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

Hjemmet drives efter servicelovens § 110 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 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.

Bestyrelse:

Gårdejer  Christian Jensen, Kappel (Formand)
Sognepræst Torben Møllenbach, Nykøbing F    
Entreprenør Mogens Svendsen, Søllested
Biskop Steen Skovsgaard, Nykøbing F.
Gårdejer Kaj Weng Rasmussen, Klippinge  

Adresse: Skovstræde 7, 4891 Toreby
Telefon: 5486 9054     Fax: 5486 9014
E-mail: adm@sonderskovhjemmet.dk
Hjemmeside: www.sonderskovhjemmet.dk

Forstander: Flemming Jantzen

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.

SØNDERSKOVHJEMMET
OPTAGELSESHJEM FOR MÆND - OPRETTET 14.MAJ 1918

Forside: foto Søren W. Rasmussen
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ALLE SKAL VI EN DAG STILLE TRÆSKOENE

Se på billedet. 

Det fortæller historie. Bibelhistorie, idet 
ordene - fra Amos’ bog i Bibelen - oprin-
deligt er ment som ord, hvor Gud taler 
til sit folk. 

Det fortæller også historie på Sønder-
skovhjemmet. Ordene, smukt indhugget 
i trappestenen, kan vi takke Sønder-
skovhjemmets første beboer  for - en 
italiensk stenhugger. Det peger på hjem-
mets stiftelse den 14. maj 1918.

Som udtrykt i andagten ved sommer-
festen �005 udfordrer de os ved at 
henvise os til, at Gud møder vi i vort 
medmenneske. 

Uundgåeligt, fordi Jesus har sagt: Alt, 
hvad I har gjort imod en af disse mine 
mindste, det har I gjort imod mig. Og: 
Alt hvad I ikke har gjort imod en af disse 
mine mindste, har I heller ikke gjort 
imod mig.

Men de kan og skal også forstås sådan, 
at en dag skal vi møde vor Gud og ska-
ber. En dag skal Jesus komme igen for at 
dømme levende og døde.

Måske før eller efter, at vi for sidste gang 
har stillet træskoene!

Det er en stærk symbolik i billedet. Men 
en stærkere er der i billedet takket være 
salmelinien i ”Lysets engel går med 
glans…” ”i hvert solglimt Gud er nær”.

Det er en linie, der kan varme og glæde 
os trods al mørke og kulde i livet. Se 
sollyset på billedet. Det er med på vor 
livsvandring helt frem til, at vi stiller 
træskoene. Gud ske tak og lov for det.

Så lær’ mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, der er svag,
at elske, thi deri er livet…

Svend Aage Nielsen,
 sognepræst Toreby.
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BERETNING FOR ÅRET 2006

Ydmyghed er bestemt ikke noget mode-
ord for tiden. 

Det rimer ikke rigtigt med menneskers 
forventninger til tilværelsen. Der bruges 
normalt langt større ord. Vi må ikke 
håbe, at det ender i glemmebogen, for 
det er et godt ord. Det siger noget om 
selvopfattelse, hvilket forhold vi har til 
hinanden, og hvordan vi ser vores egen 
position til andre. 

Ydmyghed er ikke selvudslettelse, men 
evnen til at placere sig, så man ikke ta-
ger alt lyset og al opmærksomhed fra de 
andre. Ydmyghed er udgangspunkt for et 
respektfuldt forhold til vores omgivelser 
og medmennesker. Det er at gøre sig 
selv mindre betydningsfuld, og andre 
og andet mere betydningsfuldt. Det kan 
føles svært, men også berigende, fordi 
man slipper for at skulle være omdrej-
ningspunkt.

Naturen er fuld af små ydmyge glæ-
desbringere. I Guds skaberværk er det 
ofte de mindste og mest ydmyge, der 
giver os den største glæde. Nattergalen i 
krattet en sommeraften, de første violer 
i skovbunden, en morgen med nysne, 
lærken der stiger op en martsdag eller 
den helt smalle nymåne. 

