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Med venlig hilsen

Kim Eriksen
Pædagog

Da jeg første gang trådte ind at hoveddøren til Sønder-
skovhjemmet, bemærkede jeg straks inskriptionen på 
trappestenen ”Bered dig til at møde din Gud.” Når  jeg 
kom ind i gangen hang der en lille seddel, hvor der stod: 
”Husk at stille træskoene.”  Begrebet ”at stille træskoene”, 
har altid betydet døden og derfor synes jeg, at der var 
morsomt, først fik man besked på, at være klar til møde 
sin Gud og næste øjeblik kom påmindelsen om, at man 
skulle stille træskoene.

Efter nogle år har jeg dog fået en anden forståelse for 
det lille ord ”husk”- at stille træskoene. For måske lever 
vi netop i en tid, hvor vi gerne glemmer eller fortrænger, 
at døden kommer en dag. Døden er blevet noget frem-
medgjort, som foregår langt væk på et hospital eller for 
de heldige på et hospice. 

Men samtidig ved vi også godt, at den for nogle af os 
kan komme uden forberedelse, uden varsel, og i den 
sammenhæng kan det være vigtigt at tænke på det lil-
le ord ”Husk”, som jo i virkeligheden betyder, at jeg skal 
være opmærksom på, at jeg en dag stiller træskoene.

For et års tid siden havde vi en mand boende, som hav-
de levet et liv, hvorom man kunne sige, at han ikke var 
en af Vorherres bedste børn. Han havde været med i en 
rockergruppe og behandlet sin kone og sine børn så dår-
ligt, at de var angste for ham. 

Da han kom her, var han for længst blevet skilt og havde 
ikke set sine børn i mange mange år. Han havde drukket 
og glemt at passe på sig selv og var temmelig sølle og 
forhutlet at se på. Hans sundhedstilstand var også ringe 
og det var hurtigt klart, at hvis ikke han stoppede med at 
drikke, ville hans livsperspektiv være yderst kortsigtet.

Da han levede sit vilde liv, hvor han var en stor farlig rock-
er, havde han ”glemt”, at også han en dag skulle stille 
træskoene og nu hvor han stod på tærsklen til livets af-
slutning, så havde han mistet det dyrebareste og kunne 
ikke rigtig få lov at stille træskoene på en ordentlig måde.

En væsentlig del af den støtte, som vi kunne give til den 

pågældende beboer var, at forsøge at genskabe kon-
takten til børnene. Det var ikke nogen nem opgave, for 
de var meget i tvivl, om de turde se ham igen. De havde 
mange dårlige oplevelser med i bagagen og var der-
for usikre på, om de turde tage springer. Omvendt vidste 
de også, at det var deres far og vi fik gjort dem klart, at 
det nok var sidste chance, grundet mandens dårlige hel-
bred.  Efter mange samtaler og gode overvejelser beslut-
tede børnene, at de gerne ville se deres far. 

De kom en lørdag ved frokosttid og hvad en god efter-
middag med deres far. Han fik mødt sit barnebarn og 
nåede også at få fortalt, at der var endnu et barnebarn 
på vej. De nåede at blive genforenet.

Desværre gik det som frygtet. Få måneder efter, begynd-
te manden igen at drikke og der gik kun få uger, så var 
han død, så havde han stillet træskoene. Men netop 
det sidste forløb var med til, at han ”huskede” at stille 
træskoene. Han fik genskabt kontakten og døde i fordra-
gelighed med de mennesker, som betød noget for ham. 
Livet kunne ikke leves om, og hvad der var sket kunne 
ikke ændres. Der blev genskabt en fred, som gjorde, at 
manden kunne få ro med sig selv og fremfor alt kunne 
børnene få fred med deres far. De kom til begravelsen 
og på trods af alt, fik de sagt et værdigt farvel til deres 
far, som også satte dem i stand til at komme ordentligt 
videre i deres liv.

Husk at stille træskoene



Nytter det noget? Sådan lød et spørgsmål fra en gruppe 
jyske socialarbejdere, der stod på gårdspladsen og skul-
le se Sønderskovhjemmet. Og det er et godt spørgsmål, 
som vi har stillet os selv lige siden begyndelsen. 

En mand var sidste år indskrevet i to måneder og ti dage. 
En mand, der kort forinden havde haft en større og be-
troet stilling. Han kom fordi hans kone ikke længere kun-
ne holde hans drikkeri ud. Han synes ikke selv, at det var 
noget problem, og mente blot at have brug for en kort 
pause, inden han kunne flytte tilbage. Han var sikker på, 
at han var landet det helt forkerte sted, og kunne ikke 
se, han passede ind i gruppen af mænd her. Ofte stod 
han 10 – 15 meter fra os andre for at signalere, at han var 
noget andet. 

Der gik ikke ret lang tid før han betroede en af vore med-
arbejdere, at han havde taget helt fejl. Faktisk havde 
han mødt en åbenhed og en ærlighed fra de andre 
mænd, som han sjældent havde oplevet før - ”Og de er 
nogle dejlige mennesker”… 

Desuden kunne han genkende sig selv og sit eget liv i 
de historier, som andre mænd fortalte om hvordan man 
langsomt mister styringen over sit liv. Han fandt ud af at 
konen ikke ville have ham tilbage, og accepterede at 
det nok til dels var hans egen skyld. 

