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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 1 0

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: Ramsløg i blomst - findes i skovene ved Sønderskovhjemmet. Foto SWR 
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DET DÉR MELLEM OS !
Det er rigtig svært at få øje på, det er 
rigtig svært at sætte ord på: Det dér 
mellem os! 

Når vi mærker, eller har en fornemmelse 
af: du er god at være sammen med, du 
er rar at snakke med, dig kan jeg stole 
på, det er godt at være i din nærhed. 

Og lige så svært kan det være at sætte 
ord på, når ”det dér” mellem os ikke er 
der.

For hvad er ”det dér” mellem os egentlig 
for noget? 

Er det instinkter, er det ånd, er det psy-
kologi? 

Psykologerne har skrevet tykke bøger 
om det i årevis, så vi må da have fået 
det indkredset! 

Men mon ikke det er, fordi det kun er 
en følelse, en fornemmelse, at det er så 
svært at sætte ord på.

Der bliver noget mellem os, f.eks. når vi 

har en fælles sag at gå op i, det binder 
os sammen og giver os en følelse af fæl-
lesskab. 

Men selv der er vi forskellige, og kan 
ikke lige godt med alle i fællesskabet.

Har du nogensinde prøvet det dér; at 
det var ligesom en engel pustede dig i 
nakken for at tilskynde dig til en bestemt 
handling, som du måske ikke havde tid 
til at gøre? 

Vi kan jo sige: ”ja, ånden kom lige over 
mig, så jeg fik skrevet et langt brev til 
min gamle mor!” Hvad er det egentlig for 
en ånd?

Kan det mon være Guds Ånd, Kærlighe-
dens Ånd, vi mener?

Jeg tror ikke. vi skal være bange for 
at anerkende, at Guds ånd er til stede 
blandt os og virker til det bedste for os 
mennesker imellem.

Fordi Guds Ånd virker GENNEM menne-
sker! Vi er Guds redskaber på jorden.

”Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men 
ved min Ånd, ” siger Hærskarers Herre.  
( Zak. 4,6.)

Netop. Ikke vha. regler, love og para-
graffer ønsker Gud at udmønte sin magt. 
Det gør han gennem sin Ånd, Kærlig-
hedens Ånd! Kærligheden står over alt 
andet. 

I Kærlighedens Højsang (1.Kor. 1�, 4-7) 
kan vi læse:”…… Kærligheden tåler alt, 
tror alt, håber alt, udholder alt.”

”Alt”.  
Det er ikke så lidt! Det er uendeligt, og 
meget mere end vi forstår. Derfor bliver 
”det dér ” mellem Gud og mig også helt 
uforståeligt, og lader sig hverken for-
klare eller skrives på formler og love. 

”Det dér” er nemlig noget mellem Gud 
og mig! Det kan jeg glæde mig over 
hver eneste dag, om jeg vil, og jeg be-
høver hverken, at forklare mig eller stå 
til regnskab! 

Fordi Guds Ånd, Kærlighedens Ånd, om-
slutter og fuldender mig. Og Hans ånd 
er tryg at være i, både når jeg er blandt 
andre mennesker, og når jeg er alene. 

Og derfor kan Du og jeg trygt sige til 
Gud: ”JA” lad mig være dit redskab på 
Jord. Lad mig være med til at sprede Din 
kærlighed og Din glæde! Lad mig være 
med til at give Din Ånd liv og fylde her 
hvor jeg er! 

Når det bliver Pinse fejrer vi at Gud 
sendte sin Helligånd til mennesker. Og 
det har vi god grund til at gøre! 

Fordi Guds Ånd, Kærlighedens Ånd 
stadig lever midt iblandt os og udmøn-
ter Guds magt hver eneste dag.  Derfor 
bliver det dér mellem os stadig lige ufor-
ståeligt og ubeskriveligt, men alligevel 
absolut virkeligt!

Kirsten Jantzen
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BERETNING
Vi er med i mange fællesskaber. Det er 
vi som personer, men også som institu-
tion, som arbejdsplads og som en del af 
det sociale Danmark. 

Et fællesskab er et sted, hvor vi skaber 
noget fælles, deler noget sammen eller 
har noget sammen. 

Man er næsten altid afhængig af hin-
anden eller bundet til hinanden, for at 
kunne gøre sit arbejde godt. Sådan er 
det også her. 
Når man som vi, arbejder efter service-
loven og er en del af et nationalt sikker-
hedsnet for udsatte mennesker, så er der 
brug for samarbejde med mange andre. 