Poesien og kunsten og ikke mindst sal-
mebogen er fuld af lovprisning for dette. 
Sådan er det også i menneskers liv. Det 
er sjældent de største og mest farvestrå-
lende øjeblikke, der huskes bedst, men 
derimod de stille fortrolige, hvor det er 
stemningen og det usagte, der bærer.

I Jesu forkyndelse opfordres vi til at 
nedtone os selv og fremme vores næste. 
Være vor næstes tjener. Vi skal være 
ydmyge overfor vores medmenneske, 
og dermed give plads. Vi skal få øje 
på næsten og være i stand til at lytte. 
Ved at gøre os selv mindre, gør vi den 
anden større. Det er sådan, at vi får 
muligheden for at gøre en forskel i andre 
menneskers liv. Gud ønsker, at vi skal 
indtage denne position overfor hinanden, 
af Jesus brugt i billede af en tjener, for 
at kunne drage omsorg for hinanden, og 
være ansvarlige for hinandens velbe-
findende. Ikke kun i store organiserede 
hjælpeprogrammer, men også i det små 
som trofaste venner, kollegaer eller 
naboer. Og i det lidt større som ansatte, 
der har til opgave at hjælpe den, der har 
det svært eller er i nød.

På Sønderskovhjemmets hjemmeside 
står der som indledning: ”Hjemmet lig-
ger smukt placeret mellem bøgeskove 
på Lolland..” , og det leder tanken hen 

på en stille og lidt ydmyg placering langt 
fra byen og livet. Og sådan er det også. 
Jævnligt bliver mennesker, der lever tæt 
på os, overraskede over, at der er et 
sted som Sønderskovhjemmet i nabo-
laget. De har såmænd aldrig bemærket 
det. 

Sådan må det gerne være. Vi ønsker 
at være et hjem, og ikke så meget en 
institution. Og jeg tror, at det er nem-
mere at komme og bede om en plads på 
et hjem i ydmyge rammer, når man er i 
en vanskelig situation. 

I vores hverdag bør vi være styret af 
en vis ydmyghed. Vi skal anse det for 
vigtigere at være klar til at tage os af de 
mænd, der kommer, end at få arbejds-
dagen lagt ind i en fast rytme. Vi skal 
være lyttende og åbne for at høre, og 
ikke på forhånd være fastlåst på et bil-
lede af manden. 

Vi skal prioritere tid og penge, så det 
først og fremmest handler om vores 
opgave, og dernæst om alt det andet. 
Vi skal lave regler, sprog osv., så det er 
enkelt og nemt at overholde, og indrette 
vores dialog med beboerne efter det.

Ydmyghed bør være en øjenåbner, fordi 
vi som personale, bestyrelse og ledelse 
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kan være så optagede af at strukturere, 
udvikle og forme alt mod det ideelle, at 
vi glemmer opgaven, eller i hvert fald 
ikke prioriterer den højt nok i tid og ind-
sats. Vi levner ikke plads til det akutte 
og spontane. Det er nemt at planlægge 
møder og kurser og bureaukratiske 
tiltag, men tiden tages et andet sted. 
Den tages fra dem, der forventer vores 
nærvær.

På TV vises af og til mennesker på 
sociale institutioner, der udsættes for 
en ydmygende behandling. Det er ikke 
ydmyge mennesker, der ydmyger andre. 
Tværtimod. 

Man kan få det indtryk, at beboerne 
er forstyrrende og generende for den 
planlagte dagligdag. Det ser ud, som om 
personalet har så travlt med møder og 
administration, at der ikke er overskud 
til beboerne.

Det giver altid stof til eftertanke og 
selvransagelse. Hvordan er det her hos 
os? Vil vores dagligdag kunne tåle at 
blive optaget af skjult kamera, og ved vi 
alt om, hvad der foregår? Nej, det ved vi 
ikke, og det vil vi aldrig kunne vide. Men 
vi ved, at vi kan anstrenge os for at gøre 
vores arbejde så godt som muligt, og vi 
kan fokusere på at alt, hvad der gøres, 
skal være til gavn for beboerne. 

