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Det værste er ligegyldigheden
af biskop Henrik Stubkjær, formand for Møltrups bestyrelse

Den 12. april 1999 holdt den jødiske forfatter, journalist 
og modtager af Nobels Fredspris Elie Wiesel en tale i Det 
Hvide Hus i Washington.
Han var inviteret af præsident Bill Clinton, og han var 
blevet bedt om at tale om, hvilken læring vi - ved over-
gangen til det 21. århundrede - kunne drage af det 20. 
århundrede.

Elie Wiesel blev som barn taget af nazisterne og sammen 
med sin familie bragt til koncentrationslejren Buchen-
wald. I lejren døde både hans mor, far og søster, så han var 
den eneste overlevende i familien. Med baggrund i fangevogternes ligegyldighed over 
for den ubærlige menneskelige lidelse i koncentrationslejren uddyber han begrebet 
ligegyldighed, og han beskriver det som det værste, der kan overgå os mennesker. 

Elie Wiesel fortæller om dagen, da 
han blev befriet og om ligegyldighe-
den som håbets værste fjende:
”Præcis på denne dag for 55 år siden 
vågnede en ung jødisk dreng fra en lille 
landsby i Karpaterne, ikke langt fra Goe
thes elskede Weimar, på et sted af evig 
skændsel kaldet Buchenwald. Han var 
endelig fri, men der var ingen glæde i 
hans hjerte.
Han troede ikke, at der nogensinde ville 
komme det igen. Befriet dagen forinden 
af amerikanske soldater husker han deres 

raseri over, hvad de så. Og selv om han måtte blive en meget gammel mand, ville han altid være 
dem taknemmelig over både deres raseri og medfølelse. Selv om han ikke forstod deres sprog, for
talte deres øjne ham, hvad han havde behov for at vide: At også de ville huske og vidne om det!
Deres handling og reaktion var alt andet end ligegyldig. Men ligegyldigheden kan være 
fristende – endda besnærende. Det er så meget lettere at se væk fra ofrene. Det er lettere at 
undgå sådanne uciviliserede forstyrrelser af vores arbejde, vores drømme, vores håb. Det er, 
når alt kommer til alt, besværligt at være involveret i en anden persons smerte og fortvivlelse. 
For den person, som udviser ligegyldighed, betyder hans næste intet. Og derfor er deres liv me
ningsløse. Deres skjulte eller endda åbenlyse smerte er uden interesse. Ligegyldigheden reducerer 
den anden til en abstraktion. 

Hjemmet oprettet 1912 af fængselspræst Johannes Munck

Møltrup er et hjem, hvor mænd, som for kortere eller længere tid har brug for 
støtte i deres liv, kan finde hjælp til at tage livet op på ny.

I overensstemmelse med stifteren Johannes Muncks tanker bygger Møltrup på et kristent 
grundlag, og betragter sig selv som en del af det frivillige, folkekirkelige, diakonale arbejde.

Mændene betragtes ikke som klienter, men som mennesker, der kommer til Møltrup 
for at være med til at drive gården. Enhver, som har brug for den hjælp, Møltrup kan yde, 

bydes velkommen, så længe der er plads.

Hjemmet er opretholdt ved indtægt fra landbrug, gårdbutik, café, underleverancer til lokale 
virksomheder, forskellige småproduktioner samt ved gaver fra private, legater, testamentariske 

gaver og offentlige tilskud.
Møltrup har 68 eneværelser og disponerer via sin støttefond over 12 selvstændige lejligheder og 

27 bofællesskabspladser, samt et beskyttet bofælllesskab med 10 lejligheder.
Støttefondens bestyrelse er som Møltrups, suppleret med
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På en måde er det følelsen af ligegyldighed 
over for lidelsen, som gør mennesket umen
neskeligt. Ligegyldighed er, når alt kommer 
til alt, farligere end vrede og had. Vrede kan 
til tider være frugtbart, og had kan skabe 
en reaktion. 
Ligegyldigheden afføder ingen reaktion. Lige
gyldigheden er ikke et svar. Ligegyldigheden er 
ikke en begyndelse, det er en afslutning. Derfor 
er ligegyldighed altid ven af fjenden, for den 
er til fordel for aggressoren, aldrig for hans 
offer, hvis smerte forstærkes, når han eller hun 
føler sig glemt. 
Den politiske fange i sin celle, de sultne børn, 
de hjemløse flygtninge…. – Ikke at reagere på 
deres vilkår, ikke at afhjælpe deres ensomhed 
ved at give dem et glimt af håb er at forvise 
dem fra menneskets hukommelse. 
Ved at nægte dem deres menneskelig-
hed, forråder vi vores egen.”

Wiesel har her en meget vigtig pointe: Ligegyldigheden har det med at snige sig 
ind også i dag, når systemerne bliver for store og uoverskuelige. I årevis har vi mis-
ligholdt hele psykiatriområdet, og for mig ligner de seneste politiske forlig også 
’fugle på taget’. Når hele psykiatriområdet bliver så stort, mister vi ansigterne på de 
konkrete, udsatte mennesker, og så sniger ligegyldigheden sig ind.

På vores område er den store idé ’housing first’. Selve ideen med, at alle har ret til 
egen bolig, er god. På Møltrup arbejder vi konstruktivt med på tanken. Men når 
det bliver en idé, som skal trækkes ned over alle, så risikerer vi, at den gode idé 
bliver til et mareridt. Det er ikke alle mennesker, som passer ind i denne idé. Flere 
af vore beboere ville gå til grunde, hvis de blev placeret i et værelse alene. Hvis ikke 
vi vil anerkende, at der er mennesker, som har brug for individuelle løsninger, så er 
det udtryk for en ligegyldighed over for det enkelte menneskes uerstattelige værdi.
 
Vi mennesker er ikke legoklodser! Vi er unikke væsner skabt i Guds billede, og hver 
eneste af os rummer en uendelig værdi! Som medmennesker og som samfund skal 
vi se den enkelte som det unikke væsen, vedkommende er og finde dette menneskes 
potentiale og forløse det. Vi skal give plads til det individuelle liv inden for idéerne 
og systemerne, for kun derved sætter vi værn op for ligegyldigheden. At handle 
sådan har altid været Møltrups opgave og styrke! 
 

Buchenwald 
©Ardean R. Miller, Ullstein Bild
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Kerneopgaven fra 1912 til 2022
af Henning Kristensen, forstander og gift med Torill

Møltrup er et hjem, hvor mænd, der er kommet på 
livets skyggeside, og som for kortere eller længere 
tid har brug for støtte i deres liv, kan finde hjælp til 
at tage livet op på ny.
Møltrups kerneopgave er i dag den samme, som den var 
fra begyndelsen. Stifteren Johannes Munck beskriver 
opgaven i de første Meddelelser, som han sendte ud til 
den kreds, der støttede Møltrup Optagelseshjem: Det 
handler om at give mændene et hjem for kortere eller 
længere tid, og om at give manden hjælp til at tage livet 
op på ny. Johannes slog igen og igen fast, at manden er 
målet, og arbejdet er midlet. 
Kerneopgaven er den samme, men hvad med ’manden’ og ’arbejdet’ – er de også 
de samme?

Manden, der træder ind gennem porten, har forandret sig gennem de 110 år, der er gået. 
Førhen kendte alle til det ’at arbejde’. At arbejde hårdt for føden og ofte under vilkår, 
vi ikke finder rimelige i dag. Alle, der kom til Møltrup, kendte til det at arbejde og 
nødvendigheden heraf. I dag kommer der mennesker, som aldrig har set deres forældre 
gå på arbejde, og som heller ikke selv har haft ordinært arbejde.  Langt flere er på over-
førselsydelser i et langt mere effektivt, kompliceret og vidensbaseret arbejdsmarked. 
Der er flere, der falder igennem på arbejdsmarkedet uden at finde deres plads. Tidligere 
var der meget at spejle sig i for den, der ikke havde en uddannelse. Alle kendte til men-
nesker der bogstaveligt talt havde arbejdet sig op igennem de sociale klasser. Manden, 
der startede som fejedreng, og siden blev direktør for det hele. Tænk bare på Agnes i 
Matador, der startede som tjenestepige og endte med at være arbejdsgiver og fabrikant. 

