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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.

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 7

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
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KORT BERETRNING FOR ÅRET 2007

Når man holder jubilæum, er det tid til at tage et tilbageblik, men samtidig rette blikket mod fremtiden. 
Med dette jubilæumsskrift forsøger vi, at beskrive en del af hjemmets arbejde fra 1918 til i dag. 
Sønderskovhjemmet har eksisteret i 90 år, og har i alle årene løst samme opgave. 

Det er bygget til formålet, og blev grundlagt med én opgave for øje: At være hjem for mænd, der af den ene eller anden grund, 
ikke er i stand til at klare sig selv, men har brug for hjælp i en kortere eller længere periode. En periode uden misbrug, hvor det 
er naturligt at man deltager i det sociale liv, morgensang og arbejde. 

Man kan spørge sig selv om den tanke stadig er rigtig og aktuel, eller om der skal noget helt andet til i dag? 
Er tiden ikke løbet fra et hjem, som blev grundlagt i 1918?

Af og til hører man politikere stille forslag om at afskaffe hjemløsheden.  Det er et godt forslag, men næppe realistisk og realiser-
bart.  De mange løsningsforslag  spænder fra at bygge flere boliger, til at sætte ind med forebyggende indsats. Men politikerne 
er oppe imod noget, som er så stort og stikker så dybt, at man ikke kan finde enkle løsninger på problemet. 

Mændene, der bor her såvel som andre steder, har så massive og komplekse problemer, at der ikke umiddelbart findes løsninger.  
Folk i Danmark er hjemløse, selv om der er mange ledige boliger, og selv om vi har et velfærdssystem, der vil tage hånd om alle. 

At være hjemløs er ikke det samme som at mangle en bolig eller et tilbud, men det er at mangle alt, hvad der gør et liv me-
ningsfyldt. Det er at mangle noget at leve for.

Når man er hjemløs, så mangler man et hjem. Man mangler et sted at være, hvor der er nogen at have noget sammen med, 
hvor det har en betydning om man er der eller ikke. Man mangler en ramme om sin tilværelse, og den skal skabes sammen med 
andre.

Er tiden ikke løbet fra en ide og et behov som sås i 1918? Nej, desværre! Vi kan hverken afskaffe eller afværge hjemløsheden, 
hvor gerne vi end vil. 

Jeg tror at vi kommer til at se i øjnene, at der altid vil være hjemløse, selv i et rigt velfærdssamfund som vores, og så må vi 
forpligte os til altid at være der, og tage imod dem som medmennesker på en god, respektfuld og værdig måde.  
Det gi´r mening – også i de næste 90 år.

Kirsten og Flemming Jantzen

90 år med samme opgave.

Hertil kom et menneskesyn, eller værdier om man vil, der sagde: 

- Respekt for det enkelte menneske, udtrykt ved smukke rammer, 
             enkeltværelser gennem alle årene og en god tone mellem alle.

- Frihed til at være som man er, og til selv at vælge det liv man ønsker. 

- Hjemlige forhold. Tryg og fredelig atmosfære, hyggelige omgivelser,  
             og mulighed for at slå sig ned, og finde et hjem her.

- Man har ikke glæde af en dejlig lys og venlig bolig, når man er så angst for at være alene, 
             at man straks tyer til alkohol igen når døren lukkes.

- Man finder ensomhed og ikke fællesskab ved at flytte ind til byen, når ingen andre vil vide af en.

- På trods af god hjælp fra hjemmevejledere og andre, så er det er svært at lægge sit liv om, 
             når man helt fra sin tidligste barndom kun har mødt svigt, løgn og misbrug.
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Fortalt af Forstander Melchior Jen-
sen for Mændene Søndag Aften d. 3. 
Februar 1952.

(Refereret af en af tilhørerne)

Ved en tidligere Lejlig-
hed – ogsaa en Søndag 
Aften – havde Melchior 
Jensen fortalt nogle 
Smaatræk om de Be-
boere, Hjemmet havde 
haft i Aarenes Løb. Med 
vanlig Diplomati havde 
dog Forstanderen givet 
de omtalte Personer 
fingerede Navne. 

Disse Oplevelser med og den Karak-
teristik af nogle af disse ofte højst 
besynderlige mennesker var langtfra 
kedelig. Fortalt som de blev med et eget 
tørt jydsk Lune og med mange smaa 
humoristiske Blink i Øjnene blev denne 
Beretning en sjælden morsom Ople-
velse – men den førte selvsagt et nyt 
Krav med sig i Lysten til at vide lidt om 
Sønderskovhjemmets virkelige Historie 
og Oprindelse.

Dette Ønske var det Forstanderen imø-
dekom ved den ovenfor nævnte Søndag-
aften  (�. Februar dette Aar) at berette 
– eller rettere fortælle – lidt om Hjem-
mets Historie.

Uden at støtte sig til noget Manuskript 
eller Optegnelser af nogen Art fik vi 
i korte træk oprullet hele Hjemmets 
bevægede – og til tider langtfra lystige 
– Historie. 

Melchior Jensen begyndte sin Beretning 
meget formelt på sin Plads ved Borden-
den. Men efterhaanden som Erindrin-
gerne og Oplevelserne greb ham, kunde 
han ikke sidde stille paa sin Stol eller 
staa op ved den – men maatte ud at 
vandre den sædvanlige Rute: langs Bor-
dets østre Side, forbi Stueorglet, forbi 
Døren til Dagligstuen og hen til Radiato-
ren i Stuens nordøstligste Ende – og saa 
tilbage igen. Stadig fortællende, stadig 
berettende, nu og da med Sidespring 
tilbage eller frem i Aarene, sprængfyldt 
som han var af disse Oplevelser, af 
denne idelige Kæmpen for at danne og 
bevare Sønderskovhjemmet. 

Alle forstod, at denne Kæmpen, denne 
bestandige Overvindelse af Vanskelighe-
der, var intet mindre end Melchior Jen-
sens egen Livsopgave – den han havde 
sat alt ind paa.