Vi har kun den ene mulighed at stole på 
vores personale, og sørge for, at der er 
den nødvendige tid til at nå opgaver på 
en ordentlig måde. Det gør vi bl.a. ved 
at være enige om, at det direkte arbejde 

med beboerne går forud for næsten 
alt andet. Men også ved at påtage os 
ansvaret for, at der er sammenhæng 
mellem det, vi siger, og det, vi gør. Alle 
sammen, uanset hvilken relation vi har 
til hinanden.

I forbindelse med kommunalreformen 
har Sønderskovhjemmet skiftet drifts-
herre. Vi har nu skrevet overenskomst 
med Guldborgsund kommune, men har 
naturligvis stadig samme opgave. 

Det har været en stor omgang, med 
mange møder og meget omlægning. 
Vi har skullet finde sammen med nye 
partnere i det kommunale landskab, og 
der skal skabes naturlige samarbejds-
fora. Det er faktisk gået ganske godt. 
Kommunen har grebet hele processen 
meget professionelt an, og på nuvæ-
rende tidspunkt, mangler der kun lidt om 
økonomien. 

En sådan proces afføder mange nye 
opgaver. Der kommer nye veluddannede 

folk ind i organisationen, som sætter 
fokus på principper og lovgrundlag, der 
kommer nye politikere med nye ideer, og 
der bliver rusket op i alle, når billederne 
om svigt ruller over skærmen.

Der sker hele tiden en bevægelse mod 
mere bureaukrati, og mindre praktisk 
arbejde. Det er ganske naturligt, og me-
get af det sker ud fra et oprigtigt ønske 
om at gøre alt bedre. Der kommer nye 
ideer på banen hele tiden. Men mange 
af ideerne er nye tiltag for personalet, 
omstruktureringer, mødefora, krav om 
dokumentation og redegørelser, planer, 
politikker og andet. Det er alt sammen 
godt nok, men kræver, at vi bruger tid 
på det, og derfor mindre tid på vores 
egentlige opgave. Det er en reel fare 
mod det sociale arbejde, at vi altid tror, 
at det er administrative løsninger, som 
imødekommer borgernes behov. Det er 
det ikke. Vi skal ud og gøre noget, og 
ikke nøjes med visitationer, beskrivelser 
og evalueringer. Der mangler grundlæg-
gende en respekt for medarbejdernes 
primære opgaver og 
deres ønske om at 
kunne gøre arbejdet 
godt.  

Det vigtigste er jo 
netop, at borgeren 
bliver set og hørt og 
forstået, og at hjæl-
peren for lov at yde 
hjælp. 

Vi skal af og til være 
insisterende på at ville 
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have lov til at gøre vores arbejde ordent-
ligt. Vi skal være kritiske, når vi synes, 
at vi bliver slugt af alle de støttende 
funktioner, som er gode nok, men som 
kan undværes.  Vi må stå fast på, at den 
eneste grund til, at vi er her, er at skabe 
forandring og yde omsorg for de mænd, 
der kommer på Sønderskovhjemmet.
 
Det seneste år har budt på mange store 
omsorgsopgaver. Dels havde vi sagt ja 
til et par beboere med store behov for 
omsorg, og dels er der nogle af vore 
”gamle gutter”, der har brug for meget 
hjælp. Da vi har en del beboere, der bor 
her fast, så er det en ganske naturlig ud-
vikling, når de bliver ældre. 