Efter endnu lidt tid indså han, at det var alkoholen der 
havde styret ham og ødelagt rigtigt meget. Han fandt sig 
en ny bolig og rejste afsted, noget klogere på livet, med 
en aftale om at arbejde som frivillig i vores genbrugsbutik. 
Det er godt at have en livline. Kort efter faldt han i igen, 
men er kommet ovenpå efter en ordentlig tur, og er nu 
igen med i butikken.
Den anden dag mødte jeg ham i vores sociale café, 
Café Bodil, og han kom bare for at få hjælp til at tage 
sin antabus. Og så skulle han lige fortælle, at han har det 
godt.

En anden mand, som tidligere har boet her et par gan-
ge, men har klaret sig i egen bolig siden i flere år, var 
indskrevet i 29 dage efter en meget voldsom periode 

med druk. Han var tæt på at dø. Han havde brug for at 
komme væk fra sin lejlighed og alle dæmonerne, så han 
kunne blive helt ædru og fri for abstinenser – ja, blive sig 
selv igen. Han vidste godt selv, at han skulle bruge en 
periode på Sønderskovhjemmet til at finde tilbage, væk 
fra alkoholen, og stå på sikker grund for at blive klar til 
igen at klare tilværelsens udfordringer. Kort tid efter tog 
han tilbage til lejligheden og genoptog sine gode va-
ner, bl.a. at være frivillig hjælper ved møbelafhentning til 
genbrugsbutikken.

Ham mødte jeg samme dag i caféen, og han spurgte 
om han kan få 14 dage på Sønderskovhjemmet i løbet af 
en måneds tid. Det har han brug for, hvis det skal lykkes 
for ham, at holde sig ædru.

Man kan sige at vi ikke har hjulpet disse to ret meget. De 
har hjulpet sig selv.

Fælles for dem er, at den hjælp de har fundet, er hjælp til 
selvhjælp. Den vigtigste hjælp de har fået er, at komme 
til erkendelse af problemet og viljen til at tage ansvar for 
at gøre noget ved det. 

Undervejs har de haft brug for omsorg, støtte og nærvær. 
Det er vores opgave at skabe tryghed, ro og afklaring 
om hver enkelt mand, og gennem samtaler og fælles-
skab støtteham til at komme frem til erkendelse og vilje til 
at tage ansvar for sit liv. Han har ikke nødvendigvis brug 
for noget konkret, og det er meget ofte at vi ikke kan 
gøre andet end at lytte og vente til manden er klar til selv 
at gøre noget. Nogen gange kan man i medierne få det 
indtryk, at når mennesker er ramt af hjemløshed, misbrug, 
psykisk sygdom eller blot ensomhed, så skal fejlen bare 
repareres og så ”op på hesten”, så kører det igen.  

Socialt arbejde er ikke at udføre den slags mirakler. Det er 
et tålmodigt arbejde hver dag, hvor beboeren er i cen-
trum. Det er baseret på en dyb forståelse af, at man ikke 
kan tvinge andre mennesker til noget, men alene kan 
opmuntre og motivere dem til at tage imod. 

Hjælp til selvhjælp betyder at du bliver ved med at være 

Hjælp til selvhjælp… herre i dit eget liv. De valg du træffer er dine egne, og du 
bevarer din selvrespekt. Hjælp til selvhjælp skulle gerne 
betyde, at du er bedre rustet til at klare dig i egen bolig 
og har mod på at leve livet, også når der kommer lidt 
modvind, fordi du har fundet viljen.  

Kirkens Korshærs mål er: ”At mennesker erfarer livet som 
dyrebart”.

Nogle mennesker opdager aldrig at livet er dyrebart. 
Nogle mennesker skal helt derud, hvor de to mænd jeg 
har nævnt her har været, før de erfarer at livet er dyre-
bart.

For ca. 3 år siden, begyndte  Sønderskovhjemmets  be-
styrelse at konkretisere nogle tanker og ønsker, der kom 
både fra beboerne og personalet; nemlig at se på om 
det var muligt at oprette et værested i Nykøbing, for de 
af vores beboere, der flyttede ud og manglede et sted 
at høre til. 

Mange bliver ramt af ensomhed og af at føle sig an-
derledes, efter at have boet på Sønderskovhjemmet et 
stykke tid. Her kan man godt komme til at leve som i en 
lille osteklokke; der er rammer og struktur, man får mad, 
man har fællesskab, man kan få hjælp til sine personlige 
problemer, man bliver underholdt og også holdt aktiv… 
Ja, man behøver egentlig ikke at bevæge sig så meget 
udenfor matriklen.

Så vi tænkte, at dette kunne imødekommes ved at der 
var et sted i Nykøbing, hvor noget var kendt, nemlig ån-
den og strukturen, og personalet fra Sønderskovhjem-
met. Og man kunne komme og have måltidsfællesskab 
og nogen at snakke med.

