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Formandens ord
Af Arne Høegh, bestyrelsesformand

I Sønderskovhjemmets mere end 100 årige historie,
som har budt på mange udfordringer, havde ingen vel
i deres vildeste fantasi forestillet sig, at der i Marts 2020
skulle udbryde en pandemi, som i løbet af ingen tid
ville betyde, at samfundet skulle lukke helt ned, og at
kontakten med andre mennesker skulle begrænses mest
muligt, at vores traditionsrige sommerfest måtte aflyses,
at samfundet kun momentvis begyndte at slække på
restriktionerne, for så sidst på året at lukke totalt ned
.For en institution som Sønderskovhjemmet har det givet
mange udfordringer, men ordene ”hjælpes ad ” har fået
endnu større betydning, og det er lykkedes ved fælles
hjælp at holde coronaen fra døren takket være beboere
og personale, som alle har ydet en kæmpe indsats.
Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til alle –
GODT GÅET.
Året 2020 blev også året hvor Torben Granfelt vores
forstander de sidste 5 år, af personlige årsager valgte at
gå på pension. Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor

tak til dig, Torben, for de 5 år. Du tiltrådte i en periode,
hvor der var megen blæst omkring hjemmet, men du
formåede med din stille og rolige facon, dels at højne
fagligheden og dels at få bragt ro på hjemmet. Som
formand for bestyrelsen vil jeg sige dig tak for et godt
samarbejde. Jeg håber at du vil mindes din sidste dag på
hjemmet med glæde.
1.februar 2021 startede vores nye forstander, Carsten
Henningsen, som ny forstander på Sønderskovhjemmet
Carsten har en solid faglig viden om netop den målgruppe som hjemmet beskæftiger sig med, idet han har
en fortid som leder af botilbuddet Fjordvang på Saxenhøj de sidste 14 år. Bestyrelsen byder Carsten velkommen og ser frem til et godt samarbejde
Grundet den usikre udmelding fra regeringen er det
med stor beklagelse, at vi i bestyrelsen endnu en gang
har besluttet at aflyse årets sommerfest.
Til slut skal der lyde en stor tak til alle, der har betænkt
hjemmet med en pengegave stor eller lille.

Årsberetning 2020
Af Carsten Henningsen, forstander Sønderskovhjemmet

Der er nu gået 3 måneder siden, jeg 1. februar startede
som forstander på Sønderskovhjemmet. Jeg synes tiden
er gået stærkt, det føles bare så rigtigt at være blevet en
del af dette fantastiske sted. For mig er det et drømmejob, og jeg er taknemmelig over at få muligheden for at
være forstander på Sønderskovhjemmet. Jeg kommer
hertil med et alsidigt arbejdsliv i rygsækken. Jeg er helt
oprindeligt uddannet som kontorassistent i en økonomiafdeling i DSB. Jeg har et svendebrev som bygningsmaler
og er uddannet social- og sundhedsassistent. Jeg har
arbejdet inden for socialområdet i 14 år på Saxenhøj. Jeg
har løbende uddannet mig og har været så privilegeret
at blive uddannet som både superbruger og supervisor i
motivationsarbejde af Per Revstedt selv. Jeg har Diplom

i ledelse og kommer fra en stilling som afdelingsleder på
et botilbud for aktive misbrugere.
Men faglighed gør det ikke alene, det kræver også vilje
og næstekærlighed. Jeg ved godt, at jeg ikke kan redde
hele verden, men jeg tror på, at hvis vi alle gør noget
godt i den del af verden vi har berøring med, så bliver
verden til et bedre sted. Sønderskovhjemmet er et særligt
sted, det fornemmer man hurtigt. ”At være et hjem for
dem som intet hjem har” er ordene fra hjemmets stifter,
Bodil de Neergaard. Et hjem er så meget mere end tag
over hovedet. At være hjemme er en følelse. At føle
sig hjemme er ikke noget som man kan købe eller leje,
derfor kan man være hjemløs, selvom man har en bolig.
Man kan være hjemløs i sin egen krop og have svært ved