Vi har indskre-
vet nogenlunde 
samme antal som 
i de foregående 
år. Mænd i for-
skellige vanske-
lige situationer, 
som har brug 
for at slå sig ned 
en tid og vinde 
kræfter til igen 
at klare tilværel-
sens udfordringer. 
Knapt halvdelen 
er rejst herfra til egen selvstændig bolig 
eller en anden god løsning, der opfylder 
deres behov. Vi håber, at de vil klare sig 
godt, men der er ingen garanti. Vi har 
gjort vores bedste for at hjælpe, og vi 
har prøvet at vejlede om alle kommende 
problemer, men vi har ingen mulighed 
for at følge op efter en kort tid. Så vi må 

stole på, at de har fået noget godt ud af 
opholdet, og vil bringe det videre med 
sig i livet. 

Der er sidste år foretaget lidt fysiske for-
andringer på hjemmet. Vi har bygget til 
vores opholdstue, og har fået en større, 
og ikke mindst meget lysere stue at 
samles i. Det er dejligt. Længere fremme 
er der en reportage og fortælling om 
forløbet.

Sommerfesten forløb rigtig godt. Karen 
Jespersen var en varm og engageret 
taler, der med stor indlevelse fortalte 
om at få øjnene op for de gode sider i 
livet. Vi havde gospelkoret Lusangi, som 
leverede en smuk musikalsk oplevelse, 
og til sidst opvisning af politihundefor-
eningen. På bagsiden er der billeder fra 
sommerfesten.

På værkstedområdet er der også sket 
noget nyt. Vi har åbnet et grafisk værk-
sted, som nu er kommet godt i gang. 
Det er spændende at se, hvordan vores 
ubehjælpsomme kladder kan blive til 
flotte tryksager. Man skal bare vide, 
hvordan man gør. Denne årsberetning er 
et eksempel. Værkstedet har også givet 
mulighed for mange spændende opda-
gelser på internettet, og en række sjove 
opgaver fra foreninger, vi slet ikke vidste 
eksisterede. 

På vores hjemmeside, 
www.sonderskovhjemmet.dk,  kan man 
nu finde alle gamle årsberetninger og 
andre ældre skrifter fra hjemmet. Det er 
en af gutterne i det grafiske værksted, 

der har stået for det.

I de øvrige værksteder har der været 
stor aktivitet. I brændeproduktionen 
er der sat ny rekord. Vi har sidste år 
leveret omkring 1.�00 kubikmeter og en 
indtjening på omkring �50.000 kr. Det er 
mere end grisene kan præstere. 

I marken har vi haft et jævnt godt år, 
der, som alle ved, blev præget af tørken. 
Sukkerreformen betyder en faldende 
indtjening, men vi holder fast i ”det 
hvide guld”, for det giver lidt variation i 
marken, og det hører til et landbrug på 
Lolland.

Tak for et godt, nyt og spændende 
samarbejde til alle nye og gamle samar-
bejdspartnere. 

En særlig tak til alle gode venner, der 
har tænkt på Sønderskovhjemmet i årets 
løb, med hjælp, gaver, forbøn eller hil-
sener. Det er dejligt at have en stor flok 
omkring sig, og det giver mening, når 
vi i det daglige møder stor opbakning til 
hjemmets arbejde. 

Tak for det.
Kirsten og Flemming Jantzen
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Æbleplantage.

I efteråret fik et par af beboerne den 
gode ide at lave en lille æbleplantage i 
haven bag hjemmet. Træerne skal være 
æbler, der stammer fra Lolland.
Specielt var Sønderskovæblet, Bodil 
Neergaard æblet og Flintinge æblet 
interessante.

Der blev ledt på nettet for at finde,
hvor vi kunne købe disse gamle sorter.

På Lundhede Planteskole i Midtjylland 
lykkedes det at finde flere af de søgte 
træer.

Straks blev der organiseret en udflugt til 
stedet med Kirsten som chauffør og 6-7 
beboere som æblespecialister.

Som det ses på billederne, har den lille 
æbleplantage set dagens lys på Sønder-
skovhjemmet.

Der er ambitioner om, at plantagen skal 
vokse sig større, både i højde og i antal 
af træer i løbet af de næste år. 

Sarahs kreative aftener.

