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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. 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 8

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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I denne årsberetning fortælles om det 
såkaldte KRAM projekt, som der er ble-
vet arbejdet med på Sønderskovhjem-
met. 

Det er et godt ord og et vigtigt projekt. 
Men det fik mig til at tænke på om ikke 
vi også kunne tale om Guds KRAM. 

Først og fremmest kan Guds KRAM være 
et udtryk for Guds kærtegn. 
Men hvor finder vi Guds kærtegn? Ja, 
det er slet ikke så langt væk. Guds kær-
tegn finder vi nemlig i kirken. 

Her tager Gud os i sin favn (ved dåben), 
Han inviterer os til bords (ved nadve-
ren), og Han taler til os (i ordet). 

Jesus fortæller og viser os, at Gud står 
med en åben favn for at give os en or-
dentligt kram. 

Gud møder os, sådan som det er afbille-
det i denne lille tegning af Arne Haugen 
Sørensen: 

Han er den kærlige far, der åbner favnen 
og modtager os som dem vi er, med alle 
vore svigt, svagheder, ynkeligheder og 
dårlige sider. 

Han tager det hele i sin favn og søder os 
med og lader os smage sin kærlighed.

Guds KRAM kan også være et udtryk 
for, hvem vi er. Vi er Guds kram, Guds 
skabninger. 

Gud er jo den, som har skabt og villet 
os. Så vi er Guds kram, Hans redskaber, 
Hans medarbejdere. 

Men når vi ser på os selv kan det unæg-
telig være svært at se, at Gud kan sit 
kram. 

For kunne Han dog ikke have gjort det 
meget bedre eller i det mindste have 
gjort sig mere umage? 

For så vellykket kan vi nu ikke påstå, at 
vi er. 

Men det mærkelige og trøsterige er, at 
Guds kram aldrig ser særlig vellykket ud. 

Guds kram kan nemlig aldrig stå alene. 

Guds kram, Guds børn, har brug for 
hjælp. 

Guds kram har kort og godt brug for 
Guds kram

Steen Skovsgaard
biskop

GUDS KRAM
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Hvor skal vi begynde og hvor skal vi 
ende? Sådan kan man godt spørge sig 
selv, når man har haft en snak med en 
mand, som just er flyttet ind. 

Mændene kommer her, fordi de ikke har 
noget sted at bo. Det er den egentlige 
og synlige grund. Og de får en bolig, 
men også meget mere end det. 

For selvom der er tale om, at man ikke 
har nogen bolig, så er det som regel 
bare det synlige resultat, af alle de an-
dre problemer man har.

Der er mange, som ikke har været ret 
gode til at passe på sig selv. Når sum-
men af problemer bliver for stor, til at 
man kan gøre noget ved dem, så mister 
man overblikket og får nok den tanke, 
at ”det kan være lige meget”. Og selv 
om man har villet, så har der sjældent 
været energi og overskud til at komme i 
kontakt med dem, der kan hjælpe. 

MANGE INDSATSER
Vi håber at mændene føler sig trygge 
her på hjemmet. De skal lære os at 
kende, og vi skal have et godt forhold til 
hinanden. 

Det er en forudsætning for, at der er til-
lid mellem os. Og det er igen en forud-
sætning for, at vi kan få lov til at hjælpe 
dem med at finde løsninger på deres 
mange problemer, og give dem lyst til at 
gøre noget godt for sig selv. 

Når tilliden er skabt, tager vi fat på alle 
sider af deres problemer. 

Som det ses i denne beretning arbejder 
vi med hjælp på mange fronter. 

Vi gør noget for sundhed. Det er både 
kost, rygning, alkohol og motion. Dertil 
støtte og hjælp til psykiske og somatiske 
lidelser.

Vi tilbyder beskæftigelse for at skabe 
gode dage, og give mændene bedre 
selvværd. 
Der udarbejdes opholdplaner og laves 
opfølgning for at rydde sten af vejen og 
skabe overblik, så det bliver lettere at 
tage ansvar for sit liv.