at finde ro og hvile. Derfor er det at arbejde med hjemløshed en kompleks opgave.
Kompliceret og dog alligevel simpelt for en af de
fornemmeste opgaver vi har som socialarbejdere er at
være bærer af håbet. ”Ingen er håbløs” 3 ord sagt af Per
Revstedt og som er en grundsten i mit arbejde. Alle
mennesker ønsker inderst inde noget godt for sig selv
– har en positiv kerne. Håbet ligger hos nogen bare i
dvale og skal vækkes og plejes. Med den rette støtte, kan
håbet vokse sig så stort, at man får mod på forandring.
Hvis ikke den enkelte selv ønsker forandringen, er den
ikke varig. Det er her, de 2 ord, som står under Fru
Neergaards portræt i spisestuen, virkelig giver mening
– ”hjælpes ad”. Det er nemlig det vi skal. Vi skal følges
med den enkelte i fælles forståelse om retningen. Vi

bærer troen og håbet for den enkelte og hjælper med at
finde de værktøjer, der skal bruges undervejs. ”Hjælpes
ad”- i fællesskab finder vi vejen hjem, for alle fortjener at
finde og skabe et sted, hvor de føler sig hjemme.
Jeg ser frem til mange år på Sønderskovhjemmet. Det
er et godt sted, som løbende udvikler sig. I den gamle
forstanderbolig er jeg stødt på et billede som rummer
et godt citat af Fru Neergaard ”intet varer evigt – undtaget forandring”. Selvom Sønderskovhjemmet langsomt
forandres, er jeg sikker på, at de solide værdier som
hjemmet bygger på altid består som et solidt fundament.
Vi skal blive ved med at være ”et hjem for dem som
intet hjem har”. Et sted hvor trætte sjæle først finder ro
og hvile og sidenhen hen styrken, håbet og modet til at
skabe sit eget hjem, hvor end det så må være henne.

Jeg vil leve
En beretning om de første 50 år i Ricky’s liv
Jeg kom ind i misbrug, fordi det var populært at gøre
som de større drenge. Jeg gik sammen med mine søstre
som er 4 og 6 år ældre end mig, og jeg syntes, det var sejt
at være samme med dem og deres kammerater.
Allerede som 11-årig begyndte jeg at sniffe benzin. Det
var en som hed Rene som lidt foran, og vi andre ville
ikke stå tilbage. Han var én vi så op til, men han var også
den som vi var lidt bange for. Han skulle altid prøve det
som vi andre ikke rigtig turde.
Da jeg var 12 begyndte jeg at stjæle for at få råd til
cigaretter, alkohol m.v. Senere lavede jeg lidt indbrud og
allerede som 13-årig lavede jeg mit første røveri. Jeg troede, at købmanden havde en masse penge i kassen. Jeg
var så dum, at jeg gik hen hos den lokale købmand, som
udmærkede kendte mig, så jeg var ret let at få fat i.
Det resulterede i, at jeg blev anbragt udenfor hjemmet.
Hvilket betød at jeg kom ud at sejle med ”Ilholm” og
”Fortuna Bay”, to skibsprojekter, hvor vi kom verden
rundt. Det var meningen, at jeg skulle straffes og rettes
op. I mine øjne var der dog ikke meget straf i det. Jeg
følte nærmest, at jeg blev belønnet for mine handlinger.
Det var en fed tid, da jeg sejlede, men da tilbuddet
stoppede, så stod jeg bare der.
Hvad skulle jeg nu? Jeg var ikke som de andre, og jeg
havde også stadig mit misbrug. Det førte til en kaotisk
tid i mit liv. Jeg forsøgte at komme i gang. Begyndte
på mange forskellige uddannelser, men fik aldrig gjort
noget færdigt.
Mit liv kørte helt af sporet. Jeg bliver involveret i meget
kriminalitet, men især rammes jeg af, at jeg er med til
at smugle 150 kg hash ind i landet, som skulle videre til
Norge. Politiet havde dog mistanke, og via aflytninger
endte det med, at jeg fik en dom på 18 måneders fængsel. Dem fik jeg lov at afsone i Jyderup Statsfængsel. Det
var det værste, der kunne ske for mig, for gennem fængslet blev jeg introduceret til rockermiljøet. De kunne
bruge mig, for jeg var god til at ”lave penge”.

