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Formandens ord
Af Arne Høegh, bestyrelsesformand

I 2013 åbnede Sønderskovhjemmet i samarbejde med 
Kirkens Korshær en genbrugsforretning og Cafe Bodil 
op i Vendersgade i Nyk. F. Cafeen var tænkt som et sted, 
hvor tidligere  beboere fra Hjemmet kunne komme og få 
et måltid mad, en snak om hvordan de klarede dagligda-
gen eller arbejdede som frivillige i genbrugsbutikken. 
I efteråret 2016 meddelte Kirkens Korshær at de ønskede 
at etablere en noget større genbrugsbutik andet sted i 
byen – da vi i bestyrelsen havde en mening om, at kunne 
drive efterforsorg meget mere effektivt og målrettet med 
base på Sønderskovhjemmet, blev man enige om, at 

opsige lejemålet i Vendersgade. Butikken vil lukke i løbet 
af 2017 når Kirkens Korshær har fundet egnede lokaler.
” Hjælpes ad ” står der på døren ud til køkkenet. 
Sammen med en dygtig medarbejderstab er det lykkedes 
at få  styr på økonomien, samtidig med at vi har udvidet 
medarbejderstaben, således at vi er i stand til  at yde op-
timal hjælp til kommende beboere. 
En stor tak til alle de frivillige i genbrugsbutikken og 
på hjemmet som har ydet  en indsats i det forgangne år, 
og sidst men ikke mindst til alle dem som har betænkt 
Sønderskovhjemmet med et pengebeløb stort eller lille. 



Året 2016 blev det første hele år for mig som forstander 
på Sønderskovhjemmet. Det har været et utroligt 
spændende år, hvor jeg har haft fokus på at lære alle de 
forskellige områder og aktiviteter på Sønderskovhjem-
met at kende.
Det er en stor butik med rigtig mange aktiviteter og hvor 
det hele har omdrejningspunkt vores beboere. Uanset 
hvilken aktivitet vi har i gang eller hvilket tiltag vi gerne 
vil lave, er det altid med beboerne i fokus. Er der inter-
esse? Kan vi motivere beboerne? Har vi som personale 
selv energi på det vi vil sætte i gang?
Det er nogle af de spørgsmål vi stiller os selv, når der 
kommer nye ideer og tanker på banen.

I 2016 har vi startet vores haveprojekt op. Vi har fået 
udvidet køkkenhaven og plantet 200 æbletræer.
Vi har haft en del havearbejde uden for Sønderskov-
hjemmet, som har været til stor glæde for mændene.
Her kan jeg fremtrække vores arbejde i det nyetablerede 

Årsberetning 2016
Af Torben Grandfeldt

Pilgrimshus i Maribo. Et hold fra Sønderskovhjemmet 
har stået for anlægning af have med græs og sten langs 
huset. Der blev brugt mange timer og nogle gange lange 
dage, for der var en vigtig deadline. H M Dronningen 
ville nemlig komme for at indvie huset. 
For dette arbejde har mændene fået stor ros og var i 
første række da snoren blev klippet over af H M Dron-
ningen.

I løbet af året startede hele personalegruppen op i et 
fælles uddannelsesforløb, for at styrke fagligheden. Det 
var et forløb som Forsorgshjemmet Saxenhøj stod for og 
underviste i. Et godt forløb som gav personalet et fælles 
sprog og en fælles indfaldsvinkel til det daglige arbejde.

