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Årsberetning 2021 - Home-Start Aarhus 
 

2021 har været et år, der fortsat har været præget af begrænsninger, aflysninger og forholdsregler 

grundet Covid 19. Samtidig har det også været et år, hvor vi alligevel har kunnet handle på mange ting 

og løse vores kerneopgave gennem den læring, som 2020 gav os.  

2021 har været året, hvor vi har taget gode og nye arbejdstiltag i brug, og koblet dem til vores Home-

Start kerneopgave/DNA. 

Året 2021 var også året, hvor vaccinen 

kom til Danmark og gav os alle håb og 

optimisme. Stille og roligt kunne mange 

af os vende tilbage til en almindelig dag-

ligdag, til stor gavn og støtte for de sår-

bare småbørnsfamilier i Århus. 

Vi har i Home-Start Aarhus oplevet en 

stor tilgang af familier, der har søgt vores 

hjælp. Familier fra bl.a. krisecentrene 

rundt omkring i Danmark, der søger en 

ny tilværelse i Aarhus. Ligeledes har vi 

haft familier, der har søgt vores tilbud, 

hvor problematikken har været ensom-

hed, svær sygdom hos enten børn eller 

voksne, fødselsdepression, handicaps el-

ler dødsfald af ægtefælle. 

Vi kan i år konstatere, at tilgangen af familier har været stigende, samt at de udfordringer/problema-

tikker familierne henvender sig med, er blevet noget mere omfattende og komplekse.  

Nogle af de ting vi har bragt med os ind i 2021, har været den store succes med at levere madkasser til 

familierne. Vi var så heldige, at Århus Kommune valgte at anerkende Home-Start med en ”Coronapris” 

for det store arbejde, som vi formåede at opretholde i 2020, hvor Coronaen ellers lagde Danmark ned.  

Dette havde den betydning, at vi kunne starte 2021 med at levere måltidskasser ud til 35 familier i 5 

uger.  

Vi har været utrolig optaget af at yde støtte og omsorg på afstand. Dette har måltidskasserne været 

med til for de pressede småbørnsfamilier, der har henvendt sig til os.  

Poul Erik Bech Fonden har tildelt Home-Start 50.000 kr. yderligere øremærket til måltidskasserne. 
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I kølvandet af dette har vi i afdelingen, i samarbejde med Salling Group, startet et mindre projekt. Et 

projekt, der i alt sin enkelthed omhandler tilberedning af børnevenlig mad til de familier, som har ople-

vet et øget pres i hverdagen. 

Projektet kalder vi ”Home-Start Food Bank”, hvor Føtex donerer råvarer, maden tilberedes af frivillige i 

Frivillig centeret Aarhus, og derefter bringes maden ud til familierne.  

Projektet er startet op i sensommeren 21. Vi har 8 frivillige, der mødes ca. 1. gang månedligt, hvor der 

tilberedes mad til familierne. 

 

Vi er utrolig taknemmelige for den støtte, vi modtager fra Salling Group og Føtex og sender ligeledes 

en kæmpe tak til de frivillige, der deltager i projektet. 
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Koordinatorernes opgaver/kerneydelsen 

Vi har i 2021 støttet 65 familier, der tilsammen har over 100 børn. Et forløb er i år, grundet Corona, ty-

pisk blevet forlænget til ca. 9-12 måneder, hvor det normale gennemsnit er 6-9 måneders Home-Start-

støtte i en familie. 

Der er afholdt 3 forberedelseskurser for nye frivillige. Vi har ved årets udgang næsten 55 frivillige fami-

lievenner, der hver uge bruger 2-3 timer af deres tid, på, at besøge en småbørnsfamilie under pres.  

 

 

Arrangementer i årets løb 

Munkholm Zoo 

En sensommerdag i august havde vi sommerudflugt med 

15 familier på tur til Munkholm zoo. Det var en skøn dag 

for både forældre, børn og koordinatorer. Vi var med dy-

repasseren rundt i parken for at fodre dyrene. Vi fik lov 

til at hjælpe med fodringen, hvilket var en stor oplevelse 

for de mindste.  Derefter var der fri leg, hvor tiden blev 

brugt på at gå på opdagelse i parken, få en ridetur på 

parkens pony, lege på legepladsen eller nusse med kani-

nerne. Munkholm Zoo’s café havde lavet frokost og slik-

poser til ungerne. Forældre og børn var begejstrede for 

arrangementet og vi håber, at kunne gentage succesen 

med en sommerudflugt i 2022.  

Arrangementet var støttet af en bevilling fra Socialstyrelsen beregnet til endagsudflugter.  
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Svampetur 

En flot og mild oktoberdag afholdt 

vi svampetur for frivillige familie-

venner. Vi mødtes ved Ørnereden 

til formiddagskaffe, hvorefter vi 

mødtes med biolog og svampeek-

spert Torben Gang Rasmussen, 

som guidede os igennem skoven i 

jagt på spiselige svampe. Vi havde 

vejret med os og skoven var utrolig 

smuk med dens mange farver. Tor-

ben var god til at lære fra sig og 

komme med sjove anekdoter om 

svampene og skoven.  Turen var en 

stor succes, hvor vi fandt både Karl 

Johansvampe, Østershatte og 

Trompetsvampe. Dagen sluttede 

med frokost og gode snakke i de 

dejlige omgivelser ved Ørnereden.  