På et tidspunkt møder jeg en sød kæreste, som har en
datter på 10 måneder. Den kærlighed jeg mødte og lysten til at være kæreste og stedfar for dem, gjorde noget
ved mig. Jeg fik lyst at lave en ændring i mit liv. Selvom
man har lyst, så er det ikke altid, at man kan slippe så let
ud af det miljø som jeg var en del af på det tidspunkt. De
kidnappede mig og truede med at klippe mine fingrene
af. De stillede mig det alternativ, at jeg i stedet kunne
gøre dem 2 tjenester. Jeg hjalp dem med at stjæle 2 biler
og derved fik jeg lukket mit samarbejde med rockermiljøet. Det gav mig meget ro, men stadig var jeg et sted,
hvor jeg slet ikke havde styr på mit liv.

D. 12. januar 1995 føder min kæreste vores søn. Det er
samme dag, at jeg første gang tager heroin. Som nybagt
far får jeg besøg af et par kammerater, og de synes, vi
skal ”fejre” det, og derfor introducerer de mig til at ryge
heroin. Herefter er jeg fanget i heroin-misbruget og det
går stærkt. Efter lidt tid kan jeg finde mig selv som junkie og som klient på misbrugscentret og er på metadon.
Min kæreste er sød og holder mig faktisk ud indtil
1998. Der knækker mit liv helt og jeg er for første gang i
døgnbehandling for mit misbrug. Jeg er herefter i næsten
uafbrudt behandling i 4 år, hvor jeg til sidst ender med at
blive clean.

Herefter har jeg 5 år ude af misbrug. Jeg oplever, at mit
liv går godt. Jeg hjælper til mange steder og tager også
selv en misbrugsvejlederuddannelse som jeg afslutter
i 2003. Jeg får også efterfølgende job som misbrugsbehandler. Skulle faktisk have en stilling i Jyderup Statsfængsel, så det var som om, at ringen var lukket, men det
var den ikke helt.
Jeg synes mit liv gik så godt, at jeg havde lyst til at fejre
det. Den eneste måde jeg kender til at fejre tingene på, er
ved at tage stoffer. Så samtidig med jeg vejledte andre, så
begyndte mit eget misbrug at tage overhånd igen.
Jeg møder en sød pige, som skaber noget stabilitet i mit

liv. Jeg er fortsat i misbrug, men på en eller anden måde
støttede hun mig til, at livet hænger sammen i en eller
anden forstand. Vi har faktisk 10 år sammen, hvor vi gør
meget af det, som andre mennesker gør, men stadig var
jeg i hele fasen i stofmisbrug. Jeg får også skabt en god
relation til både min søn og min papdatter fra tidligere
forhold. Vi rejser på ferier, og egentlig fungerer mit liv
på mange måder på trods af misbruget. Til sidst bliver
det dog for meget for hende. Jeg troede det fungerede og
havde slet ikke øje for, hvor meget min kæreste gjorde
for, at det skulle hænge sammen. Til sidst vælger hun at
sige stop!
Mit liv vælter. Det ”sprænger helt i luften” og jeg finder
mig selv som hårdkogt narkoman med sprøjten i armen
som en fast følgesvend. Jeg var blevet afhængig af at have
en nål i armen.
Jeg rammer bunden. Har ingen faste stedet at bo, har
intet styr på mit liv og er bange for at miste mine børn
og mit liv. Jeg mærker, at børnene er angste og er tæt på
ikke at kunne håndtere kontakten til mig.
Tilfældigt hører jeg om, at der er noget som hedder
forsorgshjem. Jeg tænker, at det er der jeg skal søge hen,
for jeg har brug for omsorg, tag over hovedet og et sted,
hvor jeg kan få lidt ro på mig selv og mit liv. I første
omgang kommer jeg på Roskildehjemmet. Efterfølgende
er der en periode, hvor jeg bliver smidt ud fra flere
forsorgs-hjem grundet, at jeg blev vred og udadreagerende. Til sidste ender jeg i august 2017 på Sønderskovhjemmet. Jeg havde mistet håbet og troen på livet og
følte ikke, at jeg kunne synke dybere. I virkeligheden var
jeg så langt ude, at jeg bare ønskede at dø, men samtidig
var jeg heller ikke i stand til at tage mit eget liv.
Det er svært at sige, hvad det er der gør en forskel, da jeg
kommer på Sønderskovhjemmet. Jeg ved ikke, hvad det
er, men det er noget med, at her er brug for én. Her er
der et samvær og nogen som vil snakke med mig og lytte
til mig. Her er ting at tage sig til. Det lyder måske banalt,
men bevidstheden om, at ingen fik kartofler til middag,
hvis ikke jeg skrællede dem, fik mig til at holde fast i
mine opgaver.