Tidligere var alkohol det mest almindelige misbrugsproblem for den hjemløse. I dag 
er der mange andre former for misbrug, som fx spilafhængighed og afhængighed af 
mange forskellige narko-relaterede stoffer. Når vi ser på udviklingen i hjemløsesta-
tistikkerne, er langt flere hjemløse udfordret af psykiske sygdomme. De manglende 
pladser i det psykiatriske system er en del af forklaringen på stigningen af hjemløse 
i de sidste to årtier. Ungdomsoprøret, digitaliseringen og urbanisering har også på 
godt og ondt været med til at forandre værdier og tankemønstre for mennesker i 
almindelighed. Vi har fået ordnede forhold på arbejdsmarkedet og mennesker har 
generelt fået væsentligt mere fritid. 

Manden i porten er ikke den samme som for 110 år siden, og på den anden side er 

mulighederne heller ikke de samme. At manden i porten har forandret sig og lever i 
en mere kompleks tid, afspejler sig også i sammensætningen af de ansatte på Møltrup. 
De kompetencer, der er i spil, er blevet mere komplekse og vidensbaseret, uden at 
det af den grund (og på nogen måde) rokker ved Møltrups diakonale grundlag med 
næstekærlighed og det kristne menneskesyn som det bærende.

Arbejdet er på Møltrup midlet til at tage livet op på ny. For 110 år siden var mange 
mennesker beskæftiget i landbruget, og næsten alle kendte til det at passe dyr og 
arbejde i marken. Sådan er det ikke længere. I takt med udviklingen i samfundet 
er der kommet flere forskellige arbejdspladser og virksomheder til, og langt færre 
er beskæftiget med landbrug. Det er en udvikling som Møltrup har taget del i og 
derfor løbende oprettet nye værksteder og nedlagt andre i takt med udviklingen. 
I dag er det værksted, der rummer flest mænd ’Montagen’. Montagen er et værk-
sted, hvor man sysler med små selvstændige opgaver: samler smykkeæsker, tæller 
dele og lægger i poser. Man kan sidde rundt om et bord eller hver for sig alt efter 
temperament og social kapacitet. Der er plads til mange forskellige hensyn rundt 
om den enkeltes arbejdsplads. Det gentagende arbejde bliver en oase, der skubber 
tankemylderet væk for en tid, og giver hjernen et frirum til at slappe af – lidt som 
det at strikke eller lægge fliser. Det er godt for sjælen. Vi oplever stadig, at arbejdet 
er med til at give mening. At vi driver gården og dens værksteder sammen. At man 
er noget både for sig selv og de andre, når man tager del i arbejdet. Det styrker 
identiteten og selvværdet. 

Mennesker har generelt fået væsentligt mere fritid end for 110 år siden. På den tid 
havde man fri om søndagen, og der var ikke meget tid, overskud og mulighed for 
foreningsaktivitet og fritidsliv. I dag hører jeg ofte folk fortælle, om alt det de laver 
i deres fritid. Fritid er blevet en del af det, der definerer os som mennesker. Mid-
aldrende mænd på cykel i skrigende grøn lycra er ikke noget særsyn på Møltrupvej 
længere. De ville nok have kastet en undren og god latter af sig for 110 år siden.  
I dag er det en meningsgivende fritidsaktivitet, hvor motion, udstyr og fælleskab 
bliver det identitetsskabende. 

Manden er stadig målet, og arbejde er midlet, men det står ikke alene længere. Med 
opførelsen af den nye Multihal er der for alvor kommet gang i alt det, der kan være 
med til at definere os som mennesker i fritiden: udekøkken, fodbold, badminton, 
bordtennis, træværksted, klub for droneentusiaster, den røde tråd, bo-carts, gym-
nastik, sund madlavning og en perlerække af kulturelle tilbud med jazzkoncert, 
sangaftner, foredrag og teater er blevet en del af tilbuddet. Fremadrettet bliver der 
også - i fællesskab med beboerne i Timring 1½ km væk - plads til fælles grøntsags-
have, padeltennis og aktiviteter på en udendørs multibane. Alle disse aktiviteter er 
med til at give manden mulighed for at tage livet op på ny og finde fodfæste i frie 
fællesskaber.
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Kerneopgaven er den samme, som da Johannes Munck stiftede Møltrup Optagel-
seshjem, selv om verden har forandret sig. Målet (manden) og midlet (arbejdet) til 
at tage livet op på ny har forandret sig i takt med det omgivne samfund. Sådan har 
det altid været, og sådan vil det også være fremadrettet. Vi vil søge den viden og 
den faglighed, der skal til for at løse kerneopgaven bedst muligt med de mænd, der 
bor her, og i den tid vi lever i.

Kerneopgaven definerer vi som altid: ”Møltrup er et hjem, hvor mænd, der er 
kommet på livets skyggeside og som for kortere eller længere tid har brug for støtte 
i deres liv, kan finde hjælp til at tage livet op på ny.” 

Midlet vil jeg i dag beskrive som et dannelsesrum, hvor vi arbejder for, at mændene 
kan: 
•	  opleve en meningsfuld hverdag gennem det forpligtende arbejdsfællesskab, der 

eksisterer omkring gården og dens mange værksteder. 
•	  opleve et fritidsliv med mange muligheder for meningsgivende og identitets-

skabende aktiviteter sammen med nogen og om noget. 
•	 få noget at håbe på og få modet til at handle.
•	 opnå større indsigt i eget liv og med egen myndighed indgå i det omgivne 

samfund.
 

”Har du hørt om Møltrup?”
af Torill Puntervold Kristensen, afdelingsleder og gift med Henning

Det var det første, han sagde, da jeg kom hjem og fandt 
ham blunde på sofaen. Det var tid til at prøve noget 
andet og nyt. Livet som efterskoleforstander på Blåkilde 
Efterskole havde været rigt og godt. - Rigtigt godt, 
endda! Men nu var det tid til at prøve noget andet og 
nyt.
”Ja, det gør jeg!”, svarede jeg. ”Jeg kender det af omtale 
og fra de årlige høstofre i vor kirke. Det er et spændende 
og godt sted! Hvorfor spørger du om det?” ”De søger ny 
forstander,” svarede han - nu uden den mindste søvn i 
stemmen. 
En spirende interesse var vakt. Var det det, han skulle? 
Var det måske det, vi begge skulle? 
Møltrup blev det, vi begge både ville og skulle, og nu - godt et halvt år efter vi 
landede i den gamle forvalterbolig på Møltrupvej 68 - er en hverdag begyndt at 
finde sin form. Daglige morgenmøder, morgensang på torvet, blå sedler, formid-
dagskaffe, korte eller længere samtaler med mændene, kompassamtaler, gymnastik, 
den røde tråd, rundvisning af gæster, planlægning af arrangementer, begyndende 
juleforberedelser osv. Fra den første famlende begyndelse med utallige nye indtryk 
og opgaver begynder tingene lige så langsomt at falde på plads. Det føles rigtigt og 
godt for os at have vort virke sammen på Møltrup. 

På Møltrup har vi set mænd, der gerne hjælper hinanden. Mænd, der arbejder, så 
godt de kan, og som kæmper med at finde fodfæste i det liv, der gik skævt. Mænd, 
der tonser rundt i den nye Multihal, så sveden driver af dem, fordi det er sjovt og 
godt at spille fodbold med og mod hinanden. Vi har set mænd bære en god kam-
merat til jord og grav og samle penge ind til en sidste hilsen. Det har været godt at 
se, hvordan høflighed og velmenende drillerier skaber en tryg og god atmosfære, så 
stuerne bliver til andet og mere end en ramme. De bliver et hjem for en kortere eller 
længere tid.

