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Sønderskovhjemmet er en selvejende institution, der samar-
bejder med Kirkens Korshær. 

Hjemmet drives efter servicelovens §§ 110, 107 og 103, med
det formål at yde støtte hjælp og vejledning til mænd der er 
kommet i en vanskelig situation, så de hjælpes til at skabe sig 
en mere selvstændig og værdig tilværelse på egne betingelser

Hjemmet drives ud fra det kristne menneskesyn på et folke-
kirkeligt grundlag. Det betyder at der hver dag gives tilbud 
om at deltage i morgenandagt, og at måltider begyndes med 
bordbøn.

Det kristne livssyn er grundlaget for de værdier vi arbejder ud 
fra med mennesket i centrum og anerkendelse af alle.

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 selvangivel-
sen 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 2

Gårdejer Arne Høegh (Formand) Bregninge

Sognepræst Mette Trankjær Horbelev

Forstander Hanne Cook Kristensen Tappernøje

Biskop Steen Skovsgaard Nykøbing F.

Cand. Jur. Vagn-Aage Nielsen Oreby

Sognepræst Stig Andreas Munch Lohals

Pensionist Ruth Davidsen Haslev

Adresse: Skovstræde 7, 4891 Toreby

Telefon: 5486 9054    

Fax: 5486 9014

E-mail: fj@sonderskovhjemmet.dk

Hjemmeside: www.sonderskovhjemmet.dk

Forstander: Flemming Jantzen

FORSIDE: Galleri Schlegel . Foto SWR 
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HVAD ER ET MENNESKE ?
For nogle år siden gav teologen 
Leif Andersen mig en skelsættende 
oplevelse. 

I forbindelse med et oplæg om at 
skrive prædikener, viste han som 
første power-point et nærbillede af 
en meget smuk blomst. 

Men før forsam-
lingen nåede 
at falde i svime 
over blomstens 
skønhed, sagde 
han:” Jeg er så 
uendelig træt 
af den her!” 
Hvorfor dog det, 
tænkte jeg. Det 
er da en smuk 
blomst. 

Men før tanken 
var tænkt til 
ende, sagde Leif 
Andersen: ” Hver 
gang der skal 
tales om Guds 
skaberværk, 
så ender det i 
blomster og pip-
fugle, og ingen 
taler om den 
ypperste af alle 
Guds skabninger, 
mennesket ”.

For hvad er egentlig et menneske? 
Et guddommeligt eksperiment af 
støv og ånd, skabt i Guds billede til 
at ligne ham.  Gud har gjort os kun 
lidt ringere end sig selv, med ære 
og herlighed har han kronet os, som 
der står i salme 8. Sikke en ære! 

Vi er Guds medskabere, og vi ved 
det egentlig godt. Vi ved, at vi 
skaber med på hinandens liv alene 
ved den måde vi vælger at være i 
verden på.  

Se, dette her gælder ikke bare de 
specielt fromme eller privilegerede. 

Det gælder for hvert eneste men-
neske. 

Den erkendelse gave mig nye øjne 
at se mit medmenneske med. Alle 
som én er de skabte I Guds billede 
til at ligne ham og er dermed af en 
uendelig værdi.  

Hvem der end står foran mig, så er 
der først og sidste dét at sige om 
vedkommende, at jeg har lånt ham 
eller hende af Gud, ligesom jeg selv 
er udlånt af Gud. Det man låner har 
man en tendens til at passe bedre 
på, end det man tror man ejer.  

Sommetider, 
når jeg tænker 
dårligt om et 
menneske, er 
det tanken om, 
at jeg har lånt 
vedkommende af 
Gud, der ind-
henter mig og 
får mig på bedre 
tanker.  

I mødet med den 
anden, står man 
altid overfor en 
adelsmand, eller 
en adelskvinde. 
Adlet af Gud selv.  
Og adel forpligter 
som bekendt. 

Ikke til at tro, 
for ingen kan 
være herre over 
hinandens tro, 
men det forplig-
ter til at være 
medarbejdere 
på hinandens 

glæde. Det arbejde begynder hos 
hver enkelt af os, og har enorm be-
tydning for ethvert fællesskab.

Mette Marie Trankjær
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BERETNING
Som alle foregående år, så har �01� 
været et godt år på Sønderskov-
hjemmet. Ikke let og ikke uden 
store bekymringer, og mange gange 
også med en sund tvivl om, hvordan 
vi skulle løse svære opgaver. 