Jeg føler, at jeg på Sønderskovhjemmet har fået genskabt
håbet i mit liv. Jeg er begyndt at tro på en fremtid. Jeg
har fået god kontakt til mine børn og mine søskende.
Jeg kan tage på weekend hos dem og ikke kun være til
besvær, og nu skal jeg snart videre.
Det er svært at tænke på, at jeg skal ud og stå på egne
ben igen. Nogle gange skræmmer det mig, og andre
gange så tænker jeg, hvor er det fantastisk, at jeg er kommet så langt, men det er ikke let.
Jeg har fået førtidspension og dermed mere ro på mit liv,
bedre økonomi og kan strukturere mit liv derefter. Den
indre ro giver mig styrke.
Jeg er begyndt at arbejde med 12-trinsprogrammet, som
er den behandlingsform, som knytter sig til Minnesotamodellen. Jeg er stadig på metadon. Jeg har nogle gange
lyst til at slippe metadonen, men er også bange for at
give helt slip. Kan jeg bære at holde fast i det gode liv
som jeg faktisk har nu?
Jeg føler mig styrket, og føler jeg er klar til at komme
videre, men når man har været ude og ramme bunden så
dybt som jeg har gjort, så ligger der altid en flig af angst
for få et tilbagefald. Det vil jeg ikke. Jeg vil mit liv, jeg vil
mine børn, og jeg vil leve.

Eftertanke fra en bisættelse
Af Kim Eriksen, Sønderskovhjemmet

Fornylig var jeg til bisættelse i Klosterkirken for at sige et
sidste farvel til en tidligere beboer.
Ikke et menneske, som fik et langt liv, han blev såmænd
kun 52 år. Den unge alder til trods, var vi alle enige om,
at det var godt, at han endelig fik fred, for den sidste
del af livet havde ikke været særlig let. Et menneske for
hvem drømmene og muligheder var blevet slukket, da
han ikke længere så muligheden for at gå på jagt eller
fiske og til sidst var endt i en kørestol på et plejehjem.
Ikke en god sidste tid og måske også derfor, at han til
sidst ikke længere kunne klare kampen for et bedre liv.
Da jeg sad der i kirken og hørte præstens ord gik det op
for mig, at midt i bisættelsens sorg og savn, så opstår
der også noget andet. Hvor beboerens sidste mange år
havde været præget af misbrug, svigt, selvbebrejdelse og
bekymring, så var det som om alt dette ved begravelsen

blev visket rent, slettet fra tavlen og tilbage stod mennesket som det var.
Præsten fortalte ikke om hvordan vedkommende havde
levet sit liv, fortalte ikke om nederlagene og de tabte
kampe. I stedet fortalte præsten om drømmene, om
det uskyldige og livskraftige barn, om glæder, venner,
interesser og oplevelser. Præsten fortalte også om at
de gode år, de gode oplevelser i mandens liv. Ikke det
allersidste år, men de år som gik forud for det, hvor han
havde mange gode perioder, fik bygget et hjem op og
fik genoptaget nogle af ungdommens interesser. Kort
sagt et menneske som lykkedes, som udrettede noget og
nåede mange af sine mål og drømme. Jeg sad og tænkte
lidt og nåede frem til, at sådan er det i grunden tit med
begravelser. Vi kigger ind bag mennesket, vi ser det hele
menneske og ser, at inde i enhver af os er der et lille

