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Sønderskovhjemmet er en selvejende institution, der har driftso-
verenskomst med Storstrøms Amt. Hjemmet drives  efter service-
lovens § 94 med det formål at hjælpe hjemløse, dårligt stillede
mænd til at vende tilbage til en normal tilværelse.

Hjemmet hviler på et kristent folkekirkeligt grundlag, hvilket i
dagligdagen kommer til udtryk ved at der holdes morgenandagt, og
spisningerne begynder med bordbøn.

Væsentligst er dog, at den kristne tro er grundlaget for de vær-
dier og det menneskesyn, som vi arbejder ud fra, ligesom det giver
os en dybde og et perspektiv i samtaler med mændene.

Bestyrelse:
Gårdejer Christian Jensen, Kappel (Formand)
Sognepræst Torben Møllenbach, Nykøbing F    
Entreprenør Mogens Svendsen, Søllested
Biskop Holger Jepsen, Nykøbing F.
Gårdejer Kaj Weng Rasmussen, Klippinge (rep for Storstrøms Amt)

Adresse: Skovstræde 7 4891 Toreby
Telefon: 54869054, Fax: 54869014

Forstander: Flemming Jantzen
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SØNDERSKOVHJEMMET
OPTAGELSESHJEM FOR MÆND - OPRETTET 14. MAJ 1918

Gaver modtages med tak på giro nr. 9 00 84 54
Hjemmet er godkendt til at modtage skattefrie gaver efter ligningslovens § 8 a.
Enhver gave glæder os meget, og bruges med tanke på at gøre dagligdagen mere indholdsrig og værdig for mændene.



Vi er i de tidligste sommerdage,
hvor dagene er som gaver med
sol og fuglesang og grønne skove
- det må vel særligt opleves når
man bor i en skov.

Men selv sådanne dage kan fyl-
des med sorg, uro og bekymring.

Efter Ungarnopstanden 1956 kom tusinder af flygtninge til
Østrig, og Kirkernes Verdensråds flygtningearbejde havde som
leder en lille Yorkshire-mand  Arthur Foster. Han kæmpede som en
terrier for flygtningene, især for de svageste.

Når tingene blev alt for svære, problemerne for store, sagde
han altid: ”Men det ved jeg. Solen går ned i aften, og den står op i
morgen, og det er alt hvad jeg behøver at vide.”
I det lå jo hans tillid til at vi hver dag må stole på Guds nærvær, og
på Hans hjælp, hvor vi ikke kan hjælpe os selv.

Kim Larsen har sagt det på en
anden måde: ”Solen står op hver
morgen, det er da et mirakel. Jeg
begynder på en frisk hver mor-
gen, tænk, det er da også et mir-
akel. Det med solen er fandeme
et mirakel – nej, jeg vil ikke sige

fandeme om solen, - den er et Guds værk.”
Og vi må stole på bibelens ord: ”Vore tider er i Guds hånd.”
Vore nætter og dage, vore somre og vintre, kan få tryghed og

glæde i bevidstheden om, at vi er i Guds hånd. Det er vores mira-
kel, nej under – for det er Guds værk.

Så går vi trygt også denne sommer i møde.

A. B. Jensen

ALLE VORE DAGE
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Et medlem af vores bestyrelse
sagde på et møde sidste år. ”Jeg
mener at der et begreb der i
disse år bliver overset, og det er
menneskers trivsel”. Det har han
meget ret i.

Man kan hjælpe på mange
måder, og ud fra mange teorier.
Men ønsker man menneskers
trivsel, så er man nødt til at
begynde med holdningen bag
handlingen.

Trivsel er at føle sig værdsat,
at du føler dit liv er menings-
fyldt, at du har betydning for
andre mennesker, og at det ikke
er ligegyldigt, om du er til stede
eller ej. At andre har forvent-
ninger til dig, og det som du står
for. Trivsel er også, at du kan
overskue dit liv, at du føler du
selv bestemmer hvilken retning
dit liv tager, og at du kan ændre retningen og dæmme op for det,
som du ikke ønsker.

Trivsel er at få lov til at være det menneske du er, og ikke en
person der er nødt til at lave om på sig selv, for at være med i fæl-
lesskabet, eller for at passe ind der hvor du bor.

Trivsel er livsglæde!
Det menneske der ikke trives, lever et liv uden denne livsglæde.
Man bliver tilskuer til livet, og bliver ført rundt i en tilværelse som
andre tilrettelægger.

Det er der altid en stor risiko
for, når man tager ophold på et
sted som Sønderskovhjemmet i
en periode. I et stort fællesskab
med mange nye mennesker ud
og ind hele tiden, bliver tingene
hurtigt ”som vi plejer”, der bli-
ver let mange skrevne og
uskrevne regler, som dagligdagen
bygges op omkring.