Men godt fordi mange mænd har 
fået et hjem, og har fået den hjælp, 
de havde brug for. 

Det betyder 
nemlig, at de kan 
komme videre 
med deres liv, og 
så er resten noget, 
vi medarbejdere 
klarer.
  
Året �01� har 
været det første år 
efter at vi opsagde 
driftsoverenskom-
sten med Guld-
borgsund kom-
mune, og det har 
givet os mange 
nye opgaver, 
vanskelige beslut-
ninger og en del 
besvær. 

Det har mest 
været det admi-
nistrative, der har 
givet bøvl, f.eks. 
skulle vi mange 
steder registreres 
på ny, og ting, der plejede at virke, 
forsvandt fra den ene dag til den 
anden. 

Der måtte laves nye løsninger. Men 
det er løst, og nu er hverdagen næ-
sten som før. Men også kun næsten. 

For vi har fået vores fulde frihed 
tilbage, og det føles godt på en 
selvejende institution, som snart har 
100 år på bagen. Friheden betyder 
for os, at vi kan gøre arbejdet på 
vores egen måde, sådan som vi sy-
nes, det skal være, uden at vi skal 
rette os efter fælles standarder i en 
stor kommune. 

Det betyder ikke, at vi kan slippe for 
at overholde lovgivning og bekendt-
gørelser, for det skal vi, men vi skal 
ikke underlægges andres metoder 
og standarder. 

Det er altså ikke et spørgsmål om, 
hvad vi må og skal i vores arbejde, 

men hvordan vi gør det. Det er vel 
i ordets bedste betydning frihed 
under ansvar. 

Man kan også sige frihed, men mere 
ansvar. Vi er nu overladt til os selv, 
og har ikke nogen steder at gå hen, 
hvis vi har brug for hjælp. Det er 
vores eget ansvar, at der hele tiden 
er penge i kassen, at vi er forsig-

tige, men samti-
dig får gjort det 
nødvendige, at vi 
holder igen, og 
tænker nogle år 
frem, for hjem-
met skal også stå 
om mange år. 

Adskillelsen fra 
kommunen har 
på den måde gi-
vet mere klarhed 
over økonomien. 

Det kan virke 
utrygt og risi-
kabelt at stå 
alene, og man 
kan med rette 
spørge, hvor-
dan vi tør gøre 
det. Om ikke vi 
burde sikre os 
bedst muligt? 
Men sagen er, at 
bestyrelsen og 
ledelsen følte, at 

hjemmets eksistens var truet i det 
kommunale fællesskab og derfor var 
nødt til at handle.

Og som Søren Kierkegaard skriver: 
”Vi kan aldrig vide noget med sik-
kerhed. Vi kan tro noget og vælge 
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BERETNING
at handle ud fra den tro. Vi må 
handle, selvom vi ikke ved, hvad det 
medfører. Tilværelsen er risikabel.”
Til gengæld kan vi sikre os, at vi 
beholder den helhed, der er på Søn-
derskovhjemmet. 

I disse år hvor alt centraliseres og 
lægges sammen, ville vi leve et 
farligt liv i en kommune med to 
forsorgshjem. 

Der ville være 
risiko for de to 
institutioner skulle 
drives sammen, 
have mad fra fæl-
leskøkken, fratages 
beskæftigelsen og 
meget andet. Det 
ville ødelægge den 
måde, vi arbejder 
på, hvor ophold, 
beskæftigelse og 
hjælp går hånd i 
hånd. 

Selve kernen i et 
ophold på Sønder-
skovhjemmet er 
fællesskabet og 
den tætte relation 
mellem personale 
og beboer. 

Året har været 
et godt år. Som 
det ses i denne beretning er rigtig 
mange flyttet i egen bolig, planlagt 
og klar til en ny tilværelse. Det er 
meget glædeligt, naturligvis mest 
for dem hvis drøm er gået i opfyl-
delse, og de har vist sig selv, at de 
godt kunne komme videre. 

Det er også i �01�, at vi kunne ind-
vie vores lille Galleri Schlegel, som 
vi driver sammen med vores gode 
naboer her i Krattet. En sjov lille 
ting, som bringer mange forskellige 
mennesker sammen og i kontakt 
med beboerne her. 

Og så har vi kunnet glæde os over 
at flere fonde valgte at støtte arbej-
det, og vi dermed har lavet galleriet 

for indsamlede midler.