Man skal få mod på igen at klare tilvæ-
relsens udfordringer under et ophold her. 
Det er en forudsætning for at man kan 
flytte ud og klare sig godt. 

Sommetider tager det lidt tid at nå 
dertil. Men vores mål er klart, at hjælpe 
mennesker til en mere værdig og selv-
stændig tilværelse, og så må vi ikke 
afslutte for tidligt eller give op for let. 

Vi skal være lidt stædige og gå hele ve-
jen. Ellers svigter vi jo dem, vi har lovet 
at hjælpe. Det kan vi ikke.



Side 5

SKET I ÅRETS LØB

Vi er gået igang med vores store byg-
geprojekt.

Førstesalen over køkkenet får en gen-
nemgribende renovering.
Heroppe bliver der 7 nye udslusningsvæ-
relser, der deler køkken, bad og toilet.

Også på mellemgangen bliver der reno-
veret. De nuværende 17 værelser, bliver 
reduceret til 11 værelser. Dvs. der bliver 
6 store værelser (� små slået sammen) 
og 5 små værelser til indslusning.

Dette arbejde bliver gennemført efter-
hånden som pengene er der, og forven-
tes færdigt �010.

Den 14. maj holdt vi Sønderskovhjem-
mets 90 års fødselsdag.

Det var en meget festlig dag, med 
mange glade gæster som var med til 
at gøre dagen til noget særligt og med 
mange dejlige gaver til hjemmet.

Storstrøms Kammerensemble havde en 
lille koncert for os i spisestuen, det var 
en dejlig og smuk oplevelse.

Nogle dage senere blev der holdt en 
pragtfuld middag for nuværende og tid-
ligere beboere + nuværende og tidligere 
personale.

Vores årlige tur ” ud i det blå ” gik til 
Møns Klint (derfra billedet på forsiden).
Vi var inde og se det nye Geocenter, som 
er meget spændende, og hvor der kan 
tilbringes meget tid. Bagefter kunne man 
går tur i skovene eller gå hele turen ned 
ad trapperne til vandet.
Vi var også på bolchefabrik og på byvan-
dring i Stege.
Dagen blev afsluttet med en dejlig mid-
dag på Damme Kro.

Også i år har der været arrangeret ture 
for beboerne.

Året startede traditionen tro med en 
skiferie. I år gik den til Hemsedalen.

Derudover har der også været beboere 
med i sommerhus. Dette skete i april 
måned. Turen gik til Gershøj ved Ros-
kilde.

Der var vandretur til Sverige i juni.

I september måned var der en kano-, 
fiske- og vandretur til Norge.

Fisketure er det også blevet til.
En gik med fiskekutter ud i Langelands-
bæltet efter fladfisk. Der var gevinst, 
dagen efter var der fladfisk på menuen.

Biliardstuen er blevet malet og fået 
vinduer mod skoven, så den nu fremstår 
lys og venlig.
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TERRASSEPROJEKT
I årsberetningen fra �006 kan det læses, 
at der udenfor den dengang nye ude-
stue, der blev skænket af to tidligere be-
boere henholdsvis Svend Åge Jensen og 
Ernst Bloch Christensen, skulle etableres 
en terrasse, så det var muligt at følge 
årets gang på nærmeste hold. 

Det gyldne spadestik blev d. 1. oktober 
af Positiv entreprises rendegraver, som 
gravede ud til projektet. Siden blev det 
vores tur. 

Steen, Kim, Tom og Christina (pæda-
gogstuderende) gik i gang. Planen var, 
at der skulle opføres tre terrasser i tre 
niveauer med ramper til at forbinde 
niveauerne, således at det også for 
kørestolsbruger var muligt at bruge ter-
rasserne.

Nu ca. to mdr. inde i projektet står de 
to øverste terrasser og de to ramper 
færdige, der mangler altså stadig den 
sidste terrasse m.m. men det skrider 
godt fremad. 

Vi på projektet håber meget, at terras-
sen når den er færdig, kommer til at 
skabe en god ramme for ophold i det fri.

Dette blev i efteråret �008 en realitet.