Man refererer:

Starten

Jeg havde i 7 Aar i København et lignen-
de Arbejde som her – Mændenes Hjem i 
Eskildgade. Jeg maa her indskyde, at mit 
Levnedsløb i Grunden har været et stort 
Eventyr. Gud har lige fra mine Børneaar 
været ualmindelig god ved mig, han har 
ført mig, hvor jeg skulde hen, jeg kan se 
en bestemt Linie i hele mit Liv, ja i det 
alt sammen ….
Vi begynder altsaa med Hjemmets Op-
rettelse i 1918 – Fru Bodil de Neergaards 

Værk. Tanken til dette Hjems dannelse 
opstod hos Fru Neergaard allerede i 
1917, hvor Fru Neergaard paa et Møde 
bl.a. havde en lang Samtale med den 
finske kendte socialt interesserede Fru 
Mathilde Wreede – kaldet ”Fangernes 
Ven”.  Senere talte Fru Neergaard med 
Pastor Munch, Møldrup, om sin Idé, men 
flere syntes til at begynde med, at det 

var en ganske taabelig Tanke at op-
rette et saadant Hjem – dog kunde intet 
standse Fru Neergaards Fortsæt, og det 
lille Hus, som blev den første begyndelse 
til Hjemmet, blev den 14. Maj 1918 ind-
viet af Pastor Munch, Møldrup, og Biskop 
Wegener. (Refereret i ”Stifttidende” 
samme Dag).

Fru Neergaard drev Hjemmet for egen 
Regning. 4 ½ Aar gik, og man indsaa 
Nødvendigheden af, at der maatte ske 
en Forandring. Pastor Fibiger, Elias-
kirken i København, henvendte sig til 
Mændenes Hjem i Eskildgade og spurgte 
Sekretær Hans Olsen om han kendte en 
Mand, der kunde lede Sønderskovhjem-

SØNDERSKOVHJEMMETS HISTORIE I KORTE TRÆK

H. Melchior Jensen
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met. Senere ringede Fibiger mig op og 
bad mig om at komme. Jeg rejste saa 
ned til Hjemmet og talte med Fru Neer-
gaard baade om Hjemmet og Gerningen 
– Hjemmet blev paa det tidspunkt drevet 
af to Damer Frøknerne Justesen og 
Jørgensen. Det var i forsommeren 1922 
– og saa sprang Bomben! Jeg fik meget 
tydeligt at vide, at ”Justesen ledede 
Hjemmet – og vi søger – en Gartner!”. 
Jeg rejste omgaaende Hjem til Køben-
havn – med 8 Dage til at betænke mig i.

Da denne Betænkningstid var udløbet 
skrev jeg til Fru Neergaard saadan noget 
som ” – kan desværre ikke modtage 
Tilbudet. Adressen kender de jo.” Men 
i 1923 kom der Bud efter mig igen. 

Om jeg ikke vilde overtage Ledelsen af 
Hjemmet, som herefter skulde selvstæn-
diggøres.

Jeg tog min Bestemmelse, og den 3. 
April 1923 tiltraadte jeg min ny Stilling 
– og lige saa snart vi – min Kone og jeg 
og vore to smaa Børn – havde sat Foden 
indenfor Døren, følte vi, at her hørte vi 
hjemme.

Hjemmets første Bazar

Hjemmet saa jo ganske anderledes ud 
dengang end nu. Vi – min Kone, Børnene 
og jeg – blev installeret i Spisestuen, 
den nuværende Spisestue. Den søndre 
Side var afsondret med et Skillerum, saa 
der forekom en énfags Stue (lige uden-
for Lemmen til Spisekammeret), det blev 

mit Kontor.

Vi havde 7 Mænd boende, og vi havde 7 
Tønder Land. Her var ikke elektrisk Lys, 
ikke Centralvarme, ikke indlagt Vand, 
men der stod en lille primitiv Pumpe i et 
Skur. Vi havde ingen Skjorter til Mæn-
dene og ingen Strømper til dem – ikke 
et Par! Saa havde vi to gamle Heste, en 
Griseso med Grise, to Køer og en Kvie. 
Og ingen Penge. 

Vi maatte saa laane 5.000 Kroner at 
starte med, og da Hjemmet nu var en 
selvejende Institution, skulde der altsaa 
samles Penge ind for at faa det til at gaa 
rundt. Jeg maatte altsaa ud paa Cykel 
og holde Møder og samle Penge ind, og 
det blev ikke til ret meget. Jeg cyklede 
bogstavelig talt hele Lolland rundt og 
kom tit først Hjem Kl. 2 om Natten.

Pludselig fik jeg den Idé: vi bør holde 
en Bazar og lave en Bortlodning. Den 2. 
September 1923 fik vi saa Tilladelsen til 
at sælge Lodsedler, og vi bestemte os 
for at afholde Bazar og Fest og fik ogsaa 
to talere fra København, nemlig Pastor 

Fibiger, Eliaskirken, og Overretssagfører 
Staal. Mindst 2.500 Kroner skulde vi 
have ind. Festen skulde holdes om Søn-
dagen, og baade hele Lørdagen og Søn-
dag Formiddag øsregnede det. Desuden 
fik jeg at vide, at daværende Justitsmi-
nister Rytter skulde tale samme Dag (i 
Frejlev Skov). Der kom sikkert mange 
til hans Møde – det saa ikke lysteligt ud. 
Men der var alligevel noget indeni mig 
som sagde: der kommer 600 Mennesker, 
bare vær Frimodig.

Det skylregnede om Søndagen. Klokken 
blev 1 ½, det regnede stadig. Jeg var 
flere Gange ude paa Vejen for at se paa 
Vejret – og efter Folk. Midt i Skylregnen 
saa jeg to smaa Børn komme vandrende 
med hinanden i Haanden. Det betød ma-
aske noget godt. De blev inviteret med 
indenfor og fik som Bazarens allerførste 
Gæster alle de Kager, de kunde spise. 
Det viste sig senere at være Pastor Gott-
liebs Børn. Og saa var jeg ude paa Vejen 
igen for at kigge. Klokke tre skulde 

mødet begynde, og med ét var Himlen 
blevet skyfri – og Solen skinnede. Det 
var ligesom en Finger var strøget tværs 
over Himmelen og havde splittet alle 
Skyerne til Side. 

Og nu begyndte der at blive Liv paa 
Hjemmet. Helt ude ved Korsvejen kunde 
jeg se dem komme. Der var baade 
Cykler, Biler, Hestekøretøjer og Fod-
gængere. Og de vrimlede ind, de kom 
fra begge Sider af Vejen, baade fra Nord 
og Syd. 600 Mennesker kom der. Og 

SØNDERSKOVHJEMMETS HISTORIE I KORTE TRÆK
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om Aftene havde vi solgt Rub og Stub, 
der var ikke engang et stykke Lagkage 
til min Kone og mig. Klokken var to om 
Natten, da vi to pustede lidt ud efter 
Oprydningen – og talte pengene. 2.750 
Kroner kom ind ….

