
Årsberetning 2018

SØNDERSKOVHJEMMET



Bestyrelsen:
Bestyrelsen:
Formand landmand Arne Høgh
Næstformand sognepræst Søren Winther Nielsen
Biskop Marianne Gaarden
Jurist Helle Samson
Ruth Nielsen
Jurist Vagn Aage Nielsen
Hanne Kowalczyk

Adresse: Skovstræde 7, 4891 Toreby L
Telefon: 5486 9054
Mail: mail@sonderskovhjemmet.dk
Hjemmeside: www.sonderskovhjemmet.dk

Gaver modtages med tak 
på konto i Danske Bank 9570 9 00 84 54

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

Klik ind og se vores hjemmeside på 
www.sonderskovhjemmet.dk



Formandens ord
Af Arne Høegh, bestyrelsesformand

2018 vil stå som en milepæl i Sønderskovhjemmets 
historie – 100 år som forsorgshjem. Jubilæet blev fejret 
med forskellige tiltag i løbet af året. Der skal lyde en stor 
tak til Toreby kirke og menighedsråd for afholdelse af 
mindegudstjeneste, samt Niels Erik Vestergård som i da-
gens anledning havde fået lov til at dirigere Københavns 
Studenterkor. Det blev en stor oplevelse for de mange 
fremmødte. 
Gudstjenesten blev afsluttet med kransenedlæggelse på 
både Sønderskovhjemmets gravsted og på Bodil Neer-
gaards gravsted. Alt i alt en meget bevægende aften med 
en stopfuld kirke. 

Sommerfesten kom også til at stå i jubilæets tegn med 
tale af Jan Sjursen formand for Rådet for Socialt Udsatte 
i Danmark. Niel Erik Vestergård holdt tale på beboernes 
vegne. Efter kaffen underholdt Fangekoret, og dagen slut-
tede med opsendelse af 100 brevduer, som rent symbolsk 
skulle bringe budskabet ud over det ganske land, om at 
Sønderskovhjemmet er klar til at tage hul på et nyt århun-
drede. På trods af at vi lever i et velfærdsamfund  vil der 
desværre være brug for et hjem som Sønderskovhjemmet 
langt ud i fremtiden.
Tak for alle bidrag store som små og til alle vennerne af 
hjemmet for opbakning i årets løb.



Igennem et langt liv er der mange særlige mærkedage, 
som skal fejres på den ene eller anden måde.
I Sønderskovhjemmets 100  årige liv er netop 100 års 
dagen en af disse mange meget særlige dage. 
Hvis et menneske bliver 100 år, er det ikke sikkert, at han 
eller hun er så rørig, aktiv eller stadig har sit forførende 
udseende med sig. Dette er helt naturligt.

Men for Sønderskovhjemmets side forholder det sig helt 
anderledes. Her er der til stadighed udvikling på mange 
fronter, der sker masser af aktiviteter sammen med en 
masse dejlige beboere og sidst men ikke mindst, Sønder-
skovhjemmet har stadig sit forførende udseende med 
sig. Især når solen skinner og haven er fuld af mennesker 
som det var tilfældet, da vi fejrede 100 års dagen, 10 juni 
2018.  Dagen blev fejret med tale af Jan Sjursen, musik af 
Borre/Søvad, sang med Fangekoret samt masser af kage 
og godt humør. 
Dagen sluttede med opsendelse af ca. 100 brevduer som 
symbol på tiden, der er gået og tiden, der skal komme.
Ingen tvivl om, at dagen havde været lige i fru Neer-
gaards ånd.

Årsberetning 2018
Af Torben Grandfeldt, forstander Sønderskovhjemmet

I anledningen af jubilæet fik vi endvidere udgivet en bog 
om Sønderskovhjemmets historie. Det blev en meget flot 
bog, der er skrevet af lokal forfatter Abelone Glahn, der i 
tekst og billeder fortæller en meget spændende historie.

Året 2018 bød også på andre ting. 
Der var skiferie til Sverige og sommerferietur til både 
Bornholm og Sønderjylland. Det er altid godt at komme 
lidt væk fra de vante omgivelser og opleve noget nyt. 
Samtidig er det en god måde, for både beboere og per-
sonale, til at lære hinanden at kende på en anden måde 
end i hverdagen.

Årets tur ud i det blå gik til København, hvor vi blev 
vist rundt på Christiansborg af Markus Knuth. Derefter 
spiste vi stegt flæsk og persillesovs på Rio Bravo og slut-
tede dage med særrundvisning på den Blå Planet.
Vores billiardhold vandt pokalen over de andre være- og 
opholdssteder på Lolland-Falster.
Påske, jul og nytår blev fejret på traditionel gammeldags 
vis, med mad, gaver, fyrværkeri og hvad der ellers hører 
sig til.



Bestyrelse og personale havde en fælles temadag i 
foråret, hvor der blev talt om værdier og fremtid. En 
rigtig god dag, hvor bestyrelse og medarbejdere lærte 
hinanden bedre at kende.

