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Årsberetning 2021 
 

HOME-START Ikast-Brande er en nonprofit 

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 2021.  

En milepæl er nået 
HOME-START Familiekontakt Danmark har i 

år fået stor anerkendelse for det arbejde, der 

gøres for, at pressede småbørnsfamilier kan 

få den støtte, som de har brug for.  

Lone Møller, som for 13 år siden tog initiativ 

til at få HOME-START til DK, har haft en drøm 

om at få HOME-START på finansloven. I 

december 2021 lykkedes det! I Finansloven 

for 2022 er der afsat midler til 

landssekretariatets drift de næste 4 år til at 

understøtte lokalafdelingerne, udvikle og 

udbrede vores fantastiske organisation. 

Forud for dette er der gjort et stort stykke 

arbejde både på landsplan og lokalt gennem 

sociale medier og via politisk netværk for at 

synliggøre arbejdet.  

I september blev der sendt en delegation 

afsted til De Konservatives Landsråd i 

København for at modtage De Konservatives 

Samfundspris.  

I november mødtes Sisi Ploug Pedersen, 
fungerende generalsekretær i HOME-START, 
med Kristendemokraternes formand, Isabella 
Arendt, som sørgede for, at HOME-START 
Familiekontakt Danmark er kommet på 
finansloven.   

Best practise 
HOME-START er kommet på EU Kommissionens 

liste over dokumenteret Best Practise på 

kommissionens platform ”Investing in Children”. 

Michala Bruun Givskud, lokal koordinator fra Odens, Claus 
Brandstrup, landsformand og Sisi Ploug Pedersen, fungerende 
generalsekretær modtager de Konservatives Samfundspris af 
Mai Mercado, medlem af Folketinget. 

For det første forandrer det os som mennesker, når vi 

gør noget for andre. For det andet skaber et stærkt 

civilsamfund og frivilligt arbejde en solid 

sammenhængskraft i vores samfund. For det tredje kan 

man nå længere med civilsamfundet end med den 

offentlige sektor. Man kan i højere grad række ud og nå 

ind til et menneske end en offentlig myndighed fx kan. 
Uddrag af Mai Mercados begrundelse for Samfundsprisen 

Isabella Arendt, Jens Erik Skals og de øvrige lokale 
kristendemokrater, som stillede op til byrådet, besøgte HOME-
START Ikast-Brande i begyndelsen af november. Familievennerne 
Dorrit Madsen og Inger Siggaard og koordinator Hanne 
Hebsgaard fortalte om vores arbejde med at støtte lokale 
pressede småbørnsfamilier.  
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Vokseværk 
Flere og flere kommuner får øje på værdien af 

HOME-START, og der er nu 14 afdelinger. I 2021 

er der startet afdelinger i Ringsted og på Lolland, 

og i Vordingborg er der en afdeling på vej. De 

øvrige afdelinger er: Hjørring, Thy, Ikast-Brande, 

Aarhus, Hedensted, Vejle, Kolding, Tønder, 

Odense, Nordvestsjælland og Næstved.  

 

Fokus på faglighed og forberedelseskurser 
Alle koordinatorer i hele landet og 
medarbejderne på Landssekretariatet mødes 
3 dage om året til koordinatorseminar. Der er 
faglige emner på programmet og tid til 
erfaringsudveksling og socialt samvær. I år 
blev seminaret i marts aflyst pga. corona men 
til gengæld har Landssekretariatet faciliteret 
møder online minimum en gang om 
måneden med fokus på, hvilke konsekvenser 
myndighedernes restriktioner og 
nedlukninger havde for vores arbejde – og for 
at drøfte, hvordan vi bedst muligt kunne 
passe på både frivillige og familier.  

Online-møderne er kommet for at blive som 
et supplement til seminarerne, fordi det giver 
en god mulighed for sparring og 
erfaringsudveksling mellem koordinatorerne.  