På Møltrup vil vi vel dybest set det samme, som man altid har villet her på dette 
sted. Kaj Munk skrev engang, at det at vidne om Gud, er at leve, så livet bliver dyrebart 
for andre, og det gode i dem styrkes. Det har man altid bestræbt sig på at gøre, både når 
tiderne var gode for Møltrup, og når udfordringerne stod i kø. Det er det samme 
sigte, vi har. Vi skal leve og virke, så livet bliver dyrebart for enhver, der træder ind 
ad porten på Møltrup.
Møltrup er noget både de ansatte, beboerne og de frivillige gør sammen. Her arbej-
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der vi sammen og for det samme. Det at gøre noget sammen knytter bånd, det 
ranker rygge, det giver selvagtelse. Derfor er Møltrup både et hjem og et arbejdsfæl-
lesskab. Der skabes og produceres både på mark og i stald, i slagteri, montage, 
træværksted og i køkken, vedligehold, gartneri, vaskeri, i den rullende gårdbutik 
og i caféen i Vildbjerg.
På lignende måde skabes der også vigtige ting i vores nyeste ’værksted’: Multihallen. 
Her skabes der fællesskaber og sammenhænge gennem de aktiviteter, der foregår 
om eftermiddagene og aftnerne i ugens løb. Det være sig motion og sport, men også 
fællessang, koncerter, højskoleaftner og teaterforestillinger. Alt sammen med dette 
ene for øje, at vi skal leve sådan, at livet bliver dyrebart for andre, og det gode i dem 
styrkes.

Det er godt, at der på Møltrup er øje for, at vi ved siden af at arbejde og virke, også 
skal hvile. For vi har travlt på Møltrup. Det har slået mig det første halve års tid, vi 
har været her: Der sker meget godt her på dette sted, og det går stærkt. Derfor skal 
vi huske på, at vi også skal hvile, og derfor er det godt, at værkstederne er lukkede 
om søndagen. ”Da må vi ikke arbejde”, sagde mændene til mig én af de første dage. 
Om søndagen er flaget hejst. Der er ro på gården, og det er der en forunderlig kraft 
i. Det henter sin begrundelse i det tredje af de ti bud: Husk sabbatsdagen og hold 
den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den syvende 
dag er sabbat for Herren. 
Hvorfor er dette så vigtigt? Hvilen er en gammel rytme, en livsrytme som vi er ved 
at glemme i det meste af vores samfund. Det tredje bud er først og fremmest be-
grundet i skabelsesberetningen, hvor Gud i begyndelsen tvang alle kaosmagter og 
satte grænser for vandet, så der blev plads til at leve, vokse og gro. Derfor skal livet 
fejres. Vi skal ikke leve for at arbejde, men arbejde for at leve. Arbejdet er godt - 
hvilen er velsignet.
Hvilen er en god fødselshjælper til at forstå betydningen af arbejdet, pligterne, 
ansvaret. Hvilen er ikke en flugt fra disse, den er snarere en erkendelse af disses 
betydning. Der er seks dage i ugen, hvor man kan forandre, udvikle og forbedre. 
Den syvende dag er dagen for tilfredshed og taknemlighed. 

Hvordan hvilen skal foregå, har vi heldigvis ingen regler for. Den eneste regel er, at 
man skal gøre det, der fylder én med glæde. For nogle er det at ordne sin have, for 
andre er det at tage på fisketur eller læse en bog. Det vigtige er, at der er én dag i 
ugen, hvor det ikke er ’skal’ eller ’bør’, der styrer vore liv med hinanden. Selv sjælen 
har brug for at gå i morgenkåbe og sutsko og slæbe benene efter sig, som Martin Lönnebo, 
har sagt det.

Det er dette jævne, muntre og virksomme liv på jord, Møltrup er en udfoldelse af. 
Det jævne har netop med rytmen at gøre, at der er tider til at virke og arbejde og 
tider til hvile og fest. Munterheden har med tilgangen til livet at gøre, hvordan vi 

møder de udfordringer og glæder, som kommer på vor vej. Det virksomme giver sig 
selv. Det er Grundtvig, der i sin sang ’Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord’ 
nedfælder sit ønske for sine efterkommeres liv: at det netop må være båret af det 
jævne, muntre og virksomme. Det ønske køber vi ind på og håber, at det bliver 
virkelighed for enhver, der på den ene eller anden måde har med Møltrup at gøre.
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GAVER, ARV OG TESTAMENTE

Vi er meget taknemlige for, at Møltrups Støtte-
fond årligt modtager afgørende beløb i form af 
små og store gaver fra en bred kreds. Det være 
sig enkeltpersoner, høstofre fra kirker, testa-
mentarisk arv etc.

Ved indbetaling af 50 kr. eller mere til Møltrups 
Støttefond enten via bank: 7670-0001093702, 
giro: 733 1800 eller MobilePay 90703 (husk at 
oplyse navn og adresse) bliver man optaget i 
kartoteket over hjemmets støttemedlemmer, 
der hvert år ved juletid modtager dette hæfte: 
Meddelelser. 
Det kalder vi dette lille skrift, som hvert år lige 
siden Møltrup Optagelseshjems grundlæggelse 
i 1912, er blevet udgivet og sendt til alle, der 
ønsker at følge med i og støtte arbejdet på hjem-
met.

Vi har udarbejdet en lille folder til hjælp ved op-
rettelse af testamente. Denne kan bestilles på 
tlf. 9713 1800 eller hentes på hjemmesiden 
www.moltrup.dk. Møltrups medarbejdere er 
gerne behjælpelige ved oprettelse af testamen-
te. Spørg evt. efter viceforstander Asger Borg.

På forhånd tak for enhver støtte.

Støttefond for
Møltrup Optagelseshjem

90703



2022 bød på forstanderskifte på Møltrup 

2022 blev året, hvor forstander-depechen blev afleveret på Møltrup.
I perioden 1999-2022 har Elise og Ebbe Larsen stået tydeligt i spidsen for arbejdet 
på Møltrup. Elise i sygeplejen og Ebbe på forstanderkontoret. Den 25. februar blev 
der holdt stor afskedsreception for et par, der har lagt deres bedste år på dette sted.
På deres forespørgsel om afløsning, er det pr. 1. marts 2022 blevet Torill og Henning 
Kristensen, der nu overtager opgaven i 110-året for Møltrups stiftelse. Torill, der 
er norsk af oprindelse, har hidtil haft embede som sognepræst ved Skjern Kirke, og 
Henning har været forstander på Blåkilde Efterskole i Tarm igennem 15 år. Velkomsten 
blev fejret 6. april.
Torill og Henning er i foråret flyttet fra forstanderboligen på Blåkildevej i Tarm 
til forvalterboligen på Møltrupvej, og de har herefter brugt tiden til at få arbejdet 
ind under huden. Først i bladet bringes en hilsen fra begge, så her er blot nogle 
illustrative indtryk fra afskeds- hhv. velkomstreception.

Det ny forstanderpar 
Torill og Henning 
Kristensen samt det 
afgående forstanderpar 
Elise og Ebbe Larsen 
med formand Henrik 
Stubkjær.

Kunne du have lyst til at 
blive frivillig medarbejder på 
Møltrup Optagelseshjem?

På Møltrup arbejder vi ud fra et værdiba-
seret, inkluderende arbejds- og fritidsfæl-
lesskab.
Formålet er at hjælpe de beboere, der af 
den ene eller anden årsag er kommet på 
livets skyggeside, til at tage livet op på ny.

Som frivillig medarbejder er det vigtigt at 
møde manden lige netop dér, hvor han er, 
for på den måde at understøtte opbygning 
af tillid, selvværd og myndiggørelse. Sam-
tidig byder man som frivillig ind med sit 
engagement, sin erfaring, sin gejst og sin 
viden ift. alverdens ting. Det være sig prak-
tiske, bureaukratiske og digitale udfordrin-
ger, som manden måtte møde eller inden 
for sport, aktivitet, fritids- og foreningsliv. 
– Dette gælder både på Møltrup, og når 
manden flytter i egen bolig.
Møltrup har frivillige kræfter involveret på 
mange områder på gården: som besøgs-
ven, igangsætter af aktiviteter/sport i mul-
tisal og på padelbane, beboerrådgivning ift. 
økonomi og gæld, aktiviteter i gårdbutik, 

café og events, i vaskeri og genbrug, som 
handyman, småkagebager og meget andet.
Møltrup har desuden to store åbent-hus-ar-
rangementer på årsbasis, hvor frivilligkræf-
ter er afgørende: sommermødet i juni og 
julemarkedet i slutningen af november.
Vi vil også gerne have nogle kontakter til 
mennesker rundt om i landet, som kan 
hjælpe vore beboere, når de flytter fra 
Møltrup. Her bør man tage kontakt til det 
lokale frivillighedscenter eller anden rele-
vant aktør på området, som Møltrup vil tage 
kontakt til, hvis en mand ønsker hjælp, når 
han flytter væk fra nærområdet.

