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Gaver modtages med tak

Ønsker du at give en gave til Sønderskovhjemmet,
så kontakt os på telefon 5486 9054 eller mail
cmc@sonderskovhjemmet.dk
Enhver gave glæder os meget, og bruges med
tanke på at gøre dagligdagen mere indholdsrig
og værdig for mændene.
Vi siger på forhånd tak for hver en donation.

Formandens ord
Af Arne Høegh, bestyrelsesformand

Coronaen har endnu en gang formået at holde samfundet mere eller mindre nedlukket, så aktiviteter ud
af huset, for beboere og personale, har været meget
begrænsede. Desværre måtte vi endnu en gang aflyse
den traditionsrige sommerfest. En anden ting som
ikke har kunnet lade sig gøre, og som bestyrelsen de
seneste år har haft fokus på, er den faglige udvikling af
personalet, i og med beboernes problemstillinger bliver
mere komplekse.
Socialtilsynets anbefalinger om eget bad og toilet, som
vil blive et krav indenfor en overskuelig fremtid, vil
betyde, at vi står overfor en spændende opgave med at
bygge 10 – 12 nye værelser for at bevare det nuværende
antal pladser. Derfor vil der de kommende år komme

til at ske forandringer på Sønderskovhjemmet, men
bestyrelsen står sammen med personalet solidt forankret
på hjemmets værdier og er parat til en udvikling som
sikrer, at vi mange år fremover kan være et hjem for dem
som intet hjem har.
Året 2021 blev også året, hvor et af vores bestyrelsesmedlemmer Ruth Davidsen besluttede at stoppe i bestyrelsen. Ruth kom ind i bestyrelsen i 2011 i forbindelse
med, at der blev lavet en samarbejdsaftale med kirkens
korshær. Tak for din indsats de forgangne ti år og held
og lykke fremover. Bestyrelsen byder Kirkens Korshærs
nye repræsentant Tom Serholt velkommen.
Til slut skal der lyde en stor tak til alle, der har betænkt
hjemmet med en pengegave stor eller lille

Ny aftale om hjemløseindsatsen - Et hjem til alle
Af Carsten Henningsen, forstander Sønderskovhjemmet

I efteråret kom regeringens længe ventede udspil til en
ny hjemløsestrategi. Under overskriften ”Alle skal have
et hjem – En ny vej ud af hjemløshed” er ambitionen at
afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark.
Det er en stor opgave vi som samfund står over for.
Antallet af hjemløse har været stigende de sidste 10 år og
den sidste hjemløsetælling i 2019 viste, at der er nu over
6500 hjemløse i Danmark. Herberger og forsorgshjem er
det akutte sikkerhedsnet, når samfundets mest udsatte

mennesker står uden tag over hovedet og har brug for
hjælp. Vi tilbyder tryghed og hjælp, men det har aldrig
været tanken, at nogen skal bo i årevis på herberger
og forsorgshjem. Virkeligheden er desværre, at mange
hjemløse, som er klar til at få egen bolig, i dag bor på
midlertidige tilbud. Det er i stigende grad et problem at
finde boliger som mennesker på overførselsindkomst
har råd til – også på Lolland-Falster.
Sidst på året kom den endelig aftale så i hus, og den
betyder et markant skifte i tilgangen til hjemløshed.

Fakta om aftalen
• Der afsættes 150 mio. kr. til midlertidigt at kunne
nedsætte huslejen i op til 1.800 eksisterende almene
boliger til 3.500 kr./md.
• Der afsættes 900 mio. kr. frem mod 2027 til et
engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen
til 3.500 kr./md. for op til 2.250 nybyggede almene
boliger.
• Kommunerne får bedre mulighed for at tilbyde huslejetilskud i udslusningsboliger.
• Omlægning af refusionsordningen, så den statslige
refusion efter et kort ophold på et herberg overgår til
støtte til borgeren frem for at dække udgifter for lange
ophold på herberger.
• Ny bostøtteparagraf i serviceloven, der skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder
efter Housing First-tilgangen.
• Krav om, at kommuner skal udarbejde handleplaner
for alle borgere på herberger.
• Kommunerne får mulighed for at udskrive borgere
fra herbergerne, hvis de kan stille med en egnet bolig
og social støtte i stedet.

Der er mange gode tanker i den nye aftale, men hjemløshed er en meget kompleks størrelse, og det er ikke alle,
for hvem egen bolig er løsningen nu og her. For dem
som er parat til at komme i egen bolig, er det vigtigt at
”Housing First” ikke bliver en ”Housing only” tilgang.
Uden helhedsindsats består problemerne, og der vil være
stor risiko for tilbagefald til hjemløshed. Det er vigtigt,
at der bliver givet individuel tilpasset støtte i egen bolig
fra dag 1.
Det er en langsigtet plan, der nu er sat i værk. Odense
kommune har arbejdet målrettet med Housing First
tilgangen i 10 år. I Odense har man en boliggaranti,
med en bolig til alle senest 3 måneder efter ansøgning.
De har bostøtte efter de specialiserede støttemetoder og
godt samarbejde med frivillige organisationer. De har
med denne målrettede indsats lykkedes med at halvere
antallet af hjemløse i kommunen. Der vil derfor fortsat
være brug for Sønderskovhjemmet. Vi vil i årene frem
fortsat være et sted, hvor trætte sjæle først finder ro og
hvile og sidenhen hen styrken, håbet og modet til at
skabe sit eget hjem, hvorend det så må være henne.