uskyldigt barn, et menneske, som engang har leget og
drømt og for hvem livet har ligget åbent. Et menneske,
som har forestillet sig mange gode tanker om livet, men
som måske ikke har haft de rette muligheder, rette psyke
eller rette betingelser for at realisere det.
Jeg kom til at tænke på mange af de fortællinger, som
vi kender fra Det Nye Testamente, når Jesus møder
mennesker på sin vej. Han har også mødt mange af
de mennesker, som havde fejlet, levede på kanten eller
var udskudte af fællesskabet. Mennesker som man gik
udenom og mest af alt så som besværlige og i vejen.
Skøger, spedalske, bedragere, folk med anden hudfarve,
nationalitet eller tro. Alle sammen mennesker, som
var sat udenfor og som ingen ville have med i det gode
selskab. Når Jesus mødte mennesker, var det aldrig med
fordømmelse eller vrede, men Jesus så dem lige i øjnene,
kiggede igennem dem og så mennesket bag. Han så, at
der i ethvert menneske gemmer sig mere end det, vi ser
ud som, at der inde bagved gemmer sig et kærligt menneske, som gerne vil det gode liv.
Det vidunderlige ved begravelser og gode minder er, at
når tingene kommer på afstand, så har de gode oplevelser det med at rodfæste sig, mens de dårlige forsvinder
ud i glemslens univers. At når mennesket er væk, og vi
skræller ind til benet, så møder vi altid et menneske som

os selv, som har de samme følelser, tanker og drømme.
Det er også en god læring at tage med mig i arbejdet på
Sønderskovhjemmet. Vi kan godt åbne øjnene og se misbrugere, snyltere, forbrydere og mennesker som mange
går forbi på gaden og helst slår en stor bue udenom. Men
vi kan også åbne øjnene helt og se noget helt andet.
Jeg husker at Pia Raug engang havde en sang, som hed
”hvad ser du søster”. En sang som handlede om en ældre
dame, som sad ved livets slutning, Man kunne godt se
på hende som den gamle udslidte og snart ikke længere
eksisterende gamle kone. Men så man nærmere efter,
så fik man øje på mennesket inde bag. Lidt den samme
øvelse, som gælder i mødet med Sønderskovhjemmets
beboere, for hvis vi vil åbne øjnene og lukke sindet op, så
får vi øje på mennesket. Så ser vi håbet, drømmene og et
bankende hjerte
Godt at jeg har fået briller, så jeg kan se livet klarere.
Til begravelsen sang vi Jakob Knudsens smukke salme
”se nu stiger solen”, hvor et af versene lyder:
Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

Statistik
Af Kim Eriksen, Sønderskovhjemmet
Udskrevet

Procent i 2020

Procent i 2019

Procent i 2018

44 beboere

48 beboere

36 beboere

Egen bolig

57

44

58

Ukendt ophold

23

15

11

Andet tilbud

2

13

22

Andet forsorgshjem

9

10

8

Sygehus

0

8

0

Død

2

8

0

Bortvist

7

2

0

100

100

100

Antal udskrevne

Udskrevet i alt

Her ved årets afslutning er det altid vigtigt at kigge
tilbage på året, der er gået. Er der nogle ting, som er
anderledes end de foregående år i forhold til udskrivninger?
Ude i verden har Coronavirus floreret og gjort mange
mennesker utrygge og sat meget på stand-by i vores
samfund, men hvilken betydning har det haft på et forsorgshjem som Sønderskovhjemmet?
Det hurtige svar er ”ingenting”.
Når vi kigger på vores statistik over udskrivninger, så har
2020 været et meget stabilt år. Der er udskrevet omtrent
det samme antal beboere som de foregående år, hvilket
også betyder, at vi har indskrevet omtrent det samme
antal, da pladserne næsten altid er fyldt op hos os.
Det er også i overensstemmelse med de retningslinjer,
som har været stukket ud fra regeringens side, at vi
fortsat skulle optage beboere som hidtil, da hjemløshed
er mere alvorligt end risikoen for Corona. Det har
selvfølgelig hele tiden været en udfordring, da mange beboere ankommer her efter en kaotisk periode i deres liv,

hvor hygiejne, forholdsregler og afstandskrav har været
sekundært i forhold til at have tag over hovedet, mad på
bordet og en seng at sove i.
Det har stillet krav til, at vi har været omhyggelige med
vores forholdsregler, så vi har skabt den bedste sikkerhed
for, at vi ikke har fået Corona indenfor døren, hvilket
heldigvis er lykkedes indtil nu.
Vi har haft fokus på test og tilrettelagt vores hverdag, så
vi i videst muligt omfang har kunne leve op til afstandskrav og andre forholdsregler. Det er en stor glæde at
konstatere, at selvom hele samfundet har været på den
anden ende, så har vores sikkerhedsnet under de svageste i samfundet stadig fungeret.
Et andet fokus er opholdstiden for den enkelte beboer.
Der er stigende fokus på, at enkelte beboere har særligt lange ophold på forsorgshjem, som er beregnet for
”midlertidige” ophold. Der er ingen tvivl om, at også på
Sønderskovhjemmet har der boet beboere og bor fortsat
nogle få, som har meget lange ophold.

