
  



 

Den gamle kane er fundet frem, beboere og medarbejdere er i skoven for at fælde 

juletræer, både til stuen og udendørs. Grise, ænder og gæs ligger nu trygt og godt i 

fryseren og i køkkenet bliver der talt om juleforberedelser, efter alle kunstens regler. 

Duften af klejner og brunkager, kan få mig til at tænke på, når min farmor kogte klejner, 

over gaskomfur i et køkken uden varme, med damp løbende ned af væggene. Når hun 

så væk var der mulighed for en hurtig smagsprøve. Med andre ord, endnu et år er gået 

og julen nærmer sig. 

Julegaveønskekassen er sat frem og snart vil der begynde at dukke adventskrans og 

juledekorationer og en enkelt nisse hist og pist. Det gamle hus skal igen til at summe af 

jul. 

En jul vi har gamle traditioner for at holde, for nuværende beboere og for de fraflyttede 

beboere der mangler et sted at holde jul.  

Vi holder en helt almindelig juleaften og om eftermiddagen, samles alle dem der vil i 

kirke og vi kører samlet til Toreby Kirke. Teksten og sangene ved den daglige 

morgenandagt, står også i julens tegn.  

Hvorfor skal jul være anderledes, bare fordi man i en periode bor på 

Sønderskovhjemmet? 

 

Det forgange år har været særligt for 

Sønderskovhjemmet, da vi i år kunne fejre 100 års 

jubilæum. Det er en stor ting at kunne fejre 100 år 

og dermed tænke tilbage på, hvor mange mænd, 

der er gået ud og ind ad dørene og fået hjælp til at 

komme videre i et liv, der var væltet. 

 

Vi fejrede denne store begivenhed med festandagt i Toreby Kirke, på selve dagen, hvor 

Studentersangerne fra København sang, dirigeret af en nuværende beboer. Der blev lagt 

en krans på Bodil Neergaard grav og på Sønderskovhjemmets gravsted. 

Søndag 10 juni havde vi så stor sommerfest, hvor der deltog over 300 mennesker, til en 

meget festlig dag med foredrag musik og grillbuffet. Vejret var smukt og varmt og det er 

en dag vi alle sent vil glemme. 

 

 I forbindelse med jubilæet, fik vi lavet en meget flot bog, der fortæller hele historien i 

tekst og billeder. En bog der også fortæller hvordan målgruppen på Sønderskovhjemmet 

gennem tiderne har ændret sig. Fra daglejre, udskrevne fra fængsler, landevejsriddere, 

til i dag, hvor situationen for de enkelte beboere er mere komplekse sociale 

sygdomsmæssige og ikke mindst aldersmæssigt. 

Hvor er det dog trist at tænke på, at der i vores, så ellers rige samfund, kommer flere og 

flere unge hjemløse. Ikke kun trist fordi julen nærmer sig og alt står i familiens tegn,  



 

men i det hele taget. Unge mennesker der har hele livet foran sig og skal være med til at 

videreudvikle den verden vi lever i, har bestemt ikke de bedste muligheder, for at gøre  

dette, hvis de er ramt af hjemløshed eller på anden måde udsat. Lad os tænke på det 

som Poul Nyrup engang sagde i en nytårstale ”det må vi kunne gøre lidt bedre”. 

 

Igen i år er en del flyttet fra Sønderskovhjemmet og nye er kommet til. Vi holder gerne 

en kontakt ved lige med dem der er flyttet og hjælper, hvis der er behov. Ligesom alle 

altid er velkomne til at komme på besøg og få et måltid mad, hvis det skulle knibe. 

Vi holder altid en dør på klem, hvis der skulle blive brug for det. Det bedste er dog altid, 

når vi møder gamle beboere, der er kommet tilbage til det gode liv, med fast arbejde og 

bolig og har fået styr på det misbrug, der mange gange er med til at få læsset til at 

vælte. Her er det at vi ser, at det nytter og at der er håb og muligheder for alle. 

 

Igen i år har Sønderskovhjemmet modtaget gaver og donationer. Disse er vi meget glade 

for og vil gerne takke giverne mange gange. Pengene går direkte til aktiviteter, jule og 

fødselsdagsgaver og andet der kommer beboerne direkte til glæde. 

Ved sommerfesten var der også en del frivillige der brugte en dag på at hjælpe os med 

at få dagen til at blive den succes den var. Også her en stor tak for det. Dejligt at der 

støttes op om vores arbejde. 

 

Til slut vil jeg gerne ønske alle beboere, medarbejdere, bestyrelse, samarbejdspartnere 

og andre der er omkring Sønderskovhjemmet, en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Grandfeldt 

Forstander 
 

 

 

  



 