På overfladen så det hele godt ud
Af Kim Eriksen, Sønderskovhjemmet

Hele vores liv
Har vi stået i skyggen
Og kigget på
Men chancerne forsvandt
(Bjørnskov: Vi er helte)

Sangen med Bjørnskov strømmer ud af Jespers computer, da jeg træder ind på værelset. Selv sidder Jesper på
sin uredte seng. Han er iført joggingtøj og foran ham på
bordet står 2 tomme sodavandsflasker, en pakke smøger
og en lighter.
Jesper kigger op på mig og siger: ”Det går ikke så godt
for tiden.” Jeg kan godt se det, for Jesper er lidt usoigneret og værelset bærer også præg af dette. Over i et hjørne
står nogle flyttekasser. Selvom Jesper efterhånden har
boet et godt stykke tid på Sønderskovhjemmet, har han
stadig ikke fået pakket alle sine ting ud af flyttekasserne.
Faktisk var det flyttekasser som han pakkede ned, sidst
han forlod Sønderskovhjemmet, men hellere ikke ude i
lejligheden formåede han at pakke dem ud.
Pludselig kigger Jesper op på mig og siger: ”Jeg har det
mærkeligt med den sang. Jeg kan ikke helt finde ud af
om den handler om mig.” Det er sangen med Bjørnskov,
som han henviser til. Jeg spidser ørerne og lytter bedre
efter. Nummeret hedder ”Vi er helte”. Når man lytter
efter sangen, handler den om en ung mand, der er
opvokset i et belastet miljø med misbrug og psykisk

sygdom, men han har brudt den onde cirkel og er
kommet ud på den anden side med et liv, deraf sangens
titel.
Jesper vælger at gå hen og slukke for musikken, for han
kan ikke rigtig holde ud af høre på sangen. Han fortæller, at på den ene side siger den ham rigtig meget, men
samtidig synes han ikke, det passer på hans situationer,
for han kommer ikke fra et dysfunktionelt hjem. Hans

hjem var meget almindeligt, det var trygt og godt.
Jesper fortæller, at han på mange måder har haft en god
og almindelig opvækst. Han havde kammerater og de gik
sammen i skole og til badminton. De besøgte hinanden
og gjorde, hvad drenge almindeligvis gør. Da han blev
ung, var han da også i byen og drak også alkohol, men
han var langt fra den værste i flokken. Ja nærmest
tværtimod. Det var tit ham der måtte køre bilen, for han
var den, der ikke havde drukket.

Jeg spørger lidt mere ind til barndommen og barndomshjemmet. Jesper fortæller, at hans far altid havde job
og moren passede hjemmet, men havde også småjobs
indimellem. De boede det samme sted hele livet og
hjemmet blev passet flot og fint og der var aldrig økonomiske problemer. Faren gik meget op i, at enhver skulle
passe sit.
På alle måder føler Jesper, at hans hjem og opvækst var
helt almindelig. Det mest ualmindelige var måske, at

han var enebarn, men det var ikke noget, han tænkte ret
meget over i barndommen.
Der indtræder dog en hændelse d. 16. oktober 1985,
hvor Jesper 14 år. Han er næsten lige blevet konfirmeret
og så dør hans far pludselig. Jesper finder et album frem
fra begravelsen. Der er blandt andet et billede, hvor der
står en flok mennesker omkring graven. Jesper er også
på billedet, men han står lidt ude til den ene side, faktisk
lidt fra de andre og kigger hen mod de andre mennesker.
Da Jesper viser mig billeder, siger han: ”Der står jeg. Det
ser ud som om, at jeg ikke fatter en skid og bare kigger
på de andre.”
Vi kommer til at snakke om det traumatiske i, at miste
sin far midt i teenageårene. Jesper har aldrig rigtigt
tænkt over, hvad det har haft for betydning for ham.
Som snakken skrider frem, bliver det dog meget tydeligt,
at en stor del af Jespers liv, faktisk er gået med, at hans liv
skulle ligne farens liv.
Faren gik meget op i, at haven og huset skulle se godt
ud. Han havde også en stor ære i, at alt var betalt og
man klarede sig. Faren arbejdede som arbejdsmand og
var vellidt og dygtig til sit arbejde. Jesper fortæller at
der aldrig manglede noget, så faren må have tjent godt,
konkluderer han.
I snakken om faren kommer Jesper også ind på alkohol.
Ikke at han betragtede sin far som alkoholiker og han
følte hellere ikke, at alkohol var et problem i hans
barndomsliv, men alligevel har han bemærket, at på
næsten alle billeder af faren og familien, så er der
alkohol på bordet. Når han tænker sig om, så husker han
godt alkohol som en følgesvend i barndomshjemmet,
men ikke noget han mindes, at han dengang tænkte
over. Jesper kan godt se tydelige paralleller til sit eget liv.
Jesper begyndt at arbejde direkte efter han var færdig i
skolen. I første omgang på Corselitze, derefter ind som
soldat. Da det var overstået, fik han primært beskæftigelse indenfor entreprenørbranchen, hvor han var
dygtig til at udføre gravearbejde og generelt omhyggelig
og god til sit arbejde.
Han flytter sammen med en skoleveninde, de køber hus
og de når at bo sammen i 25 år, inden det hele falder
fra hinanden. Jesper fortæller med glæde i øjnene om

