
Evaluering 

Projektbeskrivelse: 

Navn: ”Med hånd og Hjerte” 

Emne:  

Frivilligt diakonalt arbejde på tværs af sognegrænser i hele Skive Kommune. Arbejdet er funderet i 

Den folkekirkelige bevægelse Indre Mission i Skive.  

Målgruppe:  

Mennesker, som på en eller anden måde har behov for kontakt og evt. praktisk hjælp. Mennesker 

som har et svagt netværk, og som ikke rummes indenfor kommunale hjælpemuligheder. (Ensomme, 

social og psykisk handicappede, enlige forældre med børn og andre som mangler netværk.  

 

Tid, sted og aktør:  

Efter opstarten af vores frivillige diakonale arbejde i efteråret 2013 ansøgte vi Den folkekirkelige 

Udviklingsfond om støtte til vores indsats.  

 

Opnået støtte:  

90.100 kr. til et projekt år som kom til at løbe fra august 2014 – 2015. 

 

Note fra projektansøgningen: 

 

 

 

 

 

Begrundelse for ansøgning om 

støtte

 



Projektets formål:  

Ud fra et kristent grundlag ønsker vi med projektet Med Hånd og Hjerte at møde mennesker med 

særlige behov, som ikke kan imødekommes af offentlige myndigheder.  

Vi ønsker at stå til rådighed med vores tid, nærvær og praktisk hjælp.  

Vi ønsker også at give mulighed for at danne netværk og gode oplevelser i et fællesskab med andre.  

 

Projektets indhold:  

Projektet kører i to sideløbende spor. 

1. Vi arbejder frivilligt diakonalt ude i hjemmene. Vi har løbende fået henvendelser om 

forskellige behov for hjælp fra såvel borgere men i særdeleshed fra Skive Kommunes 

socialarbejdere. Vi har haft kontakt med omkring 65 forskellige, hvor flere af kontakterne 

fortsætter. Arbejdet fungerer rigtig godt med vore frivillige, som møder mange 

tilkendegivelser og glæde fra forskellig side. 

2. Fra 1. august 2014 fik vi som følge af støtten fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 

mulighed for at ansætte Henrik Dideriksen som projektkoordinator 5 timer pr. uge. Henriks 

diakonale arbejde består udover at deltage i det diakonale arbejde på linje med de frivillige 

også i at arrangere cafe` og fællesskaber for både børn og voksne som mangler netværk.   

Arbejdsbeskrivelsen lyder:  

 Planlægge og tilrettelægge familiecafe `aftner med spisning og kreative tilbud.  

 Koordinere arbejdsopgaverne i forbindelse med cafe aftner i samarbejde med Missionshuset 

børneklubber, Familieudvalgets medarbejdere og udvalget for Med Hånd og Hjerte.  

 Være til stede på cafe aftner til rådighed for samtale. 

 Følge op på de kontakter, der opstår i caféen eller efter henvendelse 

 Tilrettelæggelse og udførelse af ekstra/særlige børnearrangementer i forbindelse med familie caféen. 

 Er ansvarlig for at føre timeregnskab og forbrug i forhold til projektet.  

I forbindelse med projektet har vi haft en frivillig til at føre kasseregnskab. 

Vi har haft en kassekredit hos Indre Mission i Fredericia. Der har vi også bedt om revisor 

hjælp i forbindelse med opgørelse af regnskabet. 

Erfaringer og resultat:  

 

Diakonal hjælp 

Udover positive reaktioner fra folk, der har modtaget hjælp, har vi fra medlemmer af 

landsforeningen Sinds Pårørende mødt taknemlighed for den opgave, vi har taget på os. Flere af 

kommunens sagsbehandlere og sundhedsplejersker har også udtrykt glæde for arbejdet, som har 

været til gavn for familier som ikke kunne få hjælp fra andre. Kommunen har medvirket til at 

udbrede kendskabet til vort arbejde bl.a. ved at formidle vores brochure. 

 

 

 



 

Cafe ‘aftner 

Vi møder en del enlige forældre i vores praktiske arbejde med Med Hånd og Hjerte og ville gerne 

give dem en friaften fra madlavning osv.  

Der har været sat flyer op om tilbuddet på biblioteker og steder rundt omkring, hvor der er mulighed 

for opslag. 

I indbydelsen lyder det: 

Alle mødre/ fædre og børn og alle som er interesseret er velkommen til Familiecafe` med hygge, 

snak, spil og mad. Aftenen slutter med en aftensang. 

Vi har haft i alt 13 cafe’ aftner, hvor der har været fra 10 til 38 deltagere (børn og voksne) samt de 

frivillige. Maden har været gratis. Vi har ikke haft tilmeldingspligt.  

Der har været tilbagemeldinger om, at det har været hyggeligt og et godt tilbud. Vi havde dog en 

lille forventning om et større fremmøde, da vi oplever, at der kunne være et behov. 

Børnefestival 

Vi har ønsket at give børn fra hele Skive kommune glæde og opmærksomhed ved at arrangere 

Børnefestival, hvor vi også kunne få mulighed for at fortælle om og dele indbydelser ud til klubber 

og sommerlejre, som er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 

Vi havde børnefestival den 4. juni ved Resen Skole og en ny er planlagt til den 25. august ved 

Aakjærskolen. 

Børnefestivalen på Resen Skole blev et tilløbsstykke. Der var ca. 150 børn + forældre 

Der var hoppeborge, snobrødsbagning, bibelhistorie, konkurrencer, balancecykler, slikgevinster 

osv. (Der blev bagt vafler af 17 kg mel) 

Arrangementet gav anledning til mange småsnakke med børn og forældre. Dette har uden tvivl 

været årsag til, at ekstra mange, ca. 80 deltog i vores to sommerlejre. Af disse var en del børn fra 

vanskeligt stillede hjem bl.a. med enemødre/ fædre, hvor børnene trængte til samvær med andre 

jævnaldrende i en lang ferieperiode.  

Vi gentager forhåbentlig festivalen med samme succes i august.  

Skive Frivillighedsmesse 2014 

Den 26. september 2014 havde Skive Kommune arrangeret en Frivillig Messe hvor vores 

projektkoordinator Henrik også var initiativtager til, at vi fik en stand, og der blev gjort opmærksom 

på arbejdet Med hånd og Hjerte. 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlagt forskelligt, som beskriver initiativerne. 

 Flyer /invitationer til familiecafe` efterår 2014 og forår 2015 

 Flyer om Børnefestival 

 Udklip fra avis  

 Enkelte uddrag fra mails: 

”Herfra os skal der lyde en stor TAK for jeres indsats i …” 

”Vi glæder os sammen over jeres store arbejde…” 

”Vi kunne ikke ha løftet opgaverne…” 

”Jeg glæder mig til at lære jer nærmere at kende…” 

”I og jeres organisation ønskes et godt og lykkebringende nytår…” 

”I er til så stor hjælp også på det psykiske plan…” 

”Det letter, at der lige kommer en ekstra hånd. Specielt lige nu, hvor der virkelig er 

pres på hele familien…” 

 

 

 

Regnskab med videre ønsker vi at der bliver redegjort for og revideret via Indre Mission i 

Fredericia. 

Håber alt fremgår som ønsket til evalueringen og på forhånd –  

Tak for støtten til ”Med hånd og Hjerte” 

 

Med venlig hilsen  

På udvalgets vegne 

Dagmar Møller 

Olgavej 41 

7800 Skive 

 

 

 

 

 