Tilsvarende er der risiko for,
at man som hjælper med stor
erfaring, er fristet til at opstille
sine egne forventninger til bebo-
erne, og næsten udtale deres
ønsker inden de selv gør det.
Erfaring, sammenholdt med
regelsættet på stedet gør at vi
møder beboeren med: ”jeg
mener at det er bedst at ….”

Man får ikke noget ud af et
ophold her, hvis ikke man trives.

Man får heller ikke mod på en fremtidig selvstændig tilværelse, hvis
ikke man trives. Man får ikke noget livsmod og livsglæde, så vores
bestyrelsesmedlem har ret.Vi skal tage vare på mennesker trivsel
her på Sønderskovhjemmet.

I Danmark har vi et velfærdssystem der sørger for at ingen sul-
ter, at alle har et indkomstgrundlag, en bolig osv. Men vores system
tager sig kun af de administrative praktiske ting, og der er mange
mennesker i den nederste del af vores samfund, der ikke trives.
Det kan vi kun lave om på, ved at være medmennesker.

BERETNING FOR ÅRET 2004
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Det er præcis, hvad vi ønsker at
være på Sønderskovhjemmet.
Selv om vi ansatte skal agere
professionelt, og være i stand til
at give beboerne den støtte,
hjælp og vejledning, som de har
krav på, så skal vi også formå at
være medmennesker. Vi skal se
alle beboere, som de mennesker
de er. Vi skal værdsætte deres
kunnen og det som de giver til
fællesskabet, og vi skal respekte-
re deres livs egenart. Ikke kun
respektere det, men også turde
glædes over det.

Søren Kierkegård, udtrykker
det, ”At enhver sand hjælpe-
kunst, begynder med at man
sætter sig i den andens sted.”

Det gælder om ægte og
ærligt, at kunne se det menne-
ske, der er bag ved facaden.
Glemme sine fordomme og ikke tænke på alle de gange man er
blevet snydt eller skuffet, men alene være åben for den person, der
står foran dig.

Tro på hans drømme, og give det umulige en chance.
Trivsel afhænger også af, om vi, der er ansat her, tør være os

selv i vores arbejde, med alt det, som vi står for. At vi kan være
oprigtige og ærlige. Det er let at opbygge en stiv professionel hold-
ning og attitude, men det skaber en barriere omkring os, hvor
modsvaret ofte bliver at beboerne holder distance for at beskytte
sig selv.

En tredje ting der spiller ind på
trivsel er regler og indflydelse på
hverdagen. Der skal være lidt
højt til loftet, og der skal være
både åbenhed og lydhørhed, så
der bliver lyttet til ideer og for-
slag, og der skal være rummelig-
hed så man ikke føler, at man bli-
ver stoppet ind i en lille boks der
hedder ”SØNDERSKOVHJEM-
MET-STANDARDBEBOER!”

Trivsel er livsglæde og livs-
mod.Vores opgave er at udvikle
og ophøje det.

Vores sognepræst, Svend Åge
Nielsen, talte til konfirmanderne
forleden om kærligheden. ”Som
du elsker dig selv, skal du også
elske din næste! Du må altså
gerne tage udgangspunkt i, hvor-
dan du opfatter dig selv, og så
bruge det i kærligheden til din

næste,” og henviste dernæst til den gyldne regel, om at være mod
andre, som du ønsker at de skal være mod dig.

Mød mennesker med den kærlighed og respekt, som du kender
fra dig selv, og selv forventer at blive mødt med.

Det er det, vi vil kendes på her på hjemmet.At vi med udgangs-
punkt i Jesu ord og vejledning, kan tage imod mennesker her, og
møde dem som medmennesker, og med omsorg lade dem møde
den kærlighed som er livsnerven i ethvert menneskes liv.

BERETNING FOR ÅRET 2004
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I sidste års beretning nævnte
jeg, at vi var gået i gang med reno-
vering af toilet og bad på mellem-
gangen. Det brugte vi årets første
tre måneder på. Alle, der har
prøvet at bygge toilet og bad, ved
hvor omfangsrigt det bliver inden
man er færdig.Dette var selvfølge-
lig også tilfældet her, men det blev
rigtig godt, og vi har glædet os
over det siden. Samtidig renovere-
de vi gangen,og alt fremtræder nu
lyst og venligt. Det er godt, at der
er lyst og venligt, der hvor man
bor, det smitter af på sindsstem-
ningen.