Da Sønderskovhjemmet indgik samarbejdet med Kirkens 
Korshær, blev det helt naturligt at virkeliggøre vores øn-
ske. Vi kontaktede Kirkens Korshær, og deres genbrugs-
konsulent. For vi tænkte at et værested/ café ville give 
mening sammen med en genbrugsbutik, med møbler 
primært. 

Vi brugte efteråret 2012 og foråret 2013 til at se på egne-
de lokaler i Nykøbing, og fandt at Vendersgade 22, Allan 
C. Hansens gamle farvehandel, ville være et egnet sted. 
Gode store lokaler, og mulighed for indretning til café. 
Jeg fik lov til at være den, der skulle stå for opstart og 
ledelse af café og genbrugsbutik.

Cafè Bodil!
Hvad er nu det?



Vi afholdt 3 informationsmøder om vores ide, for at re-
kruttere frivillige. Det gik godt, og vi fik tilsagn fra en snes 
mennesker, der gerne ville være med, lidt eller meget.

Vi begyndte også at annoncere efter brugte møbler, og 
var ude at hente en del på hjemmets lille trailer.

Der blev indrettet butik og Café, og de nødvendige tilla-
delser blev indhentet.

Den 3. juni kunne vi slå dørene op til Café Bodil og gen-
brugsbutik. Navnet Bodil er naturligvis med henvisning til 
Bodil de Neergaard, stifter af Sønderskovhjemmet i 1918.

Kirkens Korshærs chef Helle Christiansen, kom og klippe-
de snoren til butikken, og en af vores beboere klippede 
snoren til Caféen.

Siden juni har vi forbedret og udbygget, både Café Bodil 
og genbrugsbutikken, så vi nu har et rigtig godt sted, hvor 
der kommer mange gæster i Caféen og også mange 
kunder i genbrugsbutikken.
Meningen er, at det overskud der er i genbrugsbutikken, 
bliver brugt til glæde for Caféens gæster.

Her kan man købe et måltid varm mad for 30,- kr. Maden 
bliver lavet i Sønderskovhjemmets køkken. Her bages der 
også boller og kager, som sælges i Café Bodil.

Nogle af Sønderskovhjemmets beboere er blevet ”flytte-
mænd”, i samarbejde med frivillige. Vi har indkøbt en lille 
lastbil, der gør at vi kan flytte møbler på en god måde. 
Nogle beboere er med til at restaurere og istandsætte/
male møblerne. Andre igen er blevet frivillige i butikken. 
De tidligere beboere har taget godt imod Café Bodil, ca. 
10 kommer der regelmæssigt og 3 har meldt sig som fri-
villige. 

Nogle har været bekymrede for om Caféen lå for tæt på 
værestedet Perronen, som er et kommunalt tilbud. Men 
det har vist sig at vi supplerer hinanden godt, og samar-
bejder om forskellige tiltag for frivillige og gæster.

Lige pt. kommer der i gennemsnit 15-20 gæster i Café 
Bodil. En del benytter sig af tilbuddet om en varm ret og 
nogle skal bare have en ostemad. Der er altid kaffe på 
kanden, og kaffen er gratis.

Vi har en flok på 20-25 frivillige i butik og Café. Vi er 2 per-
sonaler fra Sønderskovhjemmet, som står for den daglige 
ledelse af Caféen og genbrugsbitkken.

Det har været en fornøjelse at være med til at starte den-
ne udvidelse af Sønderskovhjemmet/ et Kirkens Korshærs 
byarbejde i Nykøbing F.  Og det er stadig en daglig glæ-
de og fornøjelse at møde gæsterne i Café Bodil og at se 
mennesker mødes, og få glæde af mødet!

Kirsten Jantzen

I det foreningsglade Danmark har de enkelte foreninger 
i over hundrede år været afhængige af den frivillige 
arbejdskraft. Begrebet frivillighed skal forstås som perso-
ner, der af lyst og med glæde går ind i et arbejde for 
en sammenslutning, sportsklub eller anden form for for-
ening uden aflønning. Formålet har næppe ændret sig 
væsentligt i årenes løb, men meget tyder på, at det bli-
ver vanskeligere at få ulønnet arbejdskraft inden for f.eks. 
sportsforeninger, hvilket kan hænge sammen med de 
aktive folks større og større krav om løn eller forskellige 
godtgørelser.

Hvordan fandt jeg egentlig vej til at blive frivillig i Kirkens 
Korshær, Sønderskovhjemmet, i en ret så fremskreden 
alder?? Tidspunktet var tilfældigt, men interessen for so-
cialt arbejde, kontakt med andre mennesker, gøre nytte 
og sprede glæde har groet siden min opvækst i Thoreby 
(nu 4891 Toreby L.) i 1930’erne, og der var i familien bl.a. 
tradition for at deltage i Sønderskovhjemmets årlige som-
merfest.