huset, haven og de ting, som han fik ordnet der. Det var
virkelig alt sammen i god stand, og Jesper elskede at gå
og holde sit hus og sin have.
Forholdet til konen var ikke dårligt, men på en eller
anden måde, så blev hverdagen en trummerum, som
Jesper aldrig rigtig selv fandt ud af, hvordan opstod. Det
var som om jeg bare drev med. Jeg var ikke typen, der
stillede spørgsmål eller krav, jeg gjorde bare det samme
dag ud og dag ind, uden at tænke ret meget over tingene.
På et tidspunkt må det være blevet for meget. Jeg
begyndte at drikke lidt. I starten var det ikke det store
problem, men det gav mig en ro, som jeg godt kunne li.
Skal jeg sige det lidt hårdt i dag, så hjalp alkoholen mig
med at holde livet ud. Jeg tænkte slet ikke tanken, at jeg
kunne vælge et andet liv.
Efterhånden fyldte alkoholen mere og mere og det blev
vanskeligt for mig at holde sammen på mit liv. Til sidst
mistede jeg kørekort, job og konen valgte at rejse. Så sad
jeg alene tilbage i huset og vidste faktisk ikke, hvad jeg
skulle gøre. Min gamle mor betalte et ophold ved på et
center ved Tjeje, hvor jeg kunne blive afruset. Jeg blev
afruset, men det holdt ikke ret længe, da min situation
ikke var ændret.
Til sidst var livet så uudholdeligt, at jeg ikke vidste,
hvad jeg skulle gøre. Jeg tror, at det var nogle familiemedlemmer, som hjalp mig med at komme på Sønderskovhjemmet. Her fandt jeg lidt ro og kunne bedre
håndtere mit alkoholmisbrug. Der var mennesker omkring mig, der var nogle som viste mig omsorg og var
opmærksomme på mig og der var en hverdag. Det
var de ting, som jeg havde brug for på det tidspunkt.
Jeg kom på værkstedet hver dag og var aktiv primært
i brændeproduktionen. Det sociale liv på værkstedet
mindede mig om mit arbejdsliv og det var gode minder.
Jeg har altid haft min største selvtillid i mit arbejde, for
jeg har altid vidst, at jeg var god til det.
Efter et godt ophold på Sønderskovhjemmet følte jeg
mig klar til at flytte ud i egen bolig. Mit hus havde
jeg i mellemtiden fået solgt, jeg flyttede derfor ud i et
lille lejet rækkehus. Allerede den første aften i egen

bolig mærkede jeg, at det ikke fungerede for mig. Jeg
mistede viljen til livet og havde ingen motivation for
at gøre noget som helst. Jeg havde fået en kat, den
passede jeg, men mig selv passede jeg slet ikke. Jeg
formåede ikke at pakke mine ting ud. Selvom de kom
fra Sønderskovhjemmet og hjalp mig med at pakke ud.
Det føltes ikke som mit liv og min bolig, men jeg var
nærmest en blind passager i eget liv.
Efter noget tid gik det helt galt. Jeg drak så voldsomt, så
jeg havnede i koma på sygehuset. De troede ikke, at jeg
overlevede, men på en eller anden måde må jeg have haft
en livsvilje som jeg ikke engang selv kunne mærke og jeg
kom mig faktisk bedre end nogen havde troet.
Det førte til et nyt ophold på Sønderskovhjemmet, hvor
jeg stadig er, her 2.5 år senere. Min situation er meget
anderledes, end da jeg kom første gang. Jeg har tydeligvis
skader af mit misbrug, som jeg ikke havde dengang. Jeg
kan ikke i samme grad medvirke på værkstederne, og
det gør mig ind imellem ondt.

Nogle dage, så drikker jeg, også selvom jeg ved, det ikke
er godt for mig og i sidste ende, kan koste mig livet. Jeg
kan bare ikke lade være. Nogle gange føler jeg, at jeg
straffer mig selv. Det er lidt som sangen med Bjørnskov,
på den ene side taler den meget til mig, men samtidig
kan jeg næsten ikke holde ud at høre på den, for den
konfronterer mig også. Det er ikke mit liv, jeg føler
mig ikke som en helt, og jeg føler mig skyldig i eget liv.
Jeg ved i hvert fald ikke, hvad min destruktive adfærd
kommer af. Jeg synes, jeg har haft en god opvækst og
haft rigtig meget godt i mit liv, men det hele er ligesom
smuldret for mig. Jeg kan ikke forklare hvorfor og leder
stadig efter svar på mit liv.
Jeg er glad for at være på Sønderskovhjemmet, det er
det eneste sted hvor jeg i øjeblikket føler, at mit liv kan
hænge sammen og jeg kan have overskud til at passe
bare lidt på mig selv. Jeg har flest gode dage her, og det
betyder rigtig meget for mig.
Mod slutningen af samtalen kommer vi til at tale om
farens død og hvad Jesper tænker, at det kan have haft

