
 

 

Home-Start Odense  
Årsberetning 2021 

 

 
 

Tekst: Lavet af Home-Start Danmark 
Melodi: Bjældeklang 

 
”Julen den er sej - i hvert fald hjemme hos mig 
Vasketøj og meget støv og børnehulumhej 
Men så kommer Søs - mit Home-Start englekys 
Hun kan sprede liv og lys og hverdagstrylledyst 
 
Frivillig, frivillig, over vej og sti 
kan man høre Siv og far og moas nødhjælps skrig. 
Frivillig, frivillig gennem mark og skov 
kommer på et lynvisit, ih hvor er det sjov. 
 
Home-Start stiller op, når stjernen er i top 
Julefreden sænker sig, når der er vasket op 
Sneen daler hvid i denne juletid 
Og vi ønsker alle jer december uden splid 
 
Frivillig, frivillig, over vej og sti 
kan man høre Siv og far og moas nødhjælps skrig. 
Frivillig, frivillig gennem mark og skov 
kommer på et lynvisit, ih hvor er det sjov. 
 
Der er mange børn, vi må bruge hvert minut 
Både store og de små – med bleer og med sut 
Omsorg har vi med og ro i spandevis 
Familievenner har fortjent en dejlig julepris 
 
Frivillig, frivillig, over vej og sti 
kan man høre Siv og far og moas nødhjælps skrig. 
Frivillig, frivillig gennem mark og skov 
kommer på et lynvisit, ih hvor er det sjov.” 

 

Kære alle   
 
Så nærmer vi os julen og et nyt år står for døren, 
derfor får I denne årsberetning.  
 
Her kan I læse lidt om året, der er gået, hvor vi særligt 
har fremhævet vores 10-års jubilæum og at HOME-
START DANMARK ER KOMMET PÅ FINANSLOVEN. Jep 
vi er meget stolte.  

Men først til den lille fine Home-Start julesang. Den er 
lavet på nul komma dut som en del af en skæg 
underholdning i et online møde med koordinatorer på 
tværs af landet i Home-Start. Vi har ligesom mange 
andre arbejdspladser fundet fidusen i at mødes 
online. De efterhånden mange videomøder om 
håndteringen af Covid19 har været informative og 
bidraget til god sparring, men det har også lært os at 
man godt kan mødes virtuelt om et fagligt tema eller 
lidt skæg og underholdning, som da vi fx lavede 
sangen. Tænk sig man kan opleve fællesskab, 
samhørighed og være innovative ved at kigge ind i en 
skærm mange mennesker på en gang. Det er noget af 
det gode, vi har lært ved denne pandemi. Ellers er der 
vist desværre ikke mere godt at sige om Corona.  

Vi hepper på at dette snart er over og vi sender de 
bedste tanker til jer, der er særligt ramt i jeres arbejde 
og i jeres dagligdag.  
 

Hilsner fra Formanden 
Kære alle 
Som lokalformand for Home-Start Odense er jeg 
umådelig stolt over at være en del af det vigtige 
arbejde som vi i fællesskab løfter som familievenner, 
frivillige, bestyrelse og koordinatorer. Jeg er ydmyg 
overfor jeres engagement, motivation og faglighed, 
der gør, at vi i Home-Start Odense hver eneste uge 
hjælper familier med en håndsrækning, når der er 
brug for det. Vi er omsorgsfulde hænder, hjerter og 
hjerner.  
 
10 år er gået for Home-Start Odense. Og sikke år. Dem 
har vi fejret på fineste vis i efteråret. En stor tak til jer 
alle for at bidrage i alle årene og også tak for 
deltagelse i festligheden i efteråret. 
 



 

 

Nu går vi ind i ny tid. Home-Start Odense er nu en 
forening, og medlemmerne er alle jer seje frivillige. I 
første kvartal skal vi holde generalforsamling, hvor vi 
skal vælge medlemmer til bestyrelsen og jeg vil gerne 
her benytte lejligheden til at opfordre til at stille op til 
bestyrelsesarbejdet.  
 
