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Enhver gave glæder os meget, og bruges med tanke på at gøre 
dagligdagen mere indholdsrig og værdig for mændene.

2015 blev året hvor vi måtte sige farvel til Kirsten og Flem-
ming Jantzen, som valgte at opsige deres stillinger, efter 
en noget turbulent periode.   

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak for jeres ind-
sats gennem årerne, og for dit vedkommende Flemming 
15 år som forstander. Du har skabt respekt om Sønder-
skovhjemmet og jeg vil især huske din indsats i forbindelse 
med opsigelsen af driftsoverenskomsten med Guldborgs-
und Kommune, og oprettelsen af Cafe Bodil og gen-
brugsbutikken i Vendersgade i Nyk. F. i samarbejde med 
Kirkens Korshær.

I perioden frem til ansættelse af ny forstander lykkedes 
det os få ansat tidligere forstander fra Saxenhøj Lis Hjøl-
lund. Stor tak til dig Lis og alle ansatte for den måde i løste 
opgaven på.

1. nov tiltrådte vores nye forstander Torben Grandfeldt. 
Bestyrelsen byder dig velkommen og ser frem til et godt 
samarbejdet de kommende år.

Nye ansigter i bestyrelsen:
Helle Samson udpeget af Kirkens Korshær har afløst Stig 
Andreas Munch. Det er med stor glæde vi byder velkom-
men til en lokal sognepræst Søren Winther Nielsen fra 
Gedser. En stor tak til Stig for hans indsats, og velkommen 
til Søren og Helle.

Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige som har 
fået genbrugsbutikken op at køre for fulde omdrejninger 
igen. 

Tak for alle bidrag store som små, og til alle venner af 
hjemmet for opbakning i medgang og modgang i årets 
løb.

Arne Høegh
Formand

Formandens ord
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Klik ind og se vores nye hjemmeside på www.sonderskovhjemmet.dk
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Året 2015 var jo et noget omskifteligt år. Mange udskift-
ninger i ledelse og medarbejderkredsen på Sønderskov-
hjemmet, gav en del bølger i det første halvår. 

En stor indsats fra de tilbageblivende medarbejdere, 
nye medarbejdere og konstitueret forstander, gjorde at 
skuden alligevel blev holdt på rette kurs. Dagligdagen 
blandt mændene, som jo trods alt er det vigtigste, blev 
ikke sønderligt ændret, trods det at vellidte medarbejde-
re forsvandt.

Det har gennem hele forløbet været vigtigt for medar-
bejderne, at sørge for, at mændene og deres hverdag 
blev så lidt påvirket som muligt. Der blev afholdt skiferie, 
sommerhusferie og storbyferie til Barcelona, med den 
sædvanlige succes og glæde for mændene. Ture ud i 
det blå og aktiviteter og beskæftigelse i hverdagen.

Sommerfesten blev afholdt i godt vejr og var en hyggelig 
dag. Anders Agger fra TV holdt oplæg om hans erfarin-
ger og møde med mennesker på kanten af livet. Pølse-
vogn, kagebord, sang og musik. Med andre ord, traditi-
onen blev holdt

Men i en stormfuld periode, hvor enkelte skibe forliser, sø-
sættes der også nye, så kursen kan holdes.

Jeg startede som forstander 1 november og det er noget 
af det bedste jeg har gjort. Jeg kører glad på arbejde 
hver morgen og det er meget få gange jeg kører hjem 
uden at smile, da der i løbet af dagen er sket så mange 
ting.

Der er ikke mange arbejdspladser, hvor lederen skal tage 
stilling til ny gearkasse til en traktor, det ene øjeblik og det 
andet øjeblik, have en fortrolig samtale med en beboer 
om noget af det, der gør ondt i livet.

Det er denne alsidighed, der gør Sønderskovhjemmet til 
en fantastisk arbejdsplads, sammen med en dygtigt og 
meget engageret medarbejdergruppe.

Samtidig ligger Sønderskovhjemmet jo et dejligt sted, 
hvor der er masser af muligheder. For mig, som holder 
meget af at lave havearbejde, er det en svir at være her. 
Her er både mulighed for at lave landbrug, køkkenhave 
og lettere dyrehold. Med andre ord det er kun fantasien, 
der stiller grænser.

Vores jord er i dette år forpagtet ud, da vi for tiden ikke 
har en landbrugskyndig medarbejder, men forår og som-
mer vil blive brugt, sammen med en lille gruppe af bebo-
erne, til at tænke over, hvad og hvor meget vi udnytte 
vores jord. En køkkenhave er ved at tage form og hel-
digvis er der blandt medarbejderne også andre, der går 
meget op i havearbejde. 