Som frivillig medarbejder får man rabat til 
Møltrups arrangementer, og der afholdes 
inspirerende frivilligmøder efter behov og 
efterspørgsel.

Kontakt gerne:
Torill Kristensen, afdelingsleder
mail: torill@moltrup.dk
tlf. 2127 9802

Johs. Jørgensen, frivilligkoordinator
mail: johannes@moltrup.dk
tlf. 3035 2616
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Farvel til Elise og Ebbe Larsen

Hernings borgmester Dorte West siger 
tak for mange års godt samarbejde.

Ikke en fest uden god mad.Ebbe og Elise efter 24 år på Møltrup.

Ebbe har haft det lidt stramt med 
kaffe i arbejdstiden.

Selvgjort er velgjort. Ebbe fejer 
lige lidt før afskedsreceptionen.

John Silver beriger enhver fest med sin musik. Ebbe Larsen møder Torill Kristensen til afskeden. Med en pensionisttilværelse bliver der mere tid til de mange børnebørn.

Elise har betydet meget gennem årene.... Jesper takker Elise og Ebbe på beboernes 
vegne.

Overrækkelse af gave fra beboerne  Hvad andet 
end et gavekort til Møltrupcaféen?!!

Den samlede stab med Ebbe og Elise i forgrunden. Multisalen skaber  en skøn ramme for det talstærke fremmøde. Parret hilser på beboere, tidl. beboere, frivillige, medarbejdere, 
samarbejdspartnere etc.

Ebbe i sit es.
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Velkommen til Torill og Henning Kristensen Indvielse af Multisal

Formand Henrik Stubkjær byder 
Torill og Henning velkommen.

Torill og Henning Kristensen foran den 
historiske og fredede hovedbygning.

Man hygger sig godt hen over en omgang 
Møltrup Is.

Henning fortæller om sin opvækst som slagterens 
søn fra Brårup ved Skive.

Rigtig mange mennesker mødte op for at byde det ny 
forstanderpar velkommen.

Kathrine H. Stærmose fra AART 
Architects, der stod for arkitekturen.

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør 
ved Realdania, der donerede kr. 4,8 mio 
til multisalen. 

Daværende forstander Ebbe Larsen med 
sin 'pappoint' til illustration af døgnets 
inddeling i arbejdstid, hviletid og fritid.

Henning og Torill  til velkomsten.

Første gang, multisalen fyldtes, var naturligvis til indvielsen.

Formand biskop Henrik Stubkjær beskrev 
multisalen som Møltrups katapult ind i fremtiden.

Næstformand for bestyrelsen Knud Munk Nielsen 
klippede det røde bånd 27. januar.

Møltrups Rullende Gårdbutik stod for forplejningen.
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Æret være Johannes Munck Jepsens minde
af Svend Aa. Madsen, frivillig medarbejder

Tidligere forstander på Møltrup Optagelseshjem, Johannes Munck Jepsen, døde 26. 
juli 2022 88 år gammel. Han og Lis udgjorde forstanderparret på Møltrup Opta-
gelseshjem i årene 1972 – 1999.
Han var barnebarn af stifteren Johannes Munck, og overtog selv stillingen som leder 
af Møltrup efter forældrene, Ingrid og Viggo Jepsen, i 1972.

Johannes var oprindeligt landbrugsuddannet, men livet igennem prøvede han lidt af 
hvert, og en ’hjemmefødning’ kunne han bestemt ikke betegnes som, idet han som 
helt ung fik udlængsel og rejste til Canada, hvor han forsøgte sig inden for mange 
brancher: minearbejder, laboratorieassistent, bilvasker for endeligt at slutte af med 
et ophold på en ranch, før han i midten af 1950’erne blev kaldt hjem til Møltrup, 
hvor faderen var forstander.
Årsagen var, at alle avlsbygningerne var brændt ned, hvorfor faderen i sin nød sendte 
bud efter sønnen, for at få ham til at komme hjem og stå for landbrugsdelen i den 
trængte situation.
På den tid kom københavnerpigen Lis Fabricius hver sommer på ferie på Møltrup. 
Efter kort tid fandt det unge par ud af, at der var opstået varme følelser mellem dem.
Det endte med ægteskab, efter Lis havde færdiggjort sin sygeplejeuddannelse i 
København. I denne periode arbejdede Johannes som hotelkarl.

Senere blev Johannes leder af landbruget på behandlingshjemmet Ørsholt i Nordsjæl-
land. Men det var åbenbart ikke tilfredsstillende i længden, for efter syv år meldte 
trangen sig til at blive selvstændig.
Det udmøntede sig i købet af et mindre landbrug på Djursland. Størrelsen på land-
bruget gjorde, at Johannes sideløbende havde arbejde hos et amerikansk firma, der 
borede efter olie i området.
Dette arbejde medførte, at firmaet i 1968 tilbød ham et job på en olieboreplatform i 

Atlanterhavet ud for Angolas kyst. Det var her, han opholdt sig, da han i 1970 blev 
kontaktet af bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem med henblik på at overtage 
ledelsen af Møltrup i nær fremtid, da forældrene ønskede at blive afløst på posten.

Henvendelsen gav naturligvis stof til eftertanke og megen snak ægteparret imellem. 
Dybest set havde det efter Johannes’ eget udsagn, aldrig været en livsdrøm at overtage 
forstanderposten, men han følte uden tvivl en forpligtelse til at føre bedstefaderens 
livsdrøm videre.
Betingelserne kendte han gennem faderens arbejde på stedet, og de faglige og men-
neskelige egenskaber mente han også at besidde, idet han gennem sit mangeartede 
arbejdsliv havde fået en vældig ballast, der kunne være nyttig i forhold til arbejdet 
på Møltrup.
Han havde fået indblik i mange menneskers liv og levned i mange forskellige livs-
situationer, både når det gjaldt arbejde og fritid. Især i forbindelse med fritiden 
havde han haft rig lejlighed til at iagttage folks omgang med alkohol, og hvad det 
kunne medføre.

Det var den ballast Johannes bragte med sig, da han satte sig til rette i forstander-
stolen på Møltrup i 1972. Han havde ikke en fin socialpædagogisk uddannelse, men 
til gengæld havde han som faglært landmand gået i livets skole.
I sin tid på Møltrup satte han mange markante aftryk. Blandt andet fik han sammen 
med en dygtig forvalter og en ditto fodermester opbygget et landbrug, der aftvang 
stor respekt vidt omkring.

Lis og Johannes hygger sig på kontoret.
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var, at det, der gælder i dag, også gælder i morgen. Planlægningen var langsigtet.
Omkring sit lederskab var han en trækker og ikke en skubber forstået på den måde, 
at han mange gange selv tog initiativet og gik foran i arbejdet.

Møltrup Optagelseshjem bygger på et kristent grundlag, hvilket Johannes’ livs-
syn også var baseret på, men han var ikke fanatiker, da han var åben over for andre 
religiøse livsanskuelser.
En gang blev han spurgt om, hvilket religiøst grundlag Møltrup byggede på. Hans 
gode svar lød: ”Vi står direkte under Vorherre!” – Det vil sige, at der på hjemmet 
var plads til alle, uanset religiøse forskelle.
Til slut går tankerne til Lis og børnene, som har mistet en ægtemand og far. Midt 
i tab og sorg må det være en trøst at vide, at Johannes har været en vigtig del af 
Møltrup Optagelseshjems historie.