En ganske særlig tak skal lyde til Michala, Thea og 
Bente, vore tre koordinatorer. I en tid med vanskeligt 
gjorte vilkår for at løse opgaverne grundet Corona, har 
de sørget for at være det stærke kit mellem frivillige, 
familier og bestyrelse. Tak til jer for jeres fornemme 
indsats. 
 
Jeg glæder mig til det kommende år. 2022 bliver 
fantastisk spændende i Home-Start. Det kan jeg sige 
både som formand for Home-Start Odense og som 
landsformand.  
 
Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et fantastisk 
nytår. 
 
Gode hilsner, 
Claus Brandstrup 
Formand for Home-Start Odense 
 

Et foranderligt år 

Ja der er sket meget med Home-Start i løbet af året. I 
januar var vi ramt af nedlukninger og mange havde 
angst for at danne nye relationer. Derfor havde vi få 
match og endnu færre henvendelser fra både frivillige 
og fra familier.  Frivillige, der før var robuste og fyldt 
med overskud skulle passes på, og småbørnsfamilier 
var isoleret og følte sig pressede i en travl hverdag. 
Hvis en familie i forvejen følte sig alene, så har 
ensomhedsfølelsen i år været altoverskyggende. I 
nogle familier har dét at have en familieven, at dele 
sorger og glæder med været afgørende for at dette år 
ikke har været helt så sårbart. Det der helt 
medmenneskelige i at give en hånd til en familie i 
knæ, det er så smukt og hele essensen i Home-Starts 
arbejde.  

 

Samtidig var vi, som Claus Brandstrup beskriver, 
organisatorisk i gang med en lang proces med at gå fra 
organisation til en forening med nye vedtægter, 
repræsentantskab, ny landsbestyrelse og ny 
sekretariatsleder eller nærmere bestemt 
generalsekretær.  

Landssekretariat  

Det ligger centralt i Odense og består, udover en 
landsbestyrelse, af fire ansatte; fungerende 
generalsekretær Sisi Ploug Pedersen, 
landskoordinator, Berit Yding Sørensen, projekt- og 
kommunikationsmedarbejder, Anne Sofie Lajmiri og 
en sekretariatsmedarbejder, Tove Touri Hellelund.  

Landssekretariatet står blandt andet for at etablere 
nye lokalafdelinger og understøtte de eksisterende. 
De arrangerer årlige seminarer, der kvalitetssikrer og 
opkvalificere Home-Start. Home-Start Danmark er 
som nævnt netop kommet på Finansloven, det er så 
stort. Det er der blevet arbejdet intens på i mange år 
og nu er det lykkes. Forhåbentlig kan det øge 
synligheden og bane vej for flere lokalafdelinger.  

Home-Start har på nuværende tidspunkt 
lokalafdelinger godt fordelt i hele lande. 
Nordvestsjælland, Næstved, Ringsted, Lolland, 
Odense, Tønder, Kolding, Vejle, Hedensted, Aarhus, 
Ikast-Brande, Hjørring og Thy. Flere af afdelingerne 
har to koordinatorer ansat. I Odense er vi tre.  

 

 

 



 

 

Vores lokalafdeling  

Bente Buch Pedersen er ansat på 25 timer pr. uge 
Thea Rehnholt Mammen ansat på 15 timer pr. uge og 
Michala Bruun-Givskud er ansat på fuldtid.  

 

 

 

 

 

 

Koordinator, Bente Buch Pedersen 

 
Koordinator, Thea Rehnholt Mammen 

 

Koordinator, Michala Bruun-Givskud 

I afdelingen har vi 5 bestyrelsesmedlemmer. De er 
lokalafdelingens fundament, de er arbejdsgiver, de 
skaber grundighed og orden på tingene og støtter 
koordinatorerne løbende.  

 
 
 
 
 

Formand  

Claus Brandstrup 
Leder, Odense Kommune 

 

 

 

Kasserer  

Ingelise Bech Hansen 
Pensioneret jurist 

 

 

 

 

Børnesikkerhedsansvarlig  

Vibeke Meyer 
Afdelingssygeplejerske på OUH  

 
 

 
 
Medlem  

Birgit Navne 
Pensioneret Sygeplejerske 

 
 
 
 

 
 
Medlem  

Merete Ruager 
Sekretariatschef 
Professionshøjskolen Metropol 

 

 

 



 

 

Hver Home-Start afdeling er en selvstændig enhed i 
forhold til økonomi, lokale aftaler og al kontakt med 
familier og rekruttering af frivillige. En 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 familier 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. 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.  