En anden ting som jeg værdsætter meget på Sønder-
skovhjemmet, er at vi laver vores egen mad. Det har ste-
det altid gjort, men i disse tider hvor alle offentlige institu-
tioner, får mad lavet centralt, er dette et meget stort plus. 
Beboerne har mulighed for at deltage i madmøder, for at 
få medbestemmelse over hvad der skal laves af mad, så 
alle kan få deres livsretter.

Samtidig er køkkenet en del af vores beskæftigelse, så 
enkelte mænd har deres arbejde der.

I år kan køkkenpersonalet oven i købet prale af, at det er 
10 gang i træk, at de får en Elite- smiley.

Vores sundhedsafdeling og socialafdeling sørger hele ti-
den for at hjælpe og støtte vores beboere i de forskellige 
udfordringer de måtte have. Alt fra en dårlig storetå til at 
hjælpe med at søge ny lejlighed.

Der er altid tid til en snak, hvor der er behov
Cafe Bodil og genbrugsbutik i Nykøbing yder efterfor-
sorg til fraflyttede beboere, samtidig med at man købe 
et måltid mad i cafeen og gå på opdagelse i de skjulte 
skatte i butikken. På den måde er der ingen fraflyttede, 
der bosætter sig i lokalområdet, der behøver at miste for-
bindelsen til Sønderskovhjemmet og den støtte.

Med Sønderskovhjemmets beliggenhed, aktiviteter, be-
skæftigelse og støtte, vil jeg vove den påstand at sige, 
at vi er et unikt sted, der giver de bedste muligheder for 

at hjælpe mænd, der er kommet på den anden af sam-
fundet, til at finde en ny vej tilbage og starte på en frisk.
Alt ud fra mottoet ”hjælpes ad”.
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Allerede da jeg banker på døren, kan jeg mærke duften 
af friskbrygget kaffe Et roligt ”kom ind” byder mig indenfor. 

Henne på den redte seng i det hyggelige værelse, sidder 
en lille mand, velsoigneret og med briller. I den ene hånd 
har han en kop kaffe og i den anden sidder han med 
dagens første smøg. Han sidder og kigger ud af vinduet, 
betragter skoven mod øst, ser en flok dådyr i lysningen, 
mens solen stråler ind af hans vindue.

Da jeg kommer ind, vender Brian sig om mod mig, og 
hans ansigt stråler af livsmod og glæde. ”hvor er det en 
dejlig morgen, jeg elsker, når jeg kan sidde her og nyde 
min morgenkaffe og en smøg.”

Det hele står i skærende kontrast til den samtale, som jeg 
havde med Brian for 2 år siden lillejuleaften 2013. Der rin-
gede Brian til Sønderskovhjemmet, hvor han havde boet 
før. Han fortalte grædende og med mismod om, at han 
ikke kunne overskue sit liv, at han drak voldsomt og hans 
helbred var så dårligt, at lægerne var bange for, at han 
ikke ville leve ret meget længere. 

Jeg foreslog, at han skulle komme herud og bo en perio-
de, men selvom han gerne ville, havde han ikke styrken 
til, at beslutte sig for det, han havde med andre ord nær-
mest givet op. Heldigvis lykkedes det nogle måneder se-
nere, at få Brian med på ideen, godt støttet af hans sted-
mor, som trofast altid har været der, og rådet af egen 
læge. Og ganske rigtigt, det var en afkræftet, afmagret, 
modløs og påvirket Brian, som flyttede ind på Sønder-
skovhjemmet. Han havde i en længere periode drukket 
voldsomt, så voldsomt, at han faktisk ikke længere var i 
stand til at gå, han kunne næsten ingenting.

Ud over sit misbrug, havde Brian også fysiske sygdomme 
at kæmpe med, og det hele var efterhånden blevet 
så uoverskueligt, at det totalt overmandede ham, ikke 
engang en ordentlig kontakt til sin søn, kunne han finde 
kræfter og overskud til.

Efter nogle uger med omsorg, god mad og stabilitet om-
kring medicin, begyndte Brian langsomt at komme sig.  
En støtte til personlig hygiejne og gode samtaler og sam-
vær med de andre mænd, var de næste skridt på vejen 
til et ordentligt og anstændigt liv.

