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Nu falmer skoven trindt om land
Melodi: Johan H. Nebelong 1889 – Tekst: N.F.S. Grundtvig 1844

1

Nu falmer skoven trindt om land

og fuglestemmer daler;

Alt flygted storken over strand

Ham følge muntre svaler.

2

Hvor marken bølged nys som guld

med aks og vipper bolde,

der ser man nu kun sorten muld

og stubbene de golde.

3

Men i vor lade, på vor lo,

der har vi nu Guds gaver,

der virksomhed og velstrand gro

i tøndemål af traver.

4

Og han, som vokse lod på jord

Med skoven aks og vipper,

han bliver hos os med sit ord,

det ord, som aldrig glipper.

5

Ham takker alle vi med sang

for alt, hvad han har givet,

for hvad han vokse lod i vang

For ordet og for livet.



Region Nordjylland
• Dennis Lindhardt, Svenstrupgård

• Dennis Russi, Blå Kors Hjemmet Hobro

Region Midtjylland
• Jakob May, Forsorgshjemmet Østervang

• Anders Nørgaard, Godrum gruppen

Region Syddanmark
• Gitte Kromann, Forsorgscenter Sydfyn

• Malene Laursen, KKs Herberg Odense

Region Sjælland
• Erik Søndergaard, Forsorgshjemmet Saxenhøj

• Sus Rask, Forsorgshjemmet Saxenhøj

Region Hovedstaden
• Søren Romar, Lindevangen/Lærkehøj

• Peter Godvin, Lindevangen

Sekretær
• Joan Frislev, Forsorgshjemmet Østervang

SBH Bestyrelsen



Temaet for årets oplæg og drøftelser er

Samarbejde og samarbejdslogikker 
mellem sektorer og aktører

Hvorfor er det så besværligt?
Hvad kan vi gøre bedre?



Læger



Samarbejde og samarbejdslogikker

SBH-logik

Nyborg Strand-logik

Deltager-logik



Program dag 1
Kl. 13.00 Velkomst v/Formand Jakob May

Kl. 13.15  Det besværlige samarbejde mellem sektorer

v/Professor Janne Seemann

Kl. 14.45 Kaffepause

Kl. 15.00 Dilemmaer i arbejdet med udsatte borgere

v/Professor Nanna Mik Meyer

Kl. 16.30 Pause

Kl. 16.45 Speakers corner / Indtag talerstolen!

Kl. 17.30 Slut på dagens program

Kl. 19.00 Middag og socialt samvær



Det besværlige samarbejde mellem sektorer

Professor Janne Seemann
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet



Dilemmaer i arbejdet med udsatte borgere?

Professor Nanna Mik Meyer,
Sociologi, Copenhagen Business School



Speakers corner - indtag talerstolen!

Kom med dine refleksioner/perspektiver!

Sig hvad du mener!



Hvis din far gi’r dig lov
Kim Larsen – John Mogensen

1

Hvis din far gi’r dig lov

ta’r du så med mig i skoven

og din mor hun sir ja ja

så bli’r der fuglesang foroven

Smut du bare ind og spør’

de vil ikke sige nej

for de stoler på dig

men de kender squ ikke mig

for det er mig der har drømmene 

med til dig

2

og så kører vi afsted

ud af byen langs med vandet

Fra far og mor har du ja ja

så vi kysser lidt bl.a.

Kys mig bare en gang til

du kan ikke sig’ nej nej

for de stoler på dig

men de kender squ ikke mig

for det er mig der har drømmene 

med til dig

Ja det er…..



Program dag 2

Kl. 09.00 Hvordan inddrages brugerne, når nye tiltag udvikles? 
v/ph.d. stud. Maja Müller

Kl. 10.30  Kaffepause

Kl. 10.45 Fælles set-up: Hvad skal der arbejdes videre med?

Kl. 11.30 Afrunding og afslutning. 



Hvordan inddrages brugerne, 
når nye tiltag udvikles?

Maja Müller, ph.d. stud., 
Underviser på Socialrådgiveruddannelsen



Hvad skal der arbejdes videre med?

Hvad tager vi med hjem?

Et fælles set-up for det videre arbejde




