HOME-START Familiekontakt THY
– støtte til familier med små børn

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Thy 2018
Fakta:
Afdelingen dækker Thisted kommune, som har ca. 43.751 indbyggere. Der er godt 3000 børn i
aldersgruppen 0 – 6 år i kommunen. Der er ansat to koordinatorer – hver på 10 timer pr. uge.
Derudover er der en bestyrelse på 4 personer. Formand Grethe Kirk, Næstformand
(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.
Igangværende familier i perioden:
Dec. 2017 – Dec. 2018: 33.
Afsluttede forløb i samme periode: 11.
Antal familievenner: 23
Antal butiksfrivillige: 25

Aktiviteter i årets løb:
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.
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Vi hjælper bl.a. familier med at strukturere hverdagens gøremål. Helt lavpraktisk støtter familievennen op
om de praktiske opgaver og tilrettelægger dem og hjælper til med dem sammen med familien således, at
familien lige så stille selv får mod og overskud til at tage sig af det.

Vi hjælper trængte og trætte familier Igennem den første tid med tvillinger, syge børn, anden sygdom hos
familiemedlemmer. Her støtter familievennen familien ved at drage omsorg og lytte, gå tur med de små,
lytte efter et sovende barn, lægge tøj sammen således, at familien kan komme til kræfter.

Home Start Thys koordinator
Rikke er med til møder i
kommunalt regi, hvor familien har
ønsket sig støtte og dermed en
tryg opbakning til at få sagt det
der kan være svært at sige eller at
huske at få sagt.

Vi er også ude i familier med
anden etnicitet end dansk, hvor
den danske hverdag giver plads til
Vores stand på Frivillig Fredag

undren og mange spørgsmål. Her snakkes dansk, der grines og bruges fagter. Men frem for alt så er
familievennen og familien her sammen om at forstå den danske hverdag. Der laves dansk mad, der laves
lektier, der leges og tales om børns hverdag. Alt sammen for at skabe en stærk ramme for familien, når de
selv skal videre.
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Udfordringer
Det kan være meget tidskrævende at finde den rigtige hjælp til familier med anden etnicitet end dansk. Det
er vigtigt, at Koordinator Rikke altid laver forarbejdet således, at familien får den rette hjælp. Nogle har
mest brug for Dansk Flygtningehjælp, der er rigtig skarpe til at udfylde skemaer, tage med på Borgerservice
efter stempler og anden registrering og ringe til Udenlandsstyrelsen. Vi kommer ind I billedet, når
hverdagen skal grundfæste sig.

Nogle familier kan være så udfordret, at det er svært at holde en stabil kontakt. Det slider på familievennen
som kan miste lysten. Samtaler med koordinator er her yderst vigtige og koordinator har ansvar for, at
familien får den rette hjælp. Nogle gange er der sat professionelt hjælp på og familien skal bare have ro.

Succeser
Dem er der heldigvis mange af og vi har nu i Thy efterhånden oparbejdet et rigtig fint netværk af gode
muligheder for anden hjælp til børnefamilier, hvilket virkelig giver vores arbejde et løft. Der er kvindecafe,
lektiehjælp, økonomisk rådgivning m.m. Vi har også stadig vores handymænd, der rykker ud til familierne.
Altsammen er med til at give vores og familiernes muligheder for fremgang et skub.

Samarbejde med loger og fonde.
Vi har her i vores tiende år oplevet stor opmærksomhed fra loger og fonde. Koordinator Rikke holder små
foredrag til deres møder og derefter donerer de en sum penge. De fleste gange beder de os selv om en
ansøgning, hvor vi specifikt søger til et arrangement eller til kontorudstyr og lignende. Det er fantastisk at
mærke, at så mange kender til vores arbejde og gerne vil støtte det. Mange siger, at de godt kan lide, at det
går til lokale formål – at det er familier i Thy der får hjælp.
Udfordringer:
Ingen.
Succes:
Masser af gratis pr, potentielle nye frivillige samt penge I kassen. What’ not to like.
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Home-Start Genbrug Thy.
Vi fejrede vores 5 års fødselsdag i juni med fest og flag. En børnehave kom med malede sten til vores
facade og der var kaffe og kagemand.