Efterhånden fik Brian samlet kræfter til, at komme lidt på 
værkstedet. Stadig var det begrænset, hvad han hav-
de energi til, men langsomt fik han et godt håndelag for 
at flette pil, en beskæftigelse, hvor han kunne sidde ned 
og gøre det i det tempo, som passede godt for Brian. 
Samværet på værkstedet, oplevelsen af at livet pludselig 
havde gode stunder og et indhold, førte til det næste 
skridt for Brian.

Brian fortæller: ”Jeg har i mange år været fritidsfisker og 
jeg elsker naturen. Naturen og fisketure, har altid være det 
frirum, som jeg har kunne dele med min nu voksne søn.” 

De fysiske problemer med kronisk diarré, sætter stadig en 
del begrænsninger, både med hensyn til energi og hvad 
Brian kan bevæge sig ud i. Det lykkedes efterhånden i 
samarbejde med sønnen, at få sat lidt ruser. Som for de 
fleste andre fritidsfiskere i Guldborgsund, er de for det 
meste fyldte med sortmundet kutling, men ind imellem 
lykkes det dog, at fange en ål eller to.

Brians historie Vejen har været lang, og der er stadig mange begræns-
ninger, men et ophold på mere end 2 år uden alkohol, 
har langsomt sat sine positive aftryk. Fra at have været et 
menneske uden håb og som kun så sine begrænsninger, 
er Brian nu blevet et menneske, som griber livet hvor det 
er, og altid ser mulighederne i de ting, som livet byder.

Det kan da godt være, at mange mennesker har ting 
og muligheder, som jeg ikke har, fortæller Brian, men når 
man har været der, hvor jeg har været, så lærer man at 
sætte pris på de små sejre, så lærer man at glædes hver 
dag over livet. Jeg har lært, at det gode liv ikke er en 
selvfølge, så meget desto mere sætter jeg pris på, som 
jeg har det nu.

Brian har for nylig fået bevilget førtidspension og er snart 
klar til det næste skridt i livet. Det betyder meget for mig, 
at der nu er ro omkring min situation, at jeg nu kan slappe 
af og skabe en god og stabil tilværelse.  

Jeg synes stadig, at det er trygt at være på Sønderskov-
hjemmet, men jeg begynder langsomt at vænne mig til 
tanken om, at der nok også skal være et godt liv for mig, 
når jeg kommer videre herfra, slutter Brian samtalen, men 
han stiller slukker sig smøg og rejser sig, for nu skal han 
over på værkstedet og flette noget pil.

Det var svaret, jeg fik for nylig af en mand, som skulle ind-
skrives her ”jeg er ikke god til noget”. 

Der er mange velmenende mennesker, som har travlt 
med at fortælle os, at vi alle er gode til et eller andet, 
men hvad hjælper det, hvis ikke vi selv kan se det?

Jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på 
H. C. Andersens eventyr ”Hun duede ikke”, som i bund 
og grund er fortællingen om hans egen mor. Den kvinde, 
som stod og vaskede tøj i Odense Å i alt slags vejr. Måske 
det hårdeste og mest opslidende job, man kunne forestil-
le sig. Der stod hun dag ind og dag ud, uden hun fik ret 
meget for det og alligevel tillod folk omkring hende at 
sige, at ”hun duede ikke”.

Den kvinde, som fødte og skabte grundlaget for en af de 
mennesker, hvis historier børn i hele verden kender, hun 
duede ikke!

Så måske kunne det godt se ud som om, at hun ikke du-
ede, når hun stod der forkommen og vaskede tøj i Å’en. 
Der var ingen tvivl om, at hun ikke havde drevet det til 
ret meget og derfor ikke var så meget værd, ud fra de 
almindelige målestokke om magt, rigdom og status, som 
vi ofte omgiver os med.

Jesus mødte mange af de mennesker ”som ikke duede” 
og alligevel viser det sig, at det netop er deres livshistorier, 
som er holdbare og stadig bliver fortalt 2.000 år efter. Det 
er de historier, som er med til at give os livsmod, tro og 
trøst også når livet er allersværest.

Når vi holder morgenandagt på Sønderskovhjemmet, 
har jeg tit bemærket, at nye beboere ofte deltager i den 
første periode. Det er ikke fordi, at de ikke ved, at det 
er frivilligt at være med. Jeg tror derimod, at det hæn-
ger sammen med, at når livet gør allermest ondt, når det 
hele ser mest håbløst ud, så er der et håb og en trøst at 
finde i disse fortællinger, som fortæller om den anerken-

Jeg er ikke god til noget…
bortset fra at slappe af
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Hvis du kommer på Sønderskovhjemmet til en af de 3 
daglige medicinudleveringstider, vil du se en lang kø 
af mænd, som venter på, at komme ind og få udleve-
ret deres daglige medicin. Det er ikke usædvanligt, at 
mændene får mere end 10 daglige piller, enkelte endda 
langt flere.