På værkstederne har der været livlig aktivitet. Produk-
tion af brænde og indretning af maskinlade, så produk-
tionen endelig kan komme indendørs og der kan 
arbejdes i alt slags vejr.
Sommeren 2018 var på mange måder en drømmesom-
mer med masser af sol og varme. Dog var det hårdt for 
haven. Kartoffelhøsten slog noget fejl og alt bar præg af 
mangel på vand. Grisene lå for det meste i skyggen og 
stønnede, hvis de da ikke var i mudderbad. Kaninerne 
legede rigtig sommer og ynglede på livet løs. De endte 
dog med at blive kølet af i fryseren!

Marken bag husene skulle laves til græsmark, så vi kun-
ne få får på græs. Men det var heller ikke det bedste vejr 
til etablering af græs, så der kommer ikke får på før i år.

Vi er nu ved at have været rundt de fleste steder med 
renoveringer og det har virkeligt givet huset et stort løft. 
Det er blevet til nye gulve, vinduer, branddøre, renover-
ing af 3 badeværelser og en tiltrængt facaderenovering 
af hovedhuset. Gamle huse kræver en kærlig hånd for at 
kunne blive ved at bestå.

Stor tak og anerkendelse til personalet er også på sin 
plads at have med i en årsberetning. Engagement, op-
findsomhed, flexibilitet og høj faglighed er nogen af de 
ting der kendetegner personalet på Sønderskovhjemmet. 
Uden en samlet indsats fra alle vil vi ikke være i stand til 
at fortælle de solstrålehistorier, der omtales her i skriftet 
og som vi heldigvis ser en del af, når mændene flytter fra 
Sønderskovhjemmet.

Som forstander på Sønderskovhjemmet er det derfor 
dejligt at komme på arbejde hver dag. Der sker altid 
noget og den ene dag ligner ikke den anden. I fællesskab 
løser vi små og store udfordringer og på den måde har vi 
et roligt og godt arbejdsklima.



Hvad skal der så ske i 2019.
Sønderskovhjemmet deltager i et projekt under Social-
styrelsen for at implementere retningslinier til fore-
byggelse af vold og trusler på forsorgshjem. Det inde-
bærer et undervisningsforløb og nye metoder. Projektet 
løber i 1½ år. Vi har valgt at inddrage beboerne i hele 
processen for netop at styrke kommunikationen mel-
lem beboere og personale for på den måde at forebygge 
svære situationer. En indsats, der styrker arbejdsmiljøet 
og den samlede trivsel på Sønderskovhjemmet.
En anden stor ting, vi skal arbejde med i 2019 er, hvad 
vi skal bruge den gamle grisestald til. Der skal nyt tag 
på bygningen, hvis den skal kunne bruges. Vi er derfor i 
gang med at undersøge alle muligheder for benyttelse af 
stalden.

Vi har ansat en sygeplejerske, der skal være med til at 
løfte fagligheden i sundhedsafdelingen. De beboere, der 
i dag kommer på forsorgshjem, har flere mangeartede 
problemstillinger end tidligere. Det drejer sig især om 
psykiske og somatiske problemer. 

Samtidig stilles der en masse krav og regler fra Styrelsen 
for Patientsikkerhed, hvor det er godt at have den syge-
plejefaglige kompetence ind over.

Så om et sted går i stå efter 100 år, ja det er muligt nogen 
steder, men det er i hvert fald ikke tilfældet på Sønder-
skovhjemmet. 

Vi er parate og oppe på beatet til de næste 100 år.



Vi har i uge 8, 2019, gennemført en beboerundersøgelse. 
Spørgeskemaet var inddelt i grupperede spørgsmål 
under hvert team. Svarmulighederne var udformet som 
smileys.
Vi har på nuværende tidspunkt 42 beboere og der kom 
22 besvarelser ind. Det er væsentligt bedre end sidste 
gang vi gennemførte en beboerundersøgelse.
Flertallet af beboerne mener, at de bliver hørt og de 
føler, at vi tager dem alvorligt. Beboerne er mere delte i 
hvorvidt beboerudvalget er med til, at de kan blive hørt 
på Sønderskovhjemmet eller ej.

Forstanderen fik med 18 smileys i kategorierne meget 
godt, godt og ok svar på, at flertallet mener, at han er 
synlig i dagligdagen.
Bogholderen fik også positive tilbagemeldinger i forhold 
til at være tilgængelig, når beboerne ønsker at drøfte 
økonomiske spørgsmål.
Rengøringen fik også mange tilfredse smileys med på 
vejen.
Socialafdelingens tilgængelighed, samtaler og hjælp til 
beboernes problemer er der også stor tilfredshed med. 
Der hvor der er mest utilfredshed, er i forhold til mulig-
heden for en fortrolig samtale på socialkontoret, men 
selv i dette spørgsmål er der en mere positiv tilbage-
melding end forventet.

Sundhedsafdelingen får 17 positive tilbagemeldinger 
i forhold til, at beboerne får tilfredsstillende støtte til 
deres helbredsmæssige problemstillinger. 

Der var mange kommentarer til sundhedsafdelingen, 
hvor det påpeges, at det ikke er muligt at have en for-
trolig samtale, da der kommer mennesker ind og ud 
hele tiden.
Der er generelt positive tilbagemeldinger til værksted-
erne, men et par kommentarer om, at stemningen er 
meget svingende. Dette kan jo komme an på, hvilke 
beboere der benytter værkstedet på det pågældende 
tidspunkt. 

