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ÅRSBERETNING
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Kerneydelsen:
Vi havde 29 igangværende match med fra 2015.
I 2016 har vi matchet 37. Det betyder, vi i år har
haft 66 Match og at 190 børn har haft glæde af
en frivillig fra Home-Start.
Vi har fået 16 nye frivillige – så nu er vi 45
fantastiske frivillige familievenner i afdelingen.
Vi har en venteliste på frivillige, der gerne vil
være en del af vores afdeling og afholder derfor
allerede kursus igen i januar 2017.

Fællesfoto ved årets sommerfest i Cirkus
Kæphøj
Fællesskab har været årets tema i afdelingen.
Først blandt de mange frivillige, hvoraf en
voksende del ønsker at deltage i de mange
fælles arrangementer. På koordinatorsiden har
vi i år haft fornøjelsen af at være to – med den
særlige følelse af samskabelse det giver. Og
sidst, men ikke mindst, den fantastiske
oplevelse af fællesskab og sammenhold, vi
oplevede ved årets store sommerfest – hvor 110
forældre, børn og frivillige sammen skabte den
mest fantastiske dag.

I 2016 har vi, både i Kalundborg og Holbæk
passet børn, i forbindelse med
Sundhedsplejerskernes tilbud til kvinder med
efterfødselsreaktion.
I Kalundborg kører det hver uge, med mellem 24 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.
De frivillige børnepassere får meget ros af
sundhedsplejerskerne og mødrene er trygge ved
at overlade deres børn til dem.

Det blev også året hvor Odsherred desværre
ikke havde mulighed for at forlænge
partnerskabsaftalen, der ophørte 1 juli. Vi har
dog valgt stadig at forsætte med de match, der
allerede var lavet og håber forsat at kunne støtte
familier i det område ved hjælp af § 18 midler.
Heldigvis har både Kalundborg og Holbæk
ønsker at fastholde og forlænge samarbejdet ind
i 2017.

Jette passer børn og de andre passer på Jette.
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Synlighed:

Frivillige og Fællesarrangementer:

2016 blev skudt i gang med et godt årsmøde.
Denne gang var det Kalundborg, der lagde
hus til foredraget ”Pilot for dit barn”, Ulla
Dyrløvs kloge ord og tanker.

Vi har i år valgt at samle frivillig cafeerne fra
Holbæk, Odsherred og Kalundborg til 5
fælles arrangementer på Teglværket.
Det har betydet, at flere frivillige har lært
hinanden at kende på tværs af
kommunegrænserne.
Der er stor tilslutning til cafeerne og det er
både berigende og meget hyggeligt at bruge
tid sammen på den måde. Vi får vendt mange
spændende problematikker og lyttet hinanden.

I maj var vi til Folkemøde i Høng, hvor de
fine strikkede trøjer fangede Zenia Stampes
øje.
I juli mdr. deltog vi i Odsherreds store
Geopark festival. Tre fra bestyrelsen havde
lavet et skønt familiearrangement på stranden
– Eventyret om stenens dramatiske rejse.

Vi har også været synlige til det smukke Te
Selskab og til en blæsende frivillig fredag i
Kalundborg og Holbæk.

Vi har holdt fast i vores gode traditioner med
at holde en sommerfest og en julemiddag.
Men i år havde vi valgt at invitere familierne
med i cirkus Kæphøj til vores sommer
arrangement. Det var et stort tilløbsstykke og
en helt igennem vidunderlig dag. Louis
Nielsen Holbæk havde doneret 8000kr. til
dagen.

Efter forestillingen var der frokost i solen

En stor dansk virksomhed valgte at donere en hel
masse legetøj, penalhuse og skriveværktøj til vores
afdeling.
Vi besluttede at lave en hel masse små gaver til
pakkekalendere. Vi ville give dem til de forældre
der ønskede det – så de kunne give dem til deres
børn. Det var også en stor succes.
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Odsherred valgte ikke at forlænge deres
partnerskabsaftale fra juli 2016. Vi har dog
valgt at gennemføre de match, der kørte i
området. Og vi håber, at vi gennem §18 midler
forsat kan støtte de familier, der venter og
fastholde de skønne frivillige fra området.

En af de frivillige laver pakkekalender

De tre områder:
I Holbæk har der været mange match i 2016
Vi har kørt løbende med ca. 20 stk.
Derudover passer ca. 4-6 frivillige børn hver
anden mandag i efterfødselsreaktions gruppen.
Mange af de frivillige fortsætter i Home-Start
efter deres første familie og det betyder at vi
kender dem godt.
I Kalundborg startede året stille. I januar stod
en del frivillige og ventede på familier. Det
betød desværre, at en del af dem valgte at
stoppe i Home-Start og bruge deres gode energi
et andet sted. Men i marts væltede det pludselig
ind med henvendelser fra familier. Og nu
manglede området pludselig mange frivillige.
Vi fik dog hurtigt annonceret og afholdt kursus.
Så de mange familier kunne få den nødvendige
støtte. Vores samarbejde med
Sundhedsplejerskerne og i projektet GRO –
kører stadig godt.
I år har Rikke Kogi fra Kalundborg været i ansat
i Home-Start Nordvestsjælland 10 timer om
ugen. Hun er næstformand i Frivilligrådet og
hendes lokale kendskab og engagement har
styrket vores afdeling.
Vi har haft 12-15 løbende match + børnegruppe.

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 til
Odsherred Kommune
Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Til K-Gruppen – for jeres særlige støtte til
trængte familier i Kalundborg
Til Louis Nielsen Holbæk
Til Cirkus kæphøj
Til Holbæk Kopi
Til Green Corner i Holbæk
Til Lotte Nielsen og hendes familie
Til Rotary Holbæk
Til søde Inge Larsen der utrætteligt strikker
trøjer
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 2017

