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Sønderskovhjemmet er en selvejende institution,  
der har driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune. 

Hjemmet drives efter servicelovens § 110 med det formål at 
yde støtte, hjælp og vejledning til dårligt stillede mænd, så de 
får mulighed for at skabe sig en mere selvstændig og værdig 
tilværelse på egne betingelser.

Hjemmet hviler på et kristent folkekirkeligt grundlag, hvilket i 
dagligdagen kommer til udtryk ved, at der holdes morgenan-
dagt, og måltiderne begynder med bordbøn.

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

Gaver modtages med tak på giro nr. 9 00 84 54.
Hjemmet er godkendt til at modtage skattefrie gaver efter ligningslovens § 8 a.

Beløb på Kr. 500 og derover kan fratrækkes på selvangivelsen når CPR-nr., CVR-nr. eller SE nr. oplyses.
Enhver gave glæder os meget, og bruges med tanke på at gøre dagligdagen mere indholdsrig og værdig for mændene.

SØNDERSKOVHJEMMET
OPTAGELSESHJEM FOR MÆND - OPRETTET 14.MAJ 1918

Bestyrelse:

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 9

Gårdejer Christian Jensen (Formand) Kappel

Sognepræst Mette Trankjær Horbelev

Forstander Hanne Cook Kristensen Tappernøje

Biskop Steen Skovsgaard Nykøbing F.

Gårdejer Arne Høegh Kettinge

Adresse: Skovstræde 7, 4891 Toreby

Telefon: 5486 9054    

Fax: 5486 9014

E-mail: fja@guldborgsund.dk

Hjemmeside: www.sonderskovhjemmet.dk

Forstander: Flemming Jantzen

FORSIDE: Hanen Napoleon bor også på Sønderskovhjemmet
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Der er en drøm, der ofte vender tilbage, 
igen og igen: Jeg er ude at gå i fjeldene 
med mit barn. Det bliver tåget og vi 
kommer lidt væk fra hinanden. 

Nå, ingen panik, vi kan stadig høre 
hinandens skridt, selvom vi ikke kan se 
hinanden.  

Vi går en rum tid, men jeg regner med 
at vi stadig er lige i nærheden af hinan-
den. 

Endelig! Nu letter tågen igen, så må vi 
kunne se hinanden. Det kan vi også, 
men mit barn er kommet om på siden af 
en klippe og der er en kløft imellem os. 

Vi er langt fra hinanden! Og nu kan jeg 
se ham, han går på en knivskarp kant på  
fjeldet. Jeg råber alt hvad jeg kan: 

”du står på kanten, gå tilbage!” Men han 
hører intet, ænser ikke min tilstedevæ-
relse. 

Så skyller følelsen af magtesløshed ind 
over mig, så jeg er ved at gå i stykker…. 

Heldigvis vågner jeg og opdager snart, 
at det kun var en drøm.

At blive ramt af magtesløshed er kendt 
af alle. Det er en ubehagelig og trist 
tilstand at være i, og vi vil gerne væk fra 
ubehaget, så hurtigt det er muligt. 

Man føler sig krampagtigt låst fast. ”Vi 
må GØRE noget, vi må da kunne….. Det 
kan da ikke passe, at jeg ikke kan stille 
noget op, tag dig nu sammen! Jeg mener 
da altid at have styr på det hele, hvad er 
det, der er gået galt?”

Jeg bliver nødt til at indse, at i magtes-
løsheden kan jeg intet gøre.  Jeg kan 
kun vente, jeg kan håbe, jeg kan bede, 
jeg kan tro. 

Når Jesus mødte mennesker på sin vej, 
der var ramt af magtesløshed og som 

havde brug for hans hjælp ( manden i 
Kapernaum med den døende søn, den 
blinde tigger, den lamme ved søen,) 
havde han kun en fordring til dem: Tro 
på mig! 

Og så blev deres nødråb hørt.

Det er Gud, der siger det til os, midt i 
vores magtesløshed: Tro på mig, læg det 
blot i mine hænder. Hav tillid til mig og 
lad være med at tro, du skal erobre hele 
verden ved egen kraft! For det er vel 
dét, vi tror, vi skal og kan? 