I december startede vores volontør Sa-
rah et kreativt værksted. Da det var lige 
før jul, var det naturligt at starte med at 
lave juleting (se billedet).

Meningen med værkstedet er, at det skal 
udvikle sig til alle former for kreativ ud-
foldelse som tegne, male, papirklip, de-
korere med tørrede blomster og deslige.

Indlæggelse af kommunevand. 

I det forløbne år er der blevet lagt kom-
munevand ind.

I marts måned blev vores egen boring 
kasseret.
Så der var ingen vej udenom. Efter en 
del gravearbejde blev vi tilsluttet Flin-

tinge Vandværk. Dette varede dog kun 
kort, da Flintinge Vandværk få måneder 
efter blev lukket, og vi kom ind under 
Øster Toreby Vandværk.

Ideen er at tage et tema op 4 uger i 
træk, for så finde et andet tema de næ-
ste 4 uger og så fremdeles.

Beboerne deltager så meget de nu har 
lyst.

De frembragte kreationer bliver sat op i 
kælderen for at gøre rummet mere hyg-
geligt.
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HISTORIEN BAG DEN NYE UDESTUE

I marts måned �006 kunne vi indvie 
vores nye udestue!

Byggeriet af den blev sat i værk, efter at 
Sønderskovhjemmet havde arvet en stor 
sum penge fra hhv. Svend Åge Jensen 
og Ernst Bloch Christensen, � tidligere 
beboere.

Det var en rigtig flot tanke af de to at 
betænke Sønderskovhjemmet på denne 
måde.

For Svend Åge blev det hans hjem i 11 
år, hvorefter han flyttede på plejehjem-
met i Toreby.

Ernst boede her i �� år, og det gik, 
som Ernst ønskede, han fik lov at dø på 
hjemmet.

De var begge nogle muntre fyre, som 
kunne sætte liv i kludene på hver sin 
måde!

Da vi fik besked om, at Sønderskov-
hjemmet havde arvet boerne efter 
Svend Åge og Ernst, tænkte vi, at det 
skulle bruges til noget, som beboerne 
kunne have glæde af her og nu. Også 
mens der stadig boede nogen på hjem-
met, der kunne huske Ernst og Lille 
Svend, som han blev kaldt.

Vi lagde hovederne i blød – det skulle 
være noget til fælles gavn og glæde, 
til at styrke fællesskabet og til at give 
hygge på hjemmet. Og det skulle give 
plads og rum til, at nogle kunne trække 
sig lidt tilbage, til fordybelse, læsning, 
lytte til musik o.a., og så alligevel være 
med i fællesskabet.

Derfor synes vi, at det var en god ide at 
lægge nogle kvadratmeter til ryge/avis-
stuen, og forelagde derfor nogle ideer 
for den lokale byggemester, PVH. Han 
var helt med på ideen, og hen over vin-
teren fik de bygget udestuen. 

Selvfølgelig ikke uden genvordigheder, 
for lige, hvor vi havde tænkt at den 
skulle placeres, lå der en stor tank, som 
skulle flyttes, foruden en mængde vand- 
og varmerør. 

Men det lykkedes med et rigtig flot 
resultat, og nu kan vi hver dag glæde 
os over vores nye stue. Og den bliver 
brugt! 

Der er et stort vinduesparti mod skoven, 
så vi kan følge naturens gang på nær-
meste hold.

Vi håber, at vi i løbet af �007 kan få 
anlagt en terrasse ud for stuen, så det 
bliver muligt at komme ud og lytte til 
fuglesang og få blomsternes kildrende 
duft i næsen!

Kirsten Jantzen



Side 11

HVAD SKER DER PÅ HJEMMESIDEN ?

Vores hjemmeside - 
www.sonderskovhjemmet.dk 
- blev oprettet i april �005 og har siden 
fungeret som vores dagbog - og som 
vores ansigt på internettet. 