Når vi taler om hjemløshed, har vi i første omgang fokus 
på, at det er mennesker uden fast bolig, uden tag over 
hovedet. I daglig tale, har vi måske mindre fokus på de 
problemer, som følger med hjemløsheden.

Nogle af de store udfordringer ligger i forhold til sund-
hed og personlig pleje, hvilket er store fokus områder, når 
mændene kommer på Sønderskovhjemmet. Mange af 
mændene har i forbindelse med hjemløsheden ikke haft 
overskud til, at tænke på, at få indtaget nødvendig me-
dicin, få tilstrækkeligt med vitaminer eller få passet deres 
tandhygiejne, hvilket kan have fatale følger. 

De alvorligste tilfælde er selvfølgelig, når vi får beboe-
re ind med angst, depression eller paranoide tanker og 
forestillinger, hvor de ikke har passet deres medicin og 
sygdomstegnene derfor klinger voldsomt ud. 

Der er også tilfælde, hvor lægen ikke vil ordinere den 
nødvendige medicin, da mændene situation har været 
for ustabil til, at de har været i stand til, at passe medicin 
kontinuerligt. I forhold til de psykiske lidelser, er det natur-
ligvis ikke kun medicin som er kuren, men også samtaler 
med distriktspsykiatri eller psykiater, der ikke er blevet pas-
set. Det kan være vanskeligt at passe forløb, hvis man 
mangler overskud eller ens boligsituation er ustabil.

I andre tilfælde handler det om vitaminmangel, som på 
længere sigt, kan have store konsekvenser. Det hænger 
ofte sammen med ustabilitet omkring kost og måltider. 

delse og respekt, som Jesus viser for alle mennesker, uan-
set hvorfor de er havnet i nød. 

For nylig så jeg i fjernsynet et indslag, hvor Pave Frans va-
skede fødder på Muslimske flygtninge. En handling som 
gjorde et stort indtryk på mig og en manifestation af, at 
når Jesus tager sig af mennesker, er de ikke udvalgt ud 
fra en bestemt observans eller fordi de har gjort sig sær-
ligt fortjente, men først og fremmest, fordi de er menne-
sker i nød, som har brug for Jesu’ trøst og indgriben.

Når Paven valgte denne måde, at vise sin deltagelse i 
hele flygtningeproblematikken, var det ikke nogen til-
fældighed. Han var tydeligvis inspireret af beretningen 
fra Lukas kap. 7, hvor en kvinde, der levede i synd, kom 
hen og vaskede Jesu’ fødder med sine tårer og deref-
ter tørrede dem med sit hår. Denne handling skabte stor 
væmmelse hos farisæerne, som følte det helt forkert, at 
et menneske, som ”ikke duede” var værdigt til, at vaske 
Jesu’ fødder.

Hvem er egentlig værdig til hvad? 
Det er en tanke værd, at den som umiddelbart fremstår 
som det mest værdifuld og duelige menneske ikke er 
mere værd, end det menneske som åbent erkender, at 
jeg har ikke udrettet de store ting i livet. For hvem er det 
i grunden, der skal gøre sig til dommer over, hvad der er 
stort og småt for den enkelte? Jeg er sikker på, at vi hav-
de været fattigere uden H. C. Andersens mor, hvis ikke 
hun havde født ham og givet ham det grundlag for livet, 
som han drog ud i verden med, havde verden været et 
meget fattigere sted for os alle.   

Det gør ondt 
i krop og sjæl

Det er helt fantastisk at se, hvordan mennesker kan kom-
me sig, når kroppen får de vitaminer og mineraler, som 
den har manglet. Her er der naturligvis stor fokus på vores 
kost og måltider, men for mange kræves der naturligvis 
også tilskud i form af vitaminer og mineraler. Rygning, 
dårlig kost og ernæring, har udover vitaminmangel ofte 
også konsekvens for den almene sundhedstilstand. 

Vi oplever derfor også mange mænd, som har problemer 
med diabetes, kol og andre alvorlige livsstilssygdomme.

Et tredje stort problem er tænderne. Når man lever på 
kanten, er der sjældent overskud til at tænke på, at få 
passet sine tænder. Når mændene kommer på Sønder-
skovhjemmet og begynder at mærke sig selv, betyder 
det også ofte, at de begynder at mærke smerter i tæn-
derne. 