Hvis man vælger at stå helt alene, så 
risikerer man at lukke sig om sig selv, og 
blive upåvirkelig af samfundets udvik-
ling. 

Det er ikke til gavn for mændene, for de 
har brug for, at alle kan arbejde sammen 
om deres sag. 

Der er også meget udvikling og inspira-
tion at hente i fællesskaber. Man lærer 
af andre, og man møder ønsker og krav 
fra andre.

 
Det gør, at man flytter sig lidt hver gang 
om end modvilligt. 

Men der findes mange slags fællesskaber 
- skæbnefællesskab, åndsfællesskab, 
værdifællesskab, økonomisk fællesskab. 
Nogle er nødvendige, nogle er af pligt, 
mens andre er af lyst. 

Sønderskovhjemmet har siden 1997 
været en del af det amtslige/kommunale 
fællesskab. Det er et økonomisk fælles-
skab og på mange måder et skæbnefæl-
lesskab. 

Vi har haft brug for hinanden, og har 
gensidigt måttet acceptere præmisserne 
for samkvemmet. 

Vi havde brug for hjælp til økonomi og 
udvikling, og amtet havde brug for hjælp 
til at huse de hjemløse. 

Vi måtte acceptere amtets krav til admi-
nistration, og de måtte respektere vores 
grundlag med det kristne menneskesyn, 
og at vi arbejdede på vores måde.   

Fællesskab forpligter, siger man, og det 
er rigtigt. Man er nødt til at være helt 
og fuldt med. Har man sagt A – må man 
også sige B.
 
Derfor har vi også deltaget på lige fod 
med alle andre institutioner, og har ind-

rettet os efter de spilleregler der gælder. 

Men det har også betydet, at der ofte 
har været en forskel, mellem det vi 
gerne vil, og det vi kan få lov til at gøre.

Man går ind og ud af fællesskaber, og 
sådan er det også her. 

Vi har valgt at forlade fællesskabet 
med Guldborgsund kommune, og ikke 
længere være en del af dens arbejde, 
og i stedet træde ind i fællesskabet 
med Kirkens Korshær, og være en del af 
deres arbejde. 

Vi forlader et fællesskab, hvor vi har 
været med af nødvendighed, og går ind i 
et andet hvor vi er med af lyst.  

Det er nødvendigt at man føler, at man 
passer i et fællesskab. 
Ellers bliver det et anstrengt forhold,
hvor man vil bruge mange kræfter på at 
kæmpe for sine egne synspunkter, og 
have en ringe forståelse for andres. 

Det kommunale fællesskab er ud over at 
være et økonomisk fællesskab, også et 
bureaukratisk system, hvor det enkelte 
menneske sjældent er i centrum. 

Hos os handler det om arbejdet med 
mændene, med meget lidt bureaukrati 
og altid beboerne i centrum. 
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BERETNING

Det vigtigste er, at man har et værdifæl-
lesskab, og har man ikke det, vil det ko-
ste alt. Vi kan godt bøje os mod andre, 
og tilpasse os en hel del. 

Men vi kan ikke opgive vores grundlæg-
gende værdier og rette ind, for så svig-
ter vi det fundament, vi har, og alt det 
der er bygget op gennem mange år, som 
gode mennesker har støttet i tillid til at 
Sønderskovhjemmet skiller sig ud fra det 
offentlige tilbud. 

Derfor har vi valgt at gå alene igen, og 
styrke vores selvstændighed. Det gør vi i 
samarbejde med Kirkens Korshær. 

Bestyrelsen har nøje overvejet mulige 
samarbejdspartnere, og har fundet at 
Kirkens Korshær er rundet af samme 
værdier som os, og vi mener derfor, at 
der vil være et stærkt værdifællesskab 
mellem dem og os. 

Men også et arbejdsfællesskab. Forhå-
bentlig kan vi supplere hinanden i ønsket 
om at gøre noget for dem, der virkelig 
trænger, og bruge hinandens viden og 
rum.

Mange har spurgt mig, hvordan vi tør, 
og om vi kan klare os uden kommunen 
i ryggen. Vi er klar over, at vi er mere 
alene i verden, og i fremtiden vil skulle 
løse alle vores problemer selv. Det er vi 
klar til. 

