
 

 

 
 

Årsberetning 2019 
- Refleksion over afdelingens udvikling 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Kære venner & bekendte af Home-Start Odense  
 
Så er året snart forbi og julen står for døren. Den kan mærkes, både for små & 
store. Julen er følelsernes tid og for nogle skal den vare længe – for andre blot 
overstås.  
 
I nogle familier har dét at have en familieven, at dele sorger og glæder med 
været afgørende for at denne jul bliver bedre - end så mange andre.  
 

 
 
 
 
Det helt medmenneskelige i at give en hånd til en familie i knæ, 
det er så smukt og fint - og hele essensen i Home-Starts arbejde. 
Det er så lavpraktisk & enkelt - samtidig så vigtig & tillidsfuldt.  
 
 
 

På de følgende sider har vi beskrevet lidt om året der gik.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Faktuelle oplysninger 
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 for omkring 45 år 
siden. 

 
 
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.  
 
De årlige seminarer er en god anledning til at møde alle kollegerne fra øvrige 
afdelinger og blive inspireret til det daglige arbejde.  
 

 
Home-Start har på nuværende tidspunkt lokalafdelinger i Nordvestsjælland, Næstved, Odense, Kolding, Vejle, 
Hedensted, Aarhus, Ikast-Brande, Hjørring og Thy og Tønder. I flere af afdelingerne er der to koordinatorer ansat.

Home-Start Odense blev oprettet i september 2011. Afdelingen dækker Odense Kommune, som har godt 200.000 
indbyggere. Odense Kommune rummer 10.869 familier med børn i alderen 0-6 år. 

Afdelingen holder til i et kreativt værksted i Storms Pakhus. Stedet fungerer både som kontor og 
butik. I afdelingen har vi 6 bestyrelsesmedlemmer. De er organisationens fundament, de skaber 
grundighed og orden på tingene og støtter koordinatorerne løbende.  
 
Bestyrelsen 
   

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

 

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

 



 
 

 

  
Kasserer 
Støtte-kontaktperson i Odense Kommune 
Bente Buch Pedersen 
buch1@dsa-net.dk // 23 20 56 56 

 

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

 

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

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

 

Koordinatorer: Thea Rehnholt Mammen og Michala Bruun-Givskud er ansat som koordinatorer. Hver Home-Start 
afdeling er en selvstændig enhed i forhold til økonomi, lokale aftaler og al kontakt med familier og rekruttering af 
frivillige. En anden 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.  

 
 

 
Koordinator  
Michala Bruun-Givskud har arbejdet  
i Home-Start Odense siden 2011  
odense@home-start.dk // 40 19 73 88 

Koordinator  
Thea Rehnholt Mammen har arbejdet i  
Home-Start Odense siden 2015  
trm.odense@home-start.dk // 22 63 00 08 



 
 

 

 

De frivillige: Det går fortsat fremad med at få bygget en god og stabil frivillig skare op, og flere af de frivillige 
familievenner er interesserede i at være familieven igen, når de har afsluttet hos én familie. Man kan være frivillig på 
flere måder hos os, men uanset hvad er man en del af Ildsjæleholdet. For vi bryster os stadig af, at vi engang har vundet 

Odense Kommunes Ildsjælepris. Det er nu 2 år siden – men vi er lige 
stolte. I 2019 har vi afholdt 3 kurser for nye frivillige familievenner. Vi 
har endnu engang været heldige at få nogle dejlige, livskloge mennesker 
ind i vores organisation, som nu er ude i familierne og hjælpe.  En af 
dem stillede op til et lille portræt i Ugeavisen Odense. 

 

 https://www.uao.dk/ugeavisenodense/Familieven-Lis-Hansen-er-frivillig-i-Home-Start-Odense-hvor-hun-er-
familieven/artikel/401323?fbclid=IwAR1Bh7cNbbp2nHdZ2iztWQK2Tbl1wARaA9kC8UY9vNbRB7jqI3npxlHCMfk  

Status: I 2019 har vi:  
- Matchet 38 familier.  Yderlige 22 familier er på ønskeliste til en familieven.   

 
På baggrund af en lang ønskeliste valgte vi i år at lukke for tilgangen af nye familier fra marts 2019 - september 2019. 
Beslutningen blev truffet i samarbejde med vores bestyrelse og efter dialog med vores kontaktperson ved Odense 
Kommune ved årets evaluerings møde. Valget blev truffet med ønsket om at hjælpe de familier, der allerede var på 
ønskelisten. Optimalt set ønsker vi at kunne rykke med en familieven med det samme, en familie beder om hjælp, dette 
er desværre ikke altid muligt. De familier, der henvendte sig i den mellemliggende periode, fik tilbud om at komme på en 
ringeliste.  
 