De årlige ferieture var igen i 2016 noget, der blev set 
frem til. Vi havde en skiferie til Norge, som har været 
tradition i flere år og en tur til Bornholm. På hver af 
turene var der 7 beboere med, som alle havde en dejlig 



ferie. Ferier er en god måde at være sammen på, da 
beboere og medarbejdere kommer tættere på hinanden, 
end i hverdagen og dermed får en anden intimitet i 
kontakten.
På Sønderskovhjemmet bor der 42 mænd, der næsten 
alle har individuelle problemer med bla. misbrug af den 
ene eller anden art. Disse 42 mænd skal behandlers på 
42 forskellige måder, da der ikke er to problematikker og 
mænd, der er ens. Dette er den overordnede indfaldsvin-
kel, vi gerne vil se alle vores beboere i, hvilket betyder, 
at vi på Sønderskovhjemmet ikke har et forbud mod 
at indtage alkohol, men at vi tilstræber, at den enkelte 
beboer arbejder mod et misbrugsfrit ophold. 
De mænd, der kommer hertil, har ikke andre steder at 
bo, eller har store problemer der, hvor de bor. 
Derfor er det vigtigt, at vi individuelt arbejder med det 
evt. misbrug/forbrug, for at kunne hjælpe den enkelte 
videre i livet. 

Ved at have en åbenhed omkring et evt. misbrug, giver 
det en lettere tilgang til at arbejde med dette misbrug.
Ellers har året budt på de faste traditioner, som påske, 
sommerfest, høstkomsammen, advent, jul og nytår. Til 
disse traditioner har huset summet af aktiviteter til stor 
glæde for alle.
I Cafe Bodil har der også været stor aktivitet og alle fri-
villige der, har ydet en stor indsats. Her i 2017 lukker bu-
tik og cafe ned og det hele overtages af Kirkens Korshær, 
som en del af deres nye store indsats på Lolland-Falster. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle frivillige 
for deres store arbejde, til gavn for Sønderskovhjemmets 
beboere og andre i Nykøbing F.
Samtidig en stor tak til alle medarbejdere og ikke mindst 
til beboerne for et godt år. 
Jeg er sikker på at 2017 også bliver et godt år med nye 
tiltag og aktivitet, til gavn for de beboere som er på 
Sønderskovhjemmet.



I februar 2017 lavede vi en brugerundersøgelse blandt 
mændene på Sønderskovhjemmet. Undersøgelsen 
forhold sig til forskellige temaer som: ”fritidsaktiviteter, 
maden, indretning, regler, tilfredshed, accept, medind-
flydelse og udviklingen for den enkelte.”
På mange måder var undersøgelsen opløftende. Det 
var godt at få den tilbagemelding, at samtlige mænd 
responderede, at de følte sig accepteret og respekteret 
på Sønderskovhjemmet. Det var også dejligt, at 86% 
følte sig tilfredse eller nogenlunde tilfredse med at bo på 
hjemmet. De øvrige krydsede af i ”hverken eller”, mens 
ingen sagde, at de var utilfredse eller meget utilfredse 
med at bo her. 
De to ovenstående tilbagemeldinger er et væsentligt 
signal om, at de mennesker som bor her tilsyneladende 
også har oplevelsen af, at her er rart at være. Det er 

Mændene er glade for at være her 
og føler sig accepteret

mennesker som har mange dårlige oplevelser med i bagagen 
fra et liv i egen bolig, på gaden eller på andre væresteder/
forsorgshjem, som her har fundet et sted, hvor de oplever sig 
respekteret og hvor der er godt at være.

Brugerindflydelse
En anden del af undersøgelsen interesserede sig fortrinsvis 
for brugerindflydelsen på stedet og her var billedet ikke helt 
så entydigt. Når vi kigger på besvarelserne, kan vi se, at der 
hvor brugerindflydelsen vurderes, at være vigtigst er: Mad, 
husregler, fritidsaktiviteter og personlige udviklingsplaner.
Hvis vi sammenholder det med, hvor de vurderer, at bebo-
ernes indflydelse er størst, så er der sammenfald i forhold til 
personlige udviklingsplaner og fritidsaktiviteter. Derudover 
vurderes det, at mændene har stor indflydelse på beskæftigel-
sestilrettelæggelse.



Som udgangspunkt er det væsentligt, at i forhold til 
beboernes personlige udviklingsplaner, så er der god 
sammenhæng mellem, at beboerne ønsker stor indflydelse 
og oplever, at de har stor indflydelse. Det er naturligvis 
det vigtigste punkt, da det ikke handler så meget om selve 
opholdet, men har fokus på det, som forsorgshjemmet 
først og fremmest er sat i verden for, nemlig at hjælpe 
beboerne videre og støtte op om de planer for udvikling, 
som mændene er med til at formulere i deres liv.