Vi kan også glæde os over en stor 
høst og en stor produktion i værk-
stederne. Det kan måles i penge, 
men også i hvor mange timer 
beboerne arbejder. Sidste år er der 
udbetalt løn for �1.000 arbejdsti-

mer, og det betyder, at de mænd, 
der kan være med, har arbejdet ca. 
850 timer hver. Det er meget flot, 
når man tænker på hvor få ressour-
cer de har.

Det er også godt, at der han været 
meget få konflikter, ingen bortvis-
ninger, men til gengæld mange gode 
snakke, og et stadigt arbejde med 
at få beboerne til at sætte sig gode 

mål, som de er i 
stand til at nå. 

Men frem for alt 
så har opgaver-
ne med at blive 
selvstændige 
igen, skabt et 
stærkt fælles-
skab mellem os 
alle, fordi vi fik 
en stor opgave 
som skulle løses, 
og det kalder al-
tid på de bedste 
kræfter, og får 
en ny ansvarlig-
hed frem i alle. 

Vi skylder en 
stor tak til alle 
venner af hjem-
met for opbak-
ning i medgang 
og modgang. 

Det er dejligt at have en kreds 
omkring sig, og det er meget godt, 
at der er mange mennesker der 
bekymrer sig om hvordan andre har 
det, og er villige til at hjælpe dem.

Flemming Jantzen
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GALLERI SCHLEGEL

Oprettelsen af Galleri Schlegel blev 
vist blandt nogle mødt med en 
anelse skepsis: Kunstgalleri på et 
forsorgshjem ???. 

Det viste sig imidlertid ret hurtigt, 
at et nyt smukt lokale på Sønder-
skovhjemmet fyldt med kunst, førte 
til, at mange pludselig opdagede, 
at ideen måske ikke var så tosset 

endda. 

Nogle begyndte tilmed at male selv 
under Lotte Schlegels kyndige inspi-
ration.

Der blev arrangeret pilefletkurser 
med Kirsten og Gerner som iværk-
sættere og der kom endda besøg 
af en børnehave, som havde en fin 
eftermiddag med farveblyanter og 
papir sammen med Lotte. 

Selv Sønderskovhjemmets julefro-
kost, som blev indledt i galleriet, fik 
tilført en ekstra musikalsk dimen-
sion i det julepyntede galleri.

Essensen af det hele er naturligvis, 
at folk med helt forskellige bag-
grunde får lejlighed til at mødes på 
neutral grund, med et fælles emne 

- kunst - som udgangspunkt for 
samtalen. 

Det er slet ikke nogen tosset ting, 
som ind imellem endda er med til at 
nedbryde vores forudfattede opfat-
telser af hinanden.

De tre hovedpersoner bag galleriet 
er billedkunstneren Lotte Schlegel, 
Sønderskovhjemsforstander Flem-
ming Jantzen og Sønderskovhjem-
mets tømrer Mark Winther (som 
forvandlede det gamle hønsehus til 
et smukt galleri). 

De 3 samt alle andre, der har haft 
del i projektet, fortjener den varme-
ste tak for initiativet og arbejdet.

Der blev søgt og bevilliget penge 
hos Den Lokale AktionsGruppe
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GALLERI SCHLEGEL
(LAG) Guldborgsund, der er en 
forening, som arbejder for udvikling 
af landdistrikterne i Guldborgsund 
Kommune.

LAG Guldborgsund kan indstille 
lokale projekter til støtte fra Føde-
vareministeriet, som forvalter det 
danske landdistriktsprogram. Mid-
lerne kommer fra EU og den danske 
stat.

Galleriet blev officielt indviet den 
1�. oktober �01�. 

Det var direktøren for Fuglsang 
Kunstmuseum, Anne Højer Petersen 
der stod for overklipningen af det 
røde bånd, som markerede, at Gal-
leri Schlegel var officielt åbent.

Inden båndklipningen var der taler 
af Lotte Schlegel, Anne Højer Peter-
sen, medlem af LAG’s bestyrelse, 
Ebbe Bressing samt forstander for 
Sønderskovhjemmet, Flemming 
Jantzen.

Siden galleriet slog dørene op, har 
der været næsten 500 besøgende.

Der har været afholdt koncerter, ud-
stillinger og kurser for både børn og 
voksne og det vil vi gerne fortsætte 
med. 