Køkkenet bør lave en forslagskasse, da beboerne giver 
udtryk for, at de ville bruge den, hvis den var der. 
Køkkenmedarbejderne får rigtig meget ros for at være 
tilgængelige i forhold til opgaver og hjælp.

Aften-/telefonvagt er noget, der betyder tryghed for 
beboerne her på Sønderskovhjemmet. Dem der svarede 
på spørgeskemaet var dog ikke begejstrede for, hvor 
alvorligt de blev taget, når de ringede til telefonvagten.

Så set ud fra de indkomne svar er generelt en god til-
fredshed med Sønderskovhjemmet.

Statistik



I Danmark har vi et privilegeret system til at tage os af 
de mest udsatte borgere, det hedder ”Selv-henvender-
princippet”. Det betyder, at enhver hjemløs har ret til en 
seng at sove i og ikke skal afvente en lang kommunal 
visitationsproces.
Der er nogle kriterier for optagelse. Det handler om, at 
der udover hjemløshed også skal være nogle særlige so-
ciale problemer så som psykisk sygdom, misbrug, angst 
eller depression. Dermed også sagt, at hjemløshed er en 
central årsag til, at mennesker havner på forsorgshjem. 

Derfor er det også en vigtig del af indsatsen, at hjælpe 
borgeren tilbage i enten egen bolig eller egnet botilbud.
I mange år har der i Danmark været en hjemløse-strategi 
om ”Housing First”, hvilket også tydeligt indikerer, at et 
væsentligt sigte for os er at hjælpe mennesker ud i egen 
bolig. Naturligvis ikke altid bolig for enhver pris, men 
der skal altid være en god sondring mellem at finde den 

Langt de fleste flytter 
i egen bolig

rigtige bolig når borgeren er parat til, at komme tilbage i 
egen bolig.
I 2018 flyttede 36 beboere ud fra Sønderskovhjemmet. 
Set i forhold til, at vi har 42 pladser, er det næsten én 
udskiftning pr. plads. Det betyder, at beboerne i 
gennemsnit bor her ca. 14 måneder. Det er lidt længere 
end på de fleste forsorgshjem, men det skyldes fortrins-
vis, at vi har 5-6 beboere, som har boet her i meget lang 
tid og dermed trækker op i statistikken.
Af de 36 udflyttede er langt størstedelen, næsten 60% 
flyttede ud i egen bolig heraf langt de fleste hos private 
udlejere, hvor det tidligere i højere grad var i boligsel-
skaber. Forklaringen på dette kan være, at boligselskab-
erne generelt har større pres på de mindste og billigste 
boliger, som ofte er muligheden for vores beboere.
Ud af de resterende er over halvdelen flyttet ud i et andet 
tilbud. Det kan typisk være mennesker, som har brug 
for en anden boform eller mennesker, som udskrives 

Fraflyttede borgere 2018
	 Egen	bolig	 21

	 Andet	tilbud	 8

	 Andet	forsogshjem	 3

	 Ved	ikke	 4

I	alt		 36



grundet længerevarende indlæggelse på sygehus eller 
psykiatrisk hospital. 
Det som måske springer mest i øjnene er, at der er 4 
personer, som er flyttet til uoplyst ophold. Den ene af 
dem er en borger, som blev bortvist. Det skal i den sam-
menhæng siges, at bortvisning uden anvisning af andet 
botilbud kun kan ske i meget specielle tilfælde, hvor der 
er tale om alvorlige trusler, vold eller lignende.
Hos de resterende 3 i gruppen ”ved ikke” er der tale om 
mænd, som enten har forladt os og ikke ville fortælle, 
hvor de er taget hen eller beboere, som blot er udeblevet 
og efter nogle døgn derfor er udskrevet. Der er naturlig-
vis rigtigt stort fokus på denne gruppe, da det ofte er 
mennesker, som har det dårligt og ikke er stabiliseret 
så meget, at de er klar til at tage bolig et andet sted. Ind 
imellem er der desværre mennesker, som har det så skidt 
indeni, at de har vanskeligt ved at være nogen steder. 

Derfor er det også vigtigt for os, at der også er plads til 
at være på et forsorgshjem blot for at restituere lidt og 
komme sig i et vanskeligt liv. Det er en barsk tilværelse at 
have det så dårligt, at man ikke engang kan holde ud at 
være på et forsorgshjem, men må søge ophold i skove, på 
banegårde eller offentlige toiletter. Det vil altid være en 
ambition for os at rumme også de sværest stillede i vores 
samfund. Desværre lykkes det ikke altid. Hver gang det 
ikke lykkes må vi kigge indad og se, om der er noget vi 
kan gøre anderledes for at nå de svageste.

Det lykkes for os at få næsten 90% af beboerne videre 
i egen bolig eller andet boform eller behandlingstil-
bud. Det er trods alt glædeligt og heldigvis er der rigtig 
mange af de beboere, som efterfølgende kigger forbi og 
stadig føler, at Sønderskovhjemmet er en del af deres sik-
kerhedsnetværk, hvilket vi også gerne vil være.



Hvor der er vilje, er 
der vej

Jeg kom til Sønderskov hjemmet en kold januar dag efter 
at have tilbragt et halvt år på gaden.
Jeg er alkoholiker og havde tidligere haft en længerevar-
ende nedtur, men denne gang var det virkelig slemt. Jeg 
blev fyret fra mit job og smidt ud af min lejlighed på 
grund af mit misbrug. 