Vi afholdt sommerfesten den
13. juni. En dejlig dag med ca. 350
gæster. Studievært Nis Boesdal
holdt festalen, da han endelig duk-
kede med en times forsinkelse,
efter at have set Toreby på
Vestlolland. Der var Tambourkorps og rideopvisning, og som altid
tombola og kaffebod. Kaffebodens jordbærkage er snart festens
største tilløbsstykke, men den er altså også god!

Senere på sommeren fik vi efter ansøgning til Storstrøms Amt,
mulighed for at bygge en halmlade. Vi indkøber hvert år halm til vores
halmfyr,og to gange har vi oplevet, at der er blevet sat ild til den halm,
der var placeret udendørs. Længere fremme i denne beretning kan
man se en lille reportage om byggeriet.

Vi har ved årets udgang taget afsked med to bestyrelsesmedlemmer.
Hjemmet formand gennem 16 år, Gunner Svendsen valgte at ud-

træde på grund af alder. Der skal herfra lyde en meget stor tak til
Gunner Svendsen, for det store arbejde han har gjort i bestyrelsen,og
for Sønderskovhjemmet. Gunner Svendsen har været formand for
hjemmet i en meget vanskelig periode, ja, nok den vanskeligste siden
1920´erne, og uanset hvor tungt og besværligt det har været, så har
formanden bevaret overblikket og troen på fremtiden.

Vi har også taget afsked med Anne Birthe Jensen, der ligeledes på
grund af alder ønskede at udtræde.Anne Birthe Jensen har altid været
garanten for at Sønderskovhjemmet holder sig til sit kristne grundlag,
og derudover har hun talt beboernes sag varmt og kærligt, og på en
måde så ingen var i tvivl om, hvad der var den primære opgave på
Sønderskovhjemmet.

Tak til Jer begge, og vi ønsker Jer
Guds velsignelse over fremtiden.

Bestyrelsen har suppleret sig
med to nye medlemmer.

Det er Sognepræst Torben
Møllenbach, Nykøbing F. og
Entreprenør Mogens Svendsen,
Volshave.

Vi byder velkommen i arbej-
det, og håber at det bliver til gen-
sidig gavn og glæde.

Udover disse mere praktiske
og organisatoriske ting, så har året
som altid været brugt på arbejdet
blandt mændene. Der har været
et højt aktivitetsniveau, med en
mere direkte indsats overfor
mændene. Kontaktpersonord-
ningen blev indarbejdet i den dag-
lige rytme, og det giver en større
sikkerhed for,at alle er set,hørt og
forstået hele tiden.

Vi har modtaget flere personer, der har brug for individuel støtte.
Den betaler kommunerne efter aftale med os. Det er beboere med
handicap, tidligt demente eller retarderede.

Vi har arbejdet med mange fritidsaktiviteter, og igen kan vi kun
sige, at det er rigtig godt, da det giver bedre fællesskaber blandt bebo-
erne.Det ses på tilslutningen,og på at flere bruger fritiden i hinandens
selskab.

2004 har været et godt og udviklende år for Sønderskovhjemmet,
og det håber vi på at 2005 også vil blive.

Tak til forvaltning og andre samarbejdspartnere for et godt sam-
arbejde i 2004.

Mange tak til bestyrelse og ansatte for dygtigt arbejde og et stort
engagement.

Venner og bekendte af hjemmet har vist deres trofasthed igen.
Mange har besøgt os,givet opmuntrende ord,spurgt interesseret,eller
sendt et beløb.Vi kan ikke sige jer nok tak for den opbakning, som det
er for os i vores daglige arbejde. Sønderskovhjemmet er et kristent
socialt arbejde, og derfor er det meget vigtigt for os, at mærke, at vi
er en del af det kristne fællesskab.

Kirsten og Flemming Jantzen

DAGLIGDAGEN
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Beretning fra 1944 v. H. Melchior Jensen
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Sidste sommer ansøgte vi
Storstrøms Amt om bevilling, så
vi kunne bygge en halmlade. Vi
var så heldige at ansøgningen blev
imødekommet, og i august
begyndte byggeriet. Firmaet leve-
rede alt hvad der skulle bruges,
og de lavede fundament, rejste
stålbuer og lagde taget. Resten
har to dygtige beboere klaret, og
til jul var huset fikst og færdigt.



Vi har lavet en hjemmeside.
Den hedder www.sonderskovhjemmet.dk .

Siden mangler endnu de sidste justeringer, og derfor kan man
falde over enkelte fejl, som snarest bliver rettet.Vi har lavet siden,
så den udtrykker holdninger og menneskesyn herfra, men også så
den er informerende for en bred skare af interesserede. Vi vil
bestræbe os på at vedligeholde den, så det altid vil være rart og
aktuelt at besøge den.