Donationer 
Home-Start Odense har ikke en fast økonomisk partnerskabsaftale med Odense Kommune, sådan som de fleste andre 
lokalafdelinger har med deres kommune. Fundraising er derfor en uundgåelig del af vores arbejdsopgaver. Det foregår i 
et godt samarbejde mellem bestyrelsen og koordinatorer. Vi er udelukkende finansieret af puljer, fonde og 
engangstilskud, hvilket medfører en tilbagevendende usikkerhed omkring afdelingens fremtid.  
 

• §18 midler: Odense Kommune afsætter årligt et beløb til puljen for frivilligt socialt arbejde, som forebygger og 
forhindrer sociale og sundhedsmæssige problemer. Denne pulje er vores største tilskudsgiver.  
Sidste år lykkedes vi med at opnå en toårig bevilling. 

• PUF-midler: Vi har 3 år i træk fået midler fra Social Styrelsens PUF pulje.  
• Midler hos Børne- og Undervisningsministeriet. Det er 

netop blevet offentliggjort, at vi fra 2020 vil modtage midler 
fra Børne – og Undervisningsministeriet fra en pulje om 
Barnets første 1000 dage. Det er et 3årigt projekt og vil 
skabe en eftertragtet arbejdsro.   

• Odense Kommunes Generationspagt 
• Fonden Østifterne  
• Sydbank 
• VMOK 
• Otto og Gerda Bings mindelegat.  

 
Højdepunkter i år 
De største højdepunkter er at sidde hos familierne og høre at den frivillige støtte letter hverdagen og at relationen er 
betydningsfuld, intet kan måle sig med det. Ud over disse øjeblikke, har 2019 budt på mange gode oplevelser.  



 
 

 

Faglig partnerskabsaftale med Odense Kommune: Tilbage i 2018 fik vi etableret en partnerskabsaftale med Odense 
Kommunes Børn – og Ungeforvaltning. Det formaliserede samarbejde har vi kunnet mærke betydningen af i 2019.  
Særligt er det gavnligt for os med en fast kontaktperson. Vores årlige statusmøde gav os en god mulighed for at benytte 
narrativ evaluering.  
 
Nytårskur: I år har vi holdt en hyggelig nytårskur med mange frivillige og oplæg fra en sej og skøn kvinde, der åbent 
fortalte om at være alenemor til to og samtidig være psykisk sårbar. Hun gav os indblik i, hvordan hun gang på gang 
havde overkompenseret. Om hvordan hun fx havde lavet fastelavnsris til hele børnehaven, så der ikke var nogen, der 
kunne sætte en finger på, at hun ikke gjorde det godt nok. Det gav stof til eftertanke, og et boost i hvor vigtigt en 
meningsfuld relation mellem generationer kan være. 
 
Home-Start årsmøde: Til årsmødet med hele organisationen var vi en god flok fra Odense, der blandt andet delte den 
fine oplevelse at være til foredrag om glæde ved Erik Lindsø. Han satte nogle skønne billeder på vores nethinde; fx 
sætninger som nogle spreder mest glæde, når de går og tak for væmmelighed. Eller begreber som langtidsskuffede og 
bekymringsparate. 
 
Vores sommerfest: Årets tema til Torsdagskoncerterne var at gøre en forskel. Vi var inviteret 
til at have en informationsbod til arrangementet. Vi benyttede lejligheden til at afholde vores 
sommerfest i disse festlige og musikalske omgivelser. Trods massiv regn og blæst havde vi en 
hyggelig aften sammen.   
 
Synlighed:  Med støtte fra Odense Kommunens Generationspagt, lykkedes vi i 2019 med at 
sætte en større rekrutteringskampagne i søen. Home-Start Odense gik sammen med to andre 
organisationer, som vi i forvejen samarbejder med: ”2 Timer om Ugen” og ”Børns 
Voksenvenner Odense”. Den fælles kampagne under navnet ”100 frivillige på 100 dage” blev 
udarbejdet af Designbureauet Stupid Studio og var målrettet byens seniorer. Kampagnen 
bestod af busreklamer, postomdelte flyers, billede samt filmmateriale, plakater rundt i 

byens og åbne stande i Borgernes hus, Dalum 
centeret og Tarup centret. Der opstod et fint 
samarbejde med OB, som valgte at deltage i en lille 
film, samt udlove gratis billetter til alle der meldte 
sig. Herudover blev kampagnen 
omtalt i diverse medier, 
lokalaviser, den lokale kanal 
”Odense ser rødt”, samt 
flere interviews i P4 Fyn.  
 

OG ikke at glemme, vi kom på tekst-tv. 
 