Men til gengæld er vi ikke underlagt den 
politiske prioritering, som altid skaber 
usikkerhed om en institutions fremtid og 
muligheder, og vi får langt bedre mulig-
heder for at styrke vores identitet. 

I Matt. 16.�6 står der: ”Thi hvad gavner 
det et menneske, om han vinder den 
hele verden, men må bøde med sin 
sjæl.” Og det kan give god mening her. 

For hvad glæde har vi af tryghed og 
sikkerhed, hvis prisen bliver, at vi skal 
ligne alle andre offentlige institutioner til 
forveksling.

Sønderskovhjemmet er en selvejende 
institution, og det betyder, at vi selv be-
stemmer og ikke er underlagt andre. 

Gennem hele vores historie fra 1918, 
har vi skullet kæmpe os frem og har 
overlevet på trods. Og det er lykkedes 
hver gang, med de besværligheder og 
skrammer det har givet. 

Men det har også givet selvværd og 
stædighed. En stædighed der handler 
om, at have ret til at gøre noget for de 
dårligst stillede i vores samfund. Til at 
udøve diakoni.

Præmissen for vores arbejde er, at vi 
skal overleve på trods og tage alle de 
svære kampe. Hvis vi lader os lulle i 
søvn af tryghed og velfærd, så forlader 
vi den ide og de værdier, som hjemmet 
er funderet på. 

Og det er kampen værd! 

Det har aldrig været let at få lov til tale 
de svages sag og række en hånd til dem, 
der virkelig trænger. 

Men stiller vi ikke op, så svigter vi vores 
ansvar som Kirke og medmenneske.

                                Flemming Jantzen
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DRIFSOVERENSKOMSTEN ER OPSAGT
Sønderskovhjemmets bestyrelse har pr. 
�1.1�.�011 opsagt driftsoverenskomsten 
med Guldborgsund kommune. 

Det er sket efter lange og grundige 
overvejelser, og der er lavet et solidt 
forarbejde. 

Begrundelsen er, at vi ikke trives i det 
kommunale fællesskab, hvor man er 
nødt til at samordne og rette sig ind 
efter hinanden, og hvor der laves mange 
fælles ordninger og retningslinier. 

Det er nødvendigt, når en stor kommune 
har så mange institutioner, men det gør, 
at alle mere og mere kommer til at ligne 
hinanden.

Vi kan se, at vi langsomt men sikkert 
mister identitet og selvbestemmelse. 
Man kan sige, at vi stille og roligt bliver 
en almindelig kommunal institution. 

Alt hvad vi har, er givet af private gaver 
eller skabt ved eget arbejde. 

Ejendommen og alt andet ejer vi selv, og 
det har vi en forpligtelse til at sikre og 
kan ikke overlade det til en kommune. 

Vi kan heller ikke acceptere, at andre 
end bestyrelsen bestemmer over vores 
ejendom, hvordan den skal udvikle sig, 
og hvilket indhold den skal have. 

Vi vil have lov til at gøre vores arbejde 
på det grundlag, der er fastsat i vores 
vedtægter. 

Socialministeriet har i en afgørelse ud-
talt, at der ikke er noget til hindring for, 
at et forsorgshjem kan drives på privat 
basis uden en driftsoverenskomst. 

Vi kan stadig opkræve takstbetaling fra 
de kommuner som beboerne kommer 
fra, så vores økonomi bliver ikke umid-
delbart påvirket af opsigelsen. 

Vi skal være underlagt tilsyn, og vi skal 
naturligvis leve op til lovgivning og be-
kendtgørelser. 

Vi får en udfordring med at få opkrævet 
alle pengene, og vi får brug for mange 
nye samarbejdspartnere til løn, økonomi 
og jura.

Vi har skrevet til kommunen, at vi håber 
på et fortsat godt samarbejde, og det vil 
vi gøre vores bedste til.
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SØNDERSKOVHJEMMET– i samarbejde med KIRKENS KORSHÆR
Sådan vil i fremtiden benævne os. Vi har 
lavet en samarbejdsaftale med Kirkens 
korshær. 

Vi har gennem et stykke tid kigget efter 
et fællesskab, som vi kunne være en del 
af.
 

Som selvejende institution uden tilknyt-
ning til nogen organisation, står man 
meget alene. 

Kirkens Korshær betegner sig selv 
som en paraply, og vi vil gerne være 
med under den paraply, og vi kan have 
glæde af råd og støtte, ligesom vi som 
medarbejdere kan være del af et større 
fællesskab.