Det begyndte med, at jeg til en grundlovsfest i Marielyst, 
bildte mig selv ind, at en, to eller måske tre øl ikke kunne 
vælte læsset - men det kunne de. 
Efter at jeg ikke havde rørt en dråbe i 8-9 år, var jeg beg-
yndt at drikke igen. I starten kunne jeg nogenlunde styre 
mit forbrug, men efter et par måneder var jeg i bogstave-
ligste forstand på gaden.

At bo på gaden var for mit vedkommende en ren 
overlevelseskamp. Jeg skulle hele tiden sørge for at have 
noget at drikke, jeg skulle have noget at ryge på og 
måske lidt at spise samt hele tiden have i tankerne hvor 
jeg skulle overnatte. Jeg tilbragte for det meste natten på 
toiletter. Inden jeg lagde mig til at sove, skulle jeg lige 
forbi stationen for at hente en stak Metro Express, som 
jeg skulle ligge på for at holde varmen. Når rengøringen 
kom, ca. kl. 05.30, måtte jeg ud i kulden. 

Herefter ventede jeg på, at biblioteket åbnede kl. 07.00, 
så jeg kunne komme ind i varmen. Jeg havde altid 2 
Ceres Royal klar. Så kunne jeg lige klare mig til kl. 08.00, 
hvor Fakta åbnede og jeg kunne få nye forsyninger. Midt 
på dagen gik jeg en tur rundt i byen til de steder, hvor 
andre hjemløse holdt til. Vi fik en sludder og et par øl 
eller nogle genstande.

En dag da jeg sad på stationen, kom en meget sød dame 
hen og præsenterede sig. Hun kom fra kommunen og 
fortalte om Perronen, et natherberg for folk som mig. 
Jeg opsøgte stedet samme aften og fik en seng, en dyne, 
kaffe og smørrebrød - ren luksus. Brandmyndighederne 
lukkede imidlertid Perronen 2 dage før jul og jeg var 
atter på gaden.
Jeg havde fået mig en makker på Perronen, så nu var vi 2 
på biblioteket og andre steder - rart.



Vi holdt stadig kontakt til personalet på Perronen og en 
dag fortalte de om et sted, der hed Sønderskovhjemmet, 
hvor man kunne bo og få noget at spise. 
De kunne også hjælpe en med at komme tilbage til sam-
fundet igen. De etablerede kontakt dertil, min makker 
jublede, jeg var mere skeptisk. 
Snart sad vi så i bussen mod Sønderskovhjemmet, afsted 
det gik mod Lolland - det alleryderste af udkants-Lolland. 
Tak skæbne.

Jeg husker ikke så meget af den første tid. Hver morgen 
tog jeg Bussen til Nykøbing og fortsatte mit drikkeri. 
Om aftenen tog jeg bussen tilbage til Sønderskovhjem-
met med forsyninger i rygsækken.  Der var da meget 
hyggeligt på Sønderskovhjemmet, næsten altid nogen 
der spillede billard. Jeg havde faktisk ikke overblik over 
hvem der var personale og hvem der var beboer.
Jeg var dog ved at være træt af mig selv og mit drikkeri, 
så da min kontaktperson en dag fangede mig og kom 
med et interessant forslag, slog jeg til. Jeg indvilligede i at 
komme på antabus. Først et helvedes døgn med absti-
nenser, inden jeg kom i abstinensbehandling og derefter 
aftale om forløb på Center for afhængighed. Jeg var 
langsomt på rette vej. 

Jeg havde det stadig skidt, både psykisk og fysisk, men 
jeg var fri for alkoholen. Jeg begyndte at stå op om mor-
genen og begyndte at deltage i arbejdsopgaver. Først som 
maler, senere som hjælper med de grønne områder og 
dyrene. For mig betød det ansvar som fulgte med, at jeg 
følte mig mere værd. 
Jeg begyndte at finde ro, hvilket gjorde, at jeg begyndte 
at reflekterer over mit liv. Jeg brugte arbejdsopgaverne 
som en form for terapi. De mørke tanker fortog sig lang-
somt og jeg begyndte at se lysere på tingene.
Efter jeg var blevet ædru, ændredes min måde at tænke 
og føle på. Jeg blev ligesom klar over, der også var andre 
mennesker, der havde problemer, hvilket gav mig over-
skud også i forhold til at tænke på mit eget misbrug. 
Jeg døjede med en del smerter i mine led, men det 
afholdt mig ikke fra at begynde at løbe. Senere blev det 
cyklingen, der blev den helt store passion og smerterne 

forsvandt langsomt. Det blev også til en ferietur til 
Bornholm. En dejlig tur hvor jeg synes, at jeg flyttede 
mig meget socialt.
Jeg fik det også bedre psykisk. Igennem samtaler med 
min fantastiske kontaktperson, fik jeg mod til at begynde 
med at åbne min post og på den måde melde mig ind 
i samfundet igen. Et svært skridt. Nu skulle jeg både 
betale regninger og melde mig til jobcenter. Jeg har fået 
fast job, der gør at jeg ikke længere er på kontanthjælp 
og jeg er begyndt at afdrage på min gæld.