Vi gør meget ud af at holde hjemmesi-
den opdateret med billeder og beskrivel-
ser af store såvel som små begivenheder 
på hjemmet. Siden starten er hjemmesi-
den besøgt af ca. 8.500 personer, hvilket 
vi er smigrede over og meget glade for.

Hjemmesidens formål er naturligvis 
først og fremmest at gøre det muligt 
for interesserede personer at holde sig 
orienteret om dagligdagen på hjemmet. 
Man kan imidlertid også læse om vores 
overordnede ambitioner og mål og om, 
hvordan vi forsøger at opfylde dem.

Vi mener, at det er vigtigt at vise åben-
hed omkring alt, hvad vi foretager os, så 
både nuværende og kommende beboere 
og deres pårørende og sagsbehandlere 
og andre ”offentlige” personer kan finde 
detaljerede oplysninger om Sønder-
skovhjemmets tilbud, aktiviteter, mål og 
midler.

Hjemmesidens indhold i overskrifter er 
vist på billedet herunder af hjemmesi-
dens hovedmenu. 

Pladsen her tillader desværre ikke at 
gå i detaljer med indholdet. Hvert af 
punkterne på menuen indeholder mange 
undersider, med et væld af oplysninger. 
Besøg hjemmesiden og kik på indholdet 
selv.

Senest har vi indskannet samtlige eksi-
sterende årsberetninger næsten tilbage 
til hjemmets indvielse i 1917. Vi fandt 
tillige et udateret originalmanuskript fra 
hjemmets grundlægger Bodil Neergaards 
hånd: ”Et træk fra Lysets Kamp imod 
Mørket”. Håndskriften (billedet herunder) 
antyder, at manuskriptet er et ung-
domsarbejde af Bodil Neergaard. Den 
håndskrevne tekst kan være svær at 
læse, så vi har på hjemmesiden forsynet 
manuskriptet med en ”oversættelse” i 
margenen.

Vi håber, at mange - udover hjem-
mets beboere og personale - vil besøge 
hjemmesiden regelmæssigt, og at de vil 
finde indholdet oplysende, inspirerende, 
interessant og livsbekræftende.

Søren W. Rasmussen
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TAL OG STATISTIK

Hjemmet er normeret til �7 pladser. De 
er stort set altid belagt. 

I �006 var der enkelte ledige pladser 
hen over sommeren, men i den sidste 
del af året var der igen flere end 37 
mænd her, og vi afviste mange henven-
delser på telefonen. 

Alle der kommer hertil får en plads, men 
ringer man i forvejen, vil vi henvise til et 
andet sted, når vi er fyldt op.

Vi har foretaget 95 indskrivninger, for-
delt på 80 personer. Nogle kommer flere 
gange på et år. De tager fra sted til sted, 
og er endnu ikke kommet til et punkt, 
hvor de kan slå sig til ro. 

�006 �005

Antal pladser �7 �7

Belægningsprocent 101,6� 106

Antal opholdsdøgn 1�.7�5 14.�87

Antal personer 80 78

Antal indskrivninger 95 98

Afviste henvendelser 4� 7�

Beboere med fast ophold 11 11

Gns. opholdsdøgn for øvrige 115 118

Antal beskæftigelsestimer ��.940 �5.7�8

Det er de samme personer, som i tabel 
3 står som flyttet til forsorgshjem, eller 
som bare har forladt hjemmet uden at 
give besked. 

De er ofte ikke i stand til at være i dialog 
med os, og det er derfor svært at hjælpe 
dem med andet end husly og omsorg.

Vi har 11 personer, der bor fast her, alle 
med hver sin væsentlige begrundelse. 
De har Sønderskovhjemmet som deres 
hjem, og nogle har boet her i mange år. 

Det er der mulighed for. Det kræver 
mindst � mdr. ophold, hvor vi har afprø-
vet alle muligheder, men skønner, at fast 
ophold er det rigtige tilbud til vedkom-
mende. 

Det er naturligvis ikke mere fast, end 
at vi stadig arbejder på, at egen bolig 
findes.

