


 Lyset fra dekorationen på sofabordet spredte sit blafrende, gullige lys i 
rummet. Det var hyggeligt. Han tændte en smøg og sad foroverbøjet med 
albuerne på knæene, mens han tænkte dagen igennem. En dag der blev 
noget anderledes end han havde forestillet sig...
Egentlig var han jo en rar gut. Han var hjælpsom, glad og god til at tage 
sig af andre. Men der var noget inden i ham, der kæmpede imod. Og ofte 
vandt det sure og vrantne, nærmest lidt ondskabsfulde over det gode. 
Han vidste det godt, men han kunne ikke få magten over det mørke. Han 
blev gal på de andre, jaloux, følte sig overset, og han hadede det, for han 
var jo en voksen mand, som burde kunne se ud over det.
Nu var han her, og det gik faktisk helt godt. Mange af de store proble-
mer han havde, da han kom, var enten løst eller fyldte ikke så meget 
længere. Og når bare der var brug for ham, og der var noget han skulle, så 
gik tiden godt. Når bare der var nogen at tale med.
Det svære var at sidde alene på værelset. At være alene, for så kom det 
hele igen og igen. De ting han havde gjort, alle dem han havde svigtet. 
De mange drukture stod tydeligt som dybt pinlige hos ham. Det føltes 
som en stor tung rygsæk , som han var tvunget til at bære hele tiden.  
En rygsæk som han til dels selv havde fyldt, men som også rummede alt 
det, der fulgte med. Nederlagene, ydmygelserne, som nu den gang da han 
vågnede på en bænk, fordi en flok halvstore drenge stod og gjorde nar af 
ham. Og for at føje spot til skade væltede han rundt, da han ville jage 
dem væk. Den rygsæk føltes, som var den fyldt med sten, og den stod og 
ventede på ham, hver gang han forlod de lyse stuer og fællesskabet for at 
gå til sig selv ned af den mørke gang. Så følte han sig ensom og fik lyst 
til at forsvinde ind i alkoholens beskyttende tåger.
En dag fik han julebrev. Hans gamle ven fra ungdommen ville gerne 
komme på besøg. Det var ikke, hvad han havde ventet, for selv om de to 
havde været uadskillelige, så var de jo blevet uvenner, og hårde ord var 
føget gennem rummet. Faktisk havde han lovet sig selv, at han aldrig 
mere ville se den idiot. Godt nok var det ham selv der havde startet, og 



det var bestemt også ham, der fik det sidste ord, inden han smækkede 
døren og skred. 
Han havde frygtet mødet med sin gamle ven. Og han havde taget til-
løb til at aflyse det flere gange. Hvad bilder sådan en hertug sig ind, at 
komme her og føre sig frem? Og hvis det var for at få en undskyldning… 
ja, så var det bare ud igen!
I øvrigt brød han sig slet ikke om alt det sentimentale julehysteri. Når 
alt kom til alt, tænkte mennesker jo kun på sig selv. Men pludselig stod 
han i døren, smilende, varm og venlig, og alle parader faldt. Det var 
ikke så meget det, han sagde, men det han udstrålede. Varmen, accepten, 
glæden over gensynet.
Og de havde fået snakket rigtigt. Ikke om alt det overfladiske, men om 
deres liv og alt det, de havde haft sammen. Men allervigtigst om hvordan 
de havde manglet hinanden, i de år der var gået.
Han følte sig lettet, ja nærmest let. Som om en stor tung sten blev flyt-
tet fra rygsækken. Lettet over at være god nok, og at betyde noget for en 
andens liv. Lettet over at kunne tilgive og blive tilgivet. Lettet over at 
have stærke bånd tilbage. Åhh.. havde han dog bare ikke været for stolt 
til selv at opsøge sin ven.    
Han følte ud over lettelsen også en fred i sit indre.  Måske var der allige-
vel noget om julens budskab. ”Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
Fred til mennesker med Guds velbehag!”
Måtte vi alle finde fred med vores liv og vore kære.

Fra Sønderskovhjemmet ønsker vi alle gode venner 
Glædelig jul og velsignet nytår.
Kirsten og Flemming Jantzen



Gaver modtages med tak på giro 900-8454. Hjemmet er godkendt til at 
modtage skattefrie gaver efter ligningslovens § 8a.

Enhver gave glæder os meget. De penge, der tilsendes os, bliver brugt til 
særlige formål for mændenes trivsel og glæder.  Det er ferieture, indbo til 
hjemmet, julegaver, hjælp til tøj og meget andet.
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Skovstræde 7, 4891 Toreby L

Forstander: Flemming Jantzen
www.sonderskovhjemmet.dk 

fja@guldborgsund.dk
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Julen er en meget hyggelig tid på Sønderskovhjemmet. Julebag og juletræ 
er noget vi alle sætter pris på. Tidligere beboere kommer år efter år tilbage 
for at fejre denne aften med os. Beboer og personale har hele julemåne-
den pyntet op og lavet juleknas, så juleaften kan blive som den altid har 
været - en glædens og lysets fest.