De heldigste kan klare det med et besøg hos tandlæ-
gen, hvor der skal ordnes huller eller rodbehandling. For 
mange af vores mænd, er tænderne desværre i en for-
fatning, hvor de ikke længere står til at redde, men tæn-
derne må erstattes med et gebis, med de gener, som 
følger med dette.

For mange af vores beboere er hjemløshed og psykiske 
lidelser også fulgt af forskellige former for misbrug. Som 
en af beboerne sagde for nylig: ”alkoholen er ikke pro-
blemet, det er min angst som gør, at jeg drikker.” Det kan 
selvfølgelig altid være en snak om ”hønen og ægget”. 
Misbruget har dog ikke alene psykiske konsekvenser som 
angst og depression, men også fysisk tager kroppen ska-
de af lang tids misbrug. Det er organer som lever, hjerte 
og lunger, der i særlig grad bærer præg af perioder med 
massivt misbrug.

Når mændene kommer på Sønderskovhjemmet, handler 
det derfor også om, at tage sig godt af dem, at støtte 
dem i, at komme i gang med behandling. Det kan være 
indtagelse af ordineret medicin, at hjælpe med læge- 
og sygehusbesøg eller at få taget kontakt til misbrugs-
centre og distrikspsykiatrien. 

Der er en stor sammenhæng mellem menneskers sociale 
og sundhedsmæssige tilstand, og det er umuligt, at støtte 

et menneske til et bedre liv, hvis ikke vi formår, at have fo-
kus på det hele menneske. Derfor er det også vigtigt, at 
vi som forsorgshjem, har forskellige faglige kompetencer, 
hvilket giver os gode strenge at spille på, når vi skal støtte 
og hjælpe mændene bedst muligt.



Alle kender vi Holberg komedie om ”Jeppe på Bjerget”. 
Om fæstebonde Jeppe, som drikker for meget. Da nogle 
laver sjov med ham ender det med, at han vågner op 
i Baronens seng, hvorefter han udtaler de berømte ord: 
”Alle siger Jeppe drikker, men ingen spørger, hvorfor drik-
ker Jeppe?”

Historien indrammer på bedste vis den kendsgerning, at 
der ofte ligger en begrundelse bagved, når mennesker 
bevæger sig på kanten af samfundet og livet og f.eks. 
må tage ophold på et forsorgshjem som Sønderskov-
hjemmet.

At det er sådan, bliver vi ikke alene mindet om af Hol-
berg, men også hvis vi bevæger os en tur op på Toreby 
Kirkegård, kan vi finde synlige tegn på dette.

Siden Sønderskovhjemmets begyndelse, har vi haft et 
gravsted på Toreby kirkegård. Ikke at mange har gjort 
brug af denne mulighed, heldigvis har de fleste mænd 
haft familie og tilknytning til andre steder, hvor de har øn-
sket at finde hvile. Der er ind imellem nogle mænd, som 
føler sig allermest knyttet til Sønderskovhjemmet og der-
for også finder det naturligt, at blive begravet fra Toreby 
kirke og ligge på vore gravsted.

Vi kører jævnligt forbi gravstedet og læser navnene på 
de mange sten. Nogle af stenene er nye og der er stadig 
personale og beboere, som har kendt disse mennesker. 
De fleste er dog døde for mange år siden og er ikke læn-
gere nogen, som vi har et personligt kendskab til.

Heldigvis er der bevaret kartotek på hver eneste mand, 
som har boet på hjemmet. Derfor gav jeg mig en dag tid 
til, at kigge i kartotekerne, for at finde frem til, hvem bare 
en af de begravede var. Hvad var hans historie, hvorfor 
endte han sine dage netop her?

Min interesse faldt over en gravsten med navnet ”Johan 
Alfred Ludvig Hahn”, som var død i 1940. Gravstenen for-
tæller ikke så meget, udover at der står, at han var lan-
darbejder. Der er ikke så mange efterladte papirer efter 
Johan Hahn, men den smule, som er, fortæller alligevel 
en historie om et kort og hårdt liv som endte, da det en-
delig skulle til at gå i gang.

Johan er født i 1884 i Næsbyhoved, ikke langt fra Oden-
se. I dåbsattesten får vi den første indikation af, at det 
nok ikke har været en let begyndelse for lille Johan. Der 
er nemlig indført, at han er søn af en ugift kvinde og på 
dåbsattesten er ikke noget navn på faren. Det er be-
stemt ikke de bedste vilkår, at begynde sin tilværelse på, 
og slet ikke i slutningen af 1800-tallet.