Sønderskovhjemmet og Kirkens Korshær 
skal ikke have noget økonomisk sam-
kvem og er to adskilte juridiske enheder. 

Kirkens Korshær kan i fremtiden regne 
Sønderskovhjemmet som en del af sit 

arbejde, og Kirkens Korshær bliver på 
den måde repræsenteret på Lolland-Fal-
ster, hvilket har været et ønske.

Grundet til at vi kontaktede netop Kir-
kens Korshær, er deres menneskesyn og 
troværdighed. 

Vi mener at Kirkens Korshær er en 
meget stærk kirkelig social organisation, 
som altid taler de udstødtes sag, og som 
der bliver lyttet til. 

Kirkens Korshær er der, hvor de svage er 
og står ved siden af de mennesker, der 
har brug for hjælp. 

 Det er en meget 
åben og meget 
lidt bureaukra-
tisk organisa-
tion.

Og så står Kir-
kens Korshær 
ved sit kristne 
grundlag i skrift 
og tale.

Alt i alt synes 
vi, at vi passer 
godt sammen, 
og vi glæder os 
rigtig meget til 
samarbejdet.   

Formand Stig A. Munch Kirkens Korshær (th) og 
formand Christian Jensen Sønderskovhjemmet (tv) 
underskriver samarbejdsaftalen.
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DET DER KRISTNE, DET KAN MAN SGU’ STOLE PÅ
For et års tid siden fik vi en ny beboer. 
Da han havde været her nogle få dage 
kom han hen og sagde til mig: ”Her vil 
jeg blive resten af min tid, for det der 
kristne, det kan man sgu stole på.”

Jeg tænkte meget over udtrykket ”Det 
der kristne”, hvad var det han så el-
ler rettere, hvad var det for noget han 
fornemmede på Sønderskovhjemmet, 
som var anderledes end de mange andre 
forsorgshjem og herberger, som han 
gennem et langt liv som hjemløs havde 
besøgt.

Siden dengang har jeg flere gange 
spurgt beboerne om de kan mærke, at 
det er et kristent hjem, de bor på. 

De fleste indleder med, at referere til 
morgenandagten, der et fast ritual hver 
morgen efter morgenmaden. Vel at 
mærke et ritual som enhver kan vælge 
at deltage i eller gå fra.

Typisk deltager ca. halvdelen af de bebo-
ere som er med til morgenmaden. 
For mange mænd er det et synligt og 
direkte bevis på Sønderskovhjemmets 
forankring som et kristent hjem. 

Faktisk bemærker flere, at de gerne vil 
deltage i morgenandagten, også selvom 
kristendommen som religion ikke umid-
delbart siger dem noget, men den ro og 
den stemning som er under morgen-
andagten, er en god stund at begynde 
dagen med, fortæller flere.

Et andet gennemgående træk er, at 
de bruger vendingen, at det med det 
kristne er ikke noget man mærker, men 
noget man fornemmer. 

Spørger jeg nærmere ind til dette, bliver 
der først lidt stille, det er tydeligt at 
mærke, at mændene har svært ved helt 
præcist at definere, hvad det er for en 
fornemmelse, måske er det i virkelighe-
den mere en ånd over stedet.

For at forstå Sønderskovhjemmets ånd 
skal vi nok helt tilbage til stifteren Bodil 
Neergaards dage og de bevæggrunde, 
som førte til etableringen af Sønderskov-
hjemmet.

Fru Neergaard havde en stærk tro, og 
samtidig havde hun respekten for det 
enkelte menneske. Rygterne i tiden 
fortalte, at der aldrig var en landstryger 
som blev vist væk fra Fuglsang, uden at 
være udstyret med en god stor mad-
pakke. 

Måske var det også rygtedes blandt 
mændene på gaden, hvorfor mange af 
dem lagde vejen forbi Fuglsang. 

På et tidspunkt fik Fru Neergaard øjnene 
op for, at der burde skabes et hjem for 
disse hjemløse mænd og derfor tog hun 
til Jylland og så Møltrup optagelseshjem. 

Hun blev så inspireret, at det blev 
grundstenen til etablering af Sønder-
skovhjemmet i maj 1918.

Det forunderlige ved fru Neergaards 
tanker og ideer med stedet var, at hun 
netop ikke skabte det for, at være et 
godt menneske, ikke for at vise verden 
hvor god hun var, men at hun ud fra 
en ærlig og oprigtig næstekærlighed, 
gerne ville skabe et hjem og en ramme 
for disse mænd, som i de første år var 
”landevejens sønner”. 

