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Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Thy 2020 

 
Fakta:  

Afdelingen dækker Thisted kommune, som har ca. 43.217 indbyggere (1. kvartal, 2020). Der er 

godt 3000 børn i aldersgruppen 0 – 6 år i kommunen. Der er to koordinatorer ansat – hver på 10 

timer pr. uge. Derudover er der en bestyrelse på 4 personer. Formand: Grethe Kirk, Næstformand 

og Børnesikkerhedsansvarlig: Mette Kirstine Nørgaard Sloth, Kasserer: Lisbeth Overgaard og 

Sekretær: Ulla Yde.  Afdelingen er finansieret af overskuddet fra salget i vores genbrugsbutik som 

sælger børnetøj, legetøj og andre ting til børn samt fra tilskud fra private fonde, klubber og loger. 

Thy-afdelingen har pt. 24 familievenner og 28 butiksfrivillige. 

 

Arbejdet med familierne. 

I vores afdeling i Thy holder vi stærkt på, at arbejdet med og i familierne altid har første prioritet. I 

en hverdag med megen udvikling og nye tiltag flere steder fra, er det væsentligt at markere denne 

prioritering. Afdelingens 20 timer gør det også nødvendigt med denne prioritering og i sidste ende 

mener vi, at et solidt og nærværende arbejde hos familierne giver den bedste opmærksomhed og 

synlighed.  

COVID-19 har sat sine synlige spor på årets arbejde i familierne. Vi arbejdede støt og roligt med 

kerneydelsen ude i familierne først på året. Vi var godt i gang og havde lagt mange planer. Akkurat 

som vi plejer skulle det gode arbejde bredes ud, så flest mulige kunne få gavn af det.  

Da vi i marts blev lukket ned, 

rykkede vi tæt sammen – på 

afstand! I tankerne var vi ikke 

langt fra hinanden. 

Familievennerne fik tydelige 

retningslinjer. Vi kontaktede 

dem og fik vendt og drejet alle 

nuancerne af dette hidtil 

uprøvede verdensbillede. 

Hverdagen var blevet lukket ned 

og bekymringerne stod i kø. 

Men her viste det sig, at 

familievennerne igen smøgede 
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ærmerne op og gik i gang. Nogle talte sammen via skærmen, mens andre tog ud og stod på den 

anden side af ruden og vinkede og talte. Der blev lavet take-away-mad til tvillingefamilie og 

afleveret på behørig afstand. Der blev langt tøj sammen i haven. I det hele taget var ideerne til 

omsorg på afstand givende og meget rørende.  

Vi havde familier, der beskrev en langt roligere hverdag fri for møder og indblanding fra mange 

kanter. Der var familier, der blev meget bekymret, meget ensomme og familier, der virkelig 

trængte til besøg. Stort set over hele linjen fortsatte familievennerne i en eller anden form.   

Undervejs har det vist sig, at tydelig 

kommunikation og tydelige retningslinjer 

har gjort arbejdet nemmere og 

bekymringerne færre. Der har været tæt 

dialog mellem familievennerne og 

koordinator og bestyrelsen har konstant 

været med på sidelinjen under både første 

og anden nedlukning.  

Vi er taknemmelige og meget stolte over 

det solide og engagerede arbejde vores 

familievenner har lagt for dagen i dette 

vanvittige år. Vi har endda beholdt dem og nye er kommet til. Hele to kurser er det blevet til i år – 

dog under helt særlige restriktive rammer. Men det er pragtfuldt, at vi i sådan en bekymrende og 

rammesprængende tid kan holde gang i hjulene og kan øge arbejdsstyrken.  

Vi slutter året med et ”drive-in-julearrangement”. De frivillige kan komme i bil og modtage 

julehilsen og julegave under sikre forhold. Og mon ikke de møder nogle muntre nisser undervejs.  