Men vi hang i
Troede på
Intet var
Umuligt for os
For os
Så imod
Alle odds
Kravlede vi
Langsomt op
Se os nu
Se os nu Vi er, vi er helte
Vi er, vi er helte
(Bjørnskov: Vi er helte)

at betydning for ham at miste sin far i barndommen.
Jeg kan ikke lade være med at kommentere, at denne
hændelse kan have haft stor betydning for det senere
liv, at han ubevidst har ville leve op til farens liv. Hans
værdier om, at alt skal være snorlige, der skal være
pænt og ordentligt og enhver skal svare sit. Men under
overfladen kan det være, at livet kan være svært at
håndtere og derfor bliver alkoholen en følgesvend. Da
jeg siger dette bliver Jesper meget stille. Han sidder og
kigger lidt og siger så, jeg har aldrig rigtig tænkt over,
hvad det har gjort ved mig, at min verden styrtede
sammen, da jeg var 14 år. Ikke alene styrtede den
sammen, men jeg fik aldrig rigtig forstået, hvad der
skete, og jeg har måske bare stået, som på billedet ved
graven, og set på det hele, men ikke rigtigt forstået, hvad
det gjorde eller fået bearbejdet nogle af tingene. Måske
har jeg ubevidst hele livet arbejdet på at gøre min far
glad, stolt og tilfreds.
Efter samtalen, tænker jeg meget over sangen med
Bjørnskov. For som de synger sidst i sangen ”…men vi
hang i, vi troede på intet var umuligt for os, så imod alle
odds kravlede vi langsomt op. – vi er helte”
Jeg håber, at vi på Sønderskovhjemmet kan være med til
at bære håbet og troen, så Jesper kan finde styrken til at
kravle op imod alle odds, for intet er umuligt for os.

Tak for gaver til gavn for vores mænd
Af Kim Eriksen, Sønderskovhjemmet

Igennem årene har vi modtaget mange gaver fra private,
fonde og foreninger, og vi er altid meget taknemmelige
for, når nogen tænker på os og vores mænd.
Vi fik f.eks. i årets løb 2 flotte pengegaver fra Lions Club,
som blev brugt på en markise, der hvor mændene sidder
på terrassen og snakker eller ryger. Det er til stor glæde
både vinter og sommer, da det er med til at give læ for
vejret og skabe hygge.
En anden gave var fra Kettinge /Bregninge sogn, her
var nogle penge tilovers fra et legat. Vi tænkte længe,
hvordan vi kunne bruge pengene i legatets ånd. Det blev
til en restaurering af vores gravsted, især gravstenene. I
alt den tid Sønderskovhjemmet har eksisteret, har vi haft
vores gravsted på Toreby kirkegård. Her kan beboere få
et sidste hvilested, hvis ikke der er andre steder for dem,
så kan de få lov at blive bisat blandt andre ”brødre” fra
Sønderskovhjemmet. Det er et smukt sted, men gravstenene var efterhånden blevet noget falmede. En del
af dem var omkring 100 år gamle, men de er stadig en
del af Sønderskovhjemmet. Et gravsted for Sønderskovhjemmet under sloganet ”ikke en spurv falder til jorden
uden at Gud er med i det” (Matt. 10, 29). Det er blevet så
smukt med de flot restaurerede gravsten og vi føler, at vi

på den måde har brugt gaven til, at bringe noget smukt
til nogle af de mænd, der gennem tiden har været en del
af Sønderskovhjemmet.
Andre gaver er brugt til oplevelser for vores mænd. Vi
har i det seneste år haft 2 spændende arrangementer for
mændene. Den ene gang havde vi besøg af Jes Holtsø,
ham fra Olsen-Banden og Huset på Christianshavn. Jes
kom og spillede og fortalte om sit liv og sin vej ud af
misbrug.
På samme måde havde vi en aften med skuespilleren
Allan Olsen, som bl.a. er kendt fra ”Mig og Charlie”
filmene. Han har også haft et liv i misbrug og ramte
bunden for 28 år siden. Siden der har han levet et liv helt
uden alkohol og har på den måde fundet glæde og værdi
i livet.
Begge aftener var gode oplevelser, hvor mange deltog og
lyttede, og vi er sikre på, at fortællellinger som dem Jes
og Allan kommer med kan være med til at styrke vores
beboeres indre kerne og dermed være medvirkende til,
at de bliver styrket i deres egne kampe.
Tak for alle gaver, som er til stor glæde for vores mænd
og vores arbejde i at støtte dem ud af hjemløshed og ud i
et liv med styrket indre kerne.