Fru Neergaard skriver selv i bogen 
”spredte træk af mit liv”: ”Sønderskov-

hjemmets betydning var stor for mange, 
men måske allermest for mig selv.” 

Der er ingen tvivl om, at mødet med 
mændene og med disse liv, som lå så 
fjernt fra hendes eget, gjorde et uudslet-
teligt indtryk på Fru Neergaard. Det gav 
hende en rigdom, at møde de men-
nesker, som nok ellers følte sig meget 
fattigere end hende.

Det er et godt menneskesyn at møde 
mennesker med, at forstå at mødet med 
ethvert menneske er en berigelse, uan-
set menneskets situation eller funktion. 

Heldigvis er det ikke noget, vi går og 
tænker over i hverdagen, men det er 
som en underliggende, usynlig del af det 
grundlag, som til alle tider har været for 
Sønderskovhjemmet. 
Det handler først og fremmest om, at 
møde mennesket hvor det er og med de 
behov, som den enkelte har, når de kom-
mer til Sønderskovhjemmet. 

Det giver god mening set i sammen-
hæng med måden Jesus mødte menne-
sker. Han mødtes oftest med de udskud-
te, med dem som ikke havde stor værdi 
i samfundet, men han hev dem frem, 
anerkendte dem og derigennem viste 
det sig altid, at ethvert menneske er en 
værdifuld og enestående skabning, skabt 
i Guds billede.

Jo det Kristne, det kan man sgu stole på.

                                        Kim Eriksen
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WWW.SONDERSKOVHJEMMET.DK
Det er nu 5 år siden jeg sidst skrev om 
Sønderskovhjemmets hjemmeside  
(i årsberetning �006), så det er vel på 
tide igen at fortælle lidt om hjemmesi-
den. 

Det måske allervigtigste er, at hjemme-
siden siden besøgstælleren blev startet 
i �007 er blevet 
besøgt af mere end 
15.000 personer. 

Der er således 
mange af hjem-
mets nuværende 
og tidligere be-
boere, ansatte på 
hjemmet samt 
hjemmets venner, 
som følger daglig-
dagen på hjemmet, 
som den beskrives 
på hjemmesiden.

Der ligger na-
turligvis en lang 
række praktiske og 
konkrete oplysnin-
ger på hjemmesi-
den; men dér hvor 
hjemmesiden vir-
kelig har sin beret-
tigelse, er dens ny-
hedssektion, som 
gør hjemmesiden 
levende og værd at 
besøge med jævne 
mellemrum. 

Og det glæder mig selvfølgelig som 
webredaktør, at så mange har lyst til at 
følge med i, hvad der sker på Sønder-
skovhjemmet.

Der har været en del store og små 
ændringer af hjemmesidens opbygning; 
men jeg mener, at hjemmesiden nu har 
en struktur, som præsenterer indholdet 
på en god måde, er overskuelig - og som 
gør det nemt at vedligeholde hjemme-
siden. 

Der er indtil i dag skrevet ca. 160 
nyhedsindlæg siden hjemmesiden blev 
oprettet i april �005, som alle kan læses 
på hjemmesiden.

Jeg ændrede for nylig titlen på nyheds-
siden fra Nyheder til Dagbog ud fra 
den betragtning, at det kun sjældent 

er ”Breaking News”, som refereres på 
nyhedssiden. 

Langt de fleste nyheder drejer sig om 
store og mindre af hverdagens begi-
venheder, som de tager sig ud på mine 
jævnlige besøg på hjemmet med mit 
trofaste fotografiapparat. 

I den senere tid er der endda beboere 
og ansatte, som - mere eller mindre 
- uopfordret sender mig billeder og tekst 
fra begivenheder, som de mener bør 

omtales. 

Billeder er naturligvis et vigtigt element 
på hjemmesiden og jeg har brugt en del 
tid og energi på at konstruere hjemmesi-
dens layout, så den kan rumme billeder 
med ledsagende tekst på en nogenlunde 
overskuelig måde. 

Når det gælder 
fotografier, er der i 
øvrigt den - næ-
sten - ufravigelige 
regel, at billeder af 
hjemmets bebo-
ere ikke vises på 
hjemmesiden. Det 
gør det ind imel-
lem lidt vanskeligt, 
at fotografere 
begivenheder, hvor 
både personale og 
hjemmets beboere 
deltager (sommer-
fester, julefrokoster 
etc.). 