Hvis vi ser på der, hvor der er størst divergens mellem 
hvad mændene oplever og hvad de synes, at beboerne 
skal have indflydelse på, så springer husregler og maden 

Alle angivelser er i pct.

Alle angivelser er i pct.

særligt i øjnene. Der er en overvejende del som svarer, 
at de ganske vist bliver hørt i relation til begge dele, 
men beslutninger omkring mad og regler træffes i vid 
udstrækning af personalet. Det kan der naturligvis være 
mange gode grunde til, dels et hensyn til mændenes 
sundhed og trivsel, men også den, at personalet i nogen 
grad må tage ansvar for de regler, som er på Sønderskov-
hjemmet. Når dette er sagt, så skal vi selvfølgelig også 
som forsorgshjem være åbne for, at tage de meldinger til 
os, som beboerne kommer med. Det har altid været et 
særkende på Sønderskovhjemmet, at beboerne har stor 
indflydelse på deres egen dagligdag, som vi siger, så er 
vores motto: ”Hjælpes ad.”

Orienteres ikke og inddrages ikke 0 6 7 0
Orienteres men inddrages ikke 18 6 21 43
Dialog, men personalet beslutter 18 56 36 36
Besluttes i fællesskab 47 13 14 0
Beboerne bestemmer selv 0 6 0 0
Ved ikke 18 13 21 21 
Pct. som synes brugerindflydelse 
på emne er vigtigt 87 93 64 93

Fritids-
aktiviteter

Mad Indretning 
af lokaler

Hus-
regler

Orienteres ikke og inddrages ikke 8 7 0 57
Orienteres men inddrages ikke 0 57 0 14
Dialog, men personalet beslutter 0 7 13 14
Besluttes i fællesskab 83 13 53 0
Beboerne bestemmer selv 0 0 20 0
Ved ikke 8 20 13 14
Pct. som synes brugerindflydelse 
på emne er vigtigt 87 50 73 53

Indflydelse på 
personligt 

udviklingsforløb

Indflydelse på 
”personalets 
til rådighed.”

Indflydelse på 
arbejdsopgaver 

beboerne skal ordne

Sønder-
skovhjemmets 

budget



Det kan måske virke som et mærkeligt valg, da besty-
relsen tilbage i 1997 ansatte Jørgen og Agnete Jørgensen 
som forstanderpar på Sønderskovhjemmet. Jørgen 
er dog ikke i tvivl om, at valget hang sammen med 
hans erfaring som forretningsmand, for på daværende 
tidspunkt var økonomi et vigtigt parameter for Sønder-
skovhjemmets overlevelse.
Det er snart mange år siden, konstaterer Jørgen Jørgens-
en da han besøger Sønderskovhjemmet, for at fortælle 
om den tid, hvor han var forstander på hjemmet. Det 
var helt tilbage i 2001, at vi rejste fra Sønderskovhjem-
met. Dengang tog Jørgen videre til et job som leder 
af Frelsens Hærs hjem ”Hørhuset” i København. Nu 
er Jørgen gået på pension, men ser tilbage på sin tid i 
socialt arbejde, som en af de mest værdifulde perioder i 
hans arbejdsliv. Det er altid en stor glæde, at være med 
til at gøre en forskel, ikke mindst for mennesker, som er 
havnet på kanten af livet.