Egen bolig

Ukendt ophold

Andet tilbud

En væsentlig del af forklaringen skal findes i Servicelovens bestemmelser, hvor der står, at ” tilbuddene (forsorgshjem) skal derfor løbende tilpasses ud fra brugernes behov, ligesom tilbuddene skal være rummelige
og fleksible.” Når der stilles krav om rummelighed og
fleksibilitet hænger det sammen med, at brugergruppen
hele tiden ændrer sig. Med andre ord skal vi som forsorgshjem være parate til at tage imod de beboere, som
ikke umiddelbart er omfattet af andre tilbud i Servicelovens bestemmelser.
Når vi skal tage imod dem, som ikke direkte er rummet
andre steder i loven, så ender også ind imellem med, at
der er nogle beboere, som ikke rigtig passer ind andre
steder eller i andre tilbud, men som finder tryghed her.

Andet forsorgshjem

Død

Bortvist

Det sker også nogle gange, at der er beboere, som har levet meget i kaos og har mistet meget af livsmodet inden
opholdet her. Når de så kommer på Sønderskovhjemmet
og begynder at få livsmodet og håbet igen, så kan det
være vanskeligt at se mulighederne udenfor rammen her.
For langt de fleste lykkes det heldigvis at få dem til at tro
på det og komme videre. Mere end halvdelen af dem,
som er flyttet ud i 2020, er kommet i egen bolig, og en
stor del af dem klarer sig godt og er trygge ved det. For
enkelte har vi heldigvis kunne etablere en fortsat støtte
fra Sønderskovhjemmet enten i form af §85 eller særligt
tilrettelagt beskæftigelse. Dette etableres i samarbejde
med hjemkommunerne. Det er altid målet at arbejde på
at hjælpe beboeren tilbage i egen bolig og med ansvar i
eget liv.

Da kiosken fik nyt liv
Af Kim Eriksen, Sønderskovhjemmet

Der har gennem mange år været en kiosk på Sønderskovhjemmet. Historisk hænger det sammen med, at vi ligger
langt ude på landet og nok også fordi, det var en god
beskyttelse mod drikketrang, hvis man kunne handle et
sted, hvor der ikke sælges alkohol.
Efter en periode, hvor kiosken ikke var så spændende,
tog vi en snak på beboermødet, og det endte med, at Bo
og Jens meldte sig til tjansen med at passe kiosken.
De fortæller, at for dem er der en stor ære i at have de
varer på hylderne som beboerne efterspørger. Det er
lige fra nye shampooer til særlige ønsker til tobak. Som
de siger, her er mange mennesker,, som har det svært
og derfor er det vigtigt, at hver enkelt føler, at vi viser
hensyn for de ønsker som vedkommende har.