Det må imidlertid 
i nogen grad være 
lykkedes, idet jeg 
til i dag kun har 
haft en enkelt 
henvendelse fra 
en beboer om at 
fjerne et billede, 
hvor vedkommen-
de figurerede.

Jeg vil tilslut gerne takke de mange be-
boere og ansatte, som gør min jævnlige 
jagt efter nyheder på Sønderskovhjem-
met til en lærerig, udbytterig og livsbe-
kræftende oplevelse.

Søren W. Rasmussen
webredaktør
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EN BERETNING OM DEN SVÆRE KAMP MOD ALKOHOLEN
Mit liv som alkoholiker har været meget 
turbulent. Jeg burde vist have været død 
af druk nogle gange. 

Jeg er altid kommet på fode igen, takket 
være min gode fysik og en tro på det 
gode i livet trods alt.

Jeg har været i behandling for mit alko-
holmisbrug mange gange, men der var 
ikke rigtig noget, der hjalp på længere 
sigt. 

Det var først, da jeg fandt min nuvæ-
rende kæreste, at det begyndte at gå 
fremad. 

Jeg besluttede at arbejde seriøst med 
de ting som gjorde, at jeg gang på gang 
vendte tilbage til drikkeriet. 

Det har bestemt ikke været problemfrit 
at stoppe med alkoholen. Jeg har da 
også haft nogle tilbagefald. 

Men de sidste år, er jeg begyndt at lære 
meget af mine tilbagefald. 
Hvordan jeg undgår at havne i samme 
situation igen. 

Undervejs har jeg modtaget god og pro-
fessionel hjælp. 
Jeg har været meget glad for, at samta-

lerne har fundet sted i min egen lejlig-
hed. 
Det har gjort det lettere for mig at åbne 
op for de ting, som gør ondt og besvær-
liggør et ædru liv for mig. 

Det har også været betryggende for mig 
at vide, at der altid var en dør åben på 
Sønderskovhjemmet, hvis det hele blev 
for meget for mig.

Jeg synes, jeg har fået et godt liv nu. 
Jeg har min kæreste, egen lejlighed og 
bil. 

Så det kan bestemt betale sig at arbejde 
med sit alkoholmisbrug, selvom det ikke 
er nogen nem proces.

Det sværeste for mig har nok været at 
erkende, at jeg er alkoholiker. Jeg har 
altid ladet en dør stå på klem til alkoho-
len, og det dur ikke i mit tilfælde.

Når jeg tænker tilbage, er det uhyggeligt 
at tænke på, hvor hurtigt den sociale 
nedtur gik for mig.  

Jeg havde en god tjenestemandsstilling 
indtil mit drikkeri tog overhånd og jeg 
måtte forlade min stilling. 

Herefter gik det stærkt ned ad bakke. Til 
sidst havnede jeg på forsorgshjem som 
et opgivende menneske. 

Jeg havde mere eller mindre opgivet at 
leve et såkaldt ”normalt” liv.

Men heldigvis fik jeg gnisten igen.  Jeg 
har lært at acceptere mig selv på godt 
og ondt, og at andre må acceptere mig 
som jeg er. 

Det har givet selvtillid og kræfter til at 
leve et godt liv.

Jeg er holdt op med at bebrejde mig selv 
for de ting, som jeg har gjort forkert. 

Nu gælder det om, at komme videre i 
livet.
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EN BERETNING OM DEN SVÆRE KAMP MOD ALKOHOLEN

I det daglige bruger jeg nogle få rutiner 
til at holde mig ædru.

Især i begyndelsen var det vigtigt for 
mig, at min dagligdag var i faste og 
trygge rammer. 

Selvfølgelig skal der være plads til at im-
provisere i hverdagen, men jeg har også 
brug for faste rammer i min hverdag. 

Det kan være ganske banale ting såsom 
at få en god nats søvn og at spise no-
genlunde på samme tidspunkt hver dag. 

Fysisk aktivitet er også meget vigtig for 
mig.  Jeg holder meget af at bruge min 
krop. Det kan være til regulært arbejde, 
men også til at løbe, cykle og gå lange 
ture.

Da jeg stoppede med at drikke, var jeg 
bange for at komme til at kede mig, men 
det har absolut ikke været tilfældet. Jeg 
har hele tiden nogle nye projekter som 
venter.