Efter at lokalerne i den gamle, hæderkronede maler-
forretning i Vendersgade, havde stået tomme i mange 
måneder, var der i løbet af sidste sommer kommet gen-
brugsting i vinduer og lokaler. Min medfødte nysgerrig-
hed bragte mig ind, hvor jeg blev mødt af en storsmilen-
de Annette, der genkendte mig og ”fandt mig egnet” 
som frivillig arbejdskraft på stedet. Tjeneste om fredagen 
blev foretrukket, da jeg umiddelbart mente, at de po-
tentielle kunder normalt havde fredag som indkøbsdag.

30 fredage i træk har jeg med stor glæde deltaget i det 
frivillige arbejde og har mødt: En kompetent ledelse med 
Kirsten i spidsen, gode og hjælpsomme kolleger, et vare-
sortiment af høj kvalitet for enhver pengepung, en vel-
fungerende Café BODIL, og sidst men ikke mindst mange 
rare og positive mennesker. At kredsen af stamkunder er 
støt voksende borger vel egentlig også for god varekva-
litet og kundebetjening…!

En foreløbig tak til alle

Frivillig arbejdskraft



Nogle gange når jeg kniber mig selv i armen, kan jeg føle 
som Jeppe i Baronens seng: ”Hvad laver jeg her, hvordan 
er jeg kommet hertil?”

Da jeg var barn og ung, var der intet som tydede på, at 
jeg engang skulle ende som alkoholiker, hjemløs og med 
et dårligt helbred, som følge af mange års massivt alko-
holmisbrug, men mit liv skulle tegne sig helt anderledes 
end jeg i mit værste mareridt havde forestillet mig. 

Jeg begyndte livet med stor succes. Var en dygtig musi-
ker, tog uddannelse på universitetet og fik en stor betroet 
stilling, som leder af musikskolen i en mellemstor kommu-
ne. Havde hus, kone og familie og alt var i virkeligheden 
lagt tilrette som jeg kunne ønske det.

Men indeni var der noget, som ikke var i orden. Langsomt 
begyndte jeg at drikke, for at opretholde livet. I en lang 
periode, var det muligt både at drikke og passe arbejde, 
og jeg troede det hele bare gik derudaf. Følte jeg kun-
ne gå med ”hemmeligheden” og ingen havde opdaget 
det. 

Imidlertid kom der en brat opvågning med kommune-
sammenlægningen, som for mig blev en realitet i 2007. 
Kommunerne skulle lægges 4 musikskolelederstillinger 
blev til en stilling. Jeg tog det imidlertid meget stille og 
roligt, for jeg var jo den bedst uddannede, så selvfølgelig 
blev stillingen min…

Det var derfor et stort chok, at jeg blev frasorteret. På 
daværende tidspunkt følte jeg det rigtigt uretfærdigt og 
kunne ingenting forstå. I dag ser jeg anderledes på det, 
for selvfølgelig har de mærket mit misbrug og den ustabi-
litet, som var følge af det.

Den manglende erkendelse førte til, at jeg fortsatte mit 
misbrug. Det lykkedes faktisk for mig, at finde et nyt job, 
som leder af pædagogseminariet på Bornholm, men 
dette var jeg heller ikke i stand til at passe, samtidig med 

mit misbrug. Derouten ville nærmest ingen ende tage, 
så i løbet af nogle år mistede jeg min kone, mit job, mit 
hus og solgte tilmed min gode pensionsordning og fandt 
mig selv siddende forhutlet og på et forsorgshjem, i en 
frygtelig dårlig forfatning.  Jeg følte mig efterhånden som 
bolden i H.C. Andersens eventyr, hvorom der blev sagt: 
”hvad nytter det, at man er lavet af safian, når man har 
ligget 5 år og sivet i en tagrende.”

Efter ophold på forskellige forsorgshjem, hvor mit misbrug 
efterhånden tog helt over og var mit liv, var jeg nedbrudt 
og kunne snart ikke længere finde mig selv eller finde gni-
sten til livet.

Da jeg kommer til Sønderskovhjemmet sker der imidlertid 
noget fantastisk for mig. En ting er, at jeg begyndte at 
få bedre struktur på min hverdag, at jeg fik mere kontrol 

Mine værdier 
er min værdighed

med mit misbrug, som dog stadig river meget i mig, men 
først og fremmest fik jeg et indhold i mit liv og genfandt 
nogle af de værdier, som på trods af misbruget, stadig er 
en værdifuld del af mig.

Det begyndte med, at jeg blev motiveret til at komme 
på værkstedet, hvor jeg begyndte at flette pil. I begyn-
delsen var det svært at se, at mine små sarte musiker-
hænder pludselig fik hård hud og små rifter. Men hurtigt 
fandt jeg ud af, at jeg var så privilegeret, at jeg i en alder 
af 60 år fik en ny hobby. 

At jeg kunne udfordre mig selv og udfolde min kreativitet. 
Det var en vanskelig proces, men efterhånden fandt jeg 
ud af, at jeg samtidig med pilefletningen kunne sætte 
nogle af mine dejlige klassiske plader på musikanlægget. 
Med musikken kom gode minder om forskellige koncerter 
og opsætninger, som jeg har været en del af. Det gav 
overskud, så jeg også fik hentet de ejendele, som har 
været opmagasineret gennem mange år. Fik sorteret ud 
i det hele, men også fundet ting frem, som har genskabt 
et liv omkring mig.