 

Førstehjælpskursus 

Trygfonden har givet os midler til at af-

holde to førstehjælpskursuser, hvor det 

første blev afholdt 2. november og det sid-

ste kommer i februar 2022. Instruktør Er-

ling Brejnegaard underviste os i første-

hjælp ved hjertestop og ulykke med fokus 

på småbørn. De frivillige deltog med stort 

engagement og kastede sig ud i rollespil af 

alle tænkelige scenarier af ulykker. Arran-

gementet blev afholdt i restaurant FEASTs 

hyggelige omgivelser med lækker forplej-

ning. Vi glæder os til at gentage succesen 

til februar.  
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Bestyrelsen 

Bestyrelsen består i 2021 af:  

Carsten Nykjær Madsen – formand 

Lars Stigel - næstformand 

Troels Græsholt-Knudsen 

Else Damsgaard – børnesikkerhedsansvarlig  

Claus Hommelhoff 

Maria Boesen Brandt - kasserer 

Martin Ib 

 

Koordinatorer 

Vi har pr. 1. april 2021 i forbindelse med bevillinger fra Socialstyrelsen og Børne- og Undervisningsmini-

steriet fået mulighed for igen at ansætte yderligere en koordinator, så vi i afdelingen igen er 2 koordi-

natorer. 

Iben Hultmann er ansat på 37 timer 

Christina Hunderup er ansat på 25 timer  

 

Bidragsydere 

Aarhus Kommune 

Vi har en løbende og fast støtteaftale med Aarhus Kommune, som blev indgået i 2019 i forbindelse med 

budgetforliget det år. Bevillingen udgør årligt 700.000 kr. til Home-Start. Bevillingen er sammenkædet 

med en samarbejdsaftale, som evalueres hvert andet år. 

Det er en stor glæde og lettelse, at vi nu ved, at grundfinansieringen til indsatsen i forhold til små-
børnsfamilier i Aarhus, er sikret fremadrettet. Men de 700.000 kr. dækker p.t. kun under halvdelen af 
det årlige behov for finansiering, så der vil blive forsøgt indgået aftale om en forhøjelse af beløbet til 
det dobbelte. Behovet for ekstrafinansiering (der er stort pres fra børnefamilier for at få hjælp!) er fo-
reløbig og midlertidigt dækket ved bidrag fra andre kilder – men der er her tale om projektbevillinger, 
der løber ud.    
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Børne- og Undervisningsministeriet 

Home-Start Aarhus har i 2020 af Børne- og Undervisningsministeriet fået en bevilling over tre år på ca. 

655.000 kr. Bevillingen skal anvendes til at give Home-Start-hjælp til familier, der er hårdt ramt af virk-

ninger af fødselsdepression eller andre psykiske lidelser i forbindelse med at være blevet forældre. Be-

villingen er en del af den såkaldte 1.000-dages pulje, der er målrettet forebyggende indsatser for at 

sikre et godt grundlag i familierne i de vigtige første 1.000 dage af barnets liv. Bevillingen udløber i 

2022. 

 

Trygfonden 

Trygfonden har fra 2021 bevilliget 1,136 mio. kr. til indsatsen ”Ny start for voldsramte mødre”, der lø-

ber frem til og med 2023. Vi er i Home-Start Aarhus utrolig glade for at vi har fået midler til at tilgodese 

denne gruppe af hårdt ramte mødre, der har levet i et fysisk eller psykisk voldeligt parforhold, og som i 

øget omfang efterspørger vores støtte. Støtten gives af vores dygtige familievenner, der yder en konti-

nuerlig støttende omsorg, så det bliver muligt for både mødrene og børnene at vende tilbage til en 

tryg hverdag. 

 

Socialstyrelsen 

– PUF-midler 

I de seneste 2 år 

er det lykkedes 

os i Home-Start 

Aarhus at få del i 

de såkaldte PUF-

midler fra Social-

styrelsen, midler 

der er målrettet 

til frivillige soci-

ale organisatio-

ner. Dette års 

bevilling udgør 

ca. 135.000 kr.  
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Zonta II Aarhus 

Zonta ll Aarhus har flere gange doneret nye computere til de unge mødre, der skal starte på uddan-

nelse og ligeledes støttet med julehjælp til samme målgruppe. 

 

Samlet set betyder ovenstående, at vi er godt økonomisk sikret i afdelingen foreløbig det næste år, 

men det er nødvendigt allerede i det kommende år at sikre både øget kommunal bevilling og yderli-

gere fremtidig støtte fra fonde og andre, herunder private virksomheder hvis vi skal sikre den fremti-

dige nødvendige koordinatorkapacitet. 

Vi arbejder bl.a. fortsat på en ide om at samarbejde med byens erhvervsliv ifht. fremtidig støtte via 

sponsorkontrakter. 

 

Til slut en tak til alle de frivillige familievenner og øvrige frivillige, der finder tid, overskud og glæde i at 
støtte og hjælpe alle de pressede småbørnsfamilier – også selvom Corona’en fortsat spreder sin skygge 
over hele verden igen.  
 
Jeres engagement, tid, varme og ordentlighed er kernen i alt det vi kan sammen i Home-Start Familie-
kontakt. 
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Tak til bestyrelsen for jeres store opbakning og engagerede arbejde.  

 

Tak til: 

Århus Kommune   

TrygFonden 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Socialstyrelsen  

Zonta ll Århus 

MIB 

Normal 

Salling Group, Føtex Frederik Allé i Århus 

 

Tak til alle dem der som privatpersoner finder måder at bidrage til familierne eller vores arbejde 

på. 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår  

 

På vegne af Home-Start Århus 

Christina Hunderup og Iben Hultmann 
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