Jeg har lige måtte benytte mig af tilbud-
det om ophold på Sønderskovhjemmet. 
Jeg fik et voldsomt tilbagefald og måtte 
til afrusning på hospitalet. 

Derefter besluttede jeg i samråd med 
min rådgiver at tage en tur på Sønder-
skovhjemmet, for at blive helt klar til at 
vende tilbage til min lejlighed.
Det har jeg ikke fortrudt.

Opholdet gav mig rig lejlighed til at be-
arbejde tingene.  

Lange gåture i  de flotte skove omkring 
Sønderskovhjemmet, gav mig ro til at 
tænke min situation igennem og komme 
til hægterne igen. 

Jeg havde løbende kontakt med min 
rådgiver via sms og telefon. 

Jeg fik også meget støtte fra de ansatte 
på Sønderskovhjemmet. Så det var en 

rigtig god proces, jeg var igennem.

Jeg er nu tilbage med fuld styrke igen.  
Sønderskovhjemmet er ikke bare et 
sted, hvor man kan bo, men også et 
sted, hvor man kan komme videre i sit 
liv under rolige og stabile forhold.

Så alt i alt synes jeg, at mit liv er blevet 
værd at leve igen. Det er aldrig for sent, 
at forbedre sit liv.

Svend Erik
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Sønderskovhjemmet grundlag er forank-
ret i tanken om, at være et hjem for de 
svageste.  Derfor bygger vores sociale 
arbejde sigtet om, at tage sig af hjem-
løse mænd der er i nød. 

Formelt er vi et forsorgshjem i henhold 
til Servicelovens §110, der omhandler et 
tilbud til mennesker som grundet særlige 
sociale problemer enten ikke har et hjem 
eller ikke kan opholde sig i deres eget 
hjem. 

Vi skal give mændene et hjem, yde 
omsorg og aktiverende støtte, hvilket vi 
forsøger at yde gennem dagligdagen og 
den daglige kontakt med værkstedsmed-
arbejdere, køkkenpersonale, rengørings-
personale, sygepleje og pædagogisk 
personale. 

Der er således mange veje til støtten for 
den enkelte og for mændene bruger de 
hjemmets rammer på mange forskellige 
måder.

Sønderskovhjemmet er normeret med 
�7 pladser og vi har gennem �010 ople-
vet fuld belægning, med en belægnings-
procent på 100,6 %. Der sker løbende 
udskiftning, således har vi haft 58 
indskrivninger i �010, heraf har 6 været 
gengangere i samme år.

Gengangere.

Vi gør os naturligvis overvejelser hver 
gang vi genindskriver en person, som 
tidligere har været indskrevet, ikke 
mindst, når genindskrivningen sker 
samme år. Er det fordi vores arbejde 
ikke er lykkedes? … eller hvorfor kom-
mer beboerne igen i nogle tilfælde efter 
ganske få måneder.

Når vi ser gennem tallene og ser på de 
mennesker som tallene vedrører, viser 
der sig hurtigt, at der er stor forskel på, 
hvorfor en beboer bliver genindskrevet 
hurtigt igen.

For det første er det ikke et forsorgs-
hjems opgave at yde behandling, men 
behandlingen skal i stedet ydes af kom-
munen f.eks. gennem Center For Afhæn-
gighed (CFA) og via jobcentrene. Derfor 
kan vores omsorg i nogle tilfælde blive 
en slags førstehjælp, for et menneske er 
i social nød, der ikke kan overskue sit liv. 

Efter en kortere periode på Sønderskov-
hjemmet er personen kommet så meget 
til hægterne, at vedkommende igen er 
klar til at forlade os og finde en bolig 
eller flytte ud i egen bolig igen. Det kan 
ses som et billede på, at vi skal hjælpe 
et menneske der er faldet, så han kom-
mer op at stå på benene igen.  

Kommunen skal yde støtten til at finde 
ud af, hvorfor personen faldt og dermed 
give den støtte som bevirker, at perso-
nen kan holde sig oppe. Tit er det dog 
sådan, at dem der har hjulpet i første 

omgang, også tit er dem man går til, når 
der igen er brug for hjælp. Måske er det 
i virkeligheden en af årsagen til genind-
skrivninger, at mændene søger tilbage 
hertil, fordi de kan mærke, at her er der 
hjælp at hente.