Der bygges

Men der var sandelig ogsaa nok at bruge 
pengene til. Den gamle Længe var uden 
Tag, 74 Ruder manglede, et Tag var 
spaanlagt men ikke bedre, end at der 
maatte bruges Paraply, naar det regnede 
o.s.v., o.s.v.

Sommeren gik, og vi havde stadigvæk 
kun de 7 Mand – men saa kom Efteraa-
ret, og vi fik pludselig 22 Mand, og der 
var kun Plads til 17 i Huset her. Resten 
blev saa stoppet ind i Gartnerhuset, som 
vi kaldte ”Røverreden”. Dér laa 7-8 Mand 
i ét Rum paa ”Madrasser”. Senge nok 
havde vi heller ikke. Paa et Bestyrelses-
møde i 1924 foreslog jeg, at der blev 
sat Tag på Gartnerboligen (hvor 1.ste 
Assistenten nu bor), at der blev bygget 
Garage, 4 Værksteder o.s.v. Jeg har for 
resten selv lagt alle Stenene paa Huset 
og bygget Garagen. Nu havde jeg faaet 
en Motorcykle, og i Foraaret 1924 kørte 
jeg rundt over hele Lolland og Falster og 
det meste af Sjælland, holdt Møder og 
samlede ind. Kl. 7 om Morgenen sad jeg 
igen paa den Plads, hvor jeg nu sidder. 
– Næste Aars Bazar blev holdt på Valde-
marsdagen d. 15. Juni. Vi skulde have 
5.000 Kroner for at holde Skindet paa 

Næsen – og vi fik 5.500 Kr. 

Nu skulde der for Alvor bygges og laves 
om. Fru Neergaard, der var meget kon-
servativ, vilde ikke ha’ nogen Foran-
dring, men saa holdt hun Ferie i Køben-
havn, og jeg skrev frimodigt til hende, at 
vi havde pillet Skillerummene ned. Fru 
Neergaard blev først helt forskrækket, 
men senere blev hun glad ved Foran-
dringen …

Angaaende den aarlige Bazar vil jeg lige 
tilføje, at naar Valdemarsdagen faldt paa 
en Søndag – som den gør i Aar 1952 
– holdt vi hele to Dages Fest …

Men tilbage til Arbejdet paa Hjemmet. Vi 
er nu naaet til Aaret 1927, og vi havde 
stadigvæk intet Vaskehus, ikke nogen 
Rullestue og kun de gammeldags W.C.’er 
med Hjærte i Døren. Jeg foreslog derfor 
Bestyrelsen at faa bygget en ny Fløj. 
Imidlertid havde jeg faaet Motorcyklen 
byttet med en lille 2 Personers Varebil 
– havde jeg haft den Motorcykle længe-
re, havde jeg været død nu! Et saadant 
rysteapparat som en Motorcykle vilde 
jeg ikke ønske at min værste Fjende 
ejede.

Men først rives der ned

Jeg havde netop en Dag været inde i 
Nykøbing i et Ærinde med Bilen, be-
skidt var jeg i Tøjet, for jeg deltog jo 
i det daglige Arbejde paa Gaarden, da 
jeg paa Hjemvejen bemærkede, at der 
ved Højbroen (for at give plads til den 
Bro der nu gaar og Banelegemet) laa et 
Hus, som skulde rives ned. Jeg steg ud 

af Bilen og gik hen til Ejermanden og 
spurgte, om jeg kunde købe Huset til 
nedrivning der. Manden saa kritisk og 
skeptisk paa min Paaklædning og sagde: 
”Mum. Jeg vil ha’ Pengene kontant”. Nu 

var det mig, der sagde ”Mum”” og ”Hvad 
vil De ha’?” Ja, han vilde da have 1.000 
Kr., og saa skulde Huset endda være 
pillet ned inden 1.ste Oktober (1927). 
Saa blev vi omsider enige om, 800 Kr. 
Nu gjaldt det om at klemme paa. Gut-
terne hjemme var med paa det, skal jeg 
love for, og vi laante Hestekøretøjer paa 
Fuglsang og andre Steder og lejede Last-
biler og tog fat med det samme.

Huset Vægge trak vi ned med Wirer, det 
gik stærkt, og vi læssede ustandseligt 

Stenene paa Vognene. Nedrivningsarbej-
det foregik paa et for Lollænderne ube-
gribeligt Tempo. Helt inde fra Nykøbing 
kom Folk for at se paa – og beundre det. 
4 Dage efter laa Husets Sten og Tømmer 
paa vor egen Græsplæne.

SØNDERSKOVHJEMMETS HISTORIE I KORTE TRÆK
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Behagelig overraskelse un-
der Orglet

Men det var stadigvæk galt med Penge-
ne. Der skal alligevel en hel del til, naar 
der skal bygges. Naa, vi fik saa arran-
geret en Kirkekoncert inde i Nykøbing. 
Der medvirkede gode Kunstnere. Nogle 
af dem boede paa Fuglsang. Jeg husker 
bl.a. at det var Tellmany og Børge Jen-
sens datter, nu kendt som ”den danske 
Stemme fra Rom”. Men alt i alt vilde 
Koncerten næppe give mere end ca. 140 
Kr. i Overskud. 

Netop som jeg vilde gaa ind i Kirken, var 
der en Mand, der rykkede mig i Ærmet 
og betroede mig, at han i anledning 
af, at han i Dag fyldte 50 Aar, vilde gi’ 
mig noget. Han stak mig en Konvolut i 
Haanden. 

Jeg gik ind til Koncerten. Og imens 
spekulerede jeg paa, hvad der mon var 
i Konvolutten. Manden havde sagt, at 
han fyldte 50 Aar. Saa var der maaske 

50 Kroner i? Eller 500. Eller 1.000. Eller 
maaske 2.000? Det kriblede i mig af 
Spænding.

 Jeg kunde ikke lade være med at liste 
Konvolutten ud af Lommen. Jeg havde 
faaet plads under Orglet og sad ret uset. 
Jeg lukke Konvolutten op og kiggede. 
Der var en anden Konvolut indeni. Jeg 
lukkede ogsaa den op – der laa 5.000 
Kroner! Jeg hørte ikke meget paa den 
Koncert. Min Kone og jeg laa paa Pen-
gene om Natten.