Frivilligbørs: Frivilligcenter Odense arrangerede i år byens første ”Byttebørs” hvor foreninger, private aktører og 
erhvervsliv kunne mødes og bytte ydelser, ideer og ønsker. Home-Start fik etableret 11 aftaler om alt fra synlighed til at 
holde oplæg. 

Oplæg og stande: Det kræver benarbejde at fortsætte med at være synlig. Derfor har vi igen prioriteret at være tilstede 
ved messer og stande. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi har nogle fantastiske frivillige, der har lyst til at stille op og 
fortælle. Der er ingen tvivl om, at hvis man skal fange folks interesse for værdien af at hjælpe et andet menneske, virker 



 
 

 

det bedst, når man møder en, der selv brænder for det. Vi har deltaget med stande i Seniorhuset, hvor byens nye 
pensionister kan høre om frivilligt arbejde. Vi har også været i Dalum Centret, 
Borgernes Hus, Tarup Centret og på Storms Pakhus.  

Vi har holdt oplæg om, hvordan vi arbejder 
med De 17 Verdensmål. Til et af oplæggene 
var vi på lige efter Mogens Lykketoft. De andre 
oplæg har primært handlet om, vores 
forebyggende og helhedsorienterede indsats 
for familierne. Her har vi blandt andet holdt 
oplæg for Inner Wheel Odense, UCL og Børn- 
og Ungeforvaltningen. 

 
Bogtilbud: Mange familier kan – i en presset hverdag – have svært ved at finde tid til at gå 
på biblioteket. Derfor har vi i Home-Start fået det tilbud at familievenner kan hente bøger til 
børnene på det lokale bibliotek. Familievennen kan give denne omsorg, når en familie 
ønsker det. Bogpakkerne skræddersyes af biblioteket, så de passer til den enkelte familie. 
Gode fortællinger skaber rum for ro og ritualer, samvær og samtale, fordybelse og fantasi. 
Historier åbner for nye verdener, der inspirerer til leg. Højtlæsning har stor betydning for 
børns sproglige udvikling og deres lyst til at lære at læse. Bogtilbuddet er støttet af bevilling 
fra Egmont Fonden.  
 

Home-Start Odense Genbrug & Design 
I Home-Start Odense har vi et side-projekt eller rettere sagt et bi-projekt. I Storms Pakhus, hvor vi har kontor og butik 
sælger vi ikke længere genbrugstøj. Vi har i løbet af 2019 gennemgået en række udviklinger, og disse har blandt andet 
udmøntet sig i to spændende initiativer.  

  
Bæredygtig Bivoks-indpakning: Storms 
Pakhus har et ønske om at omdanne deres 
hal 3, hvor Home-Start har hjemme, til et 
kreativt rum, hvor forskellige virksomheder 
kan skabe, undervise og underholde. Home-
Start søsatte derfor et nyt spændende 
initiativ, nemlig produktionen- og salget af 
bivoks-indpakning. Indpakningen skabes ved at smøre smeltet bivoks på genbrugt 
bomuldsstof. Processen og produktet er fuldkommen bæredygtigt og miljøvenligt, og er et 
konkret bud på et bæredygtigt valg til at mindske forbrug af plastik, hvilket er punkt 12 i 
FN’s verdensmål.  
 

Initiativet bar meget hurtigt frugt, og det har skabt en bred interesse hos både 
frivillige og hos kunderne. I begyndelsen af november blev der afholdt en begivenhed 
i Home-Starts stand i Storms Pakhus, hvor det bæredygtige produkt blev 
offentliggjort. Begivenheden bød ligeledes på en workshop, hvor man kunne lave sin 
egen bivoks-indpakning.  
 
Bivoksen er sponsoreret af fynske biavlere, som med stor venlighed både har tilbudt 
donation, bivoks og undervisning i voksens skabelsesproces.  
 

 
 



 
 

 

Tak til de lokale biavlere 
 

- Honninggården: https://honninggaarden.dk  
De Fynske Bivenner: https://www.biavl.dk/blivbiavler/kortet/de-fynske-bivenner-odense/  

- Skovgårde Biavl http://www.skovsgårdebiavl.dk  
- Bofællesskabet Solens Hjerte: http://www.solenshjerte.dk/  
- Magtenbølle Honning og Møjd http://www.magtenboelle.com/  
 

 

 

 
 
 

Børneloppen Odense: I forbindelse med det nye 
bivoksinitiativ har vi fået et fantastisk tilbud om at flytte 
vores salg af genbrugstøj til et lokalt børnemarked, nemlig 
Børneloppen Odense. Børneloppen tilbyder stande til 
odenseanerne, hvor de kan sælge børnetøj og andre 
børneartikler. Home-Start har indgået et samarbejde med 
Børneloppen, som går ud på, at vi har fået lov til at have to reoler, en 
til genbrugstøj og en til kreative børneartikler, som er skabt af vores 
frivillige. Desuden har vi fået lov til at aflaste Børneloppen ved at modtage deres 
overskydende genbrugstøj.   