Jeg fik desuden hjælp til at forsøge kontakt til min eks- 
kone og steddatter. Det er ikke lykkedes endnu, men jeg 
prøver stadig. 
Jeg er også bruger af en form for akupunktur, kaldet 
NADA, som giver mig ro og får mig til at sove bedre.
Alt i alt har mit ophold på Sønderskovhjemmet været en 
succes. Jeg er i gang med at søge bolig, mit ønske er at bo 
i Nykøbing F. evt. i et lille byhus. Det kan dog stadig give 
nogle udfordringer, når jeg ser andre drikke på stedet. 
Det sker ofte, og det minder mig om den dårlige periode 
i mit liv, men på den anden side giver det mig styrke til 
at komme videre. Jeg er nu overbevist om, at hvor der er 
vilje er der vej.



Da jeg i 2017 blev ansat på Sønderskovhjemmet stod der 
meget morsomt i titlen, at man søgte en “Slotsgartner”. 
Det var en noget fornem titel, og jeg måtte også nysger-
rigt ringe vores forstander Torben Grandfeldt op for at 
høre nærmere om stillingen og titlen. 
Det viste sig at være lige sådan en stilling som jeg 
ønskede og jeg var heldig at blive ansat på den bedste 
arbejdsplads, man kan tænke sig. Ikke to dage er ens. 
Jeg følger naturen og årets gang og møder mange skønne 
mennesker, som gør, at det ikke bare er en arbejdsplads 
og et arbejde, men et sted man knytter sig til. 

Slotsgartneren står for de grønne områder og det mark-
areal som Sønderskovhjemmet råder over. 
Dyrehold, urtehave, kartofler, frugtplantage, pile-
flethegn, græsslåning og pasning af det grønne er noget 
af det som dagligdagen går med i samarbejde med de 
beboere, som er en del af det grønne værksted. 

Titlen – ja, den kom fra en tidligere beboer, som brugte 
det meste af sin tid på at ordne og finde ro i haven. 
Og netop ro og fordybelse kan man finde. Det er jo en 
fantastisk grund der er her på Sønderskovhjemmet. 
Med skoven som nabo og udsigt over fold og have med 
blomster, sø og dyreliv. Havørne, glenter og falke kom-

Det grønne værksted 

mer ikke sjældent på besøg og fast har vi både spæt-
ter i haven og ugler i laden. Rådyrene kommer ud fra 
skoven for at græsse og flere gange er vi blevet mødt af 
en snog i have og mark. 
Traditionen tro opdrætter vi hvert år gæs og ænder, som 
slagtes til Mortens aften og til julemiddagen. Flæskeste-
gen, som kommer på bordet, er også fra egne dyr, da vi 
feder 4-5 grise op i løbet af sommeren og efteråret. 

I frugtplantagen løber de hvide Sussexhøns rundt og 
hygger sig sammen med en flok perlehøns. De hjælper 
med insektbekæmpelse i plantagen samtidig med, at de 
giver æg til køkkenet. 
I græsningsbure går en flok kaniner og nyder godt af 
kålblade, gulerødder og grønt haveaffald, og indimellem 
bliver det også til en middag med kanin på menuen. 
Næste tiltag bliver en lille flok får og lam, som kom-
mer til at gå og græsse på den nye fold ved skoven her 
i foråret sammen med to dexterkøer. Tanken er at blive 
mere selvforsynende både hvad angår kød og grønt, så 
der ikke bliver langt fra jord til bord, og så vi kan sætte 
egne råvarer på bordet som beboerne selv har været med 
til at passe og dyrke. Køkkenpersonalet inddrages også 
i fx planlægningen af indkøb af frø til urtehaven og 
opskæringen af kød hos slagteren. 



Sønderskovhjemmets arealer er ikke økologisk omlagt, 
men drives uden brug af sprøjtegifte. Det er for mig et 
helt naturligt valg at være med til at beskytte vores natur 
og miljø, og der findes gode alternativer til brug i stedet 
for giften. Den biodiversitet vi ser her på grunden og i 
den omgivende natur, skal vi passe på og værne om, lige-
som vi skal passe på vores grundvand. Her på Sønder-
skovhjemmet vil vi gerne passe på både mennesker og 
natur. 

Vi har indkøbt en ukrudtsbrænder, som kan holde bugt 
med det værste ukrudt i rallen på p-pladser, rundt om 
bygninger og langs vejen, men ellers må hakkejernet 
flittigt i brug, især hvis sommeren er tør og afbrænding 
dermed forbydes. 

Efterhånden vil terrasseområder og haveafsnit rundt 
om hovedhuset og værelsesfløjene blive gjort mere vel-
egnede til den økologiske driftsform. 
Der er altid noget at tage sig til, og hele vinteren flettes 
der pilehegn i værkstedet, af pil som er dyrket, klippet og 
sorteret sammen med beboerne. Det er en god aktivitet 
i vintermånederne, hvor der er mindre at se til i haven. I 
år har dele af personalet og beboere også deltaget i et 
pilefletkursus her på Sønderskovhjemmet, så vi kan 
lave små kreationer af vores flettepil. Vi dyrker 10 sorter 
flettepil i haven. I løbet af året vil en ny sansehave tage 
form, også med indslag af flettepil bl.a. i form af dekora-
tive, flettede træer, som vi har lært at flette på kurset. 