Fra vinhandler til forstander 
på Sønderskovhjemmet



Jørgen fortæller, at forud for ham, havde der været nogle 
udfordringer på Sønderskovhjemmet. Det var blevet 
nye tider og det viste sig vanskeligt at drive hjemmet på 
gaver og landbrug. Det var svære tider for landbruget 
generelt, samtidig med at der var et stigende behov for 
hjælp og støtte til mændene. Dengang var der udover 
os som forstanderpar, stort set kun ansat personale til 
køkkenet og landbrugsdriften. Svinepriserne var dårlige 
og i lighed med det øvrige landbrug, var det vanskeligt 
at få økonomi i så lille et brug, som Sønderskovhjemmet 
havde.
Da Jørgen går rundt på hjemmet, kan han godt se, at 
meget er forandret siden deres tid her på stedet. Det 
er en fantastisk oplevelse at se, at Sønderskovhjemmet 
forstår at finde balancen mellem, at være det hjem, som 
det har været siden fru Neergaards tid, samtidig med at 
det er tydeligt, at det er fulgt med tiden.
I samtalen med Jørgen kommer vi ind på den store 
rolle, som økonomien spillede i hans tid som forstander. 
Jørgen fortæller, at de i hans tid havde meget dialog 
med Storstrøms Amt, som på daværende tidspunkt 
begyndte at give nogle driftstilskud, men han erindrer 
ikke, at de nåede så langt, at man kom i nærheden af det 
nuværende system, hvor der opkræves en takst for hver 
beboer, som bor på hjemmet. 
Der er ingen tvivl om, at Sønderskovhjemmet i vid 
udstrækning var rundet af filantropi. Der var nogle 
mennesker Fru Neergaard, Melchior Jensen og  familien 
Andersens, for hvem det ikke kun var et arbejde, men et 
kald, at være på Sønderskovhjemmet. Jørgen fortæller, 
at man nok i deres tid oplevede det som væsentligt, at 
holde ”det offentlige” uden for Sønderskovhjemmet, af 
frygt for, at de ville tage ”magten” og dermed fjerne vær-
digrundlaget om Det kristne menneskesyn som bærende 
værdi.
Sønderskovhjemmet er et anderledes botilbud og vi så 
det bestemt som en opgave i livet, at være noget for de 
svageste i vores samfund. Samtidig så vi det også som 
en opgave, at bringe Sønderskovhjemmet i retning af, 
at være økonomisk sikkert og et fagligt godt tilbud 

til mennesker, som var havnet udenfor samfundet og 
gerne skulle tilbage på sporet. Det var vanskeligt med de 
midler som vi havde, men jeg glæder mig over at se, at 
Sønderskovhjemmet har fortsat den udvikling, som vi 
tog de første spæde spadestik til i vores tid.
Jørgen fortæller, at allerede i deres tid, tog de fat på 
den udfordring det var, at de godt kunne mærke, at der 
var brug for mere personale og mere faglighed, hvis 
ikke beboerne skulle gro fast på hjemmet. Vi fik på et 
tidspunkt nogle projektmidler, hvor vi kunne ansætte en 
medarbejder til, at have særligt fokus på udflytning. Det 
viste sig, at når vi brugte ressourcer og havde den rette 
faglige indgangsvinkel lykkedes det, at få flere videre i 
livet. Sønderskovhjemmet har altid været et sted med 
stor omsorg, men ind imellem oplevede vi også, at det 
blev for meget ”opbevaring”. I mine øjne er det vigtigt, 
at vi hjælper dem videre, som kan komme videre, men 
samtidig også holder fast i, at det vigtigste fokus er, hvad 
hjælper den enkelte bedst muligt.
På vores vej rundt ser Jørgen, at der hænger et opslag om 
”skitur” på opslagstavlen. Det får Jørgen til at fortælle 
om, at det var i hans tid, at man for første gang fandt på, 
at tage på ferieture til udlandet. En af de første ture gik 
til Norge. Han erindrer, at de skulle sejle fra Hirtshals. 
Det var lige da Storebæltsbroen var nybygget. Da en af 
beboere hørte, at de skulle køre over Storebælt, blev han 
så mistroisk, at han besluttede sig for, forud for turen, at 
tage toget til Korsør, for ved selvsyn at se, at der virkelig 
var bygget en bro. 