Når man ser bort fra de beboere, der 
har fast ophold, er den gennemsnitlige 
opholdstid på 115 døgn. 

Det tager tid at hjælpe mennesker, der 
er i meget vanskelige situationer, og 
især, hvis der skal være nogen sikkerhed 
for, at de klarer sig selv efter et ophold 
på forsorgshjem.

Antallet af beskæftigelsestimer er faldet 
lidt. Det skyldes dels de færre opholds-
døgn, men også, at der fra kommunens 
side har været sat meget fokus på tilbud 
til kontanthjælpsmodtagerne, og mange 
derfor har været aktiveret i kommunalt 
regi.
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REGNSKAB FOR 2006
Hovedposter

Note Forbrug Budget incl. 
tillægsbevillinger

Afvigelse

Hjemmet

Personaleudgifter 01 �.745.518 �.80�.000 -56.48�

Arbejdsløn, beboere �91.96� ��5.000 -��.0�8

Drift af bygninger og anlæg 0� 98�.069 869.000 11�.069

Administrationsomkostninger 0� �40.11� �1�.000 �8.11�

Beboeromkostninger 04 479.�75 454.000 �5.�75

Beboerindtægter 05 -1.748.��1 -1.787.000 �8.669

Andre omkostninger og indtægter 06 �05.458 �49.000 -4�.54�

Hjemmets netto 4.196.164 4.124.000 72.164

Landbrug/Produktion

Maskinpark og energiforbrug 07 455.8�5 ��0.000 1�5.8�5

Markdrift 08 -7�.757 -7�.000 �4�

Svin 09 -�9�.7�� -�45.000 -148.7��

Produktion i øvrigt 10 -�6�.997 -�68.000 4.00�

Kiosk 11 -40.781 -�0.000 -10.781

Landbrug/Produktion netto -315.432 -286.000 -29.432

§ 7� foranstaltninger -544.000 -544.000 0

Nettoresultat 3.336.732 3.294.000 42.732
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BILAG TIL REGNSKAB
Kapital til særlige formål

2006 2005

Saldo 1. januar 432.288 261.359

Indtægter

Renter, bank 5.010 6.1�1

Bidrag, private 6�.719 47.1�9

Bidrag, fonde/arv 111.��5 446.958

Høstoffer 1�.997 1�.759

Sommerfest -5.8�0 -�.619

Ferie og udflugter 49.644 16.500

Indtægter ialt 236.775 525.858

Udgifter

Køb af møbler 68.974 0

Ferie og udflugter 110.�57 71.�4�

Højskoleophold 1�.950 1�.050

Udestue 148.000 1�5.000

Kloark vedr. udestue 6�.1�8 0

Badeværelser 69.144 0

Fitness, salmebøger, kunst 0 65.817

Revovation kirkegård m.v. 0 6�.195

Udgift arv 0 �.0�7

Diakonåret 0 16.�8�

Diverse inventar 7.7�6 4�.�50

Luftfoto 6.�61 0

Julegaver m.m. 15.�00 16.47�

Refunderet købsmoms 0 -6�.809

Gebyr 66 54

Udgifter volontør 980 �.��8

Udgifter ialt 502.886 354.929

Saldo 31. december 166.177 432.288

Indestående i bank 166.177 229.504
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SOMMERFEST PÅ SØNDERSKOVHJEMMET

Kl.13.30 Velkomst og indledning  
ved biskop Steen Skovsgaard

Festtale ved forfatter og højskoleforstander
Bjarne Nielsen Brovst
Livsglæde

Nykøbing Musikskole  

Kaffe med stort kagebord

Tombola, Amerikansk lotteri, og andre boder

Legeplads til børnene

Nykøbing Falster Musikskole

Opvisning fra luften
ved Københavns Faldskærmsklub, Falcon

16.30 Tak for i dag

Søndag den 10. juni kl. 13.30

PROGRAM FOR DAGEN:

VEL MØDT ALLESAMMEN