Anne Katrine Grube ”Slotsgartner” 



Majid det gode liv
Af Kim Eriksen, pædagog Sønderskovhjemmet

Tilbage i december 2015 blev vi kontaktet af en sagsbe-
handler fra Københavns Kommune. Sagsbehandleren 
havde tidligere haft flere beboere hernede og spurgte 
derfor til, om vi kunne tage Majid ind. Hun følte, at 
Majid var blevet kastet rundt i systemet og hans prob-
lematikker grundet traumer, PTSD og manglende for-
ståelse af grundlæggende forhold i det danske samfund 
havde bevirket, at Majid havde mistet troen og gnisten i 
forhold til livet. Samtidig beskrev hun Majid som et sødt 
og følsomt menneske, men også en person, som havde 
haft så mange nederlag og misforståelser, at han næsten 
ikke længere troede på, at der var et liv for ham.
Vi mødte et menneske som tydeligvis var præget af mang-
lende livsmod og påvirkning for mange år med et liv i 
stress. Majid kommer oprindelig fra Iran, et land som 
han flygtede fra efter han havde været udsat for tortur 
og overgreb i Iranske fængsler. Dette har sat så store ar i 
Majids psyke, at han stadig er meget sensitiv overfor lyde 
og billeder, som minder om tiden i fængslerne. En lille 
lyd kan give voldsomme flashback for Majid.
Her på Sønderskovhjemmet har vi en klokke, som ringer 
på gangene ved måltiderne. Bare denne klokke var et til-
bagevendende mareridt for Majid. Det var tæt på, at han 
var ved at opgive at bo her, da han ikke kunne holde det 
ud, men Majid vidste også, at han ikke ville kunne holde 
ud at være ret mange andre steder. Han havde netop 
mistet sin lejlighed i København grundet uvenskab med 
naboerne. Majid var helt klar over, at det var ham som 
holdt meget lidt ud, men samtidig kunne han ikke holde 
ud, når naboerne larmede. I flere omgange havde det 
ført til verbale kontroverser og i et par situationer havde 
det aktiveret så meget i Majid, at han for at beskytte 
sig havde slået ud med armen og derved komme til at 
ramme en nabo. Det førte til en anmeldelse om vold, 
selvom Majid er et meget fredeligt menneske, som netop 
var flygtet til Danmark grundet krig og vold. Dernæst 
havde det ført til, at Majid var blevet hjemløs.

Majid var tydeligvis meget langt fra arbejdsmarkedet og alle 
der kendte ham var enige om, at han burde have førtidspen-
sion grundet PTSD og hans generelle psykiske tilstand, hvor 
han næsten ikke kunne holde sammen på sig selv. Det var 
aldrig lykkedes at få førtidspension, ikke fordi Majid ikke var 
berettiget, men fordi han gang på gang havde oplevet ikke at 
blive set og forstået. I de situationer var Majid blevet frus-
treret og havde råbt, hvilket flere gange havde ført til, at før-
tidspensionssagen var blevet afsluttet. Sådan var det forløbet i 
mere end 7 år og Majid var nærmest uden håb.
Majid følte sig misforstået og så alle små forhindringer i livet 
som store bjerge og de store udfordringer havde han opgivet 
at gøre noget ved. Han var meget trist og opgivende, da vi 
første gang mødte ham.
Majid have endvidere mange smerter i kroppen som følge af 
den tortur, han var blevet udsat for, men det var også vores 
oplevelse at smerterne blev forstærket af hans psykiske til-
stand, at det forhold, at smerterne mindede ham om torturen, 
var med til yderligere at forværre de psykiske følger.
Hurtigt stod det klart, at skulle vi hjælpe Majid tilbage til 
livet, handlede det om at træde varsomt og tage særlige in-
dividuelle hensyn. Vi indså hurtigt, at vi var nødt til at skabe 
en bolig væk fra middagsklokken, da Majid ellers ville tage 
afsted, ganske enkelt fordi han ikke holdt til 3 gange dagligt 
at blive mindet om tiden i fængsel.  Vi placerede Majid i det 
gamle skovløber hus, hvor han var fri fra den daglige klokke. 
Samtidig var han ikke så tæt med naboerne, hvilket også var 



af stor betydning for Majid på daværende tidspunkt. 
Gennem samtaler og vores måde at møde ham lykkedes 
det langsomt at opbygge en relation til Majid, hvor han 
fik mere og mere tiltro til, at vi ville ham det godt og vi 
var her for at hjælpe ham. 