Corona, isolation og aktiviteter
Af Mikael Nymand Madsen, Sønderskovhjemmet

I en lang periode syntes det som, at vi på Sønderskovhjemmet var både kloge og dygtige, hvilket vi selvfølgelig
også er, da vi i første omgang formåede at holde
Covid19 fra døren. Mændene på hjemmet har været
gode til at passe på sig selv og følge anbefalingerne fra
myndigheder samt anvisninger fra personalet. Langt de
fleste af mændene på hjemmet har ladet sig vaccinere to
gange og af disse mænd er cirka halvdelen også blevet
vaccineret med det tredje stik. Fem af mændene på
hjemmet har på nuværende tidspunkt valgt vaccinen
fra. Til trods for, at vi i en lang periode troede vi kunne
gå på vandet med kun enkelte Covid19 ramte blandt
personalet, blev vi på den lange bane indhentet af den
kedelige virus. Denne gjorde først sit indtog blandt
personalet og senere hos mændene på hjemmet.
Mændene gik i første omgang fri, da de i stor udstrækning undgik unødig kontakt til verden udenfor Søn-

derskovhjemmet. Bagsiden af medaljen var, at den mere
eller mindre frivillige isolation førte til en længerevarende pause fra aktiviteter både i og udenfor hjemmet.
Mange kulturelle og sociale tilbud blev som bekendt
lukket ned, og vi modtog kun i meget begrænset omfang
besøgende udefra til hjemmet. Dog har vi omkring
hjemmet en skøn natur som under hele pandemien
er blevet benyttet flittigt til gå- og cykelture, og til
stadighed, bliver udnyttet til dette.
Den tredje bølge af Covid19 blev den, der næsten uundgåeligt fik fat i mændene på hjemmet, og i en kort
periode isolerede 3-4 mænd ad gangen, da disse var
påvist positive med Covid19. Efter nogle intense uger
fulgte der en stabilisering, hvor der kun var 1-2 af
mændene, som var smittet. I alt har 13 af mændene
været ramt af Covid19 og stort set alle personaler

har været smittet. Mændene på hjemmet, som var
smittet med Covid19, måtte lade sig isolere på deres
værelser, hvor de der ikke havde eget toilet, blev
tildelt et Coronatoilet som kun den Covid19 smittede
måtte benytte. Mens mændene var i isolation, sørgede
personalet for at mad/drikke og andre fornødenheder
blev bragt til mændenes værelser. Personalet var her
behørigt udstyret med mundbind og plastikhandsker,
når bakken blev overleveret i døråbningen.
Coronatiden skabte også muligheden for selvvalgt
isolation. Især omkring det ellers så tidligere stærke
spisefællesskab er der nu kommet ny tider på
hjemmet. Vi har nu buffet til morgen og aften, samt
middagsservering fra madstationer, der gør det muligt
at tage maden med på eget værelse. Denne tendens er
fortsat, også efter genåbningen af vores samfund, hvilket
vi på hjemmet er opmærksomme på. Derfor tilbydes
social spisetræning sammen med de mest selvisolerede
beboere i den udstrækning beboeren kan motiveres til at
spise sammen med personalet.
Covid19 har været et langt sejt træk. Vi er som alle andre
i samfundet blevet mødt af en række krav, der har givet
os udfordringer i hverdagen. I en lang periode var der
krav om Corona pas for stort set alt, hvad mændene
skulle deltage i udenfor hjemmet. Til læge, skadestue,

sygehus og Borgerservice med mere skulle der fremvises
et Corona pas eller en ”frisk” test. De af mændene der
endnu ikke var vaccineret, skulle forbi et testcenter for
at fremskaffe en ”frisk” test, som så kunne fremvises
på mobilen eller eventuelt printes hjemmefra. De fleste
kørsler til test kunne koordineres ud fra vores fælles
kalender og planlægges således at flere kørte sammen
til testcenter. Senere ved den delvise genåbning af
samfundet steg behovet for testning yderligere, da mændene så småt begyndte at deltage i sociale og kulturelle
aktiviteter.
Efter en lang periode med isolationen var der et behov
for at genfinde de sociale og kulturelle aktiviteter både
i og udenfor hjemmet. Der har blandt andet været arrangeret teatertur, gokartkørsel, bowling med spisning, tur
til skydeklubben, hvor der har været stor tilslutning fra
mændene. På hjemmet har der været arrangeret foredrag, temaaften med mexicansk mad og udklædning,
bankospil, pandekagebagning med levende musik,
hvilket har været med til at bringe mændene tættere på
hinanden og styrket det sociale fællesskab. Fremadrettet
bliver der også arbejdet med nye aktiviteter, såsom fisketure og badeture. For samtlige aktiviteter gælder, at de
er med til at understøtte mændenes vej ud af isolationen
og samtidig fungerer som socialpædagogiske interventioner, der hjælper mændene på hjemmet med at genfinde det åbne samfund, som vi kender fra før Corona.