Det behøver vi heldigvis ikke, for Gud 
lader sin kraft og magt virke i os. Han 
ser os i vores magtesløshed og beder os 
kun om én ting, i al sin enkelhed :  

At tro på ham! 

Kirsten Jantzen

”DU STÅR PÅ KANTEN!”   – TANKER OM MAGTESLØSHED
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BERETNING
Godheden truer altid.

I min familie kom en ældre frøken, da 
jeg var barn. Hun hed frøken Frandsen 
og arbejdede på børnehjem, hvor hun 
påtog sig gerningen med at hjælpe 
dårligt stillede børn og unge. Ikke bare 
hjalp dem, men gav dem en barndom. 

Det var hårdt, men meningsfyldt ar-
bejde. Som ganske ung spurgte jeg 
hende, hvordan hun havde kunnet holde 
til det. Frøken Frandsen svarede: ”Man 
skal kunne li´ dem, for at kunne arbejde 
med dem”. 

Sådan er det også her. Men vi skal 
både knytte bånd og løsne bånd. Vores 
vigtigste opgave er, at give et hjem til 
dem, der ingen har for en kortere eller 
længere periode, at få dem til at føle sig 
trygge, værdsatte – ja, føle sig hjemme! 

Og ligeså vigtigt er det at vise vejen ud 
igen, til en selvstændig tilværelse i lejlig-
hed eller hus. Det er bagvendt.

Al den tid en mand er her, arbejder vi på 
at skabe gode relationer, lære hinanden 
at kende, opbygge tillid, kunne se det 
gode og charmerende – på et forhold 
hvor vi kan li´ hinanden. 

For derefter at skilles igen, gerne hur-
tigst muligt, men forhåbentlig til egen 
bolig og mod på tilværelsen. 

Det er gode dage, når man kan se at 
mændene trives her. Se glæde og godt 
humør, og se at personale og beboerne 
har det godt sammen. 

Når man griner sammen, arbejder sam-
men, taler fortroligt sammen så opstår 
venskaber eller i hvert fald tætte bånd. 

Men de bedste dage er, når nogen flytter 
ud herfra. Naturligvis når det er planlagt 
til egen bolig med afklarede problemstil-
linger og tro på, at det nok skal gå. 

Som 61% sidste år gjorde det. Men 
bekymringen nager, for vi ved også godt, 
hvor svært det er at flytte fra et fælles-

skab i trygge rammer, ud til en lejlighed 
hvor man er overladt til sig selv, eller 
måske rettere til ensomheden. 

Det er ikke lutter idyl at bo et sted som 
her. Man bor sammen med mange andre 
mennesker, og hjemmets rytme kan let 
udviske ens egne vaner. Man kan ønske 
sig brændende at flytte til sit eget, men 
man mister også meget. 

En af beboerne siger af og til: ”Jeg orker 
ikke at bo her mere, men jeg tør ikke 
flytte!” Han har som alle andre nogle 
særlige problemstillinger, men dilem-
maet er klart nok. 

Hvordan skal han klare sig uden tryghe-
den, og uden det sikkerhedsnet han har 
fået? Hvad skal han gøre når uover-
skueligheden, ensomheden og trangen 
melder sig?

Man spørger sig selv, om vi altid gør 
det gode, når vi skaber tryghed og får 
mændene til at føle sig hjemme. Frata-
ger vi dem evnen til og troen på, at de 
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kan klare sig selv, når vi yder omsorg og 
knytter bånd? 

Overtager vi ansvaret for deres pro-
blemer, når vi sætter effektivt ind med 
hjælp, og er det rigtigt at beskytte mod 
kreditorer og sagsbehandlere? 

Retter vi vores tilbud mod at kunne selv 
igen? Er vi gode nok til at få mændene 
til selv at tage ansvar for egen hverdag? 

Fremmer vi ønsker om at leve på egne 
betingelser, eller er det vigtigere for os 
at holde fast i fællesskabet og en forud-
sigelig hverdag? 

Er vores hjælp og støtte med til at gøre 
det sværere at flytte herfra? 

Det er godt at gøre det gode, men 
spørgsmålet er, hvornår vi gør det gode? 

For selv om vi kan li´ vores beboere og 
gerne vil dem det bedste, så skal vi også 
sikre, at det er let at flytte, og sørge for 
at overgangen ikke er for stor. 