En anden ting, der stod hans hjerte nært, var at skabe de bedst mulige forhold for 
både mænd og medarbejdere. Det skete dels i form nybyggeri og dels en pensions-
ordning til medarbejderne.
I Johannes’ tid blev der foretaget mange nye tiltag såsom etablering af en vindmølle 
og et halmfyr, så man på denne måde kunne spare mange penge på energikontoen. 
Set udefra var opførelsen af det beskyttede bofællesskab Lindely i 1995 uden tvivl 
den bedste idé, som Johannes tog initiativ til. Dette sikrede, at langt de fleste af 
Møltrups beboere havde mulighed for at blive på Møltrup til det sidste. 

Som forstander var Johannes Munck Jepsen karismatisk. Han tog sine kampe med 
diverse myndigheder, når han mente, at de tilsendte direktiver var direkte imod 
hjemmets ånd og i nogle tilfælde slet ikke gav mening. Eksempelvis kan nævnes 
kravet om centralregistrering i 1974 samt den meget omtalte mælkesag i 1977. I 
begge sager fik de offentlige myndigheder og retsinstanserne modstand til det sidste. 
Selv om Johannes selv mente, at han trivedes bedst i modvind, så tærede disse to 
sager alligevel på kræfterne. 
Som person var han venlig, imødekommende og intelligent. Han kunne dog under-
tiden have et noget iltert temperament, og man var slet ikke i tvivl om, hvad han 
mente. Det bedste var dog, at han ikke bar nag. En anden god egenskab ved Johannes 

En glædens dag. Statens krav om 
centralregistrering var efter tre års forløb (1974 

 1977) frafaldet, så flaget kunne hejses, og 
der var kage til kaffen.

Forstander Johannes Munck Jepsen byder 
velkommen til endnu et hold sommergæster.

Johannes i stalden.

2120



Dette er en tidligere beboers historie. Han er 58 år og ønsker at blive kaldt Vagn. Nogle detaljer 
i historien er sløret for at sikre anonymiteten.

Jeg gad simpelthen ikke mere!
af Jacob Weinkouff Hansen, journaliststud.

Hvis ikke Møltrup havde haft et ledigt værelse, den dag i 2019 hvor jeg ankom, så 
ved jeg ikke, hvad der var sket, for jeg gad ikke mere. Jeg gad simpelthen ikke mere! 
Jeg var virkelig træt af det. De samlede mig op, og i virkeligheden reddede de mit liv. 
Men det er en lang historie, hvordan jeg endte der. Skal vi bare tage det helt fra be-
gyndelsen?

Jeg voksede op i en større dansk provinsby. I et godt, trygt hjem - en rigtig kernefa-
milie. Min far og onkel drev sammen en familievirksomhed, som det lå i kortene, at 
jeg skulle overtage. Men det var ikke noget for mig. Jeg vidste, at de ville komme 
rendende konstant, og det gad jeg simpelthen ikke. Jeg har sådan en ’alt-eller-intet’-
indstilling til tilværelsen. Hvis jeg skulle give mig i kast med at drive det firma, så 
skulle jeg gøre det selv, uden andres indblanding. Sådan var det bare!

’Alt-eller-intet’ blev også afgørelsen på mit uddannelsesvalg. En dag befandt jeg 
mig i universitets auditorium. Det var første dag på den uddannelse, jeg havde 
valgt. Jeg sad og kiggede rundt på de andre og på den mand, der stod nede foran 

og snakkede derudad. Jeg tænkte: ”Hold nu op, hvor bliver det kedeligt det her!” 
Jeg kunne med det samme mærke, at jeg ikke ville klare mig gennem seks-syv år 
på sådan et sted. 

Samme dag kørte jeg hjem til mine forældre. Jeg var den første i familien, der skulle 
være startet på universitetet, så mine bedsteforældre var hentet ind ude fra landet, 
og de sad alle sammen klar med flødeskumskager i stuen. Jeg måtte så fortælle dem, 
at det ikke blev til noget. 
”Hvad vil du så?”, spurgte min far, hvortil jeg svarede, at jeg havde tænkt mig at søge 
ind på Politiskolen. Han blev så skuffet, min far, for det betød samtidigt, at jeg defini-
tivt ikke ville overtage familievirksomheden. Heldigvis gik skuffelsen over med tiden. 

Jeg droppede universitetet i august og allerede i november startede jeg på Politisko-
len. Jeg var i starten af 20’erne og glad for livet i København, hvor jeg var flyttet til.
En af mine fritidsinteresser var at cykle. I 1987 tog jeg med nogle gode venner til 
udlandet for at deltage i et løb. Lige pludselig, kort tid før vi skulle hjem, stod hun 
der! Det var slet ikke meningen. Jeg havde aldrig brugt ret meget tid på kvinder. 
Der var jo så meget andet at se til. 
Men da jeg mødte hende, var jeg solgt. Sådan som det skulle være for mig: enten - 
eller! Jeg ville aldrig trives i et forhold, hvor man mest af alt bare skal have tingene 
til at fungere. Men her var kvinden, der fejede benene fuldstændigt væk under mig!

Jeg var forelsket og opførte mig som om, jeg var komplet åndssvag. Jeg rejste som 



en sindssyg, for penge jeg ikke havde, og hurtigt blev hun gravid med vores første 
søn. Det var klart, at jeg måtte flytte udenlands, hvor de boede. Vores første søn blev 
født i 1987, så jeg flyttede, så snart jeg var færdig på Politiskolen, i 1989. 
Livet i 1990’erne var skønt. Vi byggede hus, jeg begyndte at arbejde som butikschef 
i en dagligvarebutik, og det hele kørte på skinner. Vi havde det liv, vi gerne vil have, 
og jeg havde det bare rigtig godt. Det var ikke meningen, at jeg skulle være flyttet 
til udlandet, men sådan blev det bare. Skæbnen tilsmilede mig, om man vil. 

I 1999 fik vi vores anden søn. Alt var godt, lige indtil jeg begyndte at få problemer 
med mit helbred pga. en medfødt lidelse. Det følgende år gav det mig så mange 
problemer, at jeg ikke kunne passe mit arbejde længere. Jeg prøvede, alt hvad jeg 
kunne, men måtte til sidst sygemelde mig. 
Vi havde god plads i økonomien, så i begyndelsen gav det mig ikke store bekymrin-
ger. ”Kan vi klare det?”, spurgte min kæreste. Jeg svarede ”Ja!”, og det stolte hun på. 
Det gjorde jeg også selv i begyndelsen. Jeg gik til undersøgelser og troede på, at der 
ville komme en løsning. Men det gjorde der ikke. Mit problem kunne ikke fjernes 
med en operation. 
 
Jo længere tid, jeg var sygemeldt, jo færre penge fik jeg udbetalt. På et tidspunkt 
kunne jeg se, at der til min skræk kun var blevet udbetalt kr. 4.000 i sygedagpenge 
for en hel måned. Det var slet ikke nok! Jeg bildte mig selv ind, at jeg nok lige 
skulle få det ordnet, men det lykkedes ikke. Jeg fik ikke mere udbetalt, og det værste 
var, at jeg ikke fik fortalt min kæreste om det. Hvis der var noget, jeg ikke kunne 
lide, så var det at se hende ked af det. Jeg skulle nok ordne økonomien, sagde jeg 
til hende, uden at involvere hende mere i det. 

Men en dag i 2002 gik det galt. Vores økonomi eksploderede praktisk talt op i ho-
vedet på hende. Vi fik reddet huset, selvom det var tæt på at ryge på tvangsauktion, 
men økonomien var ødelagt. Jeg havde over en længere periode været uærlig over for 
hende, så tilliden var væk. - Også fra hendes familie i øvrigt. Alle havde vendt sig 
imod mig, og jeg kunne ikke håndtere det. Følelserne var ikke forsvundet imellem 
os, men mine fortielser betød, at vi ikke længere kunne leve sammen. Kontakten 
til min kæreste og mine sønner forsvandt ud i horisonten. 