Det lykkedes også at få ham til at genoptage førtid-
spensionssagen og vi lovede at følge ham tæt gennem 
hele forløbet. Der var flere situationer undervejs, hvor 
Majid var ved at opgive, rejste sig og gik fra møderne. 
Det lykkedes dog hver gang at få ham tilbage igen. Ved 
at vise, at vi vil dig og vi giver ikke op lykkedes det at få 
Majid hjulpet igennem til en førtidspension. Det var en 
blandt flere sejre, som langsomt gjorde, at Majid begynd-
te at tro på, at verden faktisk ville ham noget godt og der 
var nogle mennesker, som også var for ham.
Stille og roligt oplevede vi, at Majid fik det bedre. Han 
fik langsomt mere omgang med medbeboere og han 
begyndt at kunne ting, som han aldrig før havde turde 
give sig i kast med. Majid var blandt andet undtaget 
for digital post, for det troede han ikke, at han kunne 
håndtere. I takt med han fik det bedre fik han mod på at 
prøve at lære disse ting og anskaffede sig en Ipad. Ikke 
alene klarer han i dag sin digitale post selv, men Majid 
bruger også sin Ipod til f.eks. at følge med i samfundet 
her, samt at få nyheder fra sit hjemland Iran.
I februar 2018 var Majid klar til at forlade Sønder-
skovhjemmet og komme ud i sin egen bolig. Det var 
naturligvis med meget stor usikkerhed, for de tidligere 
oplevelser sad stærkt i ham. Han synes også, at det var 
vanskeligt at forlade Sønderskovhjemmet, hvor han 
gennem 3 år havde følt støtte og hjælp og langsomt 
havde genvundet lysten til livet.

Majid flyttede i første omgang ud i lejlighed i Sakskøbing 
og det gik på mange måder godt. En konsekvens af at 
Majid havde fået det bedre var, at han også havde fået 
overskud til at tage kontakt med sin familie igen. En 
stor del af dem bor i Iran, men nogle enkelte boede 
ved Århus. Derfor valgte Majid at flytte til Jylland i 
nærheden af familien. Majid fandt dog hurtigt ud af, 
at mange års adskillelse og liv som var udviklet meget 

forskelligt havde sat sine spor og det var ikke så let at bo 
så tæt på familien. Selvom det var svært for Majid, havde 
han nu fået styrke til, at træffe beslutninger og handle i 
sit liv.
Så det seneste nye for Majid er, at han er flyttet tilbage til 
Falster. Har lejet et lille hus ved Stubbekøbing og nu skal 
til at opbygge en ny tilværelse med høns i gården, dyrk- 
ning af grøntsager i haven og langt til naboerne. 
Om det er den rigtige bolig for Majid må tiden vise. 
Det vi kan konstatere er, at når Majid nu løber ind i bar-
rierer, så har han lært at tage hånd om sit liv og handle 
på udfordringerne.



Håb og anerkendelse 
fremfor forbud og mistro!
Af Torben Granfeldt, forstander Sønderskovhjemmet



Når et menneske er kommet helt ud på kanten eller ud 
over kanten af livet, er det vigtigste for at komme på fast 
grund igen, at der er andre mennesker, der indgyder håb 
og tro på fremtiden.
Disse andre mennesker er som regel nogen, der er tæt 
på den ramte, hvad enten det er venner, familie eller 
professionelle. Det vigtigste er at give håbet og troen på 
fremtiden tilbage til den ramte. 

Det er altid vigtigt at tænke på, at der nok ikke er no-
gen, der vælger et misbrug frem for et liv uden. Det er 
omstændighederne i den enkeltes liv, der gør at nogen 
kommer i misbrug. Så derfor er et misbrug symptom på 
mange andre ting, der har givet udfordringer i livet.
Så mød en der har et misbrug, som et menneske og ikke 
som misbruger, da han også er alt andet (far, ægtefælle, 
ven osv.). Man er heller ikke KUN forkølet, hvis man har 
en forkølelse.

”Hvis alle behandler èn som noget skidt, så bliver man 
det til sidst, men hvis nogen behandler èn godt, så duer 
man måske alligevel”.
Det er den tanke, som ligger bag en del af værdisættet, 
for vores arbejde på Sønderskovhjemmet. 

Hvis en ny mand kommer til Sønderskovhjemmet med 
et forbrug/misbrug af alkohol eller hash, kan vi vælge at 
møde vedkomne med et forbud om indtagelse og mis-
troen på, om det nu bliver overholdt eller vi kan møde 
den enkelte med åbenhed omkring forbruget/misbruget 
og derigennem give håb og tro på den forandring, der 
skal til, for at komme på ret køl igen.
Har et menneske har haft et mangeårigt forbrug/mis-
brug og kommer på et forsorgshjem, hvor der er forbud 
med dette, er det naivt at tro at vedkomne stopper, så 
snart han er over dørtrinet. Så må han hellere vendes i 
døren og afvises.
Kommer han derimod til et forsorgshjem, hvor der 
arbejdes mod et forbrug/misbrugsfri periode i livet, vil 
han mærke, at der en tro og håb om en anden fremtid.
Det er sådan et forsorgshjem Sønderskovhjemmet er.
Vores tilgang med anerkendelse, motivation og håb, for 
den enkelte beboer, er med til at få den enkelte til at se 
anderledes på livet og sit forbrug/misbrug.

Ikke at det sker i løbet af 14 dage eller under et enkelt 
ophold på Sønderskovhjemmet, men over tid kan vi 
se, at der er mange af vores tidligere beboere, der har 
formået at få en anden tilværelse, end da de første gang 
kom her.

Det er jeg ikke i tvivl skyldes HÅB OG ANERKENDELSE



For et par år siden havde vi en mand boende, som kun 
var her i meget kort tid. Selvom tiden var kort, fik denne 
mand sået et frø, som i dag er vokset til et levende livs-
træ i Bandholm kirke.
Der er tale om et menneske, som på den ene side var 
meget destruktiv i forhold til sit eget liv, men samtidig 
havde dette menneske en vision og en kreativitet, som 
i mange år fremover kan være til inspiration for mange 
andre mennesker.