Der skal helst ikke opstå et tomrum, for 
da er det magtesløsheden og ikke mulig-
hederne der melder sig. 

Vores udfordring er at få alle til at føle 
sig hjemme, yde omsorg, hjælp og 
støtte, og samtidig være tilpas ubarm-
hjertige til, at mændene ikke mister 
evnen til at kunne selv. 

Denne årsberetning viser nogen af de 
muligheder vi benytter for at nå bebo-
erne, forhåbentlig så vi giver dem troen 
på sig selv – troen på at de kan.

Vi fortæller også om aktiviteter der 
opbygger fællesskaber og giver glæde 
og livsmod. Troen på det og modet til at 
gøre det – så skal det nok lykkes. 

Alle I omkring hjemmet og vores arbejde 
skylder vi tak for opmuntring, forståelse, 
hjælp og støtte. Tusind tak for det. 

Flemming Jantzen, forstander
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NY FØRSTE SAL

Der har længe været et ønske om, at 
renovere førstesalen på hovedbygningen 
på Sønderskovhjemmet. Der var tidlgere 
et antal meget små, utidssvarende 
værelser, depotrum, et gammel, slidt 
toilet og brusebad, samt et lille nedslidt 
køkken, som i høj grad trængte til en 
gennemgribende modernisering. 

Som man har kunnet følge på vores 
nyhedsside på nettet (www.sonderskov-
hjemmet.dk), lykkedes det i begydelsen 
af �009, at skaffe midler til en fuldstæn-

dig ombygning/renovering af førstesa-
len på hovedbygningen. Ombygningen 
startede i januar måned med, at hele 
tagrummet blev ryddet. Skillevæggene 
blev fjernet sammen med de udslidte in-

stallationer til el, vand og afløb, så hele 
tagrummet til slut var helt tomt.

I det tomme loftsrum blev der monte-
ret skillevægge med isolering, lagt nye 
gulve samt lavet nye installationer for el, 
vand og afløb. Der blev i alt indrettet 7 

værelser til beboere, to helt moderne
toilet og bruserum, samt et veludstyret 

Renovering af førstesalen på hovedbygningen.
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køkken/alrum med spisebord og en lille 
sofagruppe med tilhørende bord og TV, 
så man kan nyde kaffen efter middagen 
i fællesskab. 

De 7 værelser anvendes i dag fortrinsvis 
til de beboere, som planlægger/over-
vejer at flytte i egen bolig. Som et led i 
forberedelserne til at bo for sig selv, er 

der arrangeret fælles madlavning - og 
spisning - for beboerne på førstesalen én 
gang om ugen under Kettys kompetente 
ledelse og inspiration.

Som man kan se på billederne af nogle 
af værelserne, har beboerne indrettet sig 
i de nye værelser meget personligt - og 
meget forskelligt. Hvilket var den oprin-
delige tanke med den store ombygning: 

De nye værelser skulle være et skridt på 
vejen mod et liv uden for Sønderskov-
hjemmet. Og det ser indtil videre ud til 
at være lykkedes... 

Det omfattende renoveringsarbejde blev 
udført af PVH Byg, Gl. Landevej 5, 4891 
Toreby L.
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TUR TIL ALPERNE
Hermed lidt nyheder herfra. Turen 
herned gik fint. Vi ankom til hotellet kl. 
��:00 og gik straks i køjerne. 

Næste morgen var det en sand fornøjel-
se at se deres ansigter. Solen badede sig 
i klipperne på modsatte side af dalen; 
det var bare skønt.

Morgenmaden blev overstået i en fart 
og så gik turen til gletcheren. Vi brugte 
� timer på det og var tilbage på hotellet 
lidt hen på dagen. 

Vi indtog frokosten på toppen af det 
bjerg, vi bor på - og så gik nogle af os 
ned igen. Andre tog liften ned og osede 
lidt i byen. Så var det tilbage til hotellet 
igen og få lidt mad og aftenhygge. Nogle 
var også i svømmecentret. 