Efter mange år, hvor jeg har følt mig uværdig og været 
flov og destruktiv i forhold til mit liv, er jeg blevet mere 
afklaret med mig selv. Jeg har fundet ind til, at selvom 
jeg har mistet meget og mit liv langtfra har de mulighe-
der, som jeg havde engang, så er jeg stadig indeni den 
samme. Jeg har opdaget, at værdierne i form af god 
musik og gode bøger, stadig bor inde i mig. Jeg har mødt 
nye udfordringer og glæder ikke mindst gennem min nye 
”hobby” pileflet. Jeg har fundet en indre fred som gør, 
at jeg er ved at finde tilbage til værdigheden i livet. Jeg 
deltager altid i morgenandagten og nyder salmesangen 
og fortællingen om, at der er noget større i livet.

Det betyder ikke, at jeg sidder på en lyserød sky og livet 
ligger lyst for mig, langtfra. Jeg har stadig alkoholtrangen 
i mig, jeg har stadig tidspunkter hvor jeg er ved at opgive 
det hele og jeg har fremfor alt stadig et dårligt helbred, 
som jeg selv har forårsaget, alt dette er også en del af 
mig, som den jeg er, men jeg har genfundet værdier i 
livet og gennem det fået genskabt min værdighed.

Niels Erik Vestergaard

Det er nok de fleste bekendt at Sønderskovhjemmet har 
en stor brændeproduktion og vi også laver en del pile-
hegn. Det er da også to af vores væsentligste produktio-
ner, når det gælder salg til kunder. Ind imellem får vi dog 
også nogle helt andre opgaver, som da vil blev kontaktet 
af Naturvejleder Johnny Madsen fra Guldborgsund kom-
mune, som spurgte til, om vi kunne hjælpe med at produ-
cere 65 redekasser til Stor Skallesluger.

Når man siger redekasser eller fuglekasser, så tænker de 
fleste nok på de små kasser, som vi har hængende hjem-
me i haven, hvor en lille sanger eller en stær kan flytte ind 
og stifte familie. Det er imidlertid noget helt andet, når 
det handler om redekasser til Stor Skallesluger, som har et 
vingefang på næsten en meter, en sådan fugl skal have 
god plads til at ruge sine unger ud. 

Det er Guldborgsund, Stevns, Fakse og Vordingborg kom-
mune, som var gået sammen om at gøre noget særligt 
for at Stor Skallesluger, som er truet og derfor har brug 
for en hjælpende hånd med nogle redekasser. Det var 
en spændende opgave, det vi kunne kalde en ”Win-Win 
situation”, for på Sønderskovhjemmet lever vi af, at give 
en hjælpende hånd.

Stor Skallesluger er en af vores truede ynglefugle. I 1975 
var der bare 20 ynglende par tilbage, men siden har der 
været fokus på problemet og i dag yngler der mere end 
50 par i landet. Det er selvfølgelig håbet, at opsætnin-
gen af 65 redekasser kan hjælpe ynglebestanden endnu 
bedre på vej.

Naturvejlederen gav os målene på redekasserne og så 
var det i gang med den store produktion. Som nævnt før, 

Så fuglene synger



En livsberetning om, at leve fra hånden i munden.

Herefter følger en beretning fra det virkelige liv. Om hvor-
dan et menneske kan leve det frie liv, uden faste mål og 
forpligtelser, men også et liv alene i verden. Beretningen 
er virkelig, men fortælleren har valgt at være anonym.

Jeg tager toget til Næstved og går ud til kolonihaverne, 
hvor Hans har opholdt sig, men jeg kunne ikke finde ham. 
Det var mørkt og området var noget større end jeg kunne 
huske. Jeg skulle også se at finde et sted at sove, så jeg 
vader op af Lyngstien og finde et afsides sted. Jeg regner 
med tørvejr, så jeg slår ikke teltet op. Det var held, for jeg 
får trådt på en ildelugtende hundebæ…op i skoen! Det 
var ikke lige sådan at komme af med igen. Når der var 
sådan noget, ville jeg ikke være der.

Jeg går op til Vandtårnet på Ringvejen og får et par timer 
på øjet der. Er nogelunde frisk, når jeg går derfra. Går så 
ned af Hvedeænget og møder en Købmand, som lige er 
åbnet, her kl. 7. Får mig et par morgenstærke bajere og 
går videre til Næstved Station. Sidder og drikker 3 juleeel-
fantøl og låner toilettet, så jeg kan få vasket den bæ af…

Skriver en dosmerseddel og går i Kvickly og køber diverse 

ind og går ned mod havnen. Nede ved havnen vil jeg 
sidde og drikke en Masterbrew 10.6 % + en elefant som 
jeg har i rygsækken. Men den sidste måtte jeg sgu dele 
med J. R., ikke at det gjorde noget. Så fik jeg nemlig at 
vide, hvad han laver for tiden – Kanalgården – og der 
havde han det godt, men så får jeg senere at vide, at 
han faktisk er blevet udskrevet derfra, så…

Vi fortsætter sammen over på bolværmet og sidder lidt. 
Kommer i tanke om en bager, som ikke er langt væk. Går 
derhen og køber 1 l yoghurt, 2 thebirkes og en bøtte re-
jeost. Det spiser jeg og sover derefter en times tid. Jeg 
er begyndt at få ondt i skulderen, rygsækken er tungere 
end jeg lige havde regnet med. Jeg beslutter at gå ud i 
Rettestrup Plantage og telte.