Og her lidt fra vores hverdag: 

En mor sidder ved afslutningen og fortæller hvorledes hendes mand stille er begyndt at bruge deres 

nye ugeplan, som familievennen og hun har øvet sig i at bruge. Hun er startet på job, men alt synes 

at være kaos og nu er der måske et redskab her som kan sætte en fast retning.  

En mor med mange udfordringer har fået frivillig økonomisk hjælp og fortalte glad, at nu havde 

hun betalt sin første licens og at hun havde 87 kr tilbage på kontoen, da hun fik løn. Kontoen plejer 

jo at være helt tom, men ikke denne gang, sagde hun med et stolt smil.  

En far fortæller begejstret til et opfølgningsmøde om flytning og andre praktiske ting. Hans øjne 

hviler opmærksomt på familievennens og det er tydeligt, at hendes mening og anerkendelse er 
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vigtig. Familie har et sygt barn og andre udfordringer. Familievennen har været en rigtig vigtig 

samtalepartner og lytter, når hverdagen og livet viser tænder.  

En mor fortalte sin familieven, som er forholdsvis nystartet, at hun nu øvede en julesang på klaver. 

At den skulle spilles til jul. Hun sagde, at hun ikke havde spillet længe, men følte, at nu kunne hun 

igen. Familievennen hygger med børnene og skaber på den måde glæde og håb.  

 

Samarbejdspartnere 

Koordinator Rikke har i år ikke holdt foredrag og oplæg. Alle er blevet aflyst eller udskudt. Det er 

virkelig ærgerligt, men jo nødvendigt.  Vi har gode lokale forbindelser der, når vi skriver efter 

midler til familier eller andet, ikke er nærige. Vi får sjældent nej. Og så har vi i denne Corona-tid 

virkelig mærket velvilje. Vi har modtaget pengegaver til mad til de økonomisk trængte familier og 

her op til jul, hvor vi uddeler 12 julekasser med mad og knas, har vi modtaget en stor donation 

samt gaver i form af legetøj, cremer, slik og meget mere. Det varmer så usigeligt meget og gør 

vores arbejde utrolig dejligt. Vi kan uden stort besvær støtte og hjælpe vores familier.  

 

Vi har haft stor glæde af vores fortsatte samarbejde med ELSK Thisted, der løser mange ”ad hoc” -

opgaver for os. Vi har haft enkelte sammenkomster, men meget er udskudt. Vi samarbejder om et 

weekend-cafetilbud for ensomme familie, som desværre er udsat. Det glæder vi os utrolig meget 

til at kunne få i gang. Alle planer ligger helt klar. Vi nyder også godt af den store berøringsflade vi 

får gennem Frivillig Center Thy. De har i år fået ny leder, som vi glæder os til at lære bedre at 

kende. Vores erfaring er, at vi her henter mange gode muligheder og viden om hjælp og støtte til 

vores familier. 

Frivillig Fredag som vi ellers plejer at glæde os til var selvfølgelig også aflyst.  

 

Vi har også i år sendt familier til Jesperhus med 

årskort. Vi ved, at det årskort gør sommeren 

lettere. Som en familie udtrykker det: Vi putter 

ungerne i bilen og smøre en leverpostejmad og så 

triller vi afsted. Så er vi også på en slags ferie.   

 

Home-Start Genbrug Thy 

Butikken er fortsat vores livsnerve og det kører 

fuldstændig stabilt med alle dage dækket ind med 

frivillige plus nye afløsere tilmeldt. Men COVID-19 

har bestemt skabt røre i vores lille rolige hverdag i 
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butikken. Nedlukningen forløb nu roligt og nogle holdt på skift gang i oprydning og rengøring. De 

kom helt til bunds i mange bunker og sager. Hermed blev nedlukningen brugt fornuftigt.  

Vi åbnede forsigtigt op og det var fantastisk at mærke, hvorledes hver butiksfrivillig havde mod til 

at sige til og fra. Vi havde alle helt forskellige rammer og skulle hver især tilpasse os forskelligt. Her 

mærkede vi omsorgen for hinanden.  