Tirsdag...... Det var dagen hvor vi 
raftede ned af floden. Alle deltog pånær 
Torben, som ikke havde lyst. Han ville 
hellere lidt ud at vandre. Da vi raftede, 
faldt Kim i vandet, men kom op igen og 
synes det var sjovt(heldigvis). Vi var alle 
i vandet og flød med strømmen (selv 
Lisbeth!). 

Derefter lidt frokost og så til toppen af et 
andet bjerg. Her har de lavet en kæl-
kebane om så det foregår på en gocart. 
Det var rigtigt skægt; der kom godt nok 
fart på - og Rudi vandt (heldigt, heldigt).

Nu er vi tilbage på hotellet og skal hygge 
os lidt i aften; og i morgen går turen til 
Hitlers Ørneborg, som er små 100 km 
fra hotellet. 

Af sjove ting som er sket: (synes jeg...) 
Lisbeth har glemt sin mobiltelefon. Hun 
får lov at låne min om natten, men det 
er kun, så hun kan komme op (siger 
hun...). Jeg tror nu, det er en sutteklud, 
hun har brug for. Det er vist pakrævet 
med et afvænnigskursus til hende mht 
telefonen. 

Ellers er vi alle glade og ved godt mod. 
Turen er indtil videre gået fint. Vi gør 
vore bedste for at tilgodese alle behov, 
hvilket også giver bonus en gang i mel-
lem. Hav en fortsat god arbejdsuge. 
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Sønderskovhjemmet har i løbet af �008 
og �009 fået uddannet � NADA aku-
punktører og har valgt at tage metoden 
med som et af tilbuddene på hjemmet.

NADA – metoden er en kombinations-
behandling, der består af fem øreaku-
punkturpunkter og detox-te anvendt i 
en recoveryproces, sammen med anden 
form for terapeutisk behandling. Og er 
altså et giftfrit alternativ til medicinsk 
behandling uden bivirkninger.

Metoden er velegnet i arbejdet med 
abstinensbehandling, alle former for 
afvænning - lige fra stoffer og alkohol til 
ludomani, psykiatriske lidelser herunder 
også post traumatisk stress og søvnpro-
blemer.

NADA kan bruges ved nedtrapning og 
afslutning af behandling med benzo-
diazepiner, uden at der anvendes mere 
medicin af anden type til at dulme absti-

nenssymptomer.

I forbindelse med redningsarbejdet efter 
terroraktionen mod World Trade Center i 
New York blev NADA anvendt til behand-
ling af post traumatisk stress blandt 
redningsarbejderen.  

Vi har set beboer, der ofte har haft et 
behov for noget ekstra beroligende 
medicin, mindske brugen af eller helt 
undvære disse præparater som følge af 
øreakupunktur. 

Vi har også set mænd, med mange 
indadvendte aggressioner, finde ro og 
overskud til at fokusere på løsning af 
problemstillinger, uden at vreden tager 
overhånd.
 
Bange for nåle?, den ser stor ud, men 
har kun en tykkelse på 0,� mm og stik-
kes kun ind til den lige sidder fast ca. 1 
mm.

Udover de 5 punkter i ørene kan få 
andre punkter anvendes, således kan 
blot en enkelt nål give ro til beboer med 
ADHD (tidligere kaldet Damp) frem for 
at han skal bruge yderligere medicin til 
at finde samme ro. 

En lille nål, stor virkning.

(National Acupunture Detoxification Association)
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BESKÆFTIGELSE - SAMSPILLET MELLEM TEORI OG PRAKSIS
I årsberetningen for �008 skrev vi under 
overskriften ”Her er brænde ikke bare 
brænde” om mændenes  udbytte ved 
deltagelse i hjemmets beskæftigelses 
tilbud. 

”Når gutterne glade og gerne møder 
på arbejde, så er det for at gøre noget 
andet, end de normalt har gjort. For at 

lave noget godt sammen med andre.”

Når man indskrives på 
Sønderskovhjemmet, hænger det 
ofte sammen med, at livet er kørt i 

hårdknude. Psykisk sygdom og / eller 
misbrug betyder, at man på grund af 
sin anderledes adfærd ikke føler, at 
samfundet kan rumme en som man er.  

Vores tilbud er det rummelige fælles-
skab, vi kan altid finde en plads eller en 
opgave, som passer til den mand vi står 
overfor. 