Igennem Sct. Jørgens Park går jeg lige ind i Fakta og kø-
ber avis + Se og Hør og 2 bajere. Sætter mig på volden 
ud til legepladsen og drikker øl et par tmer. Omsider får 
jeg taget mig sammen og begynder at gå. Da jeg får 
rejst mig, ser jeg pludselig en pige med et forspring på 
ca. 30 meter. Skal lige nævne at volden er som to vinkler 
og temmelig stejl, så jeg går ned og skråt over legeplad-
sen, hvor hun kommer ind i hakket og går lige over, så 
hun når op på volden et halvt minut før jeg går. Da jeg 

Mit liv som…

var det langt fra redekasser som dem, vi kender hjemme 
fra villahaverne. Redekasserne havde en dimension på 
på 70x45 cm og vejede 12,5 kg. Heldigvis er det ikke vo-
res opgave at sætte kasserne op, for de skal op i 6 meters 
højde og ofte i områder, hvor det er svært utilgængeligt.

Der var to af beboerne som særligt var ansvarlige for at 
producere og levere fuglekasserne. Det blev nogle flotte 
røde fuglekasser, som ornitologerne var meget tilfredse 
med. De to beboere, som havde taget slæbet med pro-
duktionen, fik selvfølgelig også lov til, at levere kasserne 
og få den hæder, som de fortjente, for et usædvanligt 
flot stykke arbejde.

Det giver rigtig god mening som beboer på Sønderskov-
hjemmet, som ligger i det mest naturskønne område, på 
den måde at være med til, at give en hjælpende hånd 
til naturen. De fleste af os vidste ikke ret meget om Stor 
Skallesluger inden vi fik opgaven, men efterfølgende er 
det helt sikkert, at vi vil følge projektet og ud for at se, 
om der måske er kommet nogle Stor Skallesluger familier 
i deres fine nye boliger.

kommer forbi, kan jeg se, at hun sidder og græder og 
jeg kan ikke bare gå forbi. Så jeg sætter mig ned lige 
overfor hende. Da jeg snakker til hende og går hende lidt 
på klingen, fortæller hun, at hun er 23 og har problemer 
med kæresten på 28. Vi fik talt tingene igennem og da vi 
skiltes smilede hun og var glad. Muligvis også en hel del 
stærkere end da hun kom.

Jeg gik videre, men ville have mere øl. Så jeg gik op på 
Ringvejen til nærmeste tankstation og købte 2 øl. Går 
videre gennem Dyssegården, forbander den tunge ryg-
sæk. Stopper derfor i en lille lund med gangsti til Birke-
hegnet, hvor jeg sætter mig og læser avisen. Så kommer 
der 4 børn på ”besøg”, som vil vide alt muligt. Øh Bøh…
så får jeg omvendt også alt at vide om dem. Det var me-
get hyggeligt.

Går videre og når omsider Plantagen. Slår teltet op og 
laver bål, det er blevet mørkt. Får noget mad og lægger 
mig til at sove. Vågner ved at det regner Skomagerdren-
ge og var gået op og var ikke længere helt tæt. Alt bliver 
vådt, min dagbog bliver våd og to køkkenruller bliver to-
talt gennemblødt. Jeg bliver der i 2 døgn. 

Om søndagen mens jeg pakker sammen, får jeg besøg 
af en kvinde med en hund. Hun ville bare se, om teltet 
var forladt. Hun var meget sød og rar og det var jeg 
også. Hun sagde, at det ikke var noget problem, at jeg 
var der. Jeg vælger dog at pakke videre sammen og går 
ind mod Næstved igen. Jeg ville gå ned til Susåen, så jeg 
går langs havnen. Der får jeg noget øl og sidder bare og 
nyder det dejlige vejr. Herefter beslutter jeg, at gå videre 
mod kolonihaverne, så jeg gik op gennem byen. På sta-
tionen fyldte jeg vand på og så besluttede jeg, at gå en 
tur forbi min mormor og få en tår kaffe. Jeg nåede ikke 
Susåen den dag. Jeg får i stedet kaffe og brød hos mor-
mor og vi sidder og snakker og alt muligt forskelligt. 

Da jeg kommer til mormor er hun ved at vinke farvel til 
Leif og Lizzy. Leif er min morbror, han arbejder som politi-
assistent i Næstved. De når lige at sige hej og vi står og 
kigger lidt på hinanden, og det var så det. Der var ikke så 
meget at sige…

Men jeg gik op og drak kaffe med mormor, som fortæller, 
at hun synes, at jeg skal tage op og besøge min søster i 
Sverige. Hun har haft et temmelig hårdt liv, så det er godt 
hun bor der nu. Hun har 2 børn, en dreng og en pige. 