Basen i Storms Pakhus  

Vi holder til i et kreativt værksted i 
Storms Pakhus. Storms Pakhus er et 
street food madmekka centralt 
beliggende i Odense som et skønt 
samlingspunkt med lækre 
madboder, events, koncerter og 

workshops. Det er vældig godt besøgt og derfor det 
perfekte sted for os at være synlige.  

Det er ikke tilfældigt at vores container i Storms 
Pakhus er polstret med slidte kasserede bøger. Det er 
for at sætte fokus på Home-Starts bogtilbud.  
 

 

I samarbejde med bibliotekerne tilbyder Home-Starts 
frivillige familievenner at hente skræddersyede 
bogpakker til familier, der får støtte af Home-Start.  

Bøgerne udvælges med omhu, så de passer til 
børnenes alder og interesser. Derefter bringes de 
direkte hjem til familiernes stuer.  

At læse en god bog sammen med børn kan skabe rum 
for ro, samvær, fordybelse og fantasi.  

Det kreative værksted fungerer både som kontor og 
butik. Butiksfrivillige gør et stort arbejde med at sy og 
producere bæredygtige produkter som stofgaveposer 
og bivoks-madpakkeposer. Poserne er syet af 
genanvendt bomuldsstof og bivoksen er doneret af 
lokale biavlere.  

Bivoksposerne fungerer som nem og bæredygtig 
madindpakning, der er godt for miljøet og det 
mindsker fx forbrug af plastik og sølvpapir. Bivoksen 
har en naturlig og antibaktiel egenskab, der gør at 
maden kan holde sig frisk længe. Det er let af rengøre 
og genanvende.  

I år er der også blevet produceret de fineste 
flagranker, hvor man kan bestille navn på.  

Når man køber hos os, så støtter man arbejdet med at 
finde frivillige til pressede småbørnsfamilier lokalt i 
Odense.  

 



 

 

 

Samarbejde med Børneloppen  
 

Børneloppen ligger på 
Blangstedgårdsvej i Odense 
og er et 
genbrugssupermarked for 
familier, hvor man lejer en 
stand og sælger sit aflagte 
børnetøj mm. Børneloppen 
har valgt at donere to stande 

til os. På stand 4 og 189 sælger vi brugt tøj og bøger. 
Desuden kan de andre stande donere det de ikke kan 
få solgt. Det er et samarbejde som er meget 
værdifuldt for os. Det giver både fin indtjening og god 
synlighed og det ligger godt i tråd med vores fokus på 
genbrug og bæredygtighed.  
 

 Jubilæum - Skål i tyttebærsaft  

I efteråret kunne vi fejre 10-års jubilæum. Tusind tak 
til alle, der var med til at fejre Home-Start Odenses 
10-års jubilæum i IKEA Odense. Vi tror at dagen vil 
blive husket, som et skønt og anderledes jubilæum i 
børnehøjde. Vi var over 100 børn og voksne samlet en 
skøn eftermiddag, hvor alle kunne nyde engagerede 
taler fra blandt andet Borgmester Peter Rahbæk Juel 
og Rådkvinde for Børn- og Ungeforvaltningen Susanne 
Crawley.  

 

 

 

 

 

Det blev så festligt på en hverdagsagtig måde, fordi 
IKEA Odense støttede festen og skabte rammerne 
med lokaler, vidunderlig god service, dejlige 
hverdagsmad med kaffe og kanelsnegle, kødboller og 
kartoffelmos.  

Vi skålede i tyttebærsaft og blev underholdt af skøn 
jazzmusik leveret af Hans Mydtskov og Morten Nordal 
i Duoen - Mydtskov/Nordal Duo.  