Vi ved ikke ret meget om, hvorledes Johans liv former sig, 
men da han ankommer til Sønderskovhjemmet, er det di-
rekte fra Horsens Statsfængsel, hvor han har afsonet 6 år 
for tyveri! Han bliver løsladt før tid, under forudsætning af, 

Alle siger 
Jeppe drikker...
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at han vil lade forstanderen Melchior Jensen være hans 
beskikkede tilsynsførende for fængselsvæsenet og han 
i 3 år vil leve et straffefrit og ordentligt liv. Det er på de 
betingelser, at Johan ankommer til Sønderskovhjemmet 
d. 20/1-1940, altså kun ca. et halvt år inden han dør, kun 
55 år gammel.

Der ligger ikke nogen direkte beskrivelse af Johans op-
hold på Sønderskovhjemmet, men vi ved, at han i maj 
måned bliver indlagt på Nykøbing sygehus og ret kort 
derefter får at vide, at han er uhelbredelig syg. Det får 
ham åbenbart til, at sende et brev til en god bekendt i 
Horsens, dette brev har vi ikke, men den bekendtes brev 
tilbage, ligger i arkivet og heri står der:

”…det er bedrøveligt at erfare, at De ligger så syg og 
ene, nu de skulle til at leve livet, men er der ingen håb 
om helbredelse, må det som de siger være Guds vilje, 
som vi jo må bøje os ind under...”

Når vi har brevet liggende, hænger det sammen med, 
at Johan Hahn desværre aldrig selv nåede at læse det. 

Han døde på sygehuset d. 4. juli og brevet ankom til Søn-
derskovhjemmet d. 5. juli.

Ud fra vennens brev, kan vi forstå, at Johan måske netop 
med ankomsten til Sønderskovhjemmet, er kommet til et 
sted, hvor han, måske for første gang, skulle til at leve li-
vet. Noget tyder på, at Johan har hutlet sig gennem livet 
og levet det på kanten af loven og bestemt ikke haft 
nogen nem tilværelse.

Han når at få nogle få måneder på Sønderskovhjemmet, 
inden den alvorlige og uhelbredelige sygdom indhenter 
ham. Selvom det kun var få måneder på Sønderskov-
hjemmet, valgte Johan selv, at han ønskede at blive 
begravet på Sønderskovhjemmets gravsted. Han valgte 
også at give den smule, han havde tilbage i livet, som 
en gave til hjemmet. Det var ikke det store, men efter 
betaling af gravsten, var der 75 kroner og 60 øre i gave til 
Sønderskovhjemmet.



Der er nok mange steder i landet, hvor man i en lille 
landsby ville betakke sig for, at have en nabo som søn-
derskovhjemmet. Sådan forholder det sig imidlertid ikke 
med Sønderskovhjemmet og vores naboer.

En væsentlig årsag til dette er, at det er lykkedes os, at 
skabe en god dialog og et godt samarbejde med na-
boerne. Et meget positivt eksempel på dette, er vores 
samarbejde med naboen Lotte Schlegel, hvor vi sam-
men skabte ”Galleri Schlegel” i en af vores gamle stald-
bygninger. For 3 år siden indrettede vi et lokale til galleri, 
hor Lotte Schlegel flyttede ind med sine billeder. Hun er 
i samarbejde med andre kunstnere med til, at udvikle et 
flot og spændende galleri med stigende besøgstal.

Der er heldigvis mange cykelmotionister, turister og loka-
le, som lægger vejen fordi galleriet, når det om somme-
ren har åbent hver søndag fra 10-16. Alle er velkomne til 
at lægge turen forbi galleriet.
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Når man træder ind på værkstederne på Sønderskov-
hjemmet, kan det godt ligne så mange andre værkste-
der. Kaffestuen har også det præg, som en kaffestue skal 
have, på en god arbejdsplads, men derefter hører en del 
af sammenligningen også op. Hvor de fleste arbejdsplad-
ser er målt på profit og effektivitet, så er det nogle helt 
andre dyder, som er i højsædet på Sønderskovhjemmets 
værksted. Her handler det i højere grad om, at skabe en 
ramme og et fællesskab, hvor det er værd at være. En 
ramme, hvor man kan føle sig med i fællesskabet og bli-
ve anerkendt som den man er.

Selvom værdierne er anderledes, betyder det ikke, at 
der ikke er en produktion og effektivitet på værksteder-
ne, men det betyder ikke altid så meget, hvor lang tid, 
man er om den enkelte opgave, men mest af alt om, at 
få løst opgaven bedst muligt. 