Den sure Suhrgaard

Nu skulde der for Alvor tages fat paa 
Byggeriet. Allerede næste Dag begyndte 
vi at grave Grunden ud til Kælder. Vi 
blev færdige til Jul med det hele ogsaa 
med Gardiner og Sengetøj. (Det blev 
fuldt belagt med det samme – og var det 
hele Vinteren). Noget nyt Byggemate-
riale maatte vi dog alligevel købe, f.Eks. 
noget Tømmer. 

Huset blev så indviet d. 1. Maj 1928. 
Men W.C.’er havde der ikke været Raad 
til, heller ikke Vaskekummer. Jeg spe-
kulerede meget paa disse Ting og talte 
med Gud om det. Saa kom der fra en 
anonym Giver 1.000 Kroner. Jeg talte 
med Smeden om det og om den intermi-
stiske Pumpe ved ”Bech’s Hus”.  (Vidste 
heller ikke at vi havde faaet de 1.000 
Kroner). Smeden vidste ikke, hvad det 
vilde koste, men han ville lave det saa 
billigt som muligt, kun have Daglønnen 
og hvad Materialerne kostede. 

Da han gav mig Regningen paa det hele, 

var jeg unægtelig spændt paa Beløbets 
Størrelse. Det blev lige akkurat 999 Kr. 
60 Øre. Saa havde vi altsaa 40 Øre til-
bage af de 1.000 Kr. Det var nu det.

Men vi havde stadig for lidt Jord. Jeg 
havde faaet kig på ”Suhrgaarden”, 
en gammel og forsømt Gaard paa 54 
Tønder Land. Den laa midt paa Marken 
noget syd for Viaduktbroen, og den hed 
”Suhrgaarden”, fordi familien, der ejede 
Gaarden, hed Suhr.

Paa disse 54 Td. Land blev der et Aar 
kun avlet 39 Tønder Korn – og ingen 
Roer – saa kan man selv tænke sig til i 
hvilken Forfatning Jorden dengang var, 
og hvordan Gaarden i det hele taget 
blev drevet. Og det meste af Vinteren 
laa denne Gaards Jorde under Vand. Der 
boede 3 Brødre paa Gaarden. Disse tre 
Brødre var alle Ungkarle og Særlinge. 
Gaarden var som sagt meget gammel, 
og en af Stuerne blev senere købt af 
Museet i Maribo – for ca. 40 Kroner. Den 
Stue stammede omtrent fra Oldtiden og 
er nu en seværdighed paa Museet!

Jeg talte med den ene af Brødrene Suhr 
om at købe blot 10 Tønder af Jorden. Vi 
blev ogsaa enige om Prisen – men hvor 
skulde Pengene komme fra?

Det blev altsaa ikke til noget med det 
Køb, og saa købte en Gaardejer fra 
Skoven Jorden. Han gik den udslagne 
Dag og brækkede Sten op af Jorden, ro-
dede i Grøften og kunde ene Mand ikke 
rigtig overkomme det Arbejde. Jeg gik 
til ham. Om han ikke fortrød købet? Jo, 
det gjorde han. Hvad vilde han have for 
at blive holdt skadesløs? Han forlangte 
8.500 Kr.

SØNDERSKOVHJEMMETS HISTORIE I KORTE TRÆK
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Vi havde ingen Penge, men jeg foreslog 
ham i Stedet en Obligation, 1.000 Kr. pr. 
Aar plus Renter. Han slog til, og nu var 
Pengespørgsmaalet klaret. Nu drænede 
vi og ryddede Jorden. Stalden paa den 
anden Side Vejen blev bygget i Norsk 
Stil og med Eternitplader ovenpaa. Der 
kom Besætning, og Pengespørgsmaalet 
blev ordnet med Prioriteter. 

I Foraaret 1933 ringede en Sagfører i 
Nykøbing mig op og spurgte, om jeg 
havde lyst til mere Jord. Sparekas-
sen i Nykøbing havde nemlig overtaget 
”Surhgaarden”. Den kunde nu købes for 
30.000 Kr. Heldigvis havde jeg talt med 
en Mand, som forstod sig lidt mere paa 
Jord end jeg dengang gjorde, og han er-
klærede overfor mig, at Jorden ikke var 
de Penge værd. Men Sagføreren vilde 

ikke prutte med Prisen. Saa foreslog jeg 
ham 35.000 Kr. – paa en Obligation! Saa 
vilde vi altsaa faa de 5.000 i Kontanter! 

Stillet overfor så megen Snedighed 
maatte Sagføreren gi’ sig, og den Handel 
gik i Orden. (Vi fik en lille Tid efter Over-
tagelsen udbetalt 5.000 Kroner). 

Nu blev der ryddet Pil og Hegn (ca. 350 
Popler), som Gaarden var omgivet af, 
Hedeselskabet hjalp os med Nivelering 
og vi fik arbejdsløse Mand fra Toreby og 
Grænge til at arbejde for os. Alle hjalp 
til, først og fremmest Gutterne fra Hjem-
met. Selv vore to smaa Drenge Arne og 
Børge hængte i med at køre Drænsrøre-
ne ud til Grøfterne. Der blev nedlagt ca. 
70.000 Rør. Gennemsn. 1 m. i Dybten.

Et juridisk Spørgsmaal

Men – men, Loven siger, at to Gaarde 
ikke maa lægges sammen og drives 
under ét. Det var en kedelig forhindring 
midt i det glædelige. Skulde hele vort 
Arbejde nu være omsonst? Vi søgte ikke 
desto mindre Ministreriet og tilladelse 
til at lægge ”Suhrgaarden” ind under 
Sønderskovhjemmet. For de 10 Tønder 
Lands Vedkommende var der ikke noget 
i Vejen. Men ikke for de øvrige Tønder 
Land.

Og Sagen skulde igennem masser af 
Instanser. Jeg fik saa et godt Raad 
– selvom det straks lød ligefrem Kon-
trært: Søg at få Sønderskovhjemmet ind 
under ”Suhrgaarden!” 

Sagen kunde imidlertid ikke afgøres 
af Ministeriet alene, Kommunalraadet 
skulde anbefale det – og vilde det gøre 
det? Næppe. For Kommunen gik med 
Planer om at udstykke Jorden …..  Jeg fik 
nu travlt med at gaa rundt til de forskel-
lige Sogneraadsmedlemmer og faa de 
vrangvillige omstemt. Og saa mødte jeg 
op paa Sogneraadsmødet, der jo er of-
fentligt. Mange troede jeg var tosset.