Der var skønne glade børn, der hvirvlede dansende 
rundt til gamle børnesange med jazztoner, der kunne 
høres langt ud i varehuset.  

Dagen sluttede med at mange børn og voksne stod 
samlet og smurte morgendagens madpakke. Det var 
et skønt hverdagsindblik med stor fællesskabsfølelse. 
Det bedste af det hele var, at Home-Starts værdier så 
fint skinnede igennem.  

Vi ønsker at være familiens stemme, der bidrager til at 
bryde tabuet om, at det er svært at bede om hjælp. Så 
at se forældre tale sammen på kryds og tværs og 
måske danne nye relationer, fordi børn fandt 
hinanden og legede dejligt sammen. Det var stort. Det 
har så stor betydning at høre forældre fortælle om det 
overskud, de har fået via støtten fra deres søde 
frivillige familievenner.  

 
  

Aktiviteter 

Sommerfest og årsmøde Vi var en stor dejlig flok 
samlet midt i sommervarmen i Storms Pakhus. Det var 
et par hyggelige timer med gode muntre samtaler og 
dejligt mad.  
 

 



 

 

Frivillig Galla Til årets Frivillig Galla havde vi mulighed 
for at være samlet igen og fejre frivilligt arbejde i 
Odense.  
 

 
 
Det flotte arrangement er arrangeret af blandt 
Frivilligcenter Odense og det blev holdt på Posten. Her 
fik vi skøn mad og god underholdning. Vi blev særligt 
fejret, da Frivillig Galla´20 forrige år var aflyst, men 
der vandt vi Bæredygtighedsprisen, så i år vi var en tur 
på scenen under store klapsalver.   

 
 
Krea-værksted Vi har haft en par gode dage, hvor vi 
har mødes i Storms Pakhus ved workshop-området og 
lavet hjemmelavede ting og sager. Det var en fin måde 
at mødes på og enten producere til vores egen butik 
eller til sig selv. Vi gentager succesen i det nye år.  Følg 
evt. med her:  
https://www.facebook.com/events/89711963116842
4/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samarbejde med kulturmaskinen Vi har fået midler til 
at opstarte ler- og tekstilværksteder på 
Kulturmaskinen til familier. Vi forventer at starte til 
marts måned. Ideen er at familier med familievenner 
kan få mulighed for at lave kreative ting sammen.  
 
Gravidprojekt Vi har indgået et pilotprojekt med 
Odense Kommune, hvor vi har udvidet målgruppen til 

også at omhandle gravide. Der har været god 
interesse fra både frivillige og fra fagfolk, dog halter 
det lidt med at finde gravide. Der er nogle måneder 
tilbage i projektet, og vi ser frem til at få lavet nogle 
gode match i det nye år.  
 
Status er, at vi er kommet godt igen, trods det lave 
antal match ved årets start. Derfor slutter vi dette år 
med at 30 søde og pressede småbørnsfamilier får 
støtte af 30 søde og rolige frivillige familievenner.    

TAK  

Der er sket meget det sidste år, tingene har udviklet 
sig og er kun blevet bedre og bedre i takt med at 
vaccinerne er blevet rullet ud, og der er blevet en 
stærkere støttepæl rundt om Home-Start.  
 

Tak til alle jer gæve, dygtige og omsorgsfulde frivillige. 
Både jer i familierne, jer i det kreative værksted og jer 
i bestyrelsen. Foruden jer frivillige er vi også 
afhængige og taknemmelige for jer tilskudsgivere:  

Tak til IKEA, Børneloppen og Storms Pakhus. Til 
Odense Kommune, Børne- og 
Undervisningsministeriet, PUF-puljen, Poul Erik Bech 
Fonden, Odd Fellows søsterloge nr. 77 Pax Eterna og 
Revision Rosendal.  

Tak til alle jer, der gør det muligt; 
samarbejdspartnere, politikere og kontaktpersoner i 
Odense Kommune.  

Uden alle jer - ingen Home-Start. Glædelig jul og godt 
nytår til jer alle – KH fra os i Home-Start Odense.  

https://www.facebook.com/events/897119631168424/
https://www.facebook.com/events/897119631168424/
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