Efterårets luner har dog til tider skabt 
lidt udfordringer men også det hører 
med til arbejdet udenfor.
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KRAM

RK A M
KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede  

undersøgelser af danskernes sundhed. 

Undersøgelsen kaldes KRAM, 

fordi den handler om Kost, Rygning, Alkohol og Motion. KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

I januar �008 blev der udbudt KRAM 
ambassadørkursus i Guldborgsund Kom-
mune. 

K ost: 

Allerede i �007 var vi begyndt at se på, 
om vi kunne ”opdatere” vores mad lidt, 
så den blev lidt sundere, men stadigvæk 
kunne mætte store, stærke beboere! 

Vi har derfor nu sammensat en sundere 
madplan, f.eks. har vi skippet biretterne, 
men udvidet salatbaren, der kommer 
frugt på bordet i stedet for kage ( men 
selvfølgelig er der lagkager til fødselsda-
gene!), og der bliver bagt grovbrød.

Køkkenet lægger madplanen efter at få 
flere fibre, mindre fedt ( kun det ”gode”) 
og mindre sukker.  

Der har generelt været stor tilfredshed 
med denne forandring på kosten!

Kirsten fik lov at deltage i dette, og 
skulle så hjem og sætte gang i KRAM 
aktiviteter på Sønderskovhjemmet.

Med dette som udgangspunkt skulle vi 
prøve at gøre en indsats her, for at bedre 
sundheden for os alle på Sønderskov-
hjemmet.
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KRAM

R ygning: 

Vi vil gerne hjælpe beboerne og perso-
nalet til at mindske tobaksforbruget. 

Derfor har vi afholdt rygestop-kurser her 
på stedet � gange, hvor en rygestop-
guide fra Guldborgsund Kommune satte 
det i gang. 

Og Lotte har  været tovholder (og har 
selv lagt cigaretterne på hylden!)

Disse kurser vil blive gentaget med pas-
sende mellemrum. 

Som alle andre steder er der indført 
rygeforbud overalt på Sønderskovhjem-
met, undtagen på beboernes værelser. 

A lkohol: 

Det er i sagens natur et emne, vi arbej-
der med hele tiden her på Sønderskov-
hjemmet. 

For at ”ruste” personalet bedre til 
opgaven, har vi afholdt et � dages 
internat kursus, med fokus på alkohol/ 
alkoholikerens ”væsen” og hvordan vi 
som medarbejdere kan støtte og hjælpe 
bedst muligt.
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KRAM

M otion: 

Personalet var faktisk tyvstartet lidt, idet 
julegaven �007 var en træningsdragt til 
alle, plus 1 times ugentlig motion.

Der bliver gået til den, hver onsdag 
formiddag er der 1-� motionstilbud for 
beboere og personale. 

Og vi har motioneret på mange måder, 
bl.a.; cykling, gå-ture, træning på ro-
maskiner m.m., aerobic, fodbold, løb og 
petanque.

Desuden bliver der kørt til svømmehal 
1-� gange om ugen og der bliver spillet 
badminton � timer hver onsdag aften.

Det har givet et godt samvær beboere 
– personale imellem, at komme ud at 
bevæge sig sammen.

Disse KRAM tiltag er nu blevet en fast bestanddel af hverdagen, og vi vil blive ved 
med at lave sunde tilbud til beboere og personale, også fremover!               

På Sønderskovhjemmet dyrker vi 
motion,fordi vi synes,det er sjovt
-og samtidig kommer vi i bedre form

Motions-ugeplan:
Mandag
Kl. 18.30 - 19.30
Yoga i kælderen 
med Ketty,

Onsdag
kl. 8.45 - 9.30
gåtur, cykeltur, træning i 
kælderen eller noget andet
(efter årstid)

Kl. 19.00 - 21.00
Sommer: forbold
Vinter: badminton
med Kirsten

Torsdag
kl. 18.30 - 20.30
Svømning med Rolf

Weekend
Efter lyst og fantasi
(skoven er skøn hele året)
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HER ER BRÆNDE IKKE BARE BRÆNDE
Vi har mange brændekunder. Gode folk 
fra området omkring os, der år efter år 
ringer og bestiller deres brænde. 