Galleriet er drevet på frivillig basis 
og støttes af lokale ildsjæle i områ-
det. Men det er Lotte Schlegel der 
er drivkraften og inspiratoren.

Galleriet er tænkt som et farverigt, 
socialt og kulturelt åndehul i en 
nogle gange grå virkelighed. 

Kig ind på galleriets hjemmeside
www.galleri-schlegel.dk, hvor man 
kan se alle galleriets arrangementer.
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HVORFOR KOM JEG HER ?
Min uddannelse er på pause.

Jeg bruger mit sabbatår på at være 
volontør. Når jeg fortæller det, udlø-
ser det tit en række spørgsmål om, 
hvad det indebærer og hvorfor jeg 
gør det. 

Efter jeg i sommers afsluttede gym-
nasiet, valgte jeg at sætte skolen 
på pause et års tid, og bruge min 
energi på noget andet. Jeg har valgt 
at bruge min energi som volontør på 
Sønderskovhjemmet.

Da jeg for et år siden skulle finde ud 
af, hvad jeg skulle efter min studen-
tereksamen, vidste jeg godt, at jeg 
ikke skulle rejse jorden rundt – det 
er jeg for meget tryghedsnarkoman 
til. 

Jeg vidst godt, jeg ikke gad sidde i 
et supermarked i et år, bare for at 
tjene penge. Jeg vidste allerede der, 
hvad og hvor jeg skulle læse videre, 
så jeg kunne sikkert have gjort 
nogle politiker begejstret ved straks 
at fortsætte i uddannelsessystemet.

Men jeg havde lyst til at lave noget 
andet. Jeg havde lyst til at sætte 
min uddannelse på pause, for at 

gøre en forskel for andre menne-
sker.  

Min uddannelse haster ikke så 
meget, at jeg ikke kunne bruge et 
enkelt år på at have fokus på andre 
end mig selv og min fremtid. 

Derfor valgte jeg at blive volontør 
på Sønderskovhjemmet – for at 
bruge min energi på andre menne-
sker, og forsøge at gøre en forskel 
for dem.

At gøre en forskel. Det lyder stort, 
og det er store ord. Men Sønder-
skovhjemmet gør en forskel, en for-
skel for de mænd der i kortere eller 
længere perioder lægger vejen forbi 
hjemmet. Men hvordan j e g kunne 
gøre en forskel, det var næsten 
sværere at finde ud af. 

Som volontør laver jeg lidt af hvert. 
Jeg forsøger at være en hjælpende 
hånd der hvor der er brug for det 
– både med de praktiske opgaver, 
og vigtigst, en hjælpende hånd når 
en af gutterne har brug for noget, 
om det så er hjælp til at finde et te-
lefonnummer, en lille snak, et besøg 
på værelset, en gåtur, eller sågar 
en løbetur. Dét ser jeg som min 
fornemmeste opgave, at have tid til 
gutterne og deres behov.

At gøre en forskel handler ikke om 
at jeg vil revolutionere hele Sønder-
skovhjemmet. At gøre en forskel, 
handler for mig om, at gøre en for-
skel for gutterne, lige nu og lige her. 

Jeg forventer ikke, at jeg kan ændre 
hele livet for nogen. Men hvis jeg 
kan give den tid og snak der er brug 

for, give den hjælpende hånd der er 
brug for, eller hvis jeg blot kan være 
med til at få et lille smil frem på en 
kedelig dag – så gøre en forskel, 
lige nu og lige her. 

Det er dét jeg synes er vigtigt, og 
det der gør, at jeg hver eneste dag 
har lyst til at tage ned på Sønder-
skovhjemmet – for at se om jeg i 
dag også kan gøre en lille forskel.

Men Sønderskovhjemmet gør også 
en forskel for mig. Jeg bliver hele 
tiden klogere på mig selv, mine 
styrker og mine begrænsninger. Jeg 
lærer om livet, både af gutterne, 
personalet og mig selv, og jeg får 
erfaringer, som jeg ikke ville have 
fået, hvis jeg blot var fortsat min 
uddannelse. 

Jeg ville ikke ud og rejse, men det 
har været en rejse at være på Søn-
derskovhjemmet, at opleve perso-
nalets energi for hjemmet, og lære 
mine gutter at kende. 

En oplevelse for livet, og den er 
heldigvis ikke slut endnu.

Stine Lundsgaard
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JEG KUNNE IKKE SE, AT DER VAR ANDRE MULIGHEDER
Efter en skilsmisse var mit liv væltet. 

