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ÅRSBERETNING 

HOME- START 

NORDVESTSJÆLLAND 2017 
 

 
Frivilligcafe hos Rikke i oktober   

 

Omsorg, nærvær, praktisk hjælp - og sjov - 

har været årets tema i afdelingen.  

Home-Starts grundlægger Margaret Harrison, 

afsluttede tit sine sætninger med tilføjelsen – 

"and fun".  

Fordi værdien af det gode varme grin 

sommetider kan løfte en situation ud ad 

håbløsheden og ind i handlerummet. Sjov kan 

lyse selv de mørkeste steder op.  

Og det er ofte den beskrivelse familierne bruger 

om de frivillige i Home-Start Familiekontakt. -

At de kommer med overskud, varme og lys ind i 

en presset hverdag.  

Også når vi mødes til frivillig Cafe eller i andre 

sammenhænge, er det meningsfyldt samvær 

fyldt med gode grin og varme mennesker.   

 

Kerneydelsen:  
I 2017 måtte vi for første gang bede 

kommunerne holde igen med uddelingen af kort 

til nye familier, da Rikke stoppede i februar 

måned på grund af manglende økonomi. 

Heldigvis kunne vi genansætte hende i august 

og åbne for nye familier i både Holbæk og 

Kalundborg.  
Vi har i år haft 61 familier, der har fået eller får 

støtte gennem Home-Start Nordvestsjælland i 

2017.  Samtidig er antallet af familier, der 

ønsker en frivillig historisk lang.  

I 2017 har vi både i Kalundborg og Holbæk 

forsat passet børn, i forbindelse med 

Sundhedsplejerskernes tilbud til kvinder med 

efterfødselsreaktion.  

I Kalundborg kører det hver uge, med mellem 2-

4 børn. I Holbæk er det hver anden uge med 3-5 

børn. Det er en opgave, der ligger lidt ved siden 

af vores kerneydelse – men for kvinderne er 

vores børnepasning den faktor, der gør det 

muligt for dem at deltage i tilbuddet. Så der er 

ingen tvivl om vigtigheden. 

Odsherred kommune har af økonomiske grunde 

desværre valgt at afslutte samarbejdet med 

Home-Start. Det betyder at de nuværende forløb 

afsluttes med udgangen af 2017.  

 

Synlighed:  

 
Mange fra afdelingen deltog i Home-Start 
Danmarks landsmøde i Vejle.  

 

2017 blev skudt i gang med et fantastisk 

Landsmøde, hvor vi fik mulighed for at møde 

Home-Start folk fra hele landet. Svend Åge 

Madsen satte farrollen i fokus med et 

spændende og relevant oplæg.  

 Til vores lokale årsmøde havde vi i år valgt 

at dele ud af vores egen viden og erfaring. 

Blandt andet en skøn mor, meget rørende om 
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den betydning den frivillig fra Home-Start  

havde haft for dem.  

Det blev en hyggelig aften på biblioteket i 

Holbæk med mange frivillige og en del nye 

ansigter.  

Vi har været til folkemøde i Høng, lavet 

oplæg om småbørnsfamilier i Sdr. Jernløse 

kirke, undervist på UCC Absalon, deltaget i et 

solfyldt Te selskab på Holbæk museum, haft 

stand på Erhvervsmessen I Kalundborg og 

været til Frivillig fredag i Kalundborg. 
 

 
Home-Start Nordvestsjællands svar på Spice Girls 

til Frivillig fredag i Kalundborg  

 

 

Frivillige- og fællesarrangementer: 
Frivilligcafeer hver anden måned er blevet en 

hyggelig tradition med både fagligt indhold 

og plads til hygge, kram og gode grin.  

 

 
Frivilligcafe i Kalundborg hos Rikke. 

 

 

Vores Skønne cirkussommerfest i Cirkus 

Kæphøj var igen i år godt besøgt af både 

frivillige og familier. Det var en magisk dag  

 
 

 
 

En stor dansk virksomhed valgte igen i år at donere 

en hel masse legetøj, penalhuse og skriveværktøj til 

vores afdeling.  
Vi har lavet en hel masse små gaver til 

pakkekalendere.  Vi har givet dem til de forældre, 

der ønskede det – så de kunne give dem til deres 
børn.  

 
De frivillige laver pakkekalender 
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Sammen om tryghed og Trivsel  
Vi har i samarbejde med Trygfonden lavet 

projektet "Sammen om tryghed og trivsel".  

Projektet sætter særlig fokus på de familier, der 

står i en udsat position.  

I Home-Start oplever vi, at en del familier har 

brug for støtte til at få den hjælp, de har brug for 

uden for Home-Start.  

Koordinatoren bruger ressourcer på at skabe 

rammerne for den frivilliges indsats ved at støtte 

familierne i at få den hjælp, de har brug for fra 

andre instanser. Det være sig arbejdspladsen, 

uddannelsesstedet, statsforvaltningen, 

kommunen eller andre. 

Den frivillige tilgang vi har i Home-Start har 

vist sig at været en fantastisk brobygger til de 

offentlige systemer og andre instanser, der kan 

hjælpe særligt pressede familier videre i deres 

liv.  

Med Trygfondens midler har vi fået ressourcer 

til at løfte denne opgave – og vi glæder os til at 

blive klogere på samspillet med kommunerne 

og dele de erfaringer vi får i løbet af den tid 

projektet kører.  

"Hvilke faktorer bevirker på et givent tidspunkt 

en positiv forandring for familien?" 

 

 

 

 
Tak til…  
Tak til alle de skønne forældre, der har turdet 

række hånden ud efter støtte.  

Tak til alle de fantastiske frivillige, der finder 

glæde og overskud i at støtte og hjælpe andre. 

Tak til bestyrelsen for jeres opbakning og 

engagerede arbejde.  

 

Tak for omsorg – og sjov  

 

Tak til  

Trygfonden   

Odsherred Kommune  

Holbæk Kommune  

Kalundborg Kommune  

Til K-Gruppen – for jeres særlige støtte til 

trængte familier i Kalundborg  

 

Til søde Inge Larsen og Asta fra Fårevejle der 

utrætteligt strikker trøjer og sokker  

 

På Vegne af Home-Start Nordvestsjælland 

Rikke Kogi & Stine Welent Andersen  
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Tusind tak for et fantastisk år – vi glæder os til 2018 

 

 
 

 

 

 

 