Jeg holdt et helt lille Foredrag for 
Medlemmerne og forelagde dem Sa-
gen og fortalte dem hvor meget det 
betød for os – og for Samfundet – om 
det Spørgsmaal blev ordnet. Man hørte 
åbenbart interesseret efter og bad mig 
gaa udenfor et Øjeblik. Da jeg blev kaldt 
ind igen efter det lukkede Møde, fik jeg 
at vide, at min Ansøgning var vedtaget: 
Sønderskovhjemmet var lagt ind under 
”Suhrgaarden!”

Det betød meget for os. Ellers skulde vi 
have givet os til at bygge derude paa 
Marken, føre to Regnskaber o.s.v. 

Vi tog straks fat paa at dræne paa Livet 
løs. Jeg bad til Gud, om at vi kunde faa 
drænet færdig, inden Frosten kom. Det 
blev Jul. 3. Juledag tog vi igen fat paa 
Dræningen. Vi blev ved til Lillenytaarsaf-
tensdag, da vi lagde det sidste Rør. Om 
natten kom Frosten – og det blev ved 
med at fryse i 2 Maaneder!
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SØNDERSKOVHJEMMETS HISTORIE I KORTE TRÆK
De Popler, som stod omkring ”Suhrga-
ardens” Marker, fik Drænsarbejderne 
overladt for at rydde dem. Rødderne 

blev smidt i en af de 3 Mergelgrave, som 
der dengang var. En Vinter, da vi stod 
og manglede Brændsel, gravede vi dem 
for resten op igen, og de viste sig at 
være ganske godt Brændsel!

Ved alt dette gik det lidt efter lidt op for 
Folk, at det var nogle rigtige Gutter, der 
boede paa Hjemmet, og man begyndte 
at interessere sig for os og vort Arbejde. 

Branden

Den 19. September 1933 stod jeg og 
talte med en mand Maymann fra Bogø. 
I kender ham alle sammen, han kom-
mer hver Sommer her paa Besøg med 
sin Kone. Pludselig opdagede vi, at det 
brændte i Stakken, der hvor Kostalden 
er. Maaske var Branden opstaaet ved en 
uforsigtig udkrasning af en Pibe, hvad 
ved jeg? Hele Branden tog kun en Times 
Tid, men saa var ogsaa Stalden – den 
i Norsk stil – brændt ned til Grunden. 
Eternittaget sprang med lyd som fra et 
Maskingevær. Det var en tragisk Historie 
– dog ikke uden komiske Islæt. For Ex. 

Stod der en Mand udenfor Grisehusets 
Udgang, og hver gang en gris prøvede 
paa at slippe ud fik den et slag over 
Trynen af ham – og trak sig derfor igen 
tilbage. 

Den Mand, som passede Hestene, stod 
og saa maabende paa Branden med beg-
ge Hænderne i Lommen. ”Om han havde 
faaet Hestene ud?”, spurgte jeg ham. 
Næ! Hvad han havde tænkt sig, ved jeg 
ikke. Maaske havde han ment, at han 
ikke behøvede at gøre noget – Branden 
foregik nemlig ikke i Arbejdstiden.

Kornkværnen inde i Staldbygningen blev 
for resten reddet, idet Kornet, da Loftet 
faldt, løb ned og dækkede Kværnen (var 
helt ny og ikke assureret). Assurancen 
for Stald og Løsøre slog heldigvis lige til 
at bygge op for igen. Det foregik i Vinte-
ren 1933-34.

Elektrisk Lys fik vi paa den Maade, at 
vi sammen med nogle og tyve Menne-
sker laante 42.000 Kr. og paa den Vis 
fik baade Lys og Kraft. Vi fik ogsaa en 
elektrisk Pumpe sat op.

Flere Nyanskaffelser

Der havde hidtil ikke været Varme paa 
Værelserne. Et Central-Komfur blev stil-
let op, og det kunde i hvert Fald lune os 
om end ikke varme. 

Paa et Bestyrelsesmøde i København 
blev det vedtaget at bygge det Hus, hvor 
min Familie og jeg nu bor. Vi er nu naaet 
frem til Aaret 1939. Og nu skulde vi ha’ 
rigtig Varme indlagt, faa et Badeværelse 
indrettet o.s.v.

Men saa kom Krigen, og der blev Dyrtid 
og Materialemangel. Det var ogsaa galt 
med Vandet. En Brønd paa den anden 
Side Stalden havde vi faaet, men det 
var ikke nok. Saa fik vi boret en Brønd 
nede i Haven, og den blev god, den kan 
faktisk ikke tømmes, saa meget Vand er 
der. 

Det kneb ogsaa med Vand til Stalden, 
idet Rørene derinde blev ødelagt af Am-

moniakken. Nye Rør maatte lægges, og 
Ledningen blev lagt helt ned til den nye 
dybe Brønd i Haven.

Ja, Tidens Tand var begyndt at tære 
overalt. Et Bræddegulv sank F.eks., og 
et nyt Køkken, moderne og praktisk, til-
trængtes ogsaa. Det blev lavet for godt 
3 Aar siden. Og saa skulde vi endelig 
have indrettet os et rigtig godt Varme-
system – Centralvarme. Jeg fik talt med 
Ingeniøren om det, og han spurgte, hvad 
vi skulde fyre med. Jeg svarede: Tørv, 
Kul, Brænde, Jord og gamle Træskostøv-
ler. Saa vidste han Besked, og vi fik en 
Keddel og et Fyr, der kunde varme hele 
Huset op plus mit eget. 

Vi fik ogsaa Stakhjelmen sat op og fik 
Hønsehus og Vognremise bygget, det 
var vistnok i 1945. 

Alle disse forbedringer kostede os ca. 
50.000 Kr. og det svier til os den Dag 
i Dag. (Senere tilføjet: Hønsehus og 
Vognremissen, der blev bygget i 1945, 
kostede ca. 15.000 Kr. Forbedringen i 
1948 ca. 50.000 Kr.)

Bodil de Neergaard
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For et par år siden gled et par tagsten 
ned på det gamle Skovfogedhus. Da vi 
løftede dem for at få dem på plads, så vi 
at der lå et gammelt tag af tækkespån 
under. 

Det var den oprindelige tagbelægning fra 
huset blev opført omkring 1840, og den 
havde ligget indtil 19�4, hvor Melchior 
Jensen lagde et nyt tag med betontag-
sten udenpå.

Da underlaget igen var blevet dårligt, 
havde vi længe ønsket os et nyt tag. Et 
nyt spåntag. 

En venlig håndværker gjorde opmærk-
som på, at der kunne søges midler i Be-
varingsfonden til arbejder som bevarer 
gamle bevaringsværdige huse. 