Pigen er en såkaldt ”Turnerpige”, så det har nok ikke altid 
været nemt.

Jeg går fra mormor med så mange ting i hovedet, a t jeg 
sætter mig ned på tanken. Der drikker jeg 6-7 årgangsøl, 
mens jeg prøver at få overblik over hvor jeg vil sove. Jeg 
beslutter, at gå mod Susåen, men er efterhånden blevet 
godt fuld, så jeg når kun ned til havnen, hvor jeg får yder-
ligere 2-3 øl, så er den ved at være der…

Jeg kommer i tanke om Kanalgården i tågen og vakler 
derned og får en seng. Der var pænt rent…

Jeg vågner kl. 6, da de begynder at larme på havnen. 
Jeg var i begyndelsen ikke helt klar over, hvor jeg var….
Der gik vel en times tid, så faldt det på plads for mig. 
Jeg får at vide, at varmestuen åbner kl. 9 og man kan 
få morgenkaffe der, så jeg sover lidt videre. Da jeg står 
op, vasker jeg mig lidt i hovedet og går over mod var-
mestuen. Jeg havde dog ikke engang overskud til at gå 
derover, så i stedet gik jeg hen til tanken og købte kaffe 
og brød der…

Der kom også lige en anden derover, han gik direkte ind 
og købte en guldøl. Kommer ud og går om bagved i 20 
sekunder, hvor han sluger øllen. Da han kommer tilbage, 
griner jeg lidt o spørger, om han har hældt den ud på 
jorden. Han grinede også, mens han gik forbi. 

Nu skulle det være Susåen. Jeg gik dog lige forbi Netto 
og købte et par Bjørnebryg, som jeg gik ud til slusen og 
drak. Der sad jeg en times tid, men det var ikke nok, så 
tilbage til Netto og købe 3 mere. Derefter travede jeg 
derudaf og fandt en god plads, hvor jeg bare sad og 
nød stilheden, mens jeg kiggede ud over vandet. Fug-
lene sang og det var blikstille. Nød mine øl og så en del 
kanoer, som gled forbi.



Årsregnskab 2013
RESULTATOPGØRELSE
 Note         2013 Budget 2013          2012
Indtægter
Takstindtægter m.v. 1 9.401.497 9.590.256 9.750.972
Udgifter
Lønninger 2 4.966.314 5.177.950 4.875.904
Ejendomsudgifter 3 1.209.471 1.257.900 1.409.090
Administration 4 892.093 693.000 1.036.571
Husholdning 5 538.744 606.500 531.575
Beboerkonti 6 436.586 395.000 373.999
Transport 7 140.969 142.000 142.117
Andre omk. og afskrivninger 8 47.473 42.500 42.500
Finansielle indtægter 9 -28.192 -100 -15.422
Finansielle udgifter 10 23.718 0 51.824
Maskinpark og energiforbrug 11 155.599 145.000 128.348
Markdrift 12 -336.287 -247.000 -328.922
Værksted og kiosk 13 -20.864 -13.000 40.713
Dyreproduktion 14 -14.021 -37.000 -9.656
Pil- og brændeproduktion 15 -230.467 -257.000 -188.120
Tilsyn                 0      37.500               0
   7.781.136 7.943.250 8.090.521
Årets resultat   1.620.361 1.647.006 1.660.451

BALANCE
 Note 2013  2012
AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver 16
Grunde og bygninger  14.305.200  14.615.100
Øvrigt driftsmateriel og inventar       259.215      212.500
Materielle anlægsaktiver i alt  14.564.415  14.827.600
Anlægsaktiver i alt  14.564.415  14.827.600

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger  17 241.657  176.880
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser  66.070  26.804
Tilgodehavende takstindtægter  630.301  1.210.771
Tilgodehavende hos beboere  120.246  73.285
Forudbetalte omkostninger  101.072  33.185
Andre tilgodehavender  120.000  144.538
Mellemregninger Café Bodi  205.742  0
Tilgodehavende moms 18 39.590  66.539
Likvide beholdninger 19 1.982.503     498.321
Omsætningsaktiver i alt  3.507.181  2.230.323
Aktiver i alt  18.071.596  17.057.923

BALANCE Note  2013 2012

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital 20 13.675.831  12.101.473
Egenkapital i alt  13.675.831  12.101.473

Hensatte forpligtelser
Kapital til særlige formål 21 355.938  254.723
Hensatte forpligtelser i alt  355.938  254.723

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Nordea  2.014.723  2.269.994
Kortfristet del af langfristet gæld  -256.000  -255.452
Langfristede gældsforpligtelser i alt  1.758.723  2.014.542

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld  256.000  255.452
Nordea 1.011.595 1.011.563
Leverandører af varer- og tjenesteydelser  284.433  438.141
Gæld til Guldborgsund Kommune  0  131.791
Mellemregning med beboere  0  1.170
Danske Bank 315 0
Feriepengeforpligtigelse  680.708  675.425
Skyldige feriepenge  24.969  0
Skyldig A-skat og AM-bidrag  0  125.271
Skyldig ATP  9.685  9.396
Skyldig pensionsindbetaling  0   33.138
Skyldige lønrelaterede poster  0  3.248
Skyldig løn og afspadsering  13.399   2.590
  2.281.104  2.687.185
Gældsforpligtelser i alt  4.039.827  4.701.727
PASSIVER I ALT  18.071.596  17.057.923

