
SMUKKE OMGIVELSER

Hjemmet ligger på landet mellem store bøgeskove. 
Det lille skovfogedhus ved indkørslen er det oprinde-
lige hus, hvorfra arbejdet begyndte. De karakteristiske 
hvide bygninger er opført fra 1918 til midten af tredi-
verne.

Haverne omkring hjemmet skaber en helhed sammen 
med skoven. Der er festplads, prydhaver, køkkenhave 
og en hyggehave, hvor der er plads til fodbold, bålhyg-
ge og petanque. 
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Sønderskovhjemmet
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Henvendelse om ophold rettes til: 
Forstander Flemming Jantzen
Stedfortræder Ivar Christensen

STØTTEKREDS

Sønderskovhjemmet har en støttekreds af personer, der 
hvert år modtager julehilsen og årsberetning. 

I disse fortælles om vort arbejde blandt hjemløse. Kred-
sen bakker op om et kristent socialt arbejde, funderet i 
en privat selvejende institution.

Støttekredsen er aktiv ved forskellige arrangementer, 
og mange giver et bidrag til arbejdet. Det anvendes til 
særlige formål såsom:

●  ferieture
●  julegaver
●  aktiviteter
●  ting som fjernsyn, billard, bordtennis
●  møbler til værelser

Alt det der gør, at det ligner og virker som et hjem, og 
ikke som en institution. En vigtig forskel,  som vi kun er 
i stand til, fordi vi modtager gaver fra hjemmets venner.

Gaver til hjemmet kan fratrækkes på selvangivelsen 
efter ligningslovens § 8a.
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Hvad er det for et sted ?

Sønderskovhjemmet er stiftet den 14. maj 1918 af fru 
Bodil de Neergaard, Fuglsang. Hun havde efter et besøg 
på Møltrup i Jylland, et ønske om at lave et sted, hvor 
de mænd, der gik på landevejen, kunne komme og få 
husly.

Hjemmet er grundlagt på det kristne menneskesyn, og 
det har helt fra begyndelsen været båret af respekten 
for det enkelte menneske. Et kirkeligt socialt arbejde, 
funderet i det lokale samfund.

Det er det fortsat, her mange år efter, og stadig med 
samme opgave og med stor søgning, der betyder, at 
der hvert år må afvises mange forespørgsler om plads. 

Sønderskovhjemmet er et hjem for mænd, hvor man 
kan bo i kortere eller længere tid. Det er mænd der 
på grund af misbrug, svære sociale problemer, psy-
kisk lidelse eller ensomhed er blevet hægtet af vores 
samfund.
Mænd, som ikke er i stand til at klare sig selv.

Vi ser det som vores opgave at hjælpe vore beboere til 
en mere værdig og selvstændig tilværelser, enten her 
eller i egen bolig.

Der kommer hvert år ca. 100 mænd til vores dør, og 
alle bliver budt indenfor. Nogle bliver kun en kort tid, 
mens andre slår sig ned og får Sønderskovhjemmet 
som deres hjem. 
Under opholdet vil man blive tilbudt hjælp og støtte 
til at gøre noget ved sine problemer, men man er selv 

den, der har ansvaret for sit liv. Det betyder at man 
selv må have et ønske om at forandre sit liv, og at man 
må gå positivt og engageret ind til opholdet her for at 
få noget godt ud af det.
På Sønderskovhjemmet er der plads til 37 mand. Vi har 
godt 40 værelser, alle enkeltværelser, så vi kan altid 
træde til i en vanskelig situation. 

De 20 af værelserne er med eget toilet og bad. De 
resterende har fælles toilet og bad. 

Der er fælles opholdsstuer, og alle måltider spises i 
vores spisestue. Det er fællesskabet, der gør det til et 
hjem. Man skal føle, at man er et sted blandt andre, 
der vil en det godt. 

Vi har to simple husregler:

●  ingen alkohol eller stoffer på stedet
●  alle behandler hinanden ordentligt  

Alle beboere bliver tilbudt arbejde. Meningsfyldt arbejde 
som er nødvendigt for den daglige drift.  Gennem det 
daglige arbejde finder man et fællesskab med andre. 
Man snakker så godt og naturligt sammen, når man ar-
bejder sammen. Man får en rytme i sin dag, og oplever 
tilfredsstillelsen ved at have lavet noget. Man bliver fri 
for at tænke på eller kredse om egne problemer. Alle 
tjener en mindre løn for arbejdet.

Vi har brug for hjælp i:
●  køkkenet
●  rengøring
●  vaskeriet
●  kiosken
●  haven
●  landbruget
●  brændet
●  værkstedet
●  det grafiske værksted