I august var 
smittetallene så 
lave, at det var 
muligt at mødes 
til seminar.  

Materialet, som 
bruges til 

forberedelseskurset for nye familievenner, 
blev kigget igennem med henblik på at gøre 
det endnu bedre. Efterfølgende har Ole Kirks 
Fond givet en flot donation til projekt 
”Velforberedte frivillige”.  

Støtte til lokale børnefamilier  
2021 har været et år præget af 

coronapandemien. Ved årsskiftet var hele 

Danmark - også foreningslivet - lukket ned, 

hvilket betød, at familievennerne fik besked 

på, at de ikke måtte besøge deres HOME-

START familie. Familievennerne blev 

opfordret til at holde telefonisk kontakt med 

familien, men det var frustrerende at vide, at 

de ikke kunne komme på besøg og hjælpe i 

en periode, hvor familierne var endnu mere 

pressede. I mange hjem var der 

undtagelsestilstand! De var afskåret fra det, 

der plejer at være en selvfølge. Forældrene 

skulle være både skolelærer, rengøringskone, 

motivator, indkøber, kok, børnenes eneste 

sociale kontakt osv. osv. på en gang.  

Nogle familievenner var opfindsomme og 

valgte at bage til familien og sætte kagen på 

"Det har været helt fantastisk! 

Hun kommer uden fordømmelse! 

 

Hun er en voksen,  

som kan rumme min søn. 

 

Han har kunnet være sig selv  

- og fået ekstra nærvær". 

                                                       - En mor 



 

 

 
 

 

 

HOME-START Familiekontakt Ikast-Brande 

– støtte til familier med små børn 

Tlf. +45 25 76 55 56  
Mail:  ikast-brande@home-start.dk 
www.home-start.dk 

Lokal koordinator Hanne Hebsgaard 

Møllegade 20b, 7430 Ikast 

 

trappen, så der var lidt forkælelse i en hård 

tid. I perioder valgte nogle familievenner at 

mødes med familien udendørs fx på en 

legeplads, hvilket gav mulighed for et 

pusterum og en god snak.  

På grund af nedlukninger også i 2020 er 

forløbene blevet forlænget mere end normalt 

– og nogle forløb blev afsluttet i foråret uden 

at familievennen var kommet tilbage i den 

faste gænge med to timers besøg om ugen. 

Andre genoptog kontakten i løbet af 

forår/sommer.  

Statistik 
I 2021 har HOME-START Ikast-Brande haft 

forløb on/off i forhold til risikoen for 

coronasmitte i 36 familier med til sammen 79 

børn. 

Familietype: 

To forældre   16 

Enlig mor  19 

Enlig far  1 

 

Geografisk har de 36 familier fordelt sig på 

følgende måde: 

Ikast  15 

Brande  10 

Bording  4 

Engesvang  3 

Ejstrupholm/Gludsted 3 

Isenvad  1 

Nørre Snede   0 

Etnicitet: 

30 familier har dansk oprindelse og 6 familier 

har oprindelse i henholdsvis Sri Lanka, 

Litauen, Polen, Tyrkiet, Rumænien Egypten 

eller Syrien.  

Ønskeliste: 

9 familier ønsker pt. en familieven. 4 familier, 

som tidligere har fået støtte fra HOME-

START, har henvendt sig med ønske om at få 

en familieven igen – og desuden har 

koordinatoren har været på det første besøg 

i 5 nye familier, som ønsker sig en familieven.  

På dette besøg lytter koordinatoren til 

familien og spørger ind til, hvilken form for 

støtte, de ønsker - og hvad der skal til for, at 

de får mere overskud. Herefter arbejder 

koordinatoren på at finde den familieven, 

som passer bedst til familien. 

 

Det har været en gave at have en familieven, når man står 
helt alene! Fortæller en mor. Efter afslutning i HOME-START 
har Mor og familieven aftalt at mødes ind imellem. Skoene 
tilhører mor og hendes søn. 