Jeg havde mistet mit job, mit 
kørekort og lysten til livet. Kunne 
ikke længere se nogen muligheder i 
mit liv, følte ligeså godt, at det hele 
kunne stoppe, sådan indleder Finn 
samtalen.

Heldigvis havde jeg en god søster, 
som i første omgang tog hånd om 
mig, og inviterede mig hjem og bo 
hos sig. 

Det var tydeligvis en uholdbar 
situation. Mens jeg sad der hos min 
søster og blev stadig mere trist, kom 
jeg til at tænke på, at jeg engang 
havde kørt med grøntsager til 
Sønderskovhjemmet og tænkte, det 
måtte være en mulighed for mig

Min søster kontaktede 
Sønderskovhjemmet og kort tid efter 
viste det sig, at der var en plads. 

Da jeg kom til Sønderskovhjemmet, 
blev jeg først og fremmest mødt af 
hænder, som var parate til at hjælpe 
mig, men også men en klar melding 
om, at hvis der skulle ske forandring 
var den første forudsætning, at 

jeg selv skulle ville det. Dette satte 
tanker i gang, for selvfølgelig ville 
jeg gerne noget andet i mit liv, men 
hvorfor gjorde jeg det så ikke?

I dag har jeg boet på 
Sønderskovhjemmet i 6 måneder og 
har ikke drukket i hele den periode. 

I dag er jeg der, hvor jeg ikke har 
lysten og faktisk ikke kan forstå, 
hvorfor jeg valgte misbruget som 
løsning i første omgang.

Jeg troede, at jeg havde mistet alt 
hvad der betød noget og kunne ikke 
se lys for enden af gangen. I dag 
har jeg opdaget, at det var mig selv, 
der med mit misbrug slukkede for 
kontakterne til lyset. 

Efter jeg er blevet mødt med 
omsorg og hjælpsomhed på 
Sønderskovhjemmet, er jeg langsomt 
men sikkert begyndt at finde tilbage 
til livet og har opdaget, at der 
heldigvis stadig ligger store skatte 
gemt til mig. 

Min kontakt til mine børn og 
børnebørn er blevet genoprettet og 
det var en fantastisk oplevelse, at 
deltage i mit barnebarns fødselsdag 

og være arkitekten bag den 
skønneste kagemand. 

Det betyder ikke, at verden pludselig 
er blevet en helt anden. Jeg har 
stadig store udfordringer med en 
gæld, som er bygget op i forbindelse 
med mit misbrug. Jeg har stadig ikke 
generhvervet mit kørekort og føler 
mig endnu ikke parat til, at komme i 
ordinær beskæftigelse. 

Men for hver dag der går, føler 
jeg et lille fremskridt. Nyder min 
hverdag her på Sønderskovhjemmet, 
hvor jeg er mørbanket efter en god 
arbejdsdag i brændeproduktionen. 
Skønt at gå træt i seng om aftenen og 
kunne glæde sig, til en ny dag.

Jeg kan ikke sætte præcise ord på, 
hvordan Sønderskovhjemmet har 
hjulpet mig og måske er det vigtigste, 
at jeg selv har besluttet mig for, at 
tingene skal forandres. Jeg mærker, 
at det gør mig rigtig godt, at jeg har 
noget at stå op til hver dag, at der 
er nogle mennesker omkring mig 
at snakke med og at nogle hjælper 
mig med at få overblik over min 
situation. 

Nu er jeg i hvert tilfælde der, 
hvor jeg ser muligheder frem for 
begrænsninger.

              

              Finn
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SKIFERIE I SVERIGE
Søndag morgen, meget tidligt, satte 
syv gutter og tre tøser sig ind i 
bussen og startede deres 14 timer 
lange køretur til Idre fjäll i Sverige. 
På Lolland og Falster var der sne-
storm, men så snart vi nåede lidt 
nord på var det tørvejr og sol resten 
af vejen. 

I løbet af turen blev der drukket 
masser kaffe, og spist madpakker. 
Da vi om aftenen ankom til vores 

lejlighed stod den på gullaschsuppe 
og det sidste afsnit af Borgen.

Mandag morgen blev der lejet ski 
og snowboard. Nogle tog afsted 
på langrendsløjperne, og andre på 
de forskellige farvede pister. Solen 
skinnede, himlen var blå og sneen 

god. Der blev kørt hele dagen og 
hen på aftenen. Lejligheden lå midt 
på pisten, så man kunne stå på ski 
lige til og fra hoveddøren.