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 22
Eventualposter m.v. 23



Når vi kigger tilbage over de seneste 4 år, viser der 
sig et meget stabilt billede i forhold til belægningen 
på Sønderskovhjemmet. Belægningstallet har svin-
get fra 98,8 til 100,7 %. Der er således godt brug for 

pladserne og vi sørger for, at enhver seng der er, 
bliver stillet til rådighed for en mand, som har behov 
for et ophold på Sønderskovhjemmet. Det betyder 
langt fra, at vi kan tage alle ind som har behov for 
at bo hos os. Det høje belægningstal er et naturligt 
udtryk for, at der er stor efterspørgsel efter pladser-
ne. 

Når der sker henvendelser til Sønderskovhjemmet, 
kan henvendelserne komme som private henven-
delser, enten ved at beboeren selv henvender sig, 
en pårørende eller nabo, der kan se, at et men-
neske har behov for hjælp. De fleste henvendelser 
er fra offentlige institutioner og myndigheder, det 
er fortrinsvis sygehuse og psykiatrien. Der sker også 
jævnligt, at der er en jobkonsulent, alkoholrådgiver, 
støtte/kontaktperson eller mentor, som henvender 
sig med bekymring om en borger.

Når en beboer skal indskrives på Sønderskovhjem-
met er det ikke tilstrækkeligt at vedkommende er 
boligløs (hjemløs), men hjemløsheden skal desuden 
hænge sammen med andre sociale problemer, 

det kan eksempelvis være psykisk sygdom, mis-
brug, angst eller mangel på evne til at administrere 
at være i egen bolig. Der er en del af beboerne 
som ikke i gængs forstand er hjemløse, men de er 

det, som vi kalder funktionelt-hjemløse, hvilket be-
tyder, at de måske nok har en bolig, men grundet 
deres livssituation ikke er i stand til at opholde sig i 
boligen.

Ligesom vi har fokus på, om vores pladser bruges til 
de beboere som har mest behov for hjælpen, kig-
ger vi også på, hvordan aldersfordelingen blandt 
de indskrevne beboer fordeler sig. En plads på et 
forsorgshjem kan tilbydes alle som er over 18 år, 
men i hjemløsestrategien er der tydeligt fokus på, 
at unge mennesker helst ikke skal bo på forsorgs-
hjem, men hurtigst muligt tilbydes andre tilbud.

Vi har derfor forsøgt at se på, hvad alder har be-
boerne som vi indskriver, og sker der forandringer 
i aldersfordelingen. Hvis vi ser på den procentvise 
fordeling, kan vi se, at ca. halvdelen er i alderen 30-
50 år. Samtidig ses det, at der de seneste 3 år har 
været under 10 % indskrivninger i alderen under 30 
år. Der er således en stor stabilitet i alderssammen-
sætningen de seneste år.

Stabil belægning

Aldersdeling indskrevne 2010 2011 2012 2013
Under 30 år ved indskrivning 8 2 4 4
30-50 år ved indskrivning 27 16 24 25
Over 50 år ved indskrivning 23 17 20 21
Indskrevet i alt 58 35 48 50
Belægningsprocent 100,74 98,82 100,41 99,97

Indskrivninger % fordeling 2010 2011 2012 2013
Under 30 år ved indskrivning 13,8 5,7 8,3 8,0
30-50 år ved indskrivning 46,6 45,7 50,0 50,0
Over 50 år ved indskrivning 39,7 48,6 41,7 42,0
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Da vi ikke indskriver ud fra alderskriterier, men alene 
vurderer ud fra, om vedkommende opfylder oven-
stående betingelserne for et ophold på forsorgs-
hjem.

Indskrivningsalderen fortæller noget om, hvad er 
det for aldersgrupper, som efterspørger et tilbud 
som vores. I den sammenhæng kan vi konstatere, 
at opdelingen i aldersgrupper er nogenlunde stabil 
over de seneste 4 år. 

Der har de senere år været en del fokus på hjem-
løshed blandt helt unge, men vi må konstatere, at 
det ikke er et problem, som endnu har ramt Sønder-
skovhjemmet. Dette skal selvfølgelig ikke afholde 
os fra, at have fokus på, at gøre den bedst mulige 
indsats for beboerne, herunder at have en særlig 
indsats over for helt unge beboere.

Over 50 år 
ved indskrivning

30-50 år 
ved indskrivning

Under 30 år 
ved indskrivning



Program:

13.30 Velkomst.
 Indledning.
  Festtale ved Thyre Frank fra plejehjemmet Lotte.
  Underholdning ved Livgardens Musikkorps.
 Kaffe med stort kagebord,   Tombola, Amerikansk Lotteri og andre boder.
 Legeplads til børnene.
16.30 Tak for i dag

Vel mødt alle sammen!

Sommerfest 
på Sønderskovhjemmet

Søndag den 15. juni 2014.