Vi søgte dem og andre, og fik bevilget 
penge, så vi kunne lægge et tag, mage 
til det oprindelige, op. 

Vi har rettet hele konstruktionen op, lagt 
undertag, muret ny skorsten og endeligt 
lagt tækkespån af egetræ, de såkaldte 
bæverhaler. Det er skåret i Baltikum, og 
skal ligge ubehandlet. Med tiden vil de få 
et gråt slør, men det er som rynker, kun 
en charme. 

Arbejdet er udført af PVH byg, som har 
sørget for en meget flot finish, hvilket 
understreger at der stadig laves smukt 
håndværksarbejde.

Ud over Nykøbing F. Bevaringsfond har 
flg. støttet opgaven

Nordeafonden
Det Classenske Fideicommis
Kirksfond
Asta og Juel P. Justesens fond
Privat bidrag

Tak til alle, for et meget smukt resultat. 

Før Efter

      NYT TAG PÅ SKOVFOGEDHUSET
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De havde sunget: ”Klokken slår” og 
præsten stod og var lidt i tvivl om, han 
skulle give følget hånd til afsked, for det 
var ikke faldet ham ind, at nogen kunne 
finde på at sige noget ved graven. 

En stodder havde de begravet, og stod-
dere var det der stod omkring graven. 
Men en af dem trådte alligevel nærmere 
med en skoddet cigaret i hånden, og 
ingen kunne være i tvivl om at han ville 
sige noget. Han lettede på den fedtede 
kasket og sagde:

”ja, så er det løb kørt, Jens” sagde han 
og så ned på kisten ”og så fik du endelig 
en seng og ligge i, selv om det altså blev 
en ligseng. Godnat da kammerat og sov 
godt, ville jeg bare sige, ja og så tak 
for kammeratskabet, skulle jeg vel også 
sige, hvis jeg da ellers kan komme godt 
fra det.

Det var ikke så mange kønne ord pa-
storen havde at sige om dig, men tag 
dig det ikke så nær, kammerat, for han 
har nok ikke så god jordforbindelse, 

GODNAT KAMMERAT
og vi har måske nok haft lige lidt med 
himmelforbindelse til at lære kanaan’s 
sprog, så hvordan skulle der komme en 
bølgelængde ud af det? Siger jeg bare. 

Og så vil jeg blot sige et par kønne ord 
om dig, men det har jeg ligesom ikke 
rigtig geni for, men jeg må nøjes med 
at sige, at jeg er ikke så stærk inde i 
Vorherres paragraffer, som jeg måske 
nok skulle være, men jeg ved, at vi to 
var syndere for Vorherre, og husker 
nok, at om aftenen når vi bad Fadervor 
sammen, så skulle du altid sige: ”Forlad 
os vor skyld” to gange. Jeg ved ikke 
om du var bange for, at det ikke skulle 
blive hørt første gang, eller syntes, at du 
trængte så meget til at bede den bøn. 
Jeg er lige ved at tro det sidste.

Og så vil jeg også sige, at selv om de 
kaldte dig en stodder, og en bisse, og 
en vagabond, og somme tider også en 
spritter, så var du alligevel et godt men-
neske indeni. 
Jeg ved, at du ikke kan lide, at jeg siger 
sådan noget, men det skal nu alligevel 

siges, inden de lægger den sorte dyne 
over dig. 

Børn og hunde kunne godt lide dig, og 
det er jeg glad for, for de er tit klogere 
til at vurdere mennesker end så mange 
andre.

Måske er det fordi de står Vorherre nær-
mere, hvad ved jeg om den ting? Ja, ja, 
Jens, jeg skal ikke prøve at placere dig i 
himlen på forhånd, for det har jeg ingen 
fuldmagt til, men jeg vil bare sige dig 
tak og ønske dig godnat og sov godt. 

Og så skulle det for resten ikke undre 
mig det mindste, om Vorherre selv en 
skønne dag kommer og prikker dig i 
siden og siger: ”Kan du så komme på 
højkant Jens, for nu skal vi ind og synge 
morgensang i himlen.””

Chr. Espersen

(Denne lille historie er fundet i 
H. Melchior Jensens gemmer)
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Sønderskovhjemmet
1918  - 14. Maj  - 1928

Mel.: Til Kamp, til kamp ....

I Sønderskovens skygge
lidt væk fra alfar vej,
et hjem med ro og hygge
en gang der rejste sig. 
Og når på tiårsdagen
der bydes ind til fest,
så takkes der for sagen
af mænd og hver en gæst.

På Fuglsang fødtes tanken:
et hjem at bygge her,
og ej forgæves banken
der mødte nogen der;
thi kærlighed til sjæle
var motto indtil nu,
for synd man ej vil kæle,
men vise hen til Gud.

Og hjemmet det blev hegnet
af Guds folks kærlighed,
vi så jo han blev tegnet,
som giver sjæle fred.
Ja, korsets ord det lyder
til daglig og til fest,
og trætte sjæle bydes
til lammets bryllupsfest.

Og en og anden vandrer
ved korsets fod sank ned,
og fik som mange andre
at smage Herrens fred.
Var kampen hård til tider,
var sejren dobbelt skøn.
Hold ud! I, som her strider,
for møjen er der løn.

Ej mennesker skal prises,
men takkes må der nok,
når trofast gerning vises
imod den store flok.
Nej, Herren ene ære
og tak og pris skal ske,
for hvad der måtte være
af undere at se.

Disse vers er skrevet af 
missionær Hans Chr. Clausen 
der boede i Grænge.

Skrevet i et af de lokale 
blade den 19. maj 1918 om 
indvielseshøjtideligheden af 
Fuglsang optagelseshjem:

”Særlig opmærksomhed vakte et par 
arbejder, der er udført af to af de mænd, 
der har boet på hjemmet i vinter. Op til 
hovedindgangen fører en bred sten-
trappe, og denne er hugget af en af de 
optagne, der på det ene af trinenes op-
stående flader med ophøjet skrift smukt 
og sirligt har hugget ordene: Bered dig 
til at møde din Gud.”

MÆRKEDAGE PÅ SØNDERSKOVHJEMMET

Uddrag af ”Beretningen om 
Arbejdet i det første Tiaar.”