Tirsdag blev der fejret fødselsdag, 
og igen kørt en masse på ski. Til 
frokost blev der grillet pølser og 
brød i solskins vejret. Om aftenen 
stod den på BezzerWizzer og lag-
kage. Sidst på dagen begyndte det 
at sne, og det fortsatte hele natten, 
så onsdag var der nyt fint sne og 
solskin igen.

Onsdag var sidste dag på ski, så der 

blev det sidste energi fyret af. Om 
aftenen lavede Kirsten pandekager, 
og der blev spillet gæt og grimasser, 
set fjernsyn og læst bøger, hygget 
og grinet en masse.

Torsdag morgen blev alt igen pakket 
ned, og lejligheden gjort rent. Vi 
vinkede farvel til Idre fäll og starte-
de turen hjem igen, forbi Sälen hvor 
der blev kigget langt efter sæler, 
dog uden at finde nogle.

På hjemturen stod den på danske 
musikklassiker på CD, kaffe og store 
madpakker (da de havde været lidt 
for små på turen ud). Da vi nåede 
til Danmark var sulten ved at melde 
sig, så der blev lavet burger-pause 
ved Karlslunde.

Ved �3-tiden trillede bussen igen ind 
på gårdspladsen ved Sønderskov-
hjemmet, med en flok trætte og 
fornøjede skiturs-folk. 

Turen bliver husket med smil og 
grin. Så må vi se om vi kommer 
afsted igen? Der var lidt tvivl om vi 
var ved at være for gamle.
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AFSKEDSBREV
Velankommen hjem fra en vidunder-
lig skitur som vejrmæssigt ikke kan 
gøres ret meget bedre. Solen stod 
højt på himmelen fra morgen til af-
ten og da vi manglede lidt sne, kom 
det belejligt faldende over natten.

Jeg vågnede bogstavelig talt op i 
et hav af flyttekasser, det dejlige 
solskinsvejr havde vi taget med os 
hjem fra Sverige.

Det var i dag jeg skulle 
bytte skoven ud med 
byen. I sig selv en am-
bivalent situation, men 
jeg glædede mig som jeg 
havde gjort lige siden jeg 
underskrev kontrakten på 
min nye lejlighed i Køben-
havn.

Flyttemændene ringede 
”gudskelov” og blev lidt 
forsinkede, det gjorde 
mig i stand til at slappe af 
og nyde det hele lidt mere. Fik taget 
mere og mindre tårevædet afsked 
med beboere og personale.

Af sted mod København, på vej mod 
nye – og forhåbentlig – bedre tider. 
Gensynet med min fødeby blev lidt 
overvældende, alskens indtryk, 
overvejelser, udskejelser, og så alle 
de praktiske ting med ansøgninger 
om dit og dat.

Den alt for lange indflytterfest er 
slut, tågen er lettet og troen på 
fremtiden er intakt. Lejligheden er 
jeg virkelig glad for, den ligger i en 
”lille oase” i bydelen Østerbro. Et 
fantastisk hyggeligt område af Kø-
benhavn. En sidegade til den ret så 

befærdede Østerbrogade. Men selve 
gaden er ensrettet og hurdlebelagt 
med bump. 

Jeg troede i første omgang at det 
var en ulempe med en stuelejlighed, 
men efter ankomsten kan jeg nu 
se at det er en kæmpe fordel. Dels 
fordi det er så hyggeligt at kigge ud, 
og så ligger den så tilpas højt oppe 
at folk ikke umiddelbart kan kigge 
ind. 

I morges da jeg åbnede vinduet, 
blev jeg mødt med skøn morgenfug-
lesang, på den anden side af gaden 
har genboerne små haver med 
buske og træer.

I gården er der en græsplæne med 
fire halvstore træer som i disse 
dage er ved at springe ud. Det er 
et meget børnevenligt miljø med 
gynger, legehus, div. køretøjer for 
små størrelser og med sandkassen 
lige udenfor mit køkkenvindue. Hyg-
geligt at se de næste generationer 
finde sig tilrette i livet mens man 
laver frikadellefars.

Nu har jeg ikke været her så længe, 
men ved at jeg før eller senere 

kommer til at savne naturen og i 
særdeleshed skoven som jeg brugte 
en hel del tid i da jeg boede på 
hjemmet. 