Jørgen fortæller glædestrålende om ferieturene med 
mændene. Det er spændende, at være sammen med 
mændene udenfor den vante ramme. Det er tit på 
ferieturene, at vi får lov at komme ind under huden og 
styrke relationen. Når man mødes udenfor den vante 
ramme og har fælles oplevelser, bliver det også ofte til et 
”frirum”, hvor mændene tit bløder mere op for de ting i 
livet, som det kan være vanskeligt at tale om. Det er en 
observation, som vi også i dag kan nikke genkendende 
til i vores daglige arbejde på hjemmet.



Ud fra servicelovens §110, så er et ophold på forsorg-
shjem et ”midlertidigt ophold.” Der er ikke præcist an-
givet, hvor længe midlertidigt er, men der er ingen tvivl 
om, at tanken bag det midlertidige er, at mennesker skal 
blive hjulpet ud af hjemløshed og i gang med løsning af 
de forhold, som har ført til hjemløsheden.
Det er mange måder at anskue den problemstilling, men 
grundlæggende må vi konstatere, at hjemløshed i højere 
grad er et symptom end selve problemet. På samme 
måde som misbrug i højere grad er et symptom på, at 

Jeg skal videre, men 
til hvad….

man har ondt i livet, end det er den egentlige årsag. 
Det rokker dog ikke ved det faktum, at når først et men-
neske er ramt af hjemløshed og misbrug, så bliver det så 
invaliderende for at handle i forhold til livet i det hele 
taget, at der er behov for, at tage vare på hjemløsheden 
og misbruget.
Hvis det var så let, at bare man kom et sted, hvor der 
var omsorg, tag over hovedet og opmærksomhed, så 
løste det hele sig, ville det være dejligt. Desværre er 
virkeligheden langt fra sådan, hvilket måske også er 



årsagen til, at ”midlertidige ophold” nogle gange 
bliver længere end først forventet. Når et men-
neske har fået hånd om de basale ting som tag over 
hovedet og mad på bordet, så melder der sig ofte 
en masse andre udfordringer, som udspringer af de 
bagvedliggende årsager til, at livet gik skævt og de 
følger som har været af misbrug og hjemløshed. Det 
handler som oftest om brudte kontakter, mismod, 
tabt arbejdsevne, økonomiske problemer og dårligt 
helbred.
Det er den virkelighed, som mændene oftest står 
midt i, når de kommer til Sønderskovhjemmet. En 
yderligere konsekvens af det er ensomhed, angst og 
modløshed. Nogle psykiske reaktioner, som i mange 
tilfælde kan sætte sig som egentlige psykiske lidel-
ser, selvmordstanker, passiv eller destruktiv adfærd.
Når alle disse faktorer er lagt sammen, så ser vi den 
”gryde” af kompleksiteter, som vores mænd er ramt 
af, når de kommer her. De har vanskeligt ved at se 
ud i fremtiden og de får ondt, når de kigger tilbage 
på deres liv, og ser svigtene og de tabte muligheder.

Der er med dette udgangspunkt, at vi møder men-
nesket og skal forsøge sammen med den enkelte, at 
finde ind til, hvad det er for et puslespil og brikker 
der skal vendes, for at livet begynder at bevæge sig 
i en anden og bedre retning og frem for alt, at den 
enkelte beboer begynder at tro på, at det kan holde. 
Det sidste kan være en meget stor udfordring. Ikke 
sjældent oplever vi beboere, som klarer sig godt 
i den ramme, som Sønderskovhjemmet skaber. 
Men når de kommer ud og skal skabe deres egen 
tilværelse, bliver det pludselig vanskeligt, for så 
trænger ensomheden og utrygheden sig på.
Vi arbejder naturligvis hele tiden på den ud-
fordring, at gøre springet så blidt som muligt, 
men vi må ofte konstatere, at det er en meget stor 
udfordring, at tage skridtet tilbage i eget liv. 
Jeg tror, at det for mange af os, kan være vanskeligt 
at forestille sig, hvor svært det må være, at skulle 
forme sit liv fra et nyt ståsted. I de fleste situationer 
handler det om, at begynde forfra et nyt sted og 
måske i et nyt miljø, hvis man skal forsøge at fast-



