
  



”Julen er hjerternes fest”.  
 
Sådan er det for rigtig mange mennesker i Danmark og for den sags 
skyld i hele verdenen. Postkasserne bliver fyldte med farvestrålende 
reklamer, men også med opfordringer til at give et beløb til forskellige 
godgørende formål. Det kan nogen gange virke som om, at alle tror, at 
der er uanede mængder af penge til rådighed, når det bliver jul. 
Vores hjerter bliver bløde, når vi nærmer os julen, for vi glæder os alle 
til at se julelysene i børnenes øjne, med alt det spændende, der sker i 
juletiden. Der skal ikke spares på gaver og mad, familiehygge og op 
pyntning. Alle farer rundt og forbereder sig til de dejlige juledage, 
hvor det hele kulminerer. 
 
Både Dan Turèl og Mc Einar, har lavet julesange, der fortæller om 
den stress og jag, der er omkring jul og jeg er sikker på at vi alle kan 
nikke genkendende til det. Det er jo vigtigt at vi ikke mangler noget og 
alt er som det plejer. 
”Julen varer længe og koster mange penge” og vi glemmer måske i alt 
denne virak, hvorfor det er vi holder jul! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



Men……… 
 
Julen kan for mange være en svær tid, hvis der ingen familie er til at 
fejre den med. Alle aviser, blade og tv, bugner af reklamer, billeder og 
udsendelser omkring jul og familiehygge. Hjemløse og andre 
ensomme kan gå en hård tid i møde, hvor der kommer minder op, om 
det der var engang eller aldrig har været. Det kan være meget svært at 
se på alle de glade og forventningsfulde ansigter, der er alle vegne. 
Butiksvinduerne bugner af ting, som den hjemløse aldrig kan komme 
i nærheden af. 

Heldigvis er der mange der gerne vil gøre det til en god tid, også for de 
hjemløse og ensomme. Der er julearrangementer flere steder, der 
tilbyder gratis mad og julehygge og noget der kan ligne en ”almindelig” 
jul, for en aften. 

Her på Sønderskovhjemmet kan vi også mærke, at det for nogen er en 
hård tid. Vi har juletraditioner som vi holder ved, men prøver at passe 
det til, så alle kan deltage på en måde der passer til den enkelte. 
Der bliver bagt, lavet konfekt og pyntet op og i år skal flæskestegen 
komme fra vores egne grise, der har haft et godt liv på marken. Ænder 
og gæs kommer ligeledes fra vores egne mark. 
Vi skal selvfølgelig have juletræ, både i stuen til at gå rundt om 
juleaften, men også udendørs med lys til den mørke tid. 
Alle medarbejdere gør hvad der skal til, for at den store 
”Sønderskovhjem familie”, kan få en hyggelig tid. 
 
I år har vi haft en del udskiftning blandt beboerne og vil ønske alle 
fraflyttede held og lykke med den nye tilværelse.  
Flere af de fraflyttede beboere benytter sig af muligheden for at holde 
jul på Sønderskovhjemmet, netop for ikke at sidde alene. De vil så få 
en jul i kendte og hyggelige rammer. 
Så selv om julen kan være en svær tid er der alligevel jul og varme på 
Sønderskovhjemmet. 

 

 

 



Alle beboere og medarbejdere vil gerne ønske alle fraflyttede beboere, 
samarbejdspartnere, venner af huset og andre med tilknytning til 
Sønderskovhjemmet, en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med alt 
godt fremover. 

 

Torben Grandfeldt 

Forstander 

 

 

Han talte til sin kære Søn. Nu vil jeg mig forbarme; 
drag ud, mit hjertes krone skøn, vær frelser for den arme… 

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. 

Gaver til Sønderskovhjemmet er ikke 

fradragsberettiget. 