”Af ydre Forandringer bør det noteres, at 
Forstanderen i 1925 flyttede over i det 
gamle Skovfogedhus og fik sit private 
Hjem der under mere rolige Forhold. 
Derved vandtes Plads til ialt 19 Mænd i 
Hovedbygningen.
I Sommeren 19�7 blev dernæst det 
gamle Vaskehus nedrevet og erstattet 
af en stor tidssvarende Bygning, der 
foruden Vaskehus og fortrindelige Værk-
steder tillige afgiver Plads til yderligere 
6 Mænd, hvorved vi naaede Tallet �5, 
der lige fra Begyndelsen har stået som 
Maalet for Hjemmets Stifterinde.”

1. april 1923

Den 1. april 1923 overgik Hjemmet til 
at være en selvstændig Institution, idet 
Fru Neergaard udstedte et Gavebrev, der 
blev overgivet til en Bestyrelse. Hjem-
met, hvortil der dengang hørte 7 Tdr. 
Land, kom da til at staa i Tilslutning til 
”Kirkelig Forening for den indre Mission i 
Danmark.

Indre Missions Tidende 1938

......Økonomien har været vanskelig, 
men vi har dog fra Dag til Dag faaet, 
hvad vi havde Brug for og Kunde gaa ud 
af aaret uden Underskud.

Uddrag af jubilæumsskriftet 
fra 25 års jubilæet.

... der skal nævnes, at her i 19�6 blev 
opført et nyt hus til Forstanderfamilien, 
og endelig i Foraaret 1937 fik vi indlagt 
Centralvarme i Opholdsstuen og på de 
fleste sf Mændenes værelser.
Foruden disse kunde der nævnes andre 
betydelige Fremskridt, saasom Bygning 
af drivhus, Stakhjelm, Hønsehus, be-
plantning i Haven m.m.

Årsberetning 1948

I Aarsberetningen for 1945 skrev jeg 
blandt andet:”Vi ønsker ogsaa, hvilket er 
meget haardt tiltrængt, at få Toilet- og 
Badeforholdene saneret og faa indlagt 
Varme i Værelserne paa Værkstedsbyg-
ningen.”
Dette Arbejde, sammen med Omforan-
dring af køkken, Spisekammer og Ud-
bedring af andre Lokaliteter, er fuldført i 
Løbet af Sommeren.
Den Omforandring og Udbedring har væ-
ret paa Tale siden 19�9. Men paa grund 
af Krigen, Dyrtiden og Materialemanglen 
har vi blevet ved at udsætte det.
Men Forholdene var nu blevet saaledes, 
at vi ikke kunde forsvare at udsætte det 
længere.

1958 Uddrag af artikkel i Lol-
land-Falsters Folketidende i 
anledning af 40 års jubilæet.

I dag hører der foruden beboelseshuset 
en forstanderbolig, en bolig til hjemmets  
to assistenter, en moderne staldbygning 
og en arbejdsbygning til hjemmet.
Desuden drives der et 60 tdr. land stort 
landbrug, ligesom der er indrettet et 
stort gartneri.
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MÆRKEDAGE PÅ SØNDERSKOVHJEMMET MÆRKEDAGE PÅ SØNDERSKOVHJEMMET

1968 Opførelse af ny bygning

Den 19. juni 1967 tog vi det første spa-
destik til en ny fløj. 
Bygningen rummer �0 enkelteværelser, 
sanitære rum, vakeri, dagligstue, værk-
steder m.m. 
Med kælderen er der bebygget over 700 
kvm. 
Den �8. oktober holdes rejsegilde, og nu 
i disse dage flytter vi ind. 
Mændene er meget glade for de nye 
værelser. 
Den nye bygning vil officielt blive indviet 
den 14. maj, hvor hjemmet fejrer sit 50 
års jubilæum.

Uddrag fra årsberetning 1978

En beboers hilsen til hjemmet:

HJEM TIL SØNDERSKOV

Fra storbyens larm til Sønderskov jeg kom
tung i sindet og med lommen tom
modløs længe jeg rundt var gået
man ville så meget, men intet nået.

På Sønderskov jeg hvile fandt
her sorg og tristhed stille forsvandt
den dag jeg igen ud i livet vandre
da vil I to være i mine tanker

Må held og lykke jer altid følge
lad glæden rulle som havets bølge
Gud bevare jeres hjem og kære
mit sidste ord en tak skal være.

1959
Fru Bodil Neergaard, Fuglsang 
dør 92 år gammel 18.maj 1959

Folketidende 23 marts 1972
Sønderskovhjemmet indvier en fjøj 
med pensionistboliger.

...I morgen er der fest på Sønderskov-
hjemmet. Der indvies en ny bygning 
med ti eet-værelses pensionistboliger.

1998, 80 års jubilæumsskrift.

Mange omskiftelser

... 1990’erne har været en tid præget at 
omskifttelser. Der stilles større krav til 
mangt og meget, også til personalet på 
et forsorgshjem og dermed til lønnin-
gerne. 
Beboernes baggrund og forventninger til 
hjemmet er anderledes, end det var for 
�5-�0 år siden.

... I 1996 blev køerne og mælkekvoten 
solgt. Kreaturhold af den størrelse hjem-
met kunne præstere, var ikke længere 
rentabelt. 
Køernes berettigelse var i mange år 
den, at de gav en livsnær beskæftigelse 
til nogle af beboerne, men efterhånden 
som færre og færre af mændene havde 
en landlig baggrund, blev kreaturholdet 
til en både arbejdsmæssig og økonomisk 
byrde. 
Derfor blev staldene bygget om, og der 
blev investeret i en moderne grisestald 
med fodringsanlæg og hvad der ellers 
hører til.

... I 1997 savede og kløvede Sønder-
skovhjemmet 400 rummeter brænde og 
har planer om at udvide produktionen.

Janteloven siger:”Du skal ikke tro, du er 
noget.” Der er en anti-jantelov, der siger 
noget andet:

ANTI-JANTELOV
- Du skal vide vi andre regner dig for 
noget.
- Du skal vide, at mindst 4-5 mennesker, 
nemlig dine nærmeste, er helt afhæn-
gige af dig.
-Du skal vide,at vi ved, at der er noget 
godt og værdigfuldt i dig, som vi har 
brug for.
- Du skal vide, at du har nogle menne-
skelige egenskaber, som vi holder af.
- Du skal vide, at vi andre også kender 
til at føle os betydningsløse, værdiløse, 
ensomme of mislykkede.
- Du skal vide, at du hører sammen med 
os.
- Du skal vide, at vi vil gøre meget for 
dig.
- Du skal vide, at dit eget liv og vort 
samfunds beståen, er meget afhængige 
af din indsats.
-Du skal vide, at vi sammen med dig kan 
løse problemerne.