holde et liv uden misbrug og destruktiv adfærd.
Vi bruger mange ressourcer på, at styrke vores viden og 
vores indsats i den fase, så vi skaber det bedst mulige 
grundlag for, at udflytningen må lykkes. Samtidig er vi 
også klar over, at den største kamp, må mændene selv 
kæmpe - det er dem, som skal forme deres liv, men vi 
kan med vores viden og erfaring støtte dem og give dem 
gode råd og vejledning. En af de ting som kan være 
betydningsfuld er, at man ikke kun får en ny bolig, men 
at man også skaber et nyt hjem. Sørger for at der er rart 
og hyggeligt og godt at være. 
For en del af vores mænd er den største udfordring, at de 
kan føle sig meget ensomme i egen bolig. De miljøer er 
væk og det taget tid at skabe nye relationer. Vi forsøger i 
den sammenhæng at støtte mændene til at holde kontakt 
med hinanden, danne nogle relationer og gøre nogen 
ting sammen. 

Der er forskellige muligheder for støttende foranstalt-
ninger, men vores erfaring er, at der så vidt muligt skal 
skabes et netværk via familie, venner eller interessefæl-
lesskaber, hvis det for alvor skal være et bolværk mod 
ensomheden. 
I særlige tilfælde har vi mulighed for at støtte med sær-
ligt tilrettelagt beskæftigelse, hvor beboeren fortsat kan 
komme og være en daglig del af vores værksteder.
Generelt har vi det seneste år haft særlig fokus på udflyt-
ning og efterforsorg. Vi har kigget på forskellige efter-
forsorgsmodeller, for derigennem at styrke indsatsen 
for den gode udflytning. Det er altid en udfordring, som 
vi hele tiden må fastholde fokus på. Det handler måske 
ikke så meget om, hvor længe mændene bor på Sønder-
skovhjemmet, men i langt højere grad om, hvordan de 
efter opholdet er blevet i stand til at tackle deres liv og 
forme deres tilværelse.



Når man kigger i vores 
gamle arkiver, dukker der 
ikke sjældent et brev eller 
et postkort op, som Fru 
Neergaard personligt har 
sendt til en af mændene.
Et af kortene er sendt 
hjem fra en rejse til 
Gent i Belgien, hvor hun 
kommer til at tænke på 
drivhuset på Sønder-
skovhjemmet, da hun 
i et af familiens store 
gartneri ser, hvorledes de 
pakker blomsterne ind.
Hvem Oluf Thomsen 
var ved vi ikke ret meget 
om, dog kan vi se, at han 
kom hertil, fordi han 
var forkommen af druk. 
Vi må formode, at han 
har været med i arbejdet 
omkring drivhuset. Vi 
kan også se, at han åben-
bart er blevet bortvist 
fra hjemmet, fordi han 
var vanskelig, doven og 
ikke kunne forliges med 
de andre. Alligevel er det 
ham, som Fru Neergaard 
tænker på, at skrive til på 
sin rejse og bruger ven-
dingen ”Deres ven”.

Fru Neergaard havde 
mændene i hjertet……

Kære Thomsen
Her ser de, 
hvorledes de 
pakker planter ind 
her! De kan tro det 
er smukt arbejde.
En venlig hilsen. 
Deres ven B. Neer-
gaard



Når vi for tiden har morgenandagt på Sønderskovhjem-
met, læser vi nogle stykker af en svensk præst Torgny 
Wirén. Han fortæller meget hjerteligt om mødet med 
mennesker i forskellige livssituationer. I dag hørte vi 
blandt andet om mødet med en indisk dreng, som via et 
børnehjem var blevet adopteret til Danmark. Drengen 
skulle til Indien og se det børnehjem, hvor han havde 
boet, men desværre ville han ikke komme til, at møde 
sine forældre, da han i sin tid var blevet efterladt udenfor 
børnehjemmets dør, uden nærmere angivelse af, hvem 
hans forældre var.
I fortællingen kommer Torgny Wirén de ind på forskel-
lige elementer, som danner os til dem, vi er. En del af 
naturligvis den arv, som vi har med fra vores forældre, 
noget andet er de opvækstvilkår som er os givet, hvor 
vi påvirkes af det miljø, som omgiver os og dermed også 
er med til at forme os.