Jeg har dog ikke så langt til dyreha-
ven herfra, hvor der jo som bekendt 
er masser af skov. Ellers må jeg 
i det daglige glæde mig over den 
minimalistiske, men bestemt dejlige 
udgave af naturen som omgiver 
mig.

Nu er det hele ikke en 
dans på roser – det er 
det vist aldrig – og jeg 
mangler at få gjort og 
lavet en hel del i min nye 
lejlighed. 

Jeg er dog fortrøst-
ningsfuld og ved at det 
nok skal komme hen ad 
vejen. Det vigtigste er, at 
jeg fundamentalt set føler 
mig tilrette og nu har en 

perspektiveret fremtidsoptimisme. I 
disse tider forsøger foråret at vælte 
vinteren af pinden og rundt om 
hjørnet står sommeren og gør sig 
klar og jeg glæder mig inderligt.

Jeg havde aldrig forestillet mig at 
jeg skulle finde ro i at savne nogen, 
men det gør jeg. Flere personaler på 
Sønderskovhjemmet har været en 
slags surrogatfamilie for mig, de har 
fundet ind i mit hjerte og vil forblive 
der. Jeg håber på ét og flere gensyn 
under helt andre end de oprindelige 
omstændigheder - i årene fremover.

Kærligst
En taknemmelig ex-beboer.
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SERVICEBESKRIVELSE
Sønderskovhjemmet indskriver 
mange ældre.

Når vi kigger på indskrivninger 
i �01� viser det sig, at vi har 
indskrevet i alt 48 beboere, heraf er 
der 5 som er indskrevet mere end 
en gang i årets løb. 

Den sidste kategori er typisk en 
type mænd, som har et nært forhold 
til Sønderskovhjemmet og derfor 
benytter det aktivt, når de mærker, 
at de er i risiko for tilbagefald. 

Det er på mange måder en 
hensigtsmæssig måde, at benytte 
hjemmet, da det måske giver 
flere ophold, men oftere kortere 
ophold. Det er selvfølgelig en 
kategori af borgere, som måske 
havde brug for en mere permanent 
boform med støtte, som eks. 
Opgangsfællesskaber eller skæve 
boliger. 

Det er vores håb, at vi med 
etableringen af et nyt værested 
i Nykøbing, vil have mulighed 
for, at kunne holde en tættere 
kontakt til denne gruppe af 
brugere og derved mindske 
antallet af indskrivningsdøgn på 
Sønderskovhjemmet.

Ser vi på den øvrige gruppe viser 
det sig, at over halvdelen (5� %) er 
fyldt 50 år, når de bliver indskrevet 
på Sønderskovhjemmet. 

Dette adskiller sig fra forsorgshjems 
området i det hele taget, hvor 
halvdelen af de indskrevne på 
forsorgshjem i Danmark er i alderen 
30-50 år. 

Når vi ser på, hvor længe beboerne 
er indskrevet tyder det også på, at 
jo ældre man er ved indskrivningen, 

desto større sandsynlighed for, at 
det bliver et længere ophold. 

Således viser statistikken, at 
ingen af de under �5 årige, som 
blev indskrevet i �01� fortsat er 
indskrevet på Sønderskovhjemmet, 
og de var kun indskrevet i 
gennemsnit 7 dage. 

Hvorimod i gruppen over 50 år er 
der her 4 måneder inde i det nye år 
fortsat indskrevet 9 ud af �3, hvilket 
vil sige, at disse 9 har haft et ophold 
på mere end 1�0 dage. 

Af gruppen under 50 år, hvor der er 
indskrevet i alt �0, er der kun � som 
stadig er indskrevet på nuværende 
tidspunkt.

Når vi således kan se, at der 
gennemsnitligt indskrives ældre 
beboere på Sønderskovhjemmet 
end forsorgshjem i det hele 
taget, og det samtidig tyder 
på, at jo ældre beboeren er, jo 
længere er opholdet, så har vi 
her forklaringen på, hvorfor vi på 
Sønderskovhjemmet har en del 
længerevarende ophold. 

Hvilket i øvrigt er helt i 
overensstemmelse med vores 
formålsparagraf, hvor vi netop giver 
mulighed for et mere varigt ophold.

Alder ved indskrivning 2012

43,8 %5�,0%

0 - �5 år

over 50 år

�5 - 50 år
4,� %
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SERVICEBESKRIVELSE
De fleste udskrives til egen 
bolig.

