års 

fødselsdag fejret med kaffe på kanden, gratis 

bamser til børnene og udsalg. HOME-START 

Genbrug har siden 2014 holdt til på 

Danmarksgade 16b i Ikast og er blevet et 

populært sted for børnefamilier og 

bedsteforældre fra lokalområdet.  

 

I anledning af fødselsdagen stillede nogle af de frivillige op til festligt 

fotoshoot, som kom i Ikast Avis sammen med en pressemeddelslse.  
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Butikkens Facebook-side, hvor der jævnligt 

bliver lagt fotos af børnetøj, legetøj eller 

udstyr, har mange trofaste følgere. 

Opslagene giver både livlig aktivitet af kunder 

i butikken – og i kommentarerne på 

Facebook for at være hurtigst til at reservere 

en konkret vare.   

Personalet består af 20 frivillige, som hver 

uge har én eller to formiddage eller 

eftermiddage i butikken. De har et hyggeligt 

og omsorgsfuldt fællesskab med hinanden. I 

tiden efter butikkens åbning for 5 år siden var 

der tid til, at de frivillige kunne sidde og 

snakke, drikke kaffe og strikke. Men nu er der 

så travlt, at strikketøjet bliver liggende 

derhjemme og kaffepausen skal prioriteres, 

da der er hele tiden nok at sortere, tjekke, 

vaske og prismærke - og kunder, der skal 

ekspederes.  

De frivillige i butikken er vanvittigt værdifulde 

for HOME-START. Det er imponerende, hvad 

de når i løbet af en vagt. De er ekstremt 

ansvarsfulde, møder trofast op og bruger 

deres tid og kræfter for på den måde at give 

deres bidrag til, at børnefamilier kan købe 

brugt, billigt og bæredygtigt.  

De frivilliges store indsats betyder også, at 
HOME-START Genbrug igen i år har slået sin 

egen salgsrekord       Overskuddet fra 
butikken er med til at finansiere 
kerneydelsen og giver dermed pressede 
børnefamilier mulighed for at få en 
familieven et par timer om ugen. 

 

 

 

 

 

Familier i Ikast og nærmeste omegn er flittige 

til at aflevere deres brugte børnetøj, legetøj 

og børneudstyr til HOME-START Genbrug. 

Butikken modtager mere, end der kan sælges 

– og derfor er der mulighed for at yde en 

ekstra håndsrækning til mennesker i nød – fx 

at give et par sække tøj og legetøj til en mor, 

som måtte flygte fra sin mand med to børn – 

uden at få nogen ejendele med sig fra 

hjemmet. Desuden sendes tøj og bamser, 

som ikke kan sælges i butikken, til børnehjem 

og fattige familier i Ukraine.  

Udflugt 
Årets udflugt for 

frivillige og 

familievenner gik i 

år til Falkemanden 

i Them. Det var en 

spændende 

oplevelse med 

rovfugleshow og 

bisonsafari.  

 

Økonomi 
HOME-START er en non-profit organisation, 

som selv skal finansiere driften og de 

projekter, som iværksættes.  

Afdelingen i Ikast-Brande finansieres primært 

af overskud fra HOME-START Genbrug og 

 

Frivillige får ikke løn. 

Ikke fordi de er værdiløse… 

- men fordi de er 

uvurderlige! 
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tilskud fra Ikast-Brande Kommune, som på 

denne måde anerkender arbejdet med at 

støtte lokale børnefamilier. 

Vi er taknemmelige for, at vi i løbet af året 

desuden har modtaget følgende donationer: 

Brande Strikkefestival  7.000 kr. 

Ladies Circle i Brande  9.000 kr.  

Åge Pedersens Fond 25.000 kr.  

Inner Wheel i Brande 4.000 kr.  

Hyldgård SFO i Ikast 1.000 kr.  

Føtex i Ikast donerer al den kaffe, der drikkes 

i HOME-START Genbrug. 

Elite Miljø i Ikast vasker uden beregning en 

del af det tøj, som vi sælger i HOME-START 

Genbrug. 

Heart Knit, som er en flok kreative kvinder, 

der mødes i Blåhøj Kirkecenter, har doneret 

hjemmestrikkede og hæklede bogorme og 

babytøj til HOME-START familier.  

Mettes Guldlopper i Ikast donerer en gratis 

reol i sin butik, hvorfra der kan sælges 

genbrugsting til fordel for HOME-START. 

 

Mettes Guldlopper støtter dem, der støtter andre! På foto er det 

Mette fra Mettes Guldlopper (tv) og Hanne fra HOME-START (tv). 

HOME-START Ikast-Brande 
Koordinator Hanne Hebsgaard er ansat 28 timer 

om ugen.  

Den lokale bestyrelse består af: 

Formand, Poul Brønnum 

Kasserer, Solveig Pedersen 

Børneansvalig, Bodil Mørk 

Ansvar for butik, Margit Ross 

 

HOME-START på landsplan 
Home-Start Danmark er organisationens 

Landssekretariat. Det ligger centralt i Odense 

og består af Sekretariatsleder Tine Jerris, 

Landskoordinator, Berit Yding Sørensen, 

Projektmedarbejder My Rasmussen og 

Sekretariatsmedarbejder Tove Touri 

Hellelund. Landssekretariatet står for 

kvalitetssikring, opkvalificering og udvikling af 

organisationen.  

Tre gange om året mødes alle lokale 

koordinatorer med landssekretariatets 

medarbejdere til faglig sparring, 

erfaringsudveksling og kursus.  

I løbet af 2019 er der startet en ny HOME-

START afdeling i Tønder.  

Desuden er der afdelinger i Thy, Aarhus, 

Nordvestsjælland (Kalundborg og Holbæk), 

Odense, Næstved, Hedensted, Ikast-Brande, 

Kolding, Vejle og Hjørring.  

På www.home-start.dk er det muligt at 

tilmelde sig et nyhedsbrev for at følge med i, 

hvad der sker i HOME-START på landsplan.  

Med venlig hilsen 

- på HOME-START Ikast-Brandes vegne 

 

Hanne Hebsgaard 

Koordinator i Home-Start Ikast-Brande  

 

http://www.home-start.dk/