Det tredje siger præsten, er måske det vigtigste, det 
handler om den person, som ”du vil blive.” Især lægger 
han vægt på ordet ”vil”. For det er vel sådan for os alle 
her i livet, at vi er født med forskellige muligheder og i 
forskellige sammenhænge. Der er ingen tvivl om, at der 
er stor forskel på de betingelser og opvækstvilkår børn 
har fået. Der er også forskel på vores potentiale, hvad 
kan vi drive det til, men det til trods, er der også en del 
af vores liv, som vi selv kan forme, som vi selv kan gribe 
og gøre noget ved.

Vi må gribe, vores liv
Af Kim Eriksen, pædagog Sønderskovhjemmet

Hvis ikke det var sådan, ville arbejdet på Sønderskov-
hjemmet og på andre bosteder med udsatte mennesker, 
kunne føles som meningsløst. Når mændene kommer 
her og fortæller deres historier, så er der mange af dem, 
som er vokset op under kummerlige vilkår og har været 
udsat for mange ting, som børn ikke burde opleve eller 
udsættes for. Det har naturligvis formet deres liv og 
været med til, at de er havnet i den situation, der har ført 
til hjemløshed, misbrug m.v.
Når det er sagt, så er det vores vigtigste opgave, at vise 
dem, at de stadig har nøglen til, at gøre tingene an-
derledes, at forandre deres liv og gribe det med deres 
egne hænder. Det er naturligvis meget lettere sagt end 
gjort! 

Der er ingen tvivl om, at det ofte er en Sisyfosopgave, 
hvor stenen rulles op af bakken, for efterfølgende at 
trille ned igen, en øvelse som de fleste af vores beboere, 
har prøvet mange gange i livet. Her er det vores opgave 
som hjælpere og som næste for den enkelte, ikke at 
miste troen og håbet. Uanset hvor mange gange det er 
gået galt, så huske, at måske er det næste gang, at stenen 
bliver oppe, at arbejdet har båret frugt. Det er det, som 
vi kan gøre for vores medmennesker, bevare håbet og 
troen på den enkelte.
Jeg fulgte i foråret med i en skøn serie på DR, som hand-
lede om en fotograf Toke, der frivilligt havde begivet 
sig ud blandt hjemløse og boede 52 dage på gaden. Her 



mødte han mange triste skæbner, blandt dem den 26 
årige svensker Elliot, der lever som gadenarkoman.
Elliot fortæller i et hjerteskærende interview med DR 
om ”de spildte muligheder”. Han var engang en ambitiøs 
skater, som havde mulighed for en professionel karriere, 
men forspildte denne mulighed. 
Elliot kan fortælle om en traumatisk opvækst med 
betingelser, som kun de færreste af os kan forestille os. 
Til trods for, at han kalder sig selv en ”lortenarkoman”, 
så ser vi alligevel inden bag misbruget, at der også i ham 
gemmer sig et godt menneske med håb og drømme for 
livet. Tydeligst bliver det for os seere i det program, hvor 
Toke inviterer ham med i biografen, for at se Starwars. 
Billedet at Elliot stående med favnen fuld af Cola og 
popcorn og med den glæde han udstråler over, at blive 
inviteret – bliver udvalgt - til en tur i biografen, det er 
det hele værd. Det viser, at lidt kan gøre en stor forskel, 
at blive mødt med venlighed, åbenhed, opmærksomhed 
og omsorg, kan gøre meget og kan være det, som skal 
til, for at et menneske griber sit eget liv og skaber den 
nødvendige forandring.
Elliots historie adskiller sig ikke så meget fra mange af 
de mænd, som vi møder på Sønderskovhjemmet. Vi 
forsøger at møde dem, hvor de er, at vise dem respekt 
og omsorg, men i sidste ende er det også klart, at vi ikke 
kan forandre deres liv grundlæggende. De som skaber 