Den er opbygget til flere formål:
Første del er til beboere der er på vej hertil, og gerne vil vide mere
om stedet. Kort og præcist, og med billeder der viser hvad man
kan forvente.

Anden del er til venner af hjemmet og andre interesserede.
Tredje del er til kunder der køber brænde eller pilehegn, og

gerne vil vide lidt om muligheder og priser.
Fjerde del er lavet til sagsbehandlere og andre myndighedsper-

soner, som har brug for faktuel viden om ophold og grundlag.

WWW.SONDERSKOVHJEMMET.DK
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Også i 2004 var den gennem-
snitlige belægning over 100%.
Den var på 104%. Det kan natur-
ligvis kun lade sig gøre fordi, vi
råder over flere værelser end de
37 vi er normeret til. Vi har 43
værelser, og det er meget svært
at sige nej til de, der ringer og
spørger om plads. Ikke mindst
fordi, de meget ofte søger en
plads på netop Sønderskov-
hjemmet, og ikke blot en plads
på et forsorgshjem. De søger
enten et sted hvor der ikke er
aktivt misbrug, eller et sted hvor
man kan finde fred. Det kan de
finde her hos os.

Vi har i 2004 haft 14.004 regi-
strerede opholdsdøgn. Disse
døgn er fordelt på 73 personer.
Nogle har været her hele året,
nogle er indskrevet flere gange,
så der har i alt været 96 registrerede ophold. Opholdet har i gen-
nemsnit varet 145 døgn. En enkelt beboere er indskrevet 8 gange
på et år.

Der er 18 beboere der har boet her hele 2004. Af dem vil 8
kunne flytte herfra, formentlig i løbet af dette år. Der er således 10
fastboende, 8 på længere ophold og 20 pladser som vi har ind-
skrevet nye beboere på.

Vi har i årets løb taget imod 78 mænd, og har udskrevet det
samme antal. Som det ses af tabellen på næste side, så er det jævnt
fordelt over hele året. De udsving man så tidligere på grund af høj-
tider og årstid, er ikke så markante længere.

Vi modtager mange efter egen henvendelse, mange henvist af
de lokale kommuner, og efterhånden temmelig mange henvist af
Oringe eller Distriktspsykiatrien. Vi modtager også mænd efter

henvisning fra politi eller krimi-
nalforsorg, og stadig er det ofte
familien, der henvender sig og
beder om hjælp til en af sine.

Aldersfordelingen er nogen-
lunde som foregående år. Det er
markant i 30 og 40 års alderen
at problemerne bliver så store,
at man vælger at tage ophold på
et forsorgshjem. Der kun 5 i
alderen 20 – 30 år, og det skyl-
des dels at Forsorgshjemmet
Saxenhøj har et ungdomsteam,
der tilbyder målrettet hjælp til
unge, dels at mange unges pro-
blemer relaterer sig til stofmis-
brug, som vi ikke kan hjælpe
med, hvorfor vi sender dem
videre til andre bedre egnede til-
bud. Dog vil jeg sige at selv 5
unge er for mange. De bør
kunne få et bedre tilbud end

forsorgshjem.Tilsvarende bliver vi af og til kontaktet om personer
på over 70 år, og igen – er det en rimelig løsning for et ældre men-
neske. (Se næste side.)

Af vores statistik fremgår det at godt 43% af udskrivningerne,
er sket egen bolig eller anden selvstændig tilværelse. Det er vi til-
fredse med, men vil selvfølgelig gerne nå længere. (Se tabeller og
statistik på næste side.)

Formålet med hele indsatsen er jo netop, at hjælpe beboerne
til en mere værdig og selvstændig tilværelse, og derfor er det den
største glæde her, når en beboer fyldt med livsmod og tro på til-
værelsen, tager herfra for at skabe sin egen tilværelse.Vi rækker
dem en hånd, den første tid, og håber så at det må blive til glæde
og gavn.

TAL OG STATISTIK
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SOMMERFEST
PÅ SØNDERSKOVHJEMMET

VEL MØDT ALLE SAMMEN

SØNDAG DEN 12. JUNI KL. 13.30

PROGRAM FOR DAGEN:
Kl.13.30 - Velkomst og indledning
Festtale ved Skuespiller
Lone Hertz
LIVSKVALITET
Sangforeningen Brage underholder
Kaffe med stort kagebord

Tombola,Amerikansk lotteri, og andre boder
Legeplads til børnene
Sangforeningen Brage
Opvisning i springgymnastik
Ved Gymnaster fra Toreby-Eskildstrup Gymnastikforening
16.30 - Tak for i dag