Efter bruddet flyttede jeg hjem til Danmark. Jeg boede hos mine forældre, men 
tog indimellem tilbage til ’min familie’. Ofte var det helt formålsløst, fordi min 
ekskærestes familie ikke brød sig om, at jeg skulle se mine drenge, så efterhånden 
stoppede turene.  Jeg røg på kontanthjælp, og så kunne jeg slet ikke rejse, uanset 
om jeg ville eller ej. Som tiden gik, trak jeg mig mere og mere tilbage. Jeg gik helt 
ned med flaget, og så ikke længere nogen mennesker.
Jeg måtte flytte fra mine forældre og røg på forsorgshjem. Det eneste jeg vidste om 
forsorgshjem, var fra mit arbejde i politiet. Der havde jeg været sådan nogle steder 

mange gange, og hver gang havde jeg tænkt: ”Fuck, det er godt, at jeg ikke bor sådan 
et sted!” - Og pludseligt var jeg selv flyttet ind. 

Tit blev jeg smidt ud. Jeg har aldrig selv haft misbrug, men jeg oplevede mange 
steder, hvor der blev drukket alkohol og taget stoffer i lange baner. Det gad jeg ikke 
at se på. Det sagde jeg til dem, og så blev det bagefter svært at være der.
”Det ville jeg da skide på”, tænkte jeg. Så pakkede jeg tasken, tog et tog og endte 
på et andet forsorgshjem. Jeg var blevet helt ligeglad. Jeg havde ikke kontakt med 
nogen som helst, og jeg skulle bare straffe hele verden, for hele verden var efter mig. 
Det endte med knapt 20 års rod. 

Der var ganske vist også nogle gode perioder, hvor jeg havde arbejde. På et tidspunkt 
havde jeg endda mit eget firma. Men jeg kunne bare ikke få det til at fungere. Der 
var alt for mange udsving, og det endte altid med at gå galt, for inderst inde vidste 
jeg godt, at tingene ikke var, som jeg gerne ville have dem. Jeg synes, det var forkert, 
at jeg ikke så mine drenge. Jeg ville så gerne have, at vi skulle have kontakt. Men i 
lang tid lykkedes det ikke, hvilket betød, at jeg endte op med at være fuldstændigt 
ligeglad med det hele. 
Jeg mistede også kontakten til mine forældre og søskende, så jeg har oplevet, hvad 
det vil sige at være alene. Rigtig meget alene! Ovenikøbet endte jeg i fængsel for 
økonomisk kriminalitet på et tidspunkt. Det hele var turbulent. Sådan var det i 
mange år, indtil jeg en dag trådte ind ad døren på Møltrup. 

Jeg havde hørt meget om stedet. Længe havde jeg tænkt, at det ikke var noget for mig. 
Jeg havde ikke lært nok til at indse, at jeg havde brug for sådan et sted, men en dag 
skulle det have chancen. Det er en af de bedste beslutninger, jeg har taget i mit liv!

På Møltrup er der tre ting, der gør, at det virkeligt fungerer: 
• nultolerancen over for alkohol og stoffer
• at der kun er mandlige beboere
• det kristne grundlag

Det sidste er især vigtigt. For man behøver ikke at være kristen for at bo på Møltrup. 
Men uanset hvad, så mærker man, at der er en god, medmenneskelig tilgang til 
beboerne. 
Det er ikke sikkert, at alting altid lykkes. Men man kan stole på, at medarbejderne 
altid vil gøre deres bedste for dig, og det er virkelig vigtigt. De er villige til at gå 
langt for dig. For hver eneste beboer betragtes som et menneske. 
Det har jeg ikke fundet på samme måde på andre forsorgshjem, hvor jeg har været 
gennem mit liv. Jeg er sådan en, der kan råbe vildt og hysterisk nogle gange. Men 
så er der bare en Møltrup-medarbejder, der kigger på mig og siger ”Nåh…” På den 
måde er der plads til alle. 
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Det har givet mig stabilitet og ro. De daglige arbejdsopgaver giver mig noget, der 
minder om et rigtigt liv. Der er nogle, der forventer, at jeg dukker op, og som bliver 
glade, når de ser mig om morgenen. For mig var det at vende tilbage til en hverdag, 
jeg kendte engang. 
Jeg har stadigvæk afsavn i mit liv. Men bølgedalene er blevet meget mindre, og jeg 
ved, at hvis jeg har brug for det, så er der altid en til at hjælpe mig. 
I dag kommer jeg stadig dagligt på Møltrup. Jeg går i mit værksted og laver mine 
opgaver. Jeg har det godt. Jeg har kontakt med min familie. For nyligt har jeg 
været på besøg hos min yngste søn, der stadig bor, hvor han voksede op. Det var 
simpelthen en helt fantastisk tur. 
Jeg ved, hvad de forventer, og hvad jeg ikke skal gøre. Det kan nærmest ikke blive 
bedre. 

Sådan er det generelt med min tilværelse lige nu. Jeg har mere eller mindre spildt 20 
år af mit liv. Jeg har været hård ved mig selv og ved min familie. Når man tænker 
på det, så er det svært at bede om mere, end hvad jeg har nu. 
Jeg drømmer dog om en dag at flytte tilbage til det land, hvor mine sønner bor. 
Men helt ærligt; hvis det kan fortsætte med at være, som det er nu, så er alt fint. 
Jeg har det jo godt!

Få kompetent hjælp til 
montage og træproduktion 

MOLTRUP. DK

Møltrup Optagelseshjem indgår i en mangfol-
dighed af arbejdsopgaver.

På vore værksteder (savværk, træværksted og 
montage) har vi stor erfaring med fx:

-  specialforarbejdning af tømmer (azobé, 
kalmarbrædder etc.)

-  samling af smykkeæsker
-  samling af beslag, filtre etc.
-  pakning af forskellige enheder
-  fremstilling af diverse paller, kartoffel-, frugt- 

og blomsterkasser etc.

Måske kan vi også hjælpe DIN virksomhed?
Kontakt os venligst på tlf. 9713 1800 og lad os 
få en snak.
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48årige Brian har tidligere boet på Møltrup. Her er lidt af hans historie:

På Møltrup kan man få fat i livet igen
af Ditte Hedegaard, journalist

Det startede med et brud mellem Brian og hans kæreste. Den ene dag boede de sam-
men i hendes lejlighed, og den næste dag stod han på gaden med en taske med kun 
få ejendele. Nu som hjemløs. At tage tilbage til København, hvor han oprindeligt 
kommer fra, var ikke en mulighed. 
Som tidligere indsat havde han hørt om muligheden for at bo på Møltrup, et hjem for 
hjemløse mænd, der ønsker at leve i et alkohol- og stoffrit miljø, og hvor de sammen 
er med til at drive gården. Han ringede dertil og fik at vide, at der var plads, og at 
han var velkommen.

”Det har betydet rigtig meget for mig, at der har været et sted som Møltrup, hvor jeg 
kunne komme udefra og hurtigt få plads. De er så åbne og ærlige, uanset hvilke proble-
mer man har haft i livet. Det er et slags opholdssted, hvor man har tiden til at få gang i 
livet igen. Der er en rigtig god sammenblanding af mænd – fra den tunge alkoholiker 
til jordbetonarbejdere, som også lige har brug for et sted til at komme ned på jorden 
igen. Det samme for mit vedkommende, men det tog så lidt længere tid”, siger Brian. 

Efter en periode på Møltrup flyttede Brian til Helsingør. Men tilværelsen i en ny 
by var svær, og han savnede naturen, det åbne landskab og det praktiske arbejde i 
markbruget, hvor han havde arbejdet under opholdet.
”Der er en helt speciel atmosfære på Møltrup. Jeg savnede at drøne rundt ud på mar-
ken. Jeg er ud af en søskendeflok på fire fra København, og jeg er den eneste, der har 
det sådan med landet. Landet og at være ude i den friske luft har altid trukket i mig 
helt fra barns ben. Jeg aner ikke, hvor det kommer fra”, griner Brian.

Han vendte tilbage til Møltrup for igen at arbejde på gården. I dag er han flyttet til 
et lille rækkehus i Vildbjerg kun få kilometer fra Møltrup, og han har fået flexjob 
i markbruget ved Møltrup. Her arbejder han fem timer om dagen med for skellige 
arbejdsopgaver, som pløjning, halmkørsel, grisetransport og markarbejde.
På Møltrup er der arbejdspligt og nultolerance over for alkohol og stoffer. ”I mit 
tid ligere liv kunne jeg ryge en joint eller drikke en øl for meget. Jeg har hele tiden 
vidst, at hvis jeg gør det, kan jeg risikere at ryge ud, og fordi jeg var så glad for mit 
arbejde, var det ikke en mulighed for mig at falde i”, siger Brian.