Når vi kigger på fraflytningen viser 
der sig, at næsten 70 % flytter ud i 
egen bolig og har dermed fået den 
hjælp, som de kunne ønske fra et 
forsorgshjem. 

Yderligere en gruppe på 13 % er 
enten afgået ved døden eller er 
fortsat deres støtte via et andet 
forsorgshjem. 

Det kan nogle gange vise sig, at de 
ikke er havnet på det rette sted, 
men stadig har brug for den støtte 
som et forsorgshjem kan give. 

I den sammenhæng, er der et godt 
samarbejde mellem opholdsstederne 

i Danmark og derfor sker det 
jævnligt, at vi modtager en beboer 
fra et andet hjem, ligesom vi nogle 
gange sender en videre til et nyt 
ophold. 

Det er et fantastisk system, at vi på 
den måde, kan fortsætte støtten, 
selvom vedkommende måske ikke 
er havnet på det rette sted.

Der er 17 % som forlader 
Sønderskovhjemmet uden, at 
have fået den nødvendige hjælp 
og uden der er etableret en 
udslusningsaftale. 

En del af disse, er ”frie fugle” som 
har svært ved at være samme sted 
i længere tid. En del af disse, har 
det bedst med at bo på gaden eller 

i skoven, men ind imellem har de 
brug for, lige at få lidt mad, bad og 
omsorg, det som er vores centrale 
ydelse.

Andre af denne restgruppe 
er desværre dem gruppe af 
mennesker, som vi ikke rigtig er i 
stand til at nå. 

Der er en gruppe, som cirkler 
rundt mellem forsorgshjem 
og psykiatriske hospitaler og 
hvor vi endnu ikke har fundet 
indfaldsvinklen til, hvordan vi 
forandrer deres situation. 

Dem kan vi tilbyde et ”helle” i livet, 
hvor vi kan skabe lidt livsglæde og 
omsorg, men grundlæggende ikke 
ændre deres situation.

4,4 %

Fraflytningsstatistik 2012

17,4 %

8,7 %

69,6 %

Egen bolig

Andet forsorgshjem

Uoplyst adresse

Død på SH
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REGNSKAB

Hovedposter

Forbrug

Hjemmet

Personaleudgifter -5.�01.670

Arbejdsløn, beboere -344.594

Drift af bygninger og anlæg -1.367.985

Administrationsomkostninger -880.155

Beboeromkostninger -560.950

Beboerindtægter �.094.173

Hjemmets netto -6.261.181

Landbrug/Produktion

Maskinpark og energiforbrug -1�8.348

Markdrift �7�.5��

Dyreproduktion �6.9�6

Galleri -17.�70

Produktion i øvrigt 138.813

Kiosk og kaffeautomat 8.594

Finansielle indtægter 15.5��

Finansielle omkostninger -51.9�4

Landbrug/Produktion netto 264.835

Takstindtægter 6.608.841

Nettoresultat 612.495
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BILAG TIL REGNSKAB

Kapital til særlige formål

2012 2011

Saldo 1. januar 187.984 163.822

Indtægter

Renter, bank 300 946

Bidrag, private 31.040 57.365

Bidrag, fonde/arv 160.000 11.000

Høstoffer 16.741 13.340

Sommerfest �1.8�5 15.41�

Ferie og udflugter 11.791 �0.150

Foredrag Flemming Jantzen �.000 0

Øvrige indtægter 5.168 0

Indtægter ialt 248.865 118.213

Udgifter

Ferie og udflugter 39.813 69.797

Sommerfest 14.000 9.�30

Julegaver 1�.363 14.�13

Gave voluntør 946 0

Rampe 19.300 0

Formatsav 11.000 0

Overført til Galleri fra fonde 85.000 0

Gebyr 300 810

Udgifter ialt 182.722 94.050

Saldo 31. december 254.127 187.984
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SOMMERFEST PÅ SØNDERSKOVHJEMMET

13.30   Velkomst

Indledning ved sognepræst 
Hanne Lundsgaard 

Festtale ved Fangekoret 
og deres leder Louise Adrian

Fangekoret synger

Kaffe med stort kagebord

Tombola, Amerikansk lotteri, 
og andre boder

Legeplads til børnene

Underholdning på plænen    

16.30    Tak for i dag

Søndag den 9. juni kl. 13.30

PROGRAM FOR DAGEN:

VEL MØDT ALLESAMMEN