Samarbejdet med Børneloppen har betydet, at vi har været i stand til at fortsætte vores salg af genbrugstøj, imens vi 
vælger at fokusere på andre initiativer. Vi er utrolig glade for samarbejdet, og vi håber på, at 
vi kan holde det kørende i fremtiden.  
 
Samarbejde med FGU Nordfyn: Igen i år har vi solgt hjemmelavede julestrømper. 
Julestrømperne kan både købes som de er, og så kan de købes med 24 stykker 
genbrugslegetøj. Strømperne er ligeledes syet af genbrugsstof, og de fungerer derfor som et 
bæredygtigt alternativ til ny producerede julestrømper og pakkekalendere.  
Vi har indgået samarbejde med FGU Nordfyn. Eleverne producerer fine hjemmelavede 
kreative ting til salg i butikken. Desuden har de unge været til stede og arbejdet i 
værkstedet ca. en gang om måneden. Her har de sammen med deres underviser udgjort det 
kreative værksted og passet butikken.  
 
 
IKEA: I 2019 har vi været så heldige at etablere et samarbejde med IKEA Odense. Samarbejdet går ud på, at IKEA tilbyder 
sine kunder at købe tøjdyr, som efter købet bliver doneret til Home-Start. Der er desuden placeret en mængde skilte 
rundt omkring i IKEA, hvorpå ideen med samarbejdet står beskrevet. Vi er utrolig glade for dette samarbejde, da det 
betyder, at vi som organisation får en masse synlighed i Odense. Der har ligeledes stået noget information om  



 
 

 

Home-Start ved skiltene, som har fungeret som en slags passiv frivilligrekruttering. Vi ved, hvor mange mennesker, der 
besøger IKEA hver dag, og vi er derfor meget taknemmelige for denne mulighed. Det betyder selvfølgelig også, at vi nu 
får en masse tøjdyr til rådighed, som vores frivillige kan tage med ud til deres tilknyttede familie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der er gang i biksen i Storms Pakhus, det er vores synlighed på gadeplan. Vi er rigtig glade for dette samarbejde og 
taknemmelige for at de bakker op om vores arbejde for at lokale familier kan få denne støtte. Nogle frivillige syr, nogle 
bivokser, nogle passer hjemmesiden og de sociale medier. Vi arbejder rigtig godt sammen, og det har en stor værdi og 
synergieffekt, at vi trives i vores arbejde. Derfor er det guld værd at have så dygtige og kompetente frivillige til at 
varetage de mange forskelligartede opgaver, så der kan rekrutteres frivillige familievenner og sårbare børnefamilier kan 
få en hånd i en hård tid.  
 

TAK 
Alle kan ende i en situation, hvor man har brug for hjælp. Derfor er vi så glade for, at vi til stadighed kan række ud med 
ekstra hænder til familier i alle byens områder. Der kan lige så vel gemme sig stor ensomhed eller en hård krise bag 
væggene i en villa i Hunderupkvarteret, som i en boligblok i Bolbro. Vi har alle sammen brug for én, der er der for os. Lige 
såvel som vi har brug for at være der for nogen. Home-Starts arbejde vidner gang på gang om, at når bare vi er mange 
nok, der har den indstilling - kan meget lykkes.

Tak for dette år til alle, der gør Home-Start Odense mulig: Til familier, frivillige familievenner, butiksfrivillige, butikkens 
venner, til bestyrelsen, puljer, fonde, landssekretariatet, ansatte, politikere og alle jer andre, der bare ligesom os - ikke 
kan lade være med at holde af Home-Start.  
 
Lige nu sidder du måske og tænker på én person, der skal opfordres til at få en særlig relation til en sårbar familie. For 
måske kender du én, der vil opleve det - at være frivillig hos en familie som win win. Én der ikke lige har 10 børnebørn – 
men måske har lysten og overskuet til det.  Eller én, der blot har tid og forståelse for, at vi ikke kan komme helt gennem 
livets udfordringer - uden én at læne os op ad.  
 
Måske skal det være dit nytårsforsæt? At finde en familieven til Home-Start Odense… Uanset hvad…  Tak for din tid og 
beklager at vi udnytter enhver lejlighed til at rekruttere, det må være en arbejdsskade.  ☺ 
 
 

De bedste hilsner og håb om mere fremtidigt samarbejde fra Thea & Michala  


