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Hilsen til forårssolen
Melodi: Povl Dissing – Tekst: Benny Andersen 1981

1

Det er forår. Alting klippes ned.

Der beskæres i buskadser og budgetter. 

Slut med fordums fede ødselhed.

Vi begynder at træne til skeletter.

Jeg bli’r fem år ældre

ved hvert indgreb i min pung,

men når forårssolen skinner,

bli’r jeg ung!

2

Lad kun falde, hvad der knap kan stå ...

Men i så fald sku jeg altid komme kryv'ne, 

hver gang skatten gir sig til at flå

mine sidste mønter fra mig hver den tyv'ne

Jeg bli’r tom i hjernen, 

træt og tung i sjæl og krop,

men når forårssolen skinner

står jeg op!

3

Og jeg fægter med min sparekniv. 

Men den skraber bare hult i sparegrisen. 

Der er ikke meget tegn på liv.

Selv i vinter var der dog en ko på isen. 

Jeg har længe næret en

istap ved min barm,

men når forårssolen skinner,

bli’r jeg varm!

4

Solen skinner på fallittens rand.

Derfor denne dyrekøbte randbemærkning: 

Der er caries i tidens tand.

Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning! 

Snart skal jeg og mine sidste

tænder skilles ad,

men når forårssolen skinner,

bli’r jeg glad!

5

Tag da kun min sidste spinkle mønt. 

Livets sol er min den sidste del af livet, 

for som solfanger er jeg nu begyndt at forstå, 

at Alt og Intet er os givet. 

Og en gang går solen sin

runde uden mig,

men når forårssolen skinner,

lever jeg!

https://www.youtube.com/watch?v=UIuB_bSobD4


Vi er sammen om

• Repræsentantskabsmødet

• Forsorgsidentitet

• Organisationers identitet v/Sara Louise Muhr

• Anbragt i historien v/Stine Grønbæk Jensen



Motivation

For at forstå sin nutid 

og kunne planlægge sin fremtid 

skal man undersøge sin fortid.

Man skal kende sin position for at vide, 
hvilken retning man skal i.



Program
Dag 1
Kl. 10.00-12.00 Repræsentantskabsmøde

Kl. 12.00-13.00 Frokost

Kl. 13.00-15.00 Organisationers identitet – del 1
Sara Louise Muhr, professor

Kl. 15.00-15.30 Kaffepause

Kl. 15.00-17.00 Organisationers identitet – del 2

Kl. 19.00- Middag og socialt samvær

Dag 2
Kl. 09.00-10.00 Medarbejdernetværket mødes

Bjarne Frøslee Ibsen, forfatter og underviser

Kl. 10.00-12.00 Anbragt i historien
Stine Grønbæk Jensen, historiker



Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Vedtagelse af forretningsorden

5. Beretning v/formanden

6. Regnskab v/kassereren

7. Kommende års aktiviteter

8. Regionsmøder og -valg jf. vedtægterne
(Syddanmark, Sjælland)

9. Valg af revisor (vi skal huske dette punkt!)



Forretningsorden



Beretning

Internt arrangeret:

• Repræsentantskabsmødet om individets ret til 
selvbestemmelse

• Årsmøde med rekord antal deltagere om samarbejdet på 
forskellige niveauer!

• Fire bestyrelsesmøder herunder møde med SANDs bestyrelse

• Kurser: Mental parathed og sikker adfærd

• Organisering af ASI-forsorg.



Bestyrelsens arbejde
• En aktivt arbejdende bestyrelse

• Medarbejdere og ledelse har egne initiativer

• Definerer og udvikler spor med mere strategisk fokus

Og så griber vi det, der kommer!



Der er bud efter os
- og det er kun godt!

• Socialstyrelsen: Arbejdet med anbefalinger til håndtering af 
hjemløshed. 

• Arbejdsgrupper med deltagere

• Dialogmøder

• Ministeriet: Rammevilkår for § 110-boformer

• HusForbi

• Socialt udviklingscenter



Der er mere bud efter os
- og det er også godt!

• Rådet for Socialt Udsatte

• Kommunernes Landsforening

• Andet: Konferencer fx Hjem til Allle alliancen.

• Dansk Erhverv

• Partier



Debat og afstemning



Kommende års aktiviteter

• Styrelsens anbefalinger

• Udvikling af kurser og især ”Mental parathed”

• Udvikling ASI-forsorg til en mere dynamisk metode

• Folkemødet: Vi er betydeligt mere proaktive.

• Årsmødet

• Kostbetaling

• Organiseringen af sekretariatet herunder en samlet, 
elektronisk platform



Regionsmøder herunder valg

Hvad er regionerne optagede af?

Hvad skal SBH (også) arbejde videre med?

• Valg i Region Syddanmark

• Valg i Region Sjælland



Grupperum

Region Storkøbenhavn Balancen

Region Sjælland Nærheden

Region Midtjylland Evigheden

Region Syddanmark Skønheden

Region Nordjylland Glæden



Organisationers identitet

Sara Louise Muhr, Professor
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Svantes lykkelige dag
Melodi: Benny Andersen – Tekst: Benny Andersen

1

Se, hvilken morgenstund!

Solen er rød og rund

Nina er gået i bad.

Jeg spiser ostemad.

Livet er ikke det værste man har,

og om lidt er kaffen klar.

2

Blomsterne blomstrer op.

Der går en edderkop.

Fuglene flyver i flok,

når de er mange nok.

Lykken er ikke det værste man har,

og om lidt er kaffen klar.

3

Græsset er grønt og vådt.

Bierne har det godt.

Lungerne frådser i luft.

Åh, hvilken snerleduft!

Glæden er ikke det værste man har, 

og om lidt er kaffen klar.

4

Sang under brusebad.

Hun må vist være glad.

Himlen er temmelig blå.

Det ka’ jeg godt forstå.

Lykken er ikke det værste man har,

og om lidt er kaffen klar.

5

Nu kommer Nina ud,

nøgen, med fugtig hud,

kysser mig kærligt og går

ind for at re' sit hår.

Livet er ikke det værste man har, 

og om lidt er kaffen klar.

https://www.youtube.com/watch?v=GhrPgbIHVAQ


Forsorgsidentitet i historien

Stine Grønbæk Jensen, Historiker



TAK FOR DENNE GANG

To go sandwich i receptionen

Reversskiltet afleveres