Det har været utroligt svært at finde nye 

familievenner i 2021. Kun to nye er uddannet 

i år.  

 

 

”Vi er så glade for I eksisterer og 

blev sat i kontakt det er SÅ 

givende når netværket er lille og 

livet viser tænder”.  

  - En mor 
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Familierne 
Problemstillingerne i de familier, HOME-

START støtter er meget forskellige. Cirka en 

tredjedel af familierne kan med 

familievennens støtte i et halvt eller helt år 

genvinde overskuddet og komme videre 

uden yderligere støtte.  

Lidt flere end en tredjedel af familierne er 

mere pressede og har flere eller mange 

udfordringer på samme tidspunkt. I knap en 

tredjedel er der faglige indsatser fra 

kommunen sideløbende med en familieven 

fra HOME-START.  

HOME-START har et godt samarbejde med 

sagsbehandlere, sundhedsplejersker, 

Familiehuset og Familierådgivningen om de 

familier, som har komplekse og uoverskuelige 

problemstillinger. Kommunen skal levere den 

faglige indsats – og familievennen tilbyder 

relationer, omsorg og tid. Jo større og mere 

komplekse udfordringer familien har, des 

mere tid kræves der af koordinatoren til 

sparring, bisidning, ekstra opfølgningsmøder 

hos familien osv. Det er også koordinatoren, 

der har ansvar for at lave en underretning, 

når der er bekymring for et barn. 

Familievennerne 
På nuværende tidspunkt er 21 omsorgsfulde, 

kloge og praktisk begavede familievenner 

villige til at støtte en presset småbørnsfamilie 

i 2 timer om ugen for at give forældrene et 

tiltrængt pusterum og overskud i hverdagen. 

De fleste familievenner er matchet til én 

familie og et par familievenner støtter to 

familier i samme tidsrum.  

Familievennerne sætter en forandring i gang 

ved deres tilstedeværelse i familien. De 

vælger at bruge deres fritid på at skabe 

relationer til mennesker, som de ikke kender 

på forhånd. De lytter og giver 

opmærksomhed til børn og forældre, så de 

føler sig værdsat, og de følges med familien 

på et stykke af deres livsvej - også når det er 

op ad bakke.  Familievennerne giver desuden 

gerne en hånd med de praktiske gøremål. De 

fortjener en kæmpe respekt for det, de gør! 

 

HOME-START Genbrug i nye omgivelser 
HOME-START Genbrug slog dørene op første 

gang den 22. august 2014 på adressen 

Danmarksgade 16b i Ikast. Butikken sælger 

brugt børnetøj, legetøj, børneudstyr og – 

møbler. På grund af fugtproblemer, dårlige 

lagerforhold mv. besluttede HOME-STARTs 

lokale bestyrelse i slutningen af 2020, at 

 

”Man får på den gode måde en 

rolle som mor – eller 

bedstemor, men ikke den 

irriterende af slagsen”.  

”Og modsat kommunen, som 

har kompetence til at gribe 

ind i familier, har familierne 

en større tryghed ved os som 

familievenner. Vi er jo et 

tilvalg for dem. Vi er blevet 

lukket ind i deres liv, og vi 

kommer for at hjælpe”.  

Dorthe Dybdal, familieven 

 

”Jeg føler mig meget benovet 

over, at der var et fremmed 

menneske der ville bruge sin 

tid på at være der for mig og 

min familie i en svær tid”.  

- En mor  
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butikken skulle flytte til adressen Møllegade 

18a i Ikast, og koordinatorens kontor skulle 

rykke ind i den tidligere frisørsalon på 

Møllegade 20b. 

Butikken i Danmarksgade var ligesom alt 

andet ramt af nedlukning i starten af 2021, 

og i den periode gik nogle af de frivillige i 

butikken gik i gang med et kæmpe projekt, 

nemlig at rydde op og rydde ud i kælderen 

for at gøre klar til flytning. Samtidig brugte 

frivillige, koordinator, venner og bekendte 

uendelig mange timer på at komme til bunds 

med rengøring, renovering og maling af de 

nye lokaler.  