Økonomisk har vi ikke mistet det store. Her ved årets udgang er det ca 30.000 kr vi har mistet i 

indtjening. De er dog næsten indhentet ved donationer. De butiksfrivilliges kæmpestore indsats 

samt stædige tro på det positive har gjort, at vi også her kan glædes over, at vi, trods alt, har klaret 

os igennem dette vanvittige år. Og vi har lært meget. Kreativiteten er blomstret og vores tydelige 

retningslinjer og en altid åben dialog har hjulpet os trygt igennem årets mange udfordringer.  

Det er en fornøjelse at mærke, at 

butikskvinderne sammen har skabt 

et helt fantastisk fællesskab, hvor de 

løfter i flok. Det giver så megen 

positiv stemning som mange kunder 

tydeligt mærker. Der er ikke blot tale 

om en god handel, men også om 

gode samtale og nye relationer 

opstår. De samles stadig et par 

stykker en aften og rydder op og gør 

rent, spiser sandwich og får snakket. 

Vi håber, at vi i det kommende år 

kan sende dem på ture og til 

hyggeaftner som de plejer. Det er 

efterhånden blevet en tradition og noget, der savnes i dette år. Vi havde dog mulighed for at låne 

et bestyrelsesmedlems store gildesal og afholde komsammen på ”Corona-venlig” facon. Sikke en 

dejlig sammenkomst.  

På ”husmøderne”, der afholdes ca. hver anden måned, bliver der justeret i hverdagens opgaver og 

alt bliver ført til referat. En del er dog blevet aflyst og erstattet af skriftlige meddelelser og flere 

samtaler i hverdagen. Vi nåede at afholde gruppesamtaler først på året. En tilbagevendende 

begivenhed som koordinator holder meget af. Her mærkes virkelig energien og der fortælles 

varme og sprudlende historier fra hverdagen i butikken.  
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Bestyrelsens arbejde 

Hvert år i februar afholder bestyrelsen årsmøde. 

Vores ønske er, at alle her har mulighed for at 

komme og høre om vores arbejde. Formanden 

har sin beretning og vi har en foredragsholder 

eller lignende på også. Vi håber ligeledes at 

kunne tiltrække fagfolk og samarbejdspartnere.  

I år havde vi stor glæde af at have Gert Rune til at 

fortælle om et udfordrende liv med et ben, men 

med håbet og viljen som følgesvend. En helt 

fantastisk aften med en usædvanlig mand.  

 

På det årlige tilbagevendende strategi-seminar 

lagde vi en strategi for, hvorledes vi sikrer os at 

nå ud til alle familier. Altså at både dem med få 

og mange udfordringer kender til og får hjælp af 

Home-Start. Det er altid ekstremt spændende at 

få tid og ro til at samtale om ét emne i 

bestyrelsesregi. Det giver grobund for resten af 

årets seriøse arbejde.   

Bestyrelsen har selvsagt været opmærksomme og inddraget i afdelingens COVID-19 beredskab og 

særligt beslutningerne.  

 

Året 2020 vil helt klart blive husket. Men her i Thy vil året ikke kun blive husket for sine trængsler 

og alt det rod COVID-19 har medført. Året vil i særdeleshed minder os om, hvor meget vi kan, når 

vi står sammen. Når håb og sammenhold får gode betingelser. I Home-Start Thy har vi en stor flok 

frivillige ude i familierne, i butikken, som ambassadører, som handymænd, som bestyrelses-

medlemmer og som venner. Denne stærke enhed gør, at trængte børnefamilier i Thy kan få præcis 

den hjælp og støtte de beder om.  

 

Tak til jer alle. Sammen løfter vi bare bedre og står stærkere.  

 

På vegne af Home-Start Familiekontakt Thy 

Koordinator Rikke Riis Kirk.  

 

 