Den idé som vedkommende skabte var, at vi af jern 
skulle lave et ”livstræ” til Bandholm kirke. Hans idé var 
så stærk, at den hurtigt forplantede sig hos os andre og 
tankerne måtte realiseres, men hvordan?
Selve processen var langt fra simpel, ikke mindst fordi 
den, der havde sået tanken ikke længere var her. I en 
længere periode lå træet splittet i mange dele, hvor det 
nærmest lignede affald uden blik for det samlede værk. 

Hele tiden rumsterede det i hovedet både hos os som 
personale og hos de mænd, som havde deres daglige 
gang på værkstedet. Så skete det, som så ofte sker i 
livet, at pludselig var der en anden mand, som kunne se 
ideen i projektet og blev fanget ind af denne fantastiske 
ide. Træet begyndte at tage form. At skabe noget som 
ingen har skabt før, er en udfordrende men også meget 
spændende proces. Dette ikke mindst set i lyset af, at 
her er tale om et træ, som sandsynligvis skal stå i kirken 
i mange hundrede år, længe efter vi er væk. Et træ, hvor 
man kan tænde og plante et lys til minde om et andet 
menneske eller tanke på noget større end vores liv.
Det var en fornøjelse at se, hvordan en idé tog form. 
Hvert blad skulle formes, så det så ægte og levende ud.

Når lyset kommer ind 
gennem sprækken i væggen
Af Kim Eriksen, pædagog Sønderskovhjemmet

Der blev kræset om det enkelte element og udtryk, så 
der til sidst fremstod det smukkeste og mest fantas-
tiske træ. På hver gren er der mulighed for, at dem som 
kommer til kirken, kan sætte sit eget lille lys og dermed 
hjælpe med at tænde håb og lys i verden.
Det er helt i tråd med mange af de beretninger som vi 
kan læse i Ny Testamente, hvor Jesus gennem mødet 
med mennesker, som er udskudte, syge eller fornedrede, 
viser verdens lys. Derfor giver det så god mening, at 
livets træ i Bandholm kirke er skabt af mændene på 
Sønderskovhjemmet. Det kan godt være, at mange af 
vores mænd har levet et liv, hvor samfundet kan være 
fordømmende og vi ind imellem går udenom dem på 
gaden, fordi vi glemmer, at bag hver enkelt liv, er der et 
menneske som har et håb om det gode liv. 
Det var en fantastisk oplevelse at se livstræet blive ind-
viet i Bandholm kirke d. 3. marts. At sidde og se træet 
langsomt blive fyldt med flammende fyrfadslys og vide, 
at hver enkelt er sat i kærlighed til et andet menneske, 



enten for én man holdt af, som ikke er her længere, eller 
et menneske man ønskede det bedste for. Der var rigtig 
mange i kirken, som kneb en lille tåre, når de kiggede 
på det smukke og tændte træ. Det gav så god mening, 
at vide, at livets træ var skabt af mennesker for hvem 
livet ikke altid havde været nemt. Mennesker som daglig 
kæmper en kamp for at styrke håbet og mærke lyset og 
troen gro i sig.

For mange af vores beboere har livet i mange år været 
mere præget af mørke end lys. En del har allerede fra 
barndommen mødt livet fra sin hårdeste side og ofte har 
flugten, medicinen og misbruget været den eneste vej ud 
af den konstante følelse af håbløshed, utryghed og følelse 
af livets gyngende grund. Ind imellem er det lykkedes 
at få skabt små sprækker, hvor lyset kan komme ind og 
skinne på den enkelte. Ind imellem lykkes det at mærke 
lyset i livet og genskabe troen på, at livet også har noget 
godt at bringe mig.

For mig er det mest sigende ved livstræet, at ideen og 
drømmen opstod hos en mand, som sjældent har haft så 
meget ro i sit liv, at han for alvor selv har mærket lyset. 
Et menneske, som måske næsten konstant er på flugt 
fra sig selv og mørket i sit eget liv. Hvor han er og om 
han overhovedet lever ved jeg ikke, men jeg ved, hvem 
jeg tænkte på, da jeg satte mit liv i stagen på livets træ i 
Bandholm Kirke.



Sommerfest 
Sønderskovhjemmet 
d. 16. juni 2019 kl. 13.30-16.00
Alle er velkomne - alt er gratis

Kl. 13.30-13.45 Velkomst og andagt
Kl. 13.45-14.30 Fællessang med musik af ”Borre & Søvad”
Kl. 14.30-15.30 Tale ved Martin Andersen, der fortæller om sit liv. 
  Martin er eks-rocker og fortæller om sin opvækst og sin vej ud af rockermiljøet
  under titlen: ”Farvel til Rockerlivet - Goddag til ensomheden.”
Kl. 15.30-16.30 Stort kaffe & kagebord
  Imens der er kaffe & kagebord vil ”Borre & Søvad” spille videre. 
  Derudover vil der være åbne værksteder, hvor alle kan komme rundt og se, 
  hvad der bliver arbejdet med på værkstederne.
Kl. 16.30  Farvel og tak for i dag