Det er nok som vi alle oplever det hjemme i køkkenet, vi 
ved godt, at de ting, som vi laver fra bunden af, ofte gi-
ver det bedste resultat, men tidspres og krav i hverdagen 
gør, at vi ofte springer over, hvor gærdet er lavest. Lige 
stik modsat forholder det sig med værkstedet på Sønder-
skovhjemmet, det betyder ikke så meget, hvor lang tid 
tingene tager, bare det bliver lavet ordentligt.

For hele Sønderskovhjemmet er fællesskabet en grund-
værdi. Det at høre til og høre til sammen med andre 
mennesker, er meget værdifuldt for den enkelte. Det at 
skabe et miljø, hvor der er plads til alle og ingen diskvalifi-
ceres, er meget værdifuldt. 

Det viser sig ofte, at den som egentlig ikke rigtig troede, 
at han kunne noget særligt, pludselig viser sig at have 
nogle kompetencer, som vedkommende ikke selv så. Det 
handler også om strukturering af hverdagen. 

Der kommer mænd, som har haft vanskeligt ved at få en 
hverdag til at fungere, hvor der er byttet om på nat og 
dag, som pludselig viser sig i stand til, at møde hver dag 
og deltage i projekter med de andre. 

Kreativiteten er stor på værkstedet. Brændeproduktio-
nen er stadig en vigtig grundpille, sammen med vores 
pileflet. Imidlertid er vi begyndt at udvikle nye måder, at 
anvende vores pileflet. Vi har blandt andet produceret 
nogle flotte børnemøbler, hvor pileflet indgår som et ele-
ment.

I forhold til landbruget er vi også i en forandringsfase. Der 
er et stigende ønske om, at vi skal producere flere af vo-

Struktur skaber forandring res egne råvarer, som det var fra Sønderskovhjemmets 
begyndelse. Der er derfor udlagt større arealer til bær, 
kartofler, grøntsager og urter, som vi kan have glæde af i 
vores eget køkken på hjemmet. 

Værkstedet er under konstant forandring og muligheder-
ne er mange, det er kun vores egen kreativitet, som er 
begrænsningen. Det handler ikke om, at tilpasse mæn-

dene til opgaverne, men at tilpasse opgaverne til mæn-
dene. Selvom vi har spændende værkstedet og skaber 
mange flotte ting, har vi altid in mente, at det først og 
fremmest gælder om, at skabe den bedst mulige ramme 
for mændene, så de kan bruge vores beskæftigelse til, 
at få gode oplevelser og forhåbentlig styrkes til, at kunne 
genskabe håndteringen af eget liv.

Galleri Schlegel
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Der har de senere år været et særligt fokus på udskrivnin-
ger fra forsorgshjem. Hvor flytter beboerne hen og hvor 
mange er der reelt, som bliver afvist fra forsorgshjemmene?

Som det fremgår af søjlen herunder, er der en stigning i 
antal udskrevne, som har været støt stigende over årene. 
Vi har mere end fordoblet antallet af udskrevne beboere 
i perioden fra 2011 og frem til 2015.

Det bunder i flere forskellige årsager, hvor nogle er posi-
tive, mens andre i højere grad er udtryk for nogle af de 
problemer, som vi generelt oplever på i det danske sam-
fund i det hele taget. 

Et stadig stigende pres på forsorgshjem og herunder flere 
henvendelser fra unge, som i mange henseende, er så 
unge, at de dårligt, er kommet i gang med deres liv, er et 
af de bekymrende scenarier.

På den positive side tæller, at vi bevidst har haft fokus 
på, at få udflyttet flere af de beboere, som har boet her 
i længere tid. Der har været tendens til, at nogle bebo-
ere, er blevet hængende på Sønderskovhjemmet, fordi 
de her fandt en base, hvor de følte sig mere trygge og 
sikre end andre steder, hvor de ellers har boet. 

Det har for en stor dels vedkommende handlet om 
mænd, som har fundet det vanskeligt at agere og fun-
gerer i det omkringliggende samfund og derfor har fun-
det helle her. En del af dem, har levet et sølle liv i angst 
og misbrug, inden de kom her. Det er måske også med-
virkende til, at de ikke har haft så meget lyst til, at prøve 
egen bolig igen, da det har været synonymt med mis-
brug, angst og social deroute.