Gennem de seneste år er det blevet til 
mere og mere og vi leverede i �008 ca. 
1.�50 m� brænde eller svarende til det 
mere anvendte 1.700 rummeter. 

Vi gør os umage for at producere et godt 
produkt i ens stykker, uden for meget 
smuld og skåret af stort løv. 

Mange i området kender vores køretøj, 
når traktoren og den røde vogn kommer 
med endnu et læs.

Vi vil meget gerne leve op til kundernes 
tillid, og give dem en god oplevelse ved 
at handle med os. 

På en måde er vi en professionel leve-
randør, og så alligevel ikke. 
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HER ER BRÆNDE IKKE BARE BRÆNDE

Vores medarbeldere er ikke folk med 
mange års erfaring.

Vi er en anderledes virksomhed. Det er 
gutterne, der bor her, der er vores med-
arbejdere. Hver især udfylder de den 
plads  den enkelte kan.

Der er hele foråret arbejde til 4 – 5 
mænd, men nogen rejser, andre kom-
mer, og nogen får mod på at komme helt 
ud på arbejdsmarkedet igen, og sådan 
skifter det hele tiden. 

Mændene, der bor hos os, har og har 
haft det dårligt, og det er svært at 
komme i gang igen. 

Men som alle ved, så får en mand det 

bedre med sig selv, når han arbejder 
fysisk. Så efter en dag i brændet, er gut-
terne tydeligvis trætte men godt tilpas. 

Det vigtigste for os, er ikke at tjene 
penge… det er et biprodukt! 

Det vigtigste vi producerer, er menings-
fuldt arbejde. Det giver gode dage, god 
kontakt, glæde ved være i gang og lave 
noget. 

Når gutterne glad og gerne møder på 
arbejde, så er det for at gøre noget an-
det, end de normalt har gjort. For at lave 
noget godt sammen med andre. 

Ude på pladsen og i værkstedets kaffe-
stue træffes beslutninger om at forandre 
liv. Her drømmes drømme, og her spilles 

bold op ad medarbejderne.

”Brændefabrikken” har alt det nødven-
dige maskineri. Vi har simple flækkema-
skiner som man kan bruge uden særligt 
kendskab eller håndelag. Vi har en større 
skære/flækkemaskine, som man skal 
lære at bruge, for at få den til at lave 
nok. Dertil kommer langtræsflækker, 
kædesave og traktorer.
  
Tænk engang – når man køber brænde 
hos os, er man med til at give et men-
neske en lidt bedre dag!
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UDSLUSNING OG STATESTIK
Årets sociale arbejde har ikke adskilt sig 
fra tidligere år. 

Der er beboere der er rejst fra hjemmet 
for at slå sig ned i egen bolig. 

Vi ser mænd som kommer hertil efter de 
har valgt at opgive alt. De har vendt ryg-
gen til kreditorerne, opsagt eller blevet 
smidt ud af boligen. 

Disse mænd støtter og hjælper vi med 
deres problemer. Vi har været med til 
møder, vi har været med når ansøgnin-
ger er blevet skrevet og vi har deltaget 
aktivt i at finde den rigtige løsning for 
den enkelte.

Nogle har klaret det meste selv, mens 
andre har skullet have mere hjælp. 
Der er blevet ydet støtte i kontakten til 
sagsbehandlere og mange andre ting. 
Her kan nævnes bolig udlejning, bank og 
kreditorer.

Vi har sagt farvel til beboere for hvem 
hjemmets formål, nemlig at tilbyde 
støtte og omsorg i en periode hvor tilvæ-
relsen gør ondt eller volder problemer, er 
blevet opfyldt. Mænd der igen har fået 
mod og overskud til de udfordringer livet 
byder på.

Der har også været eksempler på det 
modsatte, der hvor vi må erkende at vi 
ikke kan tilbyde den rette støtte. 

Det kan være i situationer, hvor der i 
fællesskab er taget flere gode skridt i 
den rigtige retning. Der er måske endda 
blevet bevilliget en bolig med den sær-
lige støtte, som den enkelte har brug for, 
for at kunne opholde sig i boligen. 
Men at behovet for stimulanser har fået 
overtag og valget ender med at blive 
forsat misbrug.