Vi oplever kun positive tilbagemeldinger fra medbeboere, fortæller Jens og Bo. En stor del af det at passe kiosk er ikke alene at være parat ved de 4 daglige åbninger,
men også at få de rette varer til den rette pris. Jens og
Bo fortæller, at de hver uge ser tilbudsaviserne igennem
for at finde de rigtige tilbud. Det giver billigere priser
for beboerne og samtidig betyder det, at kiosken får et
lidt større overskud. Selvom det ikke i sig selv er et mål
at skabe overskud, så kan det ikke undgå at gøre os lidt
glade og stolte, når vi kan vise et flot resultat.
Når man passer kiosk, så får man en god relation til alle
medbeboerne. Det er stort set alle mændene og personalet på hjemmet, som handler i kiosken. Det er dejligt, at
der er så stor opbakning, griner Jens og Bo.
Udover at drive kiosken, så passer de to mænd også
”hjemløsekassen”. Hjemløsekassen er en kasse, hvor
mændene nogle gange smider byttepenge i, ligesom
Sønderskovhjemmet nogle gange smider lidt i kassen. Vi
har en drøm om, at vi nogle gange kan købe nogle gode
tilbud hjem og så få lov at få overskuddet lagt i hjemløsekassen. Det kan f.eks. være, når vi køber Mathilde
Cacao i Netto til 5 kr og kan sælge det for 10 kr. Her
ville det være dejligt, hvis fortjenesten kunne komme
i hjemløsekassen. Hjemløsekassen er en mulighed for
mændene, hvor de kan låne eller få op til 100 kr. Det
foregår på den måde, at hvis der er en mand, som ikke
har nogen penge, så kan han få 100 kr af hjemløsekassen. Hvis han rejser igen, så er det helt i orden, at han
ikke betaler tilbage, det er jo mennesker, som ofte ikke
har for meget. Hvis det er en, som bor her længere
tid, så vil de typisk komme og betale pengene tilbage i
hjemløsekassen, når de får penge, for derved har de igen
muligheden for at låne en anden gang. Med andre ord,
så er der ingen, som kan få mere end 100 kr fra hjemløsekassen. Bo og Jens er enige om, at det giver rigtig
god mening, at de på den måde kan hjælpe medbeboere,
som ingen penge har.
Generelt storsmiler de to mænd over deres arbejde.
Vi møder kun glade og tilfredse medbeboer, som er
taknemmelige for vores arbejde. Det giver så meget
mening, at man på den måde kan gøre noget for andre
og samtidig føle, at man selv får så meget ud af det.

Kreativiteten blomstrer
Af Kim Eriksen, Sønderskovhjemmet

Når jeg bevæger mig fra hovedbygningen og over gaden
til værkstederne, mødes jeg hurtigt af glade stemmer og
lyden af brændeflækkere og ind imellem også en motorsav. Det er tydeligt, at der er en god produktion i gang af
brænde. Det er nok noget af det som vi er mest kendte
for at producere.
Går jeg lidt længere ind i nærheden af værkstederne, så
kan jeg godt løbe ind i en mand, som står og laver små
figurer, som er fanget bag tremmer, eller som er brudt
ud på den anden side af tremmerne. Et billede på det at
være i ”fængsel” at være stemplet og sat fast. Nogle fantastiske figurer som en af vores mænd selv har kreeret og
som vi bl.a. havde fernisering af i Toreby kirke i september 2020 under temaet ”spildtid”.
Går man videre til det næste værksted finder man en
mand, som står ved en drejebænk og drejer de smukkeste ting i træ. I øjeblikket har vi fået fat i noget taks
træ, som er noget af det fineste materiale for én at dreje
de smukkeste ting i. Der er så flotte årer og træet ét hårdt

og smukt på overfladen. Der drejes alt fra fade til lysestager og drikkekrus. Alt sammen noget som manden
selv finder på, men smukt det er det.
På den måde er det en kæmpe fornøjelse at stikke hovedet ind på værkstedet. Det ligesom summer og der er
gang i mange ting. Det kan også være, at der ovre i hjørnet sidder en mand med en kop kaffe. Han er kun mødt
op, fordi han gerne vil være sammen med de andre.
Mærke den rare og dejlige stemning.
Udover hvad der foregår på værkstedet, så er der næste
også altid et sjak afsted ude af huset. De sætter sheltere
op for friluftsrådet. Der skyder sheltere op over alt på
Lolland-Falster. En stor del af disse bliver rejst af beboerne på Sønderskovhjemmet.
Det rummer i virkeligheden hele Sønderskovhjemmets
ånd i sig at komme ind i et miljø, hvor der produceres,
skabes, og det gøres i en atmosfære af rummelighed og
med plads til alle. Man kan ikke andet end være stolt og
glad, når man har haft sådan en tur over på værkstedet.

Sønderskovhjemmets
sommerfest
er desværre aflyst
På grund af coronavirus
er der indført forsamlingsforbud.
Vi er meget kede af at
måtte aflyse årets sommerfest
hvilket ikke er sket siden krigen
hvor der også var forsamlingsforbud.
Vi håber at alle kommer godt igennem
denne mærkelige tid med helbredet
i orden.

Vi ses til næste års sommerfest
anden søndag i juni 2022