”For første gang i mit liv har jeg fundet mig et arbejde, hvor jeg befinder mig 
rigtig godt, og er glad for at bo i mit lille rækkehus tæt på mit arbejde. Hvis man 
er indstillet på, at ens liv skal forandres, så skal man besøge Møltrup”, siger Brian.
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Dette er en tidligere beboers historie. Han er 50 år og ønsker at blive kaldt Peter:

”Hvis du ikke gør noget ved det nu, Peter,…”
af Jacob Weinkouff Hansen, journaliststud.

”…… så bliver du ikke farfar til mine kommende børn!”
Sådan sagde min ældste søn til mig i vinter, mens jeg stod over for ham i mit bryg-
gers. Det her var min søns advarsel til mig, og han kaldte mig ved mit navn. Han 
kaldte mig ikke far, som han ellers altid havde gjort. Sådan havde det været i nogle 
måneder. Det var millimeter fra, at mine sønner havde slået hånden helt af mig. - 
Mit livs lavpunkt! 
Skilsmissen og alkoholen havde fået taget på mig. Men for at forklare, hvordan jeg 
endte der, må jeg starte historien lang tid før: For cirka 28 år siden, hvor jeg fandt 
sammen med min daværende kæreste. 
Vi var sammen i 24 år. Vi købte en hesteejendom, som vi var meget fascinerede af. 
Det var nærmest en skovridderbolig, der lå for enden af en blind grusvej. Der var et 
stort stuehus, en stald og en hestefold, der lå lige i skovkanten. Vi havde renoveret det 
meste af ejendommen. Sammen havde vi gjort det til vores sted, og vi boede der i 20 år. 

Men jeg havde også ’en ved siden af’. Faktisk to. Hashen og amfetaminen. Da vi var 
unge, tog min kæreste det også. 
Vi aftalte egentligt at stoppe det, da vi fik vores første søn. På det tidspunkt var jeg 
omkring 30 år gammel. Hun stoppede, men det lykkedes ikke for mig. Hun vidste 
det godt. Hun kunne se lige igennem mig. Hvor det tidligere havde været en fest-
artikel, brugte jeg nu stofferne som et arbejdsmiddel. Jeg er håndværkeruddannet, 
og med amfetaminen kunne jeg arbejde hurtigt, effektivt og længe. 

Til gengæld kunne jeg hverken være en god familiefar eller kæreste. Jeg tjente mange 

penge, men jeg brugte også rigtig mange, og det gik ud over min familie. De led 
under det, og jeg var et dårligt menneske på det tidspunkt. Jeg manipulerede med 
min kæreste. Det var ren psykisk terror, og det var ikke fair over for hende. Det var 
det virkelig ikke. Jeg sled godt på hende, og det er jeg flov over i dag. 
Alligevel gav hun mig chancer. Rigtig mange, faktisk. Men jeg kunne ikke magte 
at håndtere de abstinenser og nedture, der fulgte med, når jeg prøvede at stoppe. 
Det var først for fem år siden, det lykkedes mig. 

Jeg fik et job i Grønland. Et fedt job på en stor byggeplads. Det skulle være min an-
ledning til at stoppe. Jeg blev smidt af i et andet hjørne af verden, og det hjalp mig. 
Jeg har ikke taget stoffer, siden jeg første gang satte en fod deroppe. Det lykkedes mig 
at overvinde afhængigheden. Jeg spillede fodbold, var social og mødte det grønlandske 
folk. Jeg havde det bedre, og jeg var fri af stofferne.
Men alt var langt fra godt. Jeg vidste, hvad der ventede mig hjemme i Danmark. 
Det ville ikke gå med min kæreste, og min kernefamilie hang i en tynd tråd. Den 
endelige beslutning blev taget, da jeg efter et halvt års tid var hjemme til jul. Vi 
aftalte at sætte huset til salg, når jeg vendte hjem fra Grønland den følgende som-
mer. Kernefamilien var væk!
Den havde altid været min drøm, men det lykkedes ikke. Jeg holdt jul hos min 
mor, mens mine sønner holdt jul med deres mor (min ekskæreste) hos hendes søster. 

Sidst på foråret gik vi rundt i hver vores ende af huset. Jeg blev fraværende, og på 
det tidspunkt ragede tingene mig ikke en skid. Jeg flygtede, og selv om huset blev 
solgt på bare 11 dage, var jeg allerede godt i gang med mit druk. Jeg lå halvfuld 
på en sofa, mens min ekskæreste og sønner ordnede flytningen. Jeg var ikke til en 
skid, og mine sønner kunne godt se, at jeg var helt fra den. De var trætte af mig. 

Samtidig fik jeg lejet et værelse i en herskabslejlighed i en mindre provinsby ikke så 
langt derfra. Jeg rykkede ind med 3-4 kufferter. Den første aften sad jeg på værelset. 



Det var sommer, og der var byfest lige uden for vinduet. Der var fyldt med mennesker, 
og musikken spillede. Jeg kunne ikke dy mig for at tage ud og se, hvad der skete. Ved 
et af byens to lokale værtshuse var der fadøl og helstegt pattegris. Jeg kom derhen 
og mødte nogle mennesker. Jeg har altid været god til det sociale, også når det angår 
kvinder. Og netop den aften mødte jeg en kvinde. Hun stod i værtshusets hjørne, 
og jeg så hende straks gennem den røgfyldte luft, da jeg trådte ind. Den skønneste 
kvinde i rummet. Vi var kærester i de tre dage, byfesten varede. Vi gik i byen. - Og 
bum: Jeg var i gang med det liv, som jeg skulle komme til at føre det næste år. 

Jeg arbejdede i hverdagene i en større by omkring 150 kilometer derfra, men hver 
eneste weekend levede jeg som en teenager igen. I begyndelsen festede jeg fredag 
og lørdag, men efterhånden begyndte jeg også at køre i min bil fra arbejde, stille 
den og dingle ned på beverdingen til de andre i hverdagene, og afhængigheden blev 
bare større og større. Byturene blev vildere, og jeg bildte mig selv ind, at jeg også 
kunne drikke om morgenen, inden jeg kørte på arbejde. Jeg havde det godt, havde 
mange bekendtskaber, og jeg troede, jeg havde styr på tingene. Jeg levede som en 
rigtig verdensmand. Selvtilliden og selvværdet var i top. Men i bund og grund, var 
jeg stadig ikke afklaret med, at familielivet var endegyldigt slut. 

Jeg flyttede i et stort hus cirka 20 kilometer væk. Jeg arbejdede, alt hvad den kunne 
trække, i København. Efterhånden kørte jeg sjældnere til min tidligere hjemby for 
at gå i byen. Jeg begyndte at købe en flaske sprut med hjem efter arbejde, og så sad 
jeg der alene og drak! Huset var ikke pakket ud. Jeg havde en sofa og et TV, men 
ellers var der fyldt med flyttekasser. Det var dér, det for alvor gik galt for mig. Mine 
to sønner havde for længst skubbet mig væk, og jeg drak en flaske vodka om dagen. 
Min mor kørte mig til afrusning to gange i den periode, men begge gange fik jeg 
tilbagefald. Jeg forsumpede mere og mere. Det begyndte at gå op for mig, at familie-
livet var slut. Jeg fortrød og var bitter over, at jeg havde stødt mine sønner fra mig. 

En nat blev jeg taget af politiet med 208 kilometer i timen og en promille på 1,7 på 
motorvejen. Min bil blev konfiskeret, og jeg blev dømt for vanvidskørsel. Til sidst blev 
jeg fyret fra mit arbejde, og røg 20 dage i fængsel for vanvidskørslen. Tilbage i huset 
tog min druk til. Det eneste, jeg magtede, var at få købt den sprut, jeg skulle bruge 
for at komme gennem dagen, så jeg mistede min dagpengeret og røg på kontanthjælp. 
I februar 2022 nåede jeg bunden! Jeg vidste godt, hvordan et rigtigt liv skulle være, 
men jeg levede det ikke selv. Jeg var træt af det hele, og jeg havde brug for hjælp til 
at komme ud af det. 
Og nu er vi tilbage, hvor vi startede. Jeg stod ansigt-til-ansigt med min søn, der sagde: 
”Hvis du ikke gør noget ved det nu, så bliver du ikke farfar til mine kommende børn!”