forandring, gør det netop fordi de selv beslutter sig for, 
at gå den vej der kræves.
I virkeligheden er det meget i tråd med den måde, som 
Jesus møder mennesker på sin vej. Vi hører ikke om, at 
Jesus samler dem op og forsøger at ”leve deres liv” for 
dem. Han møder dem med omsorg og anerkendelse og 
fordømmer dem ikke, men samtidig siger han også ”gå 
ud i verden….”. Han viser dem vejen og viser, at hver 
enkelt har valg og  muligheder, men det handler om, at 
tage ansvaret i egne hænder.
Imens jeg sidder og skriver dette, kommer der en 
tidligere beboer forbi, som er kommet på besøg. Han 
flyttede for godt og vel et halvt år siden. Der har under-
vejs været nogle tilbagefald og ind imellem har jeg været 
bekymret for ham og tvivlet på, hvordan det ville gå 
ham. I dag kommer han så glad ind af døren, ser godt ud 
og fortæller med smil over hele hovedet, at han har fået 
fast job. Det er som en pil lige i hjertet, at jeg på den ene 
side sidder og skriver om, at det vigtigste vi andre kan 
vise er håb og tro på den enkelte og så har jeg tvivlet! 
Mens jeg har været i tvivl, har han selv modbevist dette 
og grebet sit liv og fået sit et job! 
Hvor er livet forunderligt og skønt og hvor er det dejligt, 
at jeg på sådan en livsbekræftende måde, kan blive 
mindet om, at også jeg fejler, når jeg mister tro på den 
enkelte.



Sommerfest 
Sønderskovhjemmet 
d. 11. juni 2017 kl. 13.30-16.00
Alle er velkomne - Entré: kr. 50 incl. kaffe og kagebord

Kl. 13.30-13.35 Velkomst ved forstander Torben Grandfeldt
Kl. 13.35-13.50 Salme og indledning ved Korshærspræst Kathrine Brorsen.
Kl. 13.50-14.45 Tale ved Sarah Smed, formidlingschef Danmarks 
  Forsorgsmuseum
Kl. 14.45-15.00 Musikalsk indslag ved Gitte Tinggaard og Morten Thomasen 
  – der spiller gamle danske klassikere
Kl. 15.00-15.40 Kaffe- og kagebord, samt amerikansk lotteri.
Kl. 15.40-15.55 Musikalsk indslag ved Gitte Tinggaard og Morten Thomasen 
  – der spiller gamle danske klassikere 
Kl. 15.55-16.00 Farvel og tak ved forstander Torben Grandfeldt

Sarah Smed: Er historiker og har et bankende museumshjerte for at formidle 
forsorgens historier. Igennem de sidste 7 år har hun arbejdet på Danmarks 
Forsorgsmuseum, som ligger i Nordens eneste fredede fattiggård. Her forskes 
der i, formidles og debatteres livet på kanten er samfundet - både før og nu. 
Som formidlingschef arbejder Sarah Smed med at sam-skabe en forsorgshistorie, 
hvor der i den større historie er plads til de mange nuancer og stærke skæbne-
fortællinger, og hvor der bliver skabt rum for de historier, som ellers sjældent 
bliver fortalt på museer eller historiebøgerne. 

Gitte Tinggaard og Morten Thomasen: Er kendt fra det lokale Musical-liv, hvor 
de har medvirket ved flere opsætninger på Sprøjtehusteatret. Derudover er Gitte 
Tinggaard blandt andet kendt for, at stå for babysalmesang, ligesom hun 
tilbyder forskellige aktiviteter gennem musikskolen. Gitte og Morten vil denne 
eftermiddag stå for et repertoire af gode gamle Danske sange som ”Gå med i 
Lunden”, ”Forelsket i København 