 

HOME-START Genbrug er flyttet til Møllegade 18a i Ikast 

 

Den 21. juni var de frivillige klar til at invitere 

kunderne indenfor i den nye butik. Der er 

ingen tvivl om, at de nye lyse og venlige 

lokaler, de store butiksvinduer og den større 

synlighed i Møllegade har været 

medvirkende til, at mange nye kunder har 

fundet vej til butikken, og at salget er øget 

væsentligt.  

Tak til vores nye udlejer, Claus Søgaard, for at 

give os gode betingelser og hjælpe os i mål 

med renoveringen på det nye lejemål.  

 

Koordinator Hanne Hebsgaard har fået nyt kontor på 
Møllegade 20b 

Fantastiske frivillige 
I HOME-START Genbrug er der i øjeblikket 15 

frivillige, 3 vikarer, en praktikant fra 

Jobcenteret og en praktikant fra STU.  

Anna Karina Groth er butikkens ”røde tråd”. 

Hun forsøger at have overblikket over butik, 

lager og vagtplan og sørger for, at alle 

informationer når alle frivillige.  

ALLE frivillige og praktikanter yder en 

imponerende indsats for, at butikken og 

varerne ser indbydende ud. De er ekstremt 

ansvarsfulde, møder trofast op og gør et 

kæmpe arbejde med at sortere, vaske og 

stryge tøjet, tjekke og vaske legetøj og bøger, 

samle og afprøve møbler og udstyr, sætte 

priser på osv. Kunderne bemærker, at 

varerne er i orden og roser personalet for 

den positive stemning i butikken og den 

venlige betjening.  
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Fællesskabet i butikken har stor betydning. 

Hver enkelt frivillig og praktikant bidrager 

med deres personlighed, evner og energi. 

Fællesskabet er præget af omsorg, respekt 

for forskelligheder, plads til sjov og alvor – og 

med mulighed for nye venskaber.  

 
 

Økonomi 
HOME-START er en nonprofit organisation, 

som selv skal finansiere driften og de 

projekter, som iværksættes.  

Afdelingen i Ikast-Brande finansieres primært 

af overskud fra HOME-START Genbrug og 

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: 

Stubkjær Invest: kr. 50.000 

Fonnesbæk Y’s Mens Club, Ikast: kr 7.600 

De Konservatives Samfundspris: kr. 4.184 

Salg af bøger på Ikast Bibliotek: kr. 1.000 

Føtex i Ikast donerer al den kaffe, der drikkes 

i HOME-START Genbrug. 

Bestyrelse og koordinator 
Koordinator Hanne Hebsgaard er ansat 28 

timer om ugen.  

Formand, Poul Brønnum 

Kasserer, Solveig Pedersen 

Børnesikkerhedsansvarlig, Bodil Mørk 

Menigt medlem, Margit Ross 

 

Nye vedtægter 

På landsplan er der i efteråret vedtaget nye 
vedtægter både for landsorganisationen og 
de lokale afdelinger. Det betyder, at der 
fremover skal være generalforsamling i 
lokalafdelingerne i marts måned.  

Den 15. marts inviterer 
HOME-START Ikast-
Brande til den første 
generalforsamling. Lone 
Møller, som har sørget 
for, at HOME-START kom 
til Danmark er inviteret 
som foredragsholder.  

Nyhedsbrev 
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.  

…………………………………………………………………….. 

På HOME-START Ikast-Brandes vegne. 

 

Med venlig hilsen  

Hanne Hebsgaard 

Koordinator i Home-Start Ikast-

Brande  

Den 9. september fejrede alle dem, der havde hjulpet med 
renovering, familievenner, frivillige og bestyrelse de nye 
lokaler med tid til snak og hygge - og alle de hotdogs man 
kunne spise. 

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