Andagt: At blive set
Af Kim Eriksen, Sønderskovhjemmet

Søren Bruun og hunden Nuser sidder sammen på en
badebro. Pludselig siger Søren Bruun: ”tænk sig en dag
skal vi alle dø.”, hvortil Nuser svarer: ”Ja, men alle de
andre dage skal vi leve.”
Det er tankevækkende, hvordan et livsperspektiv kan
sætte rammen for vores liv. Har vi fokus på det mulige
eller det umulige?
Når man går i hverdagen på Sønderskovhjemmet, kan
det godt være hårdt at høre på de mange alvorlige og
tragiske skæbnefortællinger, som møder os hver dag. For
der er ikke et eneste menneske, som har valgt at bo på
Sønderskovhjemmet for sjov. Alle har drømmen om at
finde det gode liv, det liv, hvor man gør alle de gode ting
som man gerne vil og ikke er destruktiv med misbrug
og udstødelse fra samfundet. De drømmer alle om livet
med familie, job, tryghed og stabilitet. For mange er det
tit bare så langt væk, at det efterhånden har fortegnet sig
som en tåget drøm, som er så fjern fra virkeligheden, at
de slet ikke kan forholde sig til det, men kun kan have
tanke på dagen nu og gerne lukker øjnene for livet der
kommer. De er det, vi med Per Revsteds ord kalder
latent motiverede. Der er en lille motivation for at
handle på livet, for de har mistet håbet og troen på egen
tilværelse og har måske øjnene rettet mod, at en dag skal
de dø og hvad så?
I 2021 mistede vi Bjarne på Sønderskovhjemmet. Han
vidste godt, at hans helbred var dårligt, og han slet ikke
kunne klare det som han tidligere havde magtet. Vi var
i gang med at arbejde på en førtidspension, men faktisk
var hans tidligere gode arbejdsliv en barriere for ham.
Indimellem havde systemet vanskeligt ved at tro på
Bjarnes fortælling, om hvordan han havde det.
I forbindelse med udredningen til førtidspensionen blev
han indkaldt til en arbejdspsykologisk udredning i Gentofte hos en psykiater deroppe. Jeg kørte med ham til

Gentofte og på vejen derop var der ikke meget tiltro til,
at denne samtale ville føre noget godt med sig, det var
nok som med alle de andre ting, at ingen troede rigtig på
ham.
Imidlertid viste det sig at være en fantastisk psykiater,
som gjorde sit arbejde godt og grundigt og så det
menneske som stod foran ham, for hvad mennesket var
og ikke hvad det havde været. Han spurgte nærværende
ind til livet og han fik Bjarne til at lave forskellige
øvelser. Efter halvanden time var undersøgelsen forbi
og psykiateren sagde: ”Jeg har haft mange patienter
igennem som har søgt førtidspension, men jeg kan ikke
huske, at jeg tidligere har haft en, hvor det var så oplagt,
at der ikke var mere arbejdsevne.”

Selvom det på nogen måder var en meget nedslående
besked, så var det for Bjarne det mest opløftende, der
kunne blive sagt. Han følte sig hørt og set. Der var en
anerkendelse i psykiaterens ord, for han sagde det som
beboeren selv følte om sit liv, men som han ofte følte
ikke blev hørt eller set.
Livet handler mange gange om at blive hørt eller set
uanset hvad det er, vi bliver hørt eller set for.
Det er en af de ting, som fortællingerne om Jesu’ møde
med mennesker ofte indeholder. Han ser mennesket
som det er og der hvor det er. Han fordømmer ikke,
men pakker hellere ikke sandheden ind. Jeg kan ikke
lade være med at tænke på mødet med den samariske
kvinde ved brønden (Johs. Kap. 4). Hun er udskudt af de
andre, kan ikke engang hente vand sammen med dem,

men må hente vand i middagspausen og så henvender
Jesus, en jødisk mand, sig til hende. Det forstår hun ikke,
men hun møder ham og hun møder evangeliet og ”livets
vand” gennem ham.
Hjemturen fra psykiateren var fantastisk. Jeg mærkede
Bjarne så opmuntret som jeg aldrig havde set ham før og
desværre hellere ikke skulle komme til at se igen.
Få uger efter besøget hos psykiateren blev han desværre
ramt af en blodprop i hjertet og døde. Han nåede ikke at
få sin førtidspension, men han nåede det som var endnu
større, han nåede at møde et menneske som så ham lige
som han følte, at han var indeni.
Æret være Bjarnes minde.

Statistik
Af Kim Eriksen, Sønderskovhjemmet
Udskrevet

Procent i 2021

Procent i 2020

Procent i 2019

40 beboere

44 beboere

48 beboere

Egen bolig

38

57

44

Ukendt ophold

23

23

15

Andet tilbud

18

2

13

Andet forsorgshjem

5

9

10

Sygehus

3

0

8

Død

3

2

8

13

7

2

100

100

100

Antal udskrevne

Bortvist
Udskrevet i alt

Når man umiddelbart ser på tallene, kan det se ud som
om, at 2021 har været mindre succesfuldt m.h.t. udskrivninger end de foregående år. Der er nemlig et fald i antallet af beboere, som er udskrevet til eget hjem. Det
er nok for simpel en historie alene at fokusere på de
beboere, som er kommet videre til eget hjem, for også
de beboere, som har fået et andet tilbud, er udtryk
for beboere, som er blevet hjulpet videre til rette sted
gennem opholdet på Sønderskovhjemmet. Lægger man
de to tal samme, viser det sig, at vi meget stabilt ligger på
godt og vel over halvdelen, som kommer videre enten til
egen bolig eller egnet botilbud.
I forbindelse med hjemløsekonferencen i Maribo blev
der fortalt fra Odense, hvor man havde haft en stor
indsats ud fra ”Housing first” strategien, at det var lykkedes at hjælpe lige omkring halvdelen af de hjemløse
og løfte dem ud af hjemløshed. Ser vi på vores tal, er det
meget lig tallene fra Odense, at godt og vel halvdelen
bliver hjulpet videre og ud af hjemløsheden.
Der kan være mange forklaringer på, hvorfor ikke flere

