
 

 

 

 

HOME-START Hedensted 
Familiekontakt – støtte til familier med små børn 

Mobil 25140800 

www.home-start.dk 

Koordinator Trine Hansen   

hedensted@home-start.dk 

Årsberetning 2020 for Home 

Start Hedensted. 

Home Start Hedensted er en frivillig 
organisation som støtter pressede 
småbørnsfamilier der har mindst ét barn 
under skolepligtig alder. Afdelingen i 
Hedensted startede i efteråret 2012 og er 
en afdeling af Home Start Danmark og det 
internationale Home Start, som blev stiftet i 
England i 1973.  

Årsberetningen er en refleksion over 
afdelingens arbejde og udvikling i 2020. 

 

Bestyrelsen: 

Home Start Hedensted bestyrelse består af: 

• Formand: Tanja Møgeltoft 
Vestergaard 

• Kasserer: Susanne Ernst 

• Børneansvarlig: Olav Tornøe 

• Medlem: Grethe Stjernholm 

• Medlem: Janus Kirk Faaborg 

• Medlem: Birte Tjagvad Schmidt 

Der afholdes bestyrelsesmøder fire gange 
årligt og bestyrelsen varetager det 
overordnede og formelle ansvar for 
afdelingens drift. 

 

Koordinator: 

Trine Hansen er ansat pr. 1. april 2017 i en 
lønnet stilling (25 t./ugtl.) til at lede det 
daglige arbejde.  

 

Økonomi: 

Home Start er en non-profit organisation. 
Home Start Hedensted har et 
velfungerende samarbejde med Hedensted 
kommune.  
Vi glæder os over og takker for, at 
kommunen har valgt at indgå forlænget 
partnerskabsaftale med Home Start 
Hedensted, hvilket er helt nødvendig for 
vores eksistens.  
Nuværende aftale gælder til udgangen af år 
2023 og det sikrer et sundt økonomisk 
fundament at arbejde ud fra, i de familier 
som har stort behov for støtte og hjælp.  
 

 
 

Landsplan: 
 
Home Start eksisterer med 12 afdelinger i 
Danmark. Den nyeste på Lolland og endnu 
én afdeling er på vej.  
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Kerneydelsen i familierne: 
 
Home Starts vigtigste opgave er at møde 
familier i udfordringer og støtte dem lige 
præcis hvor familien er, når vi møder dem. 
Støtten ydes 2 timer hver uge i typisk et 
halvt år med mulighed for forlængelse hvis 
behovet opstår.  
Familier kan selv ringe eller maile og bede 
om støtten, og vi bestræber os på at 
komme på besøg så hurtigt som muligt. 
Familierne er med i Home Start lige så snart 
de kontakter os og skal på ingen måde 
godkendes. Der går typisk en uges tid fra 
familierne spørger om støtte indtil 
koordinator har besøgt familien og dernæst 
har en frivillig med ud på matchbesøg.  
Vi støtter pt. familier i udfordringer med 
sygdom, depression, ptsd, tidl. misbrug, 
dødsfald, ensomhed, skilsmisse, stress mm.  
 
Mens virkelig mange arrangementer i 2020 
har måttet udskydes, blevet gjort virtuelle 
eller helt har måttet aflyses pga. Covid 19, 
er Home Start Hedensted stolte af at kunne 
berette om fortsat støtte hos de familier, 
der har taget imod støtte i år. De uger i 
foråret hvor regeringen lukkede hele 
Danmark ned for fysisk kontakt, rykkede 
vores frivillige tæt sammen med de ramte 
forældre og deres børn, ved brug af sms, 
facetime og korte besøg udendørs i 
indkørsler mm, så vidt det var muligt. 
Hermed oplevede og mærkede familierne, 
at Home Start stadig var i deres hverdag. 
Tusind tak for opfindsomheden hos vores 
frivillige.  
Vores kerneydelse i familierne med ét 
ugentlig besøg, blev forandret for en kort 
stund for efterfølgende at blive genoptaget 
d. 8. juni.  