Foto fra fejring af butikkens 5 års fødselsdag

Butikken er fortsat vores livsnerve og det kører fuldstændig stabilt med alle dage dækket ind plus nye
afløsere tilmeldt. 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 mærker tydeligt.
Der er ikke blot tale om en god handel, men også om gode samtale og nye relationer opstår. De samles en
flok en aften og rydder op og gør rent, spiser sandwich og får snakket. De tager på ture sammen, hvor
butikken lukkes til middag. Sammen kører de ud og besøger steder, der har relation til Home Starts arbejde.
Den ånd og det udgangspunkt Home Start arbejde for og med (principper og praksis) er kendt for alle. Det
betyder at vores genbrugsbutik er en del af afdelingen og den skaber synlighed og PR i stor stil.
Mødrehjælpen har i november åbnet butik i Thisted og butikskvinderne har da spekuleret på
konsekvenserne. Men vi har på alle måder budt dem velkommen og tror fuldt og fast på, at blot endnu flere
nu vil handle genbrugstøj til børn.
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Udfordringer:
Lagerpladsen er stadig en udfordring, men der er etableret loftplads og butikskvinderne er overordentlig
meget opmærksom på at holde orden og opryddet.
Succes:
To nye afløsere har meldt sig, hvilket glæder os meget nu da mødrehjælpen jo også søger. Det er dejligt, at
vi har et godt ry. Indtjeningen er stadig god og giver ingen grund til bekymring.

Årsmøde lokalt.
Som altid afholde vi først på
året årsmøde lokalt, som var
åbent for alle. Vi fejrede
vores 10 års jubilæum og
Thy Gospel kom og gav
koncert, hvorefter de
overrakte 12.000 kr, som var
overskuddet fra deres gospelworkshop. Et samarbejde de
selv havde indbudt til. Der
var politikere, ambassadører,
frivillige og andre
interesserede til stede. En
fantastisk aften.

Vi får overrakt 12.000 kr af Thy Gospel

Udfordringer:
Ingen
Succes:
Gratis PR da avisen dækkede årsmødet, vi blev delt på Facebook og koret trak megen opmærksomhed. Og
ikke at forglemme; penge I kassen.
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Bestyrelsens arbejde.
I februar måned afholdte bestyrelsen bestyrelsesseminar sammen med de ansatte. Her brugte vi tiden på
at arbejde med kerneydelsen. Oplæg fra koordinator om matchningens mange facetter og derefter
drøftelser. Dagen gav en fælles platform for det vi alle, på hver vores måde, arbejder for. Bestyrelsen fik
ideer til andre netværk og et fint indblik I hverdagens arbejde for de ansatte.
Udfordringer:
Ingen.
Succes:
Dagen er godt givet ud ift. resten af årets opgaver. Der er tid til at gå i dybden og der er tid til at tænke
store tanker og samle dem til brugbare ideer.
Administrative opgave.
Koordinator Tina udfylder en fantastisk plads med de administrative opgaver, som er ret krævende især
tidsmæssigt. Den nye datalov har givet en masse arbejde og det er til tider en jungle at finde igennem.
Samarbejdet med vores kasserer er en stor hjælp og her mærker vi, at vi har et stærkt og godt team.
Databasen SUGAR er ikke blevet et redskab I hverdagen endnu, men er stadig i implementeringsfasen.
Udfordringer:
Der har været mange nye tiltag som vi skal arbejde med, ændre og sætte os ind I. Det forstyrrer hverdagens
andre opgaver meget og vi ser frem til en stabil periode, hvor der er tid til at implementere og rydde op
istedet for at udvikle og sætte nye tiltag i sving.
Succes:
Fordelingen mellem afdelingens to koordinatorer, hvor Tina i særdeleshed tager sig af de administrative
opgaver og Rikke tager sig af familierne og familievennerne, fungerer virkelig optimalt. Med kun en 20
timers afdeling og op til 27 familier igang på en gang, er det meget vigtigt, at timerne ikke spildes. Ved at
opdelingen er klar og vi hver især laver det, vi er bedst til, udnyttes ressourcerne optimalt. Møder og
overleveringer er sat i system og hverdagens fordeling er godt indarbejdet.
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Kursus.
Et kursus afholdt med 10 deltagere, hvoraf 4 var nye og 6 havde været på kursus før.
Udfordring:
Hvis nogen melder sig og ikke hurtigt nok kan komme på kursus, så mister vi dem. Folk vil gerne igang, når
de har meldt sig.
Kursus tager mange af afdelingens timer
Succes:
Det er en rigtig god løsning at blande nye og erfarne frivillige, da vi ellers sidder med for få og dermed
manglende dynamik og energi over de fire kursusgange. Vi har desuden erfaret, at alle er utrolig glade for
den erfaringsudveksling og vidensdeling der ligger i at være erfaren og ny sammen.