bliver hjulpet ud af hjemløsheden, og derfor hilser vi
også den nye hjemløse-strategi velkommen. Det er
vigtigt, at der er politisk fokus på, at vi bliver endnu
bedre til at hjælpe de mest udsatte borgere i vores
samfund ud af hjemløshed og social deroute.
Der tales meget om, at hjemløse har tendens til at flytte
fra det ene forsorgshjem til det næste. Som det fremgår
af vores statistik, er dette tal støt faldende for Sønderskovhjemmets vedkommende. Kun 2 beboere er flyttet
fra Sønderskovhjemmet og til et andet forsorgshjem.
Den ene var en som kom fra en andet forsorgshjem,
men efter få dage på Sønderskovhjemmet valgte at flytte
tilbage til det andet forsorgshjem. Der er således tale om
en meget lille del af vores beboere, som kommer videre
til et andet forsorgshjem. Det hænger sammen med,
at vi som udgangspunkt ikke tror på, at det hjælper en
beboer at skifte mellem forsorgshjem og begynde forfra
med nye faglige omsorgspersoner. I stedet vil vi gerne
støtte beboerne til at arbejde med sin problematik i den
ramme, som han er sat i på Sønderskovhjemmet. Vi

Egen bolig

Ukendt ophold

Andet tilbud

mener, at rammerne og fælleskabet på Sønderskovhjemmet er et godt udgangspunkt for at tilegne sig gode
kompetencer i forhold til at indgå i samvær med andre
mennesker f.eks. i en opgang eller en lejlighed, hvor der
er forventninger til, at man tager hensyn til hinanden.
Vi har udskrevet lidt færre beboere i 2021 end de
foregående år.

Andet forsorgshjem

Sygehus

Død

Bortvist

Det hænger sammen med, at det ind imellem er meget
vanskeligt at finde boliger til vores beboere. Der kan
være nogle økonomiske udfordringer, da de færreste
boliger kan betales med en kontanthjælp, men vi oplever
desværre også ind imellem udfordringer med, at når
beboerne kommer fra et forsorgshjem, så er de ikke altid
lige velkomne hos private udlejere.

Livet på værkstedet
Af Mikael Nymand Madsen, Sønderskovhjemmet

Mange af mændene på hjemmet har en håndværksmæssig
uddannelse bag sig, som tidligere har dannet grundlaget
for et stabilt og meningsgivende liv. Til trods for at livsbetingelserne for mange af mændene har ændret sig er
den faglige stolthed ikke forsvundet. Den er måske ikke
det første vi får lov til at se, men over tid kan den faglige
stolthed fremelskes og genfindes, såfremt det sker i de
rigtige rammer. Og disse rammer kan skabes i værksteder
på Sønderskovhjemmet. Nogle af mændene arbejder
bedst alene, mens andre gerne arbejder sammen et par
stykker, hvilket løbende bliver tilpasset, når opgaver skal
udføres eller mændene selv kommer med ønsker til ting
de gerne vil lave.
På værkstedet bliver der udført mange forskelligartede
opgaver, og renovering af kirkebænke fra Kettinge Kirke,
er et godt eksempel herpå. Træet bliver afmonteret og
metalsiderne bliver slebet ned med en stålbørste, som
er monteret på en boremaskine. Der bliver skåret nyt
hårdttræ ud som bliver præcist tilpasset og faset på alle
kanter. Herefter bliver alle dele omhyggeligt malet flere
gange inden bænken bliver samlet med nye blanke skuer,
som matcher det færdige resultat.
Mændene er også beskæftiget med vedligeholdelse og
renovering af Sønderskovhjemmets maskiner. En traktor
der skal have udskiftet en olieslange, skiftet et filter
eller monteret et rotorblink, er opgaver som mændene
på smedeværkstedet står klar til at løse. Da hjemmets
brændevogn skulle renoveres, kunne du møde en storsmilende smed der bankede rust. Der blev svejset og
slebet, hvilket indhyllede smeden i sort støv og alligevel
gav han udtryk for at være glad og tilfreds med dagens
arbejde. Han kan stadig sit håndværk, og netop det er
med til at styrke hans selvværd samt give ham oplevelsen
af at være med til at gøre en forskel.