Vi ser frem til at kunne samle familierne til 
et fælles arrangement for børn og deres 
forældre sammen med deres familievenner 
lige så snart det igen lader sig gøre på 
forsvarlig vis. Fællesskab og samhørighed 
samt sjov og alvor, trives nu engang bedst 
hvor mennesker mødes.  
 
Far:  

”Det komplicerede puslespil med 100 brikker 

som jeg skal lægge i hovedet f.eks. på et møde 

på kommunen eller andre steder, det kan lægges 

med kun 10 brikker, når jeg taler med min 

familieven.” 

 

 

Mor: 

” Når vi som familie skal fremstå perfekt, så er 

der altså ikke tid til ro og nærvær. 

Tusind tak for Home Start.” 

 

 

Far til afslutningsbesøg: 

”Vores familieven har været en gave til mig, 

som jeg ikke skulle betale for.  

Min back-up og mit sikkerhedsnet.”  

 

 
 
Stor respekt til forældre som rækker 
hånden ud og sørger for udvikling i den 
rigtige retning for sig selv og sine børn.  
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Familievennerne: 
 
Vi har i Home Start Hedensted nogle af 
Danmarks dygtigste og varmeste frivillige 
familievenner.  
I 2020 kom yderligere 9 nye til. Samme 
aften som regeringen lukkede landet ned, 
afsluttedes det obligatoriske 20 timers 
kursus. Sikke en frisk flok. Velkommen. 
  

 
 
I alt 45 frivillige familievenner stiller sig til 
rådighed 2 timer om ugen i et halvt år, når 
en presset familie i Hedensted kommune 
har brug for det.  
Alle frivillige har mulighed for 4 gange om 
året at mødes til erfaringsdeling i 
Frivillighuset i Hedensted. Her taler vi 
anonymt om de udfordringer, sorger og 
glæder der følger med jobbet. Hvert år i 
januar holder vi nytårskur og her uddeles en 
beskeden gave til alle som tak for den 
omsorgsfulde indsats.  
Dyb respekt og varm tak til alle frivillige for, 
hver eneste uge året rundt, at hjælpe en 
familie med at få positive pusterum ind i en 
til tider meget stresset hverdag. 
 
 
 
 
 

Nyheder: 
 

 
 
Gåture i skove og natur sammen er guld 
værd. Med afstand, håndsprit, varm cacao 
og gode snakke om livet. Opfindsomheden 
længe leve. 
 
I 2020 har vi været så heldige at have vores 
4. virksomhedspraktikant indenfor de 
seneste 3,5 år. Sidsel Bach har hjulpet til 
med pr og opdateret vores it-præsentation.  
Altid en fornøjelse at få nye øjne på vores 
arbejde, tak til Sidsel.  
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Online samarbejdsmøder, Coronaforbehold, 
hyppige restriktionsanbefalinger og forbud, 
webinarer mm. blev i 2020 nye måder at 
arbejde på og at samarbejde og udvikle på. 
Virkeligheden forandrede sig – for os alle. 
Vi lærte metoderne og vi blev bedre til dem, 
ser dog stadig frem til at ses personligt med 
hinanden igen.   

 
 
Samarbejde:  
 
Alle børn fortjener den bedste start på livet!  
 
Det er vores overbevisning og erfaring, at 
hvis mor og far har det godt i familien, så er 
der optimal mulighed for at børnene også 
trives og udvikles i positiv retning.  
Vi samarbejder i Home Start Hedensted 
meget gerne med andre om dette. Feks. 
Red Barnet og Broen Hedensted, ligesom vi 
er i kontakt med daginstitutioner i 
kommunen, sundhedsplejerskerne, 
dagplejen, familierådgivere, Familiehuset 
Ankersvej og andre med samme mål og håb 
som Home Start, at: 
 
Alle børn fortjener den bedste start på livet!  
 
Mange tak for samarbejde, lydhørhed og 
interesse for Home Start Hedensteds 
arbejde.  
 
 
På Home Start Hedensteds vegne 
Koordinator Trine Hansen 
November 2020 
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