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SEPTEMBERS HIMMEL ER SÅ BLÅ 
Komponist: Otto Mortensen, 1947      Tekst: Alex Garff, 1949  

1 

Septembers himmel er så blå 

dens skyer lyser hvide 

og lydt vi hører lærken slå 

som før ved forårstide. 

Den unge rug af mulden gror 

med grønne lyse klinger 

men storken længst af lande fór 

med sol på sine vinger. 

2 

Der er en søndagsstille ro 

imellem træer og tage 

en munter glæde ved at gro 

som var det sommerdage. 

Og koen rusker i sit græs  

med saften om sin mule, 

mens bonden kører hjem med læs, 

der lyser solskinsgule. 

3 

Hver stubbet mark vi stirrer på  

står brun og gul og gylden, 

og røn står rød og slåen blå 

og purpursort står hylden.  

og georginer spraglet gror 

blandt asters i vor have, 

så rig er årets sidste flor: 

Oktobers offergave 

 

4 

De røde æbler løsner let 

fra træets trætte kviste. 

Snart lysner kronens bladenet 

og hver et løv må briste. 

Når aftensolen på sin flugt 

bag sorte grene svinder 

om årets sidste røde frugt 

den tungt og mildt os minder. 

 

5 

At flyve som et forårsfrø 

for sommerblomst at blive 

er kun at visne for at dø 

kan ingen frugt du give. 

Hvis modenhedens milde magt 

af livet selv du lærte 

da slår bag falmet rosendragt 

dit røde hybenhjerte. 

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


    SBH BESTYRELSEN 

Region Nordjylland 
• Kelly Berg, Boformen Aas 

• Lone Hermansen, Svenstrupgaard 
 

Region Midtjylland 
• Jakob May, Forsorgshjemmet Østervang 

• Penille Mau, Forsorgshjemmet Østervang 

 

Region Syddanmark 
• Gitte K. Jacobsen, Forsorgscenter Sydfyn 

• Malene S.G. Laursen, KKs herberg 
Odense 

 

 

Region Sjælland 
• John Eriksen, Forsorgshjemmet Toften 

• Sus Rask, Forsorgshjemmet Saxenhøj 
 

Region Hovedstaden 
• Søren Romar, Lindevangen/Lærkehøj 

• Peter Godvin, Lindevangen 
 

Referent 
• Joan Frislev, Forsorgshjemmet Østervang 

 

 

 

 



Temaet for årets oplæg og drøftelser er: 
 

Vold og trusler om vold på forsorgshjem   
– forståelse for pædagogik og arbejdsmiljø 

 
Hvad forstå og gør medarbejderne? Hvad forstår og gør lederne? 



Vold og trusler om vold  
er helt uacceptabelt! 

Og i øvrigt strafbart! 



PROGRAM DAG 1 
Kl. 12.45 Velkomst v/Formand Jakob May 
Kl. 13.00   Pædagogisk oplæg  
 v/direktør Jon Valdemar Andersen 
Kl. 14.15 Kaffepause 
Kl. 14.45 Sikker adfærd 
 v/arbejdspsykolog, ph.d. Bjarne Frøslee Ibsen 
Kl. 15.45 Dilemmaworkshops 
Kl. 17.15 Opsamling og feedback 
Kl. 19.00 Middag og socialt samvær 
 



PÆDAGOGISK OPLÆG 
Direktør Jon Valdemar Andersen 

Center for Konfliktforebyggelse 



SIKKER ADFÆRD 
Arbejdspsykolog, ph.d. Bjarne Frøslee Ibsen 



DILEMMAWORKSHOPS 
Fordeling 

Sal D:  Workshop 1 + 2 

Sal E:  Workshop 3 + 4 

Salon 2: Workshop 5 

Salon 6: Workshop 6 + 7 

Salon 30: Workshop 13 

Salon 31: Workshop 8  

Salon 34: Workshop 9 + 10 

Salon 35: Workshop 11 + 12 

  

 



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


PROGRAM DAG 2 

Kl. 09.00 Jo mere vi taler om noget, jo mere får vi!
 v/Hjerneforsker Thomas Raab 

Kl. 10.30   Kaffepause 

Kl. 10.45 Veje ind og ud af hjemløshed 
 v/Forsker, ph.d. Lars Benjaminsen, VIVE 

Kl. 11.45 Afrunding 

 



JO MERE VI TALER OM NOGET,  
JO MERE FÅR VI AF DET! 

Hjerneforsker Thomas Raab 



VEJE IND OG UD AF HJEMLØSHED 
Forsker, ph.d. Lars Benjaminsen, VIVE 