Vi har de senere år haft fokus på denne gruppe beboe-
re, og det er med succes lykkedes, at flytte en del af dem 
ud i egen bolig. For netop de beboere, er der i stedet 
skabt ekstern støtte fra Sønderskovhjemmet enten gen-
nem Café Bodil eller via dagbeskæftigelse på Sønder-
skovhjemmet. Istandsættelsen af det lille skovløberhus, 

hvor der er etableret 3 ”træningslejligheder”, har også 
været et godt redskab i relation til denne gruppe.

Vi har også kigget på, hvor flytter beboerne hen, når de 
forlader Sønderskovhjemmet og det ser ud, som det kan 
ses i diagrammet her:

Der er heldigvis flest, som er flyttet i egen bolig, hvilket 
er meget positivt. Derudover er der en del, som er flyttet 
hos bekendte eller har fået tilbudt et andet og måske 
mere varigt botilbud, det er også gode udflytninger, da 
de gennem opholdet er hjulpet i egnet bolig.

Det som er mest bekymrende er imidlertid, at der des-
værre også er en del, som er flyttet til andet forsorgshjem. 
Det kan være beboere, som selv har valgt det, da de 
ikke har følt, at de kunne profitere af det særlige tilbud, 
som Sønderskovhjemmet er. 

Det kan være, at de ikke har kunne fastholde sig ude 
af misbrug eller de har haft vanskeligt ved den nærhed, 
som er et kendetegn for Sønderskovhjemmet.  

I den sammenhæng er det en styrke, at der er mange 
forskellige slags forsorgshjem, hvor vi kan samarbejde og 
hjælpe den enkelte til det sted, som kan være den bed-
ste støtte for den enkelte. Ligesom nogle flytter herfra til 
andre forsorgshjem, er der også en del af vores beboere, 
som kommer fra de øvrige forsorgshjem.

Den gruppe, som der imidlertid er grund til størst bekym-
ring om, er den som bare forlader Sønderskovhjemmet, 
uden vi ved, hvor de vælger at tage ophold. Det er hel-
digvis kun ca. 10%. Der gemmer sig dog stadig en skæb-
ne bag hver enkelt af disse mennesker, som åbenbart har 
det så vanskeligt, at de ikke engang føler, at de kan høre 
til på et forsorgshjem. 

Nogle af disse tager ophold på campingpladser, mens 
andre bor på gaden og i skoven. Det er vores oplevelse, 
at det som oftest handler om mennesker, som har det 

Der er fokus på udskrivninger meget vanskeligt i samværet med andre mennesker og 
som har vanskeligt ved at passe ind i de hjælpesystemer 
som vi har med distriktspsykiatri og misbrugscentre og 
derfor ikke rigtig får den hjælp, som de har behov for.

I 2016 har Sønderskovhjemmet og andre forsorgshjem 
indgået et samarbejde med socialministeriet, hvor vi skal 
forsøge at kortlægge, hvor mange afvisninger, der er fra 
forsorgshjemmene. Umiddelbart kan man få indtryk af, at 
der sker mange afvisninger fra forsorgshjemmene, men 

måske er der tale om mange gengangere, så det måske 
i højere grad handler om en lille gruppe af mennesker, 
som har vanskeligt ved, at finde ro og støtte i de nuvæ-
rende boformer.

Vi er hele tiden opmærksomme på, om der måske også 
i vores regi er mulighed for, at skabe nye anderledes bo-
former, som kan rumme nogle af de skæve eksistenser, 
som har vanskeligt ved at rummes i de traditionelle bo-
former.

Udskrivninger de seneste 5 år Udflyttede beboere 2015
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I år har vi inviteret socialmedarbejder Ole Sørensen, bed-
re kendt under navnet ”Rebellen fra Langeland”. Ole Sø-
rensen vil fortælle om sit liv i socialt arbejde med udsatte 
mennesker. Ole Sørensen blev kendt gennem 3 program-
mer i DR, hvor han fortalte om sine alternative metoder i 
behandlingsarbejdet.

Underholdningen vil blive leveret af det lokale band 
”Puttes Perlehøns”, som spiller folkemusik, blues og Jazz. 

Puttes Perlehøns vil underholde i 2 afdelingen og sæd-
vanen tro, vil der være stort kaffe og kagebord, som kan 
nydes i Sønderskovhjemmets smukke have.

Festen vil blive indledt af sognepræst Søren Winther Niel-
sen, Skelby.

Entre: kr. 50 incl. kaffe og kagebord

Sommerfest 
på Sønderskovhjemmet

Søndag 12. juni 2016 kl. 13.30-16.00.

Alle er velkomne til sommerfest på Sønderskovhjemmet...