Det er i de situationer stort set lykkedes 
os, at medvirke til at finde en anden bo-
form som er bedre egnet til disse mænd. 

Figuren viser hvordan udflytningerne 
fordeler sig. Det fremgår af diagrammet, 
at 65 % af alle udflytninger er planlagte 
og at hovedparten flytter i egen bolig.

Det fremgår også, at det har været nød-
vendigt at skride til det drastiske skridt 
at bortvise � personer. Et tal som skal 
ses i forhold til, at der gennemsnitligt 
har været indskrevet 40 personer hver 
måned. Belægningsprocenten i �008 har 
været 97,14.

Der har i �008 (opgjort pr. �1. oktober) 
været �� beboer som har været indskre-
vet i mere end 1 år mens 6� har opholdt 
sig i mindre end et år. 

Gennemsnitlig længde på et kort ophold 
ligger på 67 dage, regnes ophold over 
1 år med bliver den gennemsnitlige 
opholds tid på 1�9 dage, hvilket mat-
cher den officielle Hjemløse Strategi’s 
målsætninger.   
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UDSLUSNING OG STATESTIK

Antal personer ind- og udskrevet pr. måned

2008 2007

Antal pladser �7 �7

Belægningsprocent 97,4 98,9

Antal opholdsdøgn 1�.186 1�.�57

Antal personer 78 71

Antal indskrivninger 67 8�

Afviste henvendelser 80 81

Beboere med fast ophold 11 1�

Gns. opholdsdøgn for øvrige 107 1��

Antal beskæftigelsestimer ��.�47 �5.760
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REGNSKAB

Hovedposter

Forbrug

Hjemmet

Personaleudgifter 4.1�0.�66

Arbejdsløn, beboere ��7.0�9

Drift af bygninger og anlæg 1.14�.691

Administrationsomkostninger 571.50�

Beboeromkostninger 48�.�75

Beboerindtægter -1.7�6.�55

Andre omkostninger og indtægter 869.91�

Hjemmets netto 5.787.420

Landbrug/Produktion

Maskinpark og energiforbrug 61.448

Markdrift -1�.607

Svin 74.6�5

Produktion i øvrigt -91.170

Kiosk -�7.�64

Landbrug/Produktion netto -6.068

Takstindtægter -5.�48.�18

Nettoresultat -433.134
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BILAG TIL REGNSKAB

Kapital til særlige formål

2008 2007

Saldo 1. januar 202.196 166.177

Indtægter

Renter, bank 7.704 5.051

Bidrag, private 94.600 45.494

Bidrag, fonde/arv ��.481 1�0.000

Julegaver retur 1.111 0

Høstoffer 11.�85 14.154

Sommerfest 18.116 17.069

Ferie og udflugter 11.��8 10.791

Indtægter ialt 166.635 212.559

Udgifter

Ferie og udflugter 71.109 �9.8��

Køb af møbler ��.��8 0

Sommerfest 4.7�9 �0.�6�

Gravsten 4.4�4 0

Terrasse 1�.467 0

Folkekirkens nødhjælp  �.000 0

Diverse inventar �.600 0

Digital parabol 16.6�9 0

Spåntag 0 100.000

Julegave m.m. 15.000 14.6��

Gebyr 0 �4

Udgifter volontør �.680 1.798

Udgifter ialt 156.966 176.540

Saldo 31. december 211.865 202.196
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SOMMERFEST PÅ SØNDERSKOVHJEMMET

Kl.13.30 Velkomst og indledning  
ved sognepræst Mette Trankær, Horbelev

Festtale 
ved tidligere formand for Folketinget
Christian Mejdahl

Musikalsk indslag ved Signe Valsøe  

Kaffe med stort kagebord

Tombola, Amerikansk lotteri, og andre boder

Legeplads til børnene

Musik

Foreningsindslag

16.30 Tak for i dag

Søndag den 14. juni kl. 13.30

PROGRAM FOR DAGEN:

VEL MØDT ALLESAMMEN