Der er en gruppe mænd, som bor i egen 
bolig, men i perioder kan de mærke, 
at det ved at gå galt, nu kan de ikke 
længere klare det i egen bolig. Så ringer 
de og får et kortere ophold på Sønder-
skovhjemmet, hvorefter de igen er klar 
til, at klare en periode i eget hjem. De 
bruger opholdet til at blive stabiliseret 
og dermed undgå at ende ude i voldsomt 
misbrug og et liv på gaden.

Unge under 25 år.

I regeringens hjemløsestrategi er en af 
de 4 konkrete målsætninger, at ingen 
unge under �5 år skal opholde sig på 

6,1%
andet

��,7%
egen bolig

8,�%
beskyttet 

bolig

�4,5%
andet forsorgshjem

�0,4%
ikke oplyst 
ved rejsen

6,1%
ikke ønsket 

andet
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Antal personer ind- og udskrevet pr. måned

2010 2009

Antal pladser �7 �7
Belægningsprocent 100 100
Antal opholdsdøgn 1�.606 1�.468
Antal personer 8� 80
Antal indskrivninger 58 57
Afviste henvendelser 71 61
Beboere med fast ophold 14 1�
Gns. opholdsdøgn for øvrige 89 98
Antal beskæftigelsestimer �0.5�4* ��.�65
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forsorgshjem. 

Det betyder selvfølgelig, at vi også på 
Sønderskovhjemmet har særlig fokus 
på, hvis der kommer henvendelser fra 
helt unge, at forsøge at finde alternative 
mulighed for disse unge.

Det skal siges, at Sønderskovhjemmet 
aldrig har været overrendt af helt unge 
beboere, men alligevel havde vi i �009 
indskrevet 4 under �5 år og dette tal er 
halveret i �010, hvor der kun har været 
indskrevet � unge under �5 år. 

Det er naturligvis ikke muligt at undgå 
disse indskrivninger, da der desværre 
også er helt unge, som kommer i nød. 

Vi er meget enige i hjemløse strategiens 
fokus om, at ophold på forsorgshjem for 
helt unge, kan resultere i længerevaren-
de marginalisering eller udstødelse.

* Her er ændret beregningsmetode, det er ikke udtryk for, der er arbejdet mindre
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REGNSKAB

Hovedposter

Forbrug

Hjemmet

Personaleudgifter -4.70�.590

Arbejdsløn, beboere -�40.055

Drift af bygninger og anlæg -1.�5�.5�9

Administrationsomkostninger -466.�6�

Beboeromkostninger -540.��9

Beboerindtægter 1.957.946

Hjemmets netto -5.444.819

Landbrug/Produktion

Maskinpark og energiforbrug -456.4�9

Markdrift 196.�10

Svin -16.7�0

Produktion i øvrigt �68.�48

Kiosk 19.49�

Landbrug/Produktion netto 44.331

Takstindtægter 4.7��.475

Nettoresultat -678.013
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BILAG TIL REGNSKAB

Kapital til særlige formål

2010 2009

Saldo 1. januar 191.203 211.865

Indtægter

Renter, bank 1.17� �.996

Bidrag, private 71.945 80.649

Bidrag, fonde/arv �5.4�4 �5.000

Høstoffer 11.�7� 9.779

Sommerfest 16.784 16.945

Ferie og udflugter 10.895 1�.600

Indtægter ialt 137.604 158.969

Udgifter

Ferie og udflugter 4�.907 68.1�7

Køb af møbler 91.�91 8�.409

Sommerfest 6.77� 11.���

Gravsten 4.757 0 

Folkekirkens nødhjælp  �.500  0

Billardklæde �.800 0

Julegaver 11.958 15.000

Gebyr 0 �17

Udgifter volontør 0 �.455

Udgifter ialt 164.985 179.631

Saldo 31. december 163.822 191.203
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SOMMERFEST PÅ SØNDERSKOVHJEMMET

13.30   Velkomst 

Andagt  v. Johannes Mechior Jensen, Sundby 

Musikalsk indslag:  
Bakkesangerinder fra Gl. Sprøjtehus Teater

Festtale ved 
Helle Christiansen, Korshærschef

Kaffe med stort kagebord

Tombola, Amerikansk lotteri og andre boder

Legeplads til børnene

Konkurrence

Trækning af Amerikansk lotteri     

Danseopvisning.     

16.30    Tak for i dag

Søndag den 5. juni kl. 13.30

PROGRAM FOR DAGEN:

VEL MØDT ALLESAMMEN