Det kan være at han, med den 
baggrund han nu har, ikke bare kan 
indgå i et arbejdsfællesskab. Han har 
ikke ressourcer til at forstå de gængse 
spilleregler i et samarbejde.

Socialt indgår han fint i fællesskab, 
når der holdes pause i værkstedets 
kaffestue, men når det kommer til 
praktisk udførelse af arbejdet hopper 
kæden af. 

Når en arbejdsopgave er sat i gang, 
har han et behov for at systematisere 
udførelsen i små kasser og han kan ikke 
håndtere, hvis der opstår forstyrrelse i 
hans system. Han kan i de situationer 

opleves som truende i sin adfærd, uden 
at han selv er bevidst om dette.

Vi ser ham ikke, som ham der skaber 
problemer. Vi ser ham som et menneske, 
der har behov for nogle særlige vilkår. 

Ved at skabe rammer, der matcher ham, 
møder vi ham, der hvor han er. Det er 
vores tilgang til at vise ham, at han er 
ok, at vi gerne vil dele vores fællesskab 
med ham. 
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Når relationen er i hus kan vi tage det 
næste skridt, vi kan begynde at sætte 
fokus på hans reaktionsmønster.

I det daglige arbejde har vi mulighed 
for at tage udgangspunkt i beboerens 
aktuelle problemstilling, det som er 
forstyrrende i forhold til en socialt 
acceptabel adfærd. 

Vi kan gennem relationen og den tætte 
kontakt komme i dialog med beboeren, 
om de følelser, han oplever i situationen. 
Ved at hjælpe ham til at få fokus på 
hans reaktionsmønster, hjælper vi ham 
til at se andre måder at reagere på. 

At arbejde med beboernes kognitive 
forståelsesrammer tager tid, men vi ser 
ofte den positive effekt og glæden hos 
den enkelte, når han selv bemærker 
forskellen. 

Vi ser det meget tydeligt når nye 
pædagogstuderende dukker op på 
værkstedet, specielt hvis det er unge 
piger. 

Mændene har i de situationer så stor 
selvtillid og så meget selvværd, at 
ryggen rankes og stoltheden lyser ud af 
øjnene. 

De oplever, at det er dem der kan, at det 
er dem som har noget at give. --- OG 
DET HAR DE.

Beskæftigelsen er således et vigtigt 
redskab, til at støtte beboerne i 

at genfinde kræfterne til at klare 
tilværelsens udfordringer.

Men beskæftigelsen er også at deltage 
i hjemmets drift samt at efterkomme 
lovgivnings krav om aktivering i 
forbindelse med overførelsesindkomst.
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Sønderskovhjemmet tilbyder bolig, hvor 
mænd under trygge forhold kan genfinde 
kræfterne til atter at klare tilværelsens 
udfordringer. 

Vi oplever, at mænd kommer til os, fordi 
deres tilværelse er ved at falde sammen, 
eller den er måske allerede ødelagt. 

Vi møder dem med omsorg, de tilbydes 
tag over hovedet, en seng at sove i og 
mad på bordet. 

Når han efter et par dage er faldet lidt 
til, søger vi den relation som gerne skal 
munde ud i, at vi opnår et tillidsforhold 
til hinanden.

Det er meget grænseoverskridende, at 
møde op på et forsorgshjem for at få 
husly, og når personalet så begynder at 
spørge ind til, hvem man er, sættes til-
liden på prøve. 

Heldigvis sker det tit, at vi får den gensi-
dige tillid som betyder, at der kan åbnes 
for nogle sociale problemstillinger. 
Først lidt og siden mere og mere, hvis vi 
viser, at vi anerkender manden, der står 
overfor os, som den person han er.

Når vi i fællesskab har fået et overblik 
over problemstillinger, støtter vi ham i 
at finde løsninger, han kan bruge i en ny 
tilværelse.

Vi har medvirket til at skabe overblik 
over økonomi og dermed medvirket til 
at få skabt fundamentet til en stabil 
tilværelse. 

Vi har arbejdet med ændringer i ad-
færdsmønster hos beboere, der ofte blev 
opfattet som afvigende, og vi har set 
effekten af arbejdet med kognitiv forstå-
elsesramme. 