Cykler og knallerter har deres egen afdeling på værkstedet. Et særskilt rum behørigt indrettet med både
trykluft og værkstedslift. Når der fra tid til anden er brug
for en lapning eller et eftersyn kan dette klares på vores
cykel- og knallertværksted. Her kan man få hjælp til
det meste, men der er selvfølgelig også mulighed for at
skrue selv. Til det mere omfattede ”skruearbejde” råder
værkstedet over en hjemmelavet værkstedslift, selvfølgelig
opfundet og bygget af mændene selv. Den er bygget af en
gammel hospitalsseng og kan nemt løfte både cykler og
knallerter op i en god arbejdshøjde. Hjemmet råder over
5 cykler som mændene kan låne. Disse bliver serviceret
på cykel- og knallertværkstedet ligesom der løbende
bliver istandsat brugte cykler. Mændenes egne cykler og
knallerter finder også vej til værkstedet, når der er brug
for lille eller stort service.
Vi oplever, at mændenes kompetencer kommer til udtryk
i det fysiske arbejde, hvilket er med til at understøtte dem
i at få en meningsfyldt tilværelse under deres ophold på
Sønderskovhjemmet. Brændeskæring og -kløvning er
stadig en vigtig aktivitet på værkstedet, både i tilblivelsen
af brændet men også i arbejdet med at levere det ud til
kunderne. Til dagligt er 5-6 mand beskæftiget i brændeværkstedet, hvor de har deres vante gang. Hjemmets
traktorer forlader dagligt matriklen med en af hjemmets
rutinerede traktorførere. Efter sig trækker de vores
brændevogn med et helt læs brænde eller stedets store
trailer, som kan laste op til to brændebure.
På træværkstedet bliver der renoveret og produceret
alt mellem himmel og jord. Af de lidt mere specielle
opgaver kan nævnes tilblivelsen af en tømmerflåde.
Projektet blev ledet af en værkstedsmedarbejder
og tømmerflåden ændrede løbende udseende efter
mændenes opfindsomhed og kreative evner. Der bliver
dog også lavet helt traditionelle opgaver på træværkstedet

som f.eks. juletræsfødder i forskellige størrelser og trykimprægnerede rammer til pileflet. Pileflet hegn laves
stadig på specialmål og efter særlige ønsker, hvor særligt
et bestemt ønske til pileflet i ramme må siges at være
specielt; nemlig et sandkasselåg.
Ud over rammer til pileflet skaber vi på stedet også særlige rammer for gode og kreative ideer, hvilket opførelse af
et stort væksthus er et godt eksempel på. En af hjemmets
nuværende beboere, har tidligere opført et væksthus i
mindre målestok og forelagde ideen om at opføre et lignende på Sønderskovhjemmet. Efter en kort undersøgelses- og planlægningsfase blev der givet grønt lys og projektet blev sat i søen. Idémanden til væksthuset styrede,
støttet af værkstedspersonalet, byggeriet af væksthuset
igennem alle dets faser. Undervejs har der været udført
både grave, svejse og tømrerarbejde, hvilket har krævet
mange hjælpende hænder undervejs i byggeriet. Og
særligt til ”rejsegildet” blev vi alle mindet om, at det giver
god mening at ”hjælpes ad”. Arbejdet med ”finpudsningen” og indretningen af væksthuset har beboeren bag
projektet brugt mange timer på. Væksthuset er helt
specielt indrettet med plantereoler og vandingssystem,

men kig selv forbi huset og oplev det unikke væksthus,
du kan helt sikkert få et par gode ideer til drivhuset
derhjemme.
Et af de nyeste tiltag på værkstedet er vores skraldeture.
Her er en medarbejder og en beboer fælles om at læsse
vores trailer med forskelligt affald, hvorefter vi kører det
på genbrugspladsen. Og ja, der er en dybereliggende
mening med aktiviteten! Det fysiske arbejde gør noget
godt for de fleste og når snakken falder på de ting, vi
smider på traileren, begynder den vigtige samtale.
Samtalen er med til at danne den vigtige relation mellem
beboer og personale. Det kan være ting som vi begge
kan huske fra vores barndom, som ryger op i traileren.
En ordentlig kasse af et fjernsyn eller en gammel sofa,
der vækker minder fra tiden hos bedsteforældrene. Her
har vi mulighed for at snakke om opvæksten, skoletiden, ungdomslivet, arbejdslivet eller bruddet med
familien som beboeren måske ikke har talt med i flere år.
Mulighederne er mange, når medarbejder og beboer er
sammen på tomandshånd. Det der er startet som en fysisk
aktivitet har gode muligheder for at blive til den relationsog motivationssamtale, der fremadrettet kan understøtte
det socialpædagogiske arbejde.

Sommerfest
Sønderskovhjemmet

d. 12. juni 2022 kl. 13.30-17.00
Alle er velkomne - alt er gratis

Kl. 13.30
Kl. 13.45
Kl. 14.00
Kl. 14.30
		
Kl. 15.00
Kl. 16.00
Kl. 16.30
Kl. 17.00

Forstander Carsten byder velkommen og orienterer om dagens program
Andagt ved Næstformand for bestyrelsen Søren Winther Nielsen
Postorkestret underholder
Kagebord med kaffe og te
Evt. mulighed for gæster at se værkstedet og dyrene?
Signe Wenneberg holder foredrag: Hverdagsaktivisme på Lolland
Postorkestret underholder
Mulighed for at se veteranbiler og måske køre en tur i dem
Sommerfesten er slut