Uddrag fra årsberetning 1983

Uddrag fra årsberetning 1988

... Ved indgangen til dette årti talte man 
om ”fattigfirserne”, nu er vi snart ude af 
dette årti, har vi fattigdom?
Ja, men det er åndelig fattigdom. Mange, 
mange navnlig unge mangler et ståsted, 
et holdepunkt i tilværelsen, hvor de kan 
hente kraft til hverdagsbrug.
Mange savner kærlighed og omsorg, an-
erkendelse og tillid.
Mange fik en dårlig start i deres barndom 
og ungdom, har aldrig fået hverken ros 
eller ris, og ikke fået nogen ballast med 
ud i livet, som de kan bygge på.
Derfor er det vores opgave at hjælpe 
disse mennesker til at få selvtillid og 
livsholdninger.
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LIVETS GANG PÅ SØNDERSKOVHJEMMET GENNEM ÅRENE
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TAL OG STATISTIK

2007 2006

Antal pladser �7 �7

Belægningsprocent 98,9 101,6�

Antal opholdsdøgn 1�.�57 1�.7�5

Antal personer 71 80

Antal indskrivninger 8� 95

Afviste henvendelser 81 4�

Beboere med fast ophold 1� 11

Gns. opholdsdøgn for øvrige 1�� 115

Antal beskæftigelsestimer �5.760 ��.940

71 personer har været her i 2007. vi har lavet 80 indskrivninger, så enkelte har været her flere gange. I perioden er der afvist 
lige så mange, som der er indskrevet. 

Vi har ydet flere beskæftigelsestimer, og det skyldes at vi efter kommunalreformen, igen har alle aktiveret her. Det er forudsæt-
ningen for et godt ophold, at man starter med at være aktiveret her, så vi har kontakt hele døgnet, og hurtigt kan blive sporet 
ind på hvor der skal sættes ind med afklaring og hjælp.

Der har i løbet af året været 8 på aflastning her. Det er måske ikke det rigtige ord, men det dækker over dem der har egen bolig, 
og klarer sig selv, men en gang imellem har brug for lidt omsorg, eller nogen dage uden alkohol. De har et åndehul eller et sted 
for rekreation, som de benytter af og til, og kan så igen klare tilværelsens udfordringer i egen bolig. Vi ser det som en god måde 
at hjælpe på efter udflytning. Ofte er det med til at bryde ringen med at flytte fra sted til sted. 

Vi tilbyder desuden at besøge gutterne når de er flyttet ud. En ganske beskeden indsats på måske 1 time om ugen, kan være 
helt afgørende for at skabe livskvalitet. Det giver muligheden for at komme af med det der forstyrrer og få vendt indtryk og ting 
man ikke forstår. 

18 er flyttet i egen bolig efter opholdet. Det er planlagte udflytninger, hvor beboeren har modtaget den hjælp der tilbydes, og er 
klar til at prøve selv. 

Det betyder at 55% er flyttet herfra, enten tilbage til sin egen bolig, eller til en ny lejet bolig. Det er fint.

De resterende 45% har på forskellig vis forladt stedet. Det kan være uden at sige noget, det kan være til andre forsorgshjem, el-
ler de er blevet bedt om at rejse. Det skyldes oftest at de ikke kan klare tilværelsen uden rusmidler, eller at der har været trusler 
og vold. 

Den gennemsnitlige opholdstid er steget en lille smule til 1�� døgn. Det er stadig acceptabelt, og giver os den fornødne tid til at 
arbejde med problemstillingerne.
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TAL OG STATISTIK TAL OG STATISTIK
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REGNSKAB FOR 2007

Hovedposter

Note Forbrug Budget incl. 
tillægsbevillinger

Afvigelse

Hjemmet

Personaleudgifter 01 �.77�.807 �.75�.000 -19.807

Arbejdsløn, beboere ��1.196 �85.000 -�6.196

Drift af bygninger og anlæg 0� 1.�68.801 84�.000 -4�6.801

Administrationsomkostninger 0� ��9.745 �7�.000 -56.745

Beboeromkostninger 04 477.658 41�.000 -65.658

Beboerindtægter 05 -1.785.9�0 -1.7��.000 5�.9�0

Andre omkostninger og indtægter 06 �19.6�1 160.000 -59.6�1

Hjemmets netto 4.603.898 3.993.000 -610.898

Landbrug/Produktion

Maskinpark og energiforbrug 07 7.�7� 187.000 179.7�8

Markdrift 08 -40.9�4 -115.000 -74.066

Svineproduktion 09 -�56.576 -464.000 -�07.4�4

Produktion i øvrigt 10 -118.857 -�09.000 -90.14�

Kiosk 11 -46.146 -�9.000 7.146

Landbrug/Produktion netto -455.241 -640.000 -184.759

Takstindtægter -5.1�6.980 -5.�89.000 -�5�.0�0

Nettoresultat -988.323 -2.036.000 -1.047.677
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REGNSKAB FOR 2007 BILAG TIL REGNSKAB

Kapital til særlige formål

2007 2006

Saldo 1. januar

Indtægter

Renter, bank 5.051

Bidrag, private 51.�71

Bidrag, fonde/arv 1�0.000

Høstoffer 14.154

Sommerfest 17.069

Ferie og udflugter 10.791

Indtægter ialt 218.436

Udgifter

Ferie og udflugter �9.8��

Sommerfesten �0.�6�

Spåntag 100.000

Julegaver m.m. 19.7�6

Gebyr �4

Udgifter volontør �.560

Udgifter ialt 182.415

Saldo 31. december 202.198 166.177

Indestående i bank 202.198 166.177



Udgivet af Sønderskovhjemmet maj 2008

Kl.13.30 

Velkomst og indledning ved 
lokal sognepræst

Festtale ved generalsekretær i Folkekirkens 
Nødhjælp Henrik Stubkær Nielsen:
”Den store og den lille fattigdom” 

Musikalsk indslag ved Sundkirkens Kirkekor 

Kaffe med stort kagebord

Tombola, Amerikansk lotteri, og andre boder

Legeplads til børnene

musik

Gymnastikopvisning
Gundslevholm Idrætsefterskole

16.30 Tak for i dag

PROGRAM FOR DAGEN:

VEL MØDT ALLESAMMEN

SOMMERFEST PÅ SØNDERSKOVHJEMMET
Søndag den 8. juni 2008 kl. 13.30