Der kommet beboer til os, efter bort-
visning fra andre forsorgshjem. Efter et 
halvt år rejser de igen, nu klogere på 

hvordan andre forventer, de reagere, når 
noget går dem imod. Når de siger farvel, 
er det med store kram og fugtige øjne.

Vi har desværre også set mænd, der 
vælger at rejse, når drikke trangen bliver 
for stor. Nogle gange ender det (heldig-
vis sjældent) med dødsfald.

Vi har i 2009 oplevet at 61 % er flyt-
tet til egen bolig, det kalder vi planlagte 
udflytninger. 

Vi syntes det er et godt resultat, men 
det betyder også, at vi må stille større 
krav til os selv for �010.

�%
død

17%
andet forsorgshjem

16% 
ikke oplyst ved afrejse

55%
egen bolig

4%
ikke ønsket andet anvist

6%
beskyttet bolig
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UDSLUSNING OG STATESTIK

Antal personer ind- og udskrevet pr. måned

2009 2008

Antal pladser �7 �7

Belægningsprocent 100 97

Antal opholdsdøgn 1�.468 1�.186

Antal personer 80 78

Antal indskrivninger 57 67

Afviste henvendelser 61 80

Beboere med fast ophold 1� 11

Gns. opholdsdøgn for øvrige 98 107

Antal beskæftigelsestimer ��.�65 ��.�47

S
ep

te
m

b
er

O
kt

o
b
er

N
ov

em
b
er

D
ec

em
b
er

A
u
g
u
st

Ju
li

Ju
n
i

M
aj

A
p
ri
l

M
ar

ts

Fe
b
ru

ar

Ja
n
u
ar

0

Pe
rs

o
n
er

Indskrevet

Udskrevet

Tilgang

Aldersfordeling

�0 - �0 år 50 - 60 år

�0 - 40 år 60 - 70 år

40 - 50 år 70 år og derover

�

4

6

8

10

-4

-�



Side 14

REGNSKAB

Hovedposter

Forbrug

Hjemmet

Personaleudgifter -�.947.7�5

Arbejdsløn, beboere -��8.088

Drift af bygninger og anlæg -1.�5�.90�

Administrationsomkostninger -419.796

Beboeromkostninger -444.149

Beboerindtægter 1.941.199

Hjemmets netto -4.552.471

Landbrug/Produktion

Maskinpark og energiforbrug -�9�.�15

Markdrift �99.177

Svin -88.�76

Produktion i øvrigt ��9.�88

Kiosk �1.506

Landbrug/Produktion netto 179.380

Takstindtægter 4.797.0��

Nettoresultat 423.931



Side 15

BILAG TIL REGNSKAB

Kapital til særlige formål

2009 2008

Saldo 1. januar 211.865 202.196

Indtægter

Renter, bank �.996 7.704

Bidrag, private 80.649 94.600

Bidrag, fonde/arv �5.000 ��.481

Julegaver retur 0 1.111

Høstoffer 9.779 11.�85

Sommerfest 16.945 18.116

Ferie og udflugter 1�.600 11.��8

Indtægter ialt 158.969 166.635

Udgifter

Ferie og udflugter 68.1�7 71.109

Køb af møbler 8�.409 ��.��8

Sommerfest 11.��� 4.7�9

Gravsten 0 4.4�4 

Terrasse 0 1�.467 

Folkekirkens nødhjælp  0  �.000

Diverse inventar 0 �.600

Digital parabol 0 16.6�9

Julegave m.m. 15.000 15.000

Gebyr �17 0

Udgifter volontør �.455 �.680

Udgifter ialt 179.631 156.966

Saldo 31. december 191.203 211.865



Side 16

SOMMERFEST PÅ SØNDERSKOVHJEMMET

Kl.13.30 Velkomst og indledning  
ved sognepræst Christina Mielke, Toreby

Musikalsk indslag ved Louise Ndergaard 
Hansen og Kristian Ibsen

Festtale ved 
Formanden for Rådet for socialt udsatte, 
Jann Sjursen 

Kaffe med stort kagebord

Tombola, Amerikansk lotteri, og andre boder

Legeplads til børnene

Konkurrence

16.30 Tak for i dag

Søndag den 13. juni kl. 13.30

PROGRAM FOR DAGEN:

VEL MØDT ALLESAMMEN