Vi er glade for det nye kursusmateriale

Vi afholder gennemsnitligt et kursus om året og dette er fint. Vi har en fast stab af familievenner, der
trofast tager en ny familie, når den gamle er afsluttet. Desuden tilbydes butiksfrivillige ligeledes kursus,
hvilket de også gør brug af. Hermed får de en grund indføring i vores arbejde og kan formidle det i deres
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arbejde i butikken. Det hænder også, at de bliver så grebet, at de vælger at blive familieven. Herved bruges
afdelingens timer optimalt, da vi ensretter rammerne for nye frivillige over hele linien.

Jubilæumsfest for alle frivillige i Home-Start Thy
Vi har fejret vores 10-års jubilæum ved at invitere alle frivillige, ambassadører og handy-mænd til et brag af
en fest hos et bestyrelsesmedlem der har en gildesal. Maden kom udefra til en god pris, bestyrelsens
ægtefæller vartede op og stod i køkken. Formanden bød velkommen, koordinator Rikke holdt festtale og
der blev afholdt en Kahoot (konkurrence på telefonen med viden om HS Thy – med præmie til vindere) Og
selvfølgelig sang vi. Bestyrelsen havde bagt til dessertkagebord.
Udfordringer:
Ingen
Succes:
En fantastisk måde at samles på. Flere ytrede efterfølgende stor begejstring for netop at have mødt andre
fra Home-Start Thy. Man mærkede virkelig stolthed over at være sammen om dette arbejde og mange nye
relationer blev indgået. Home-Start virker bare i mange sammenhænge. Bestyrelsen blev synliggjort for
mange og ved at de frivillige mærkede, at ægtefæller bag koordinatorer og bestyrelsen bakkede op opstod
der en særlig stemning af familiefest. Vi havde alle et fælles tredje!!!

Samarbejde med ELSK Thisted (en organisation der arbejder for at gøre Thisted til et rart sted at være)

Igen i år blev der i samarbejde søgt penge hjem til en wellness-tur til 10
børnefamilier, som kom til Ønskeland v. Brovst og som efterfølgende mødes
til forskellige arrangementer 6 gange i årets for at pleje og styrke netværk
mellem familierne.
ELSK har også startet en kvindecafe, hvor en del kvinder fra vores familier er
med.
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ELSK tager ud til enkeltstående hjælpeopgaver (tømme tagrender, køre med storskrald, flytte for nogen,
rydde op efter vandskade m.m.)
Altsammen jo helt fantastiske ting at kunne gøre brug af, når vores familier skal have den helt rigtige hjælp.
Udfordringer:
Det kan være svært at få familierne afsted til et arrangement, men når familievennen bakker op og evt.
tager med, bliver det nogle gange nemmere. Når en familie virkelig er presset, kan det være svært at være
tryg ved at lukke andre ind. Men Home-Start kan være et fint bindeled og dermed får familien ordnet ting,
de ellers ikke ville have råd til eller mulighed for.
Succes:
Det er utrolig virkningsfuldt for familierne at mærke, at Home-Start sammen med familien finder de rette
muligheder til dem. Vi kan, fordi familievennen kommer i hjemmet og kender familien, nå at træde til før
en udfordring bliver alt for stor. Mange familier har god gavn af vores samarbejde med ELSK og ELSK nyder
meget godt af, at vi som bindeled kan få ELSKs initiativer til at leve og vokse.

På lokalafdeling Thy´s vegne
Koordinatorer Rikke Riis Kirk og Tina Førby Larsen
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