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Ind i mørket og frem mod lyset. 

Hvert efterår får man følelsen af, at synke ind i mørket i 
takt med at dagene bliver kortere og lyset forsvinder.  Her 
højt mod Nord er det et vilkår vi kender, og vidste vi ikke 
at det går den anden vej igen, så ville det være en helt 
uudholdelig tanke for os. Vi bliver ikke ramt af håbløsheden 
men snarere af længsel og utålmodighed, fordi vi ved, at 
det vender til noget lyst og godt. Tilmed er vi i stand til at 
håndtere utålmodigheden, for hvem kan ikke se hyggen 
ved en mørk aften med lys i stagerne, knas og konfekt på 
bordet og ro og tid til at tale sammen, medmindre der er 
”Vild med dans” i fjernsynet. 

Julen hjælper os med at holde kulden og mørket væk. Netop 
når vi kommer dybest ind i vinteren har vi julen, med alle 
dens lys, forventninger og glæder. 

Og det er en fest for livet. 

Både for det daglige liv, med alle de glæder og den 
kærlighed vi har til hinanden, men også for det åndelige liv, 
med en gensidig kærlighed mellem Gud og mennesker, hvor 
Gud julenat fortalte os at det skal vare evigt og være for os 
alle!

Årets gang har altid været en stor inspiration for digtere og 
andre som et billede på vores livs forløb.

Det ligger næsten lige for, når man kender årets cyklus og 
ved, at livet begynder som en håbefuld spire og ender mæt 
af dage. 

Men også i det daglige liv kan årets gang bruges til at 
forstå og bringe håb. For livet er ikke en lang lige vej 



med forudsigelige hændelser. Mange mennesker oplever 
perioder i deres liv, hvor mørket truer, og der er meget lang 
tid til sommer. Men det, der kan ligne mørke, kan jo også 
være vejen til lyset. 

For ikke så længe siden kom en mand hertil fra en større 
by. Han var af gode kår, og havde overtaget firmaet fra sin 
far. Han kunne ikke styre sine penge, og han havde let til 
spil. For ham var det et tungt skridt ind i mørket, at skulle 
bede om en plads her, og se i øjnene, at han ikke kunne 
klare sig selv. Men da han erkendte, at han havde brug for 
hjælp, begyndte lyset allerede at skinne svagt. For nu kunne 
han dele sin byrde med nogen, og være villig til at modtage 
hjælp. Det vidste han måske ikke, men jeg tror, at han 
håbede det, siden han valgte at komme hertil. 

Lyset følger efter mørket. Det kender vi fra årets gang, og 
det kender vi fra juleevangeliet. 

Lad os altid bære håbet i vore hjerter.

Tak for alt godt i løbet af året.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.

Kirsten og Flemming Jantzen



Gaver modtages med tak på giro 900-8454.
Hjemmet er godkendt til at modtage skattefrie gaver ef-
ter 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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Julen er en dejlig tid hvor man hygger sig indendøre. 

Tiden før bliver brugt til forberedelserne til den store aften. 
Der er nok at gøre med at pynte op, tilberede maden, bage 
og lave konfekt. 

Også på Sønderskovhjemmet er det en dejlig fredelig tid. 
Alle hygger sig, og vi ser frem til at gense tidligere beboere, 
som kommer for at dele juleaften med os.