Kort efter tog jeg til et møde ved Center for Afhængighed. ”Du drikker dig ihjel, 
hvis du fortsætter sådan her,” sagde de. Jeg var pissefuld ved mødet, og det var min 
mor, der havde taget initiativ til det, fordi jeg ikke selv var i stand til at række ud. 

Ved mødet foreslog de, at jeg kunne tage til Møltrup. Vi ringede dertil, og jeg fik at 
vide, at der ville gå en uges tid, før der var en ledig plads. 

I starten af marts kørte jeg til Møltrup sammen med min mor. Forinden havde jeg 
været igennem en afrusning hjemme i huset, og jeg havde opsagt min lejekontrakt.
Det var ikke besluttet, hvor længe jeg skulle være der. Men jeg var virkelig klar. ”Nu 
er det nu!”, tænkte jeg. Jeg så Møltrup som min redning. Nu skulle det være!

Vi kørte ind på gårdspladsen, og jeg blev indkvarteret. 
I tiden på Møltrup var jeg i det arbejdsfællesskab, der hedder ’mark og skov’. Min 
første opgave blev at reparere et tagudhæng, der var ved at falde sammen. I det dag-
lige kløvede vi brænde, vi fældede og vedligeholdt juletræer. Jeg kunne bruge al min 
erfaring fra hesteejendommen. 
I fritiden var vi på fisketure og spillede fodbold. Der var fælles madlavning, og jeg var 
meget social hele tiden. - Sådan som jeg havde været engang, før det hele faldt sammen. 
Mit liv kørte derud af på en måde, som det ikke havde gjort længe. Jeg havde en 
hverdag igen. 

I løbet af den sidste tid på Møltrup, havde jeg vagter i beboercaféen. Jeg var på fra 
morgen til aften, og jeg tog alt, hvad der var på Møltrups hylder. 
Jeg fik gode venner, som jeg kunne fortælle alt til, og det gjorde en kæmpe forskel 
for mig. Mit ophold blev en selvrensende proces. 
Min økonomi sejlede, før jeg tog af sted. Det fik jeg også hjælp til. Det står stadig 
skidt til, men der er styr på det, og jeg har overblik over det. 
Jeg endte med at være på Møltrup i 2 måneder og 11 dage. 

Samtidig med, at jeg var der, flyttede nogle familiemedlemmer mine ting fra det 
kæmpestore hus til en mindre lejlighed i en anden by ikke så langt derfra. Jeg havde 
et nyt sted at komme hjem til, et sted at starte på en frisk, og den person, der flyttede 
ind, var ikke den samme, der flyttede ud af det store, tomme hus et par måneder før. 
Jeg var ikke bare blevet ædru igen. Jeg var blevet mere frisk og klar i hovedet. Jeg 
havde fået bedre styr på tingene, og ikke mindst havde jeg fået en meget bedre og 
dejlig kontakt til min ekskæreste og mine to sønner. 
Jeg er i kontakt med myndighederne i den by, jeg bor i. Alt er tilrettelagt, og jeg har 
fået et arbejde. Det fik jeg faktisk allerede, mens jeg var på Møltrup, så snart starter 
jeg som teamleder på et stort byggeprojekt. 

Det bedste af alt: Imens jeg var på Møltrup, ringede min ældste søn til mig. Han 
kunne høre, at jeg havde fået det bedre, og jeg kunne mærke, at det gjorde ham 
glad. Han kaldte mig far! Der kunne jeg mærke, at nu var jeg kommet det første 
skridt nærmere at genvinde tilliden. 
Selv nu, når jeg sidder og tænker på det, bliver jeg rørt. Jeg skulle åbenbart helt ned 
og skrabe bunden, inden jeg fattede det.
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Møltrup Mælk

Kunden kan nu tanke frisk mælk direkte i malkerummet på Møltrup. Der er i år – 
med tilskud fra projektmidler – indkøbt et anlæg, der kan pasteurisere og aftappe 
direkte til kunden.

Møltrups halmfyrede varmeværk kører udelukkende ved hjælp af nogle få beboeres 
praktiske og tekniske kunnen. Det har været visionen at skræddersy et tilsvarende 
job for et par beboere med samme tekniske snilde på landbrugssiden, hvor mælken 
skal pasteuriseres og anlægget holdes kørende.

Baggrunden for denne investering er også et ønske om yderligere at udbygge fra-
jord-til-bord-oplevelsen. Stalde, krydsningskødkvæg og frilandsgrise har vi allerede 
side om side med slagteri, pølsemageri, gårdbutik (med og uden hjul) og café. Så 
når man er i Gårdbutikken for at købe ind til weekenden, kan man tage børn og 
børnebørn med i stalden for at tælle kalvene og give dem navne, eller man kan køre 
forbi grisenes frilandsstald og tjekke dyrevelfærden ved selvsyn, inden flæskestegen 
sættes i ovnen.

Men vi har manglet den tilsvarende jord-til-bord-forbindelse på mælkesiden, hvor 
vi hidtil udelukkende har brugt mælken til fremstilling af Møltrup Is eller til vi-

deresalg til Arla. Nu kan alle i lokalområdet tanke pasteuriseret, ikke-skummet, 
ikke-homogeniseret mælk (4,2-4,6 % fedt) med hele tre dyrevelfærdshjerter. – Ikke 
at forglemme, at man kan tage børnene med i stalden, kæle for kattekillingerne og 
se køerne blive malket af robotten, inden man går i malkerummet og tapper mælk 
med hjem til risengrød, varm chokolade eller havregryn til kr. 12,- pr. liter.

Møltrups malkerum er åbent for selvbetjening dagligt kl. 8-20. 



Fodbold og fællesskab som medicin
af Line Væggemose Rømer, pædagog, socialrådgiver og fodboldspiller på Møltrup

Igennem mine to år på Møltrup har jeg forsøgt at sætte fokus på fodbold og fæl-
lesskab. Jeg er selv en rigtig sports-nørd, så jeg er bekendt med følelsen af, hvad 
motion og holdånd kan gøre både for ens fysiske form, men bestemt også for det 
psykiske velvære.

MOTION OG HORMONER
Når vi motionerer, og pulsen stiger, udskilles op mod 50 forskellige hor-
moner, hvoraf endorfiner er de mest kendte. Endorfiner hjælper hjernen 
med at udskille stoffer, så man bliver glad i låget og får mere overskud. 
Når først kroppen har vænnet sig til at få sin ’humørmedicin’, vil den nær-
mest automatisk bede om det, når den er i underskud. Det betyder, at vi 
vil mærke, når kroppen trænger til at bevæge sig og derfor få lyst til fysisk 
aktivitet. Dette kaldes ’den positive cirkel’, hvilket er én af forklaringerne 
på, hvorfor nogle beskriver at blive afhængige af motion. Derfor giver det 
rigtig god mening at dyrke motion – og gerne i fællesskaber.

Jeg er begejstret for at stå for Møltrups fodboldhold, hvor en flok mænd troligt 
møder op to-tre gange om ugen og spiller fodbold i vores nybyggede multihal. Før 
denne stod færdig, tog vi til Timring Sportscenter og spillede fodbold. Med vores 
egen multihal har vi sat fokus på aktivitet og sågar tilført ekstra personalebeman-

ding for at katalysere dette. Jeg deltager hver anden tirsdag, og de andre dage ruller 
fodbolden rigtig meget af sig selv. Vi har nogle dygtige og dedikerede beboere, 
som sørger for at trække hinanden med i hallen og forpligte hinanden på, at vi skal 
dygtiggøre os og træne, så vi både kan få os rørt og komme i bedre form, men også 
så vi kan tage ud i verden og dyste mod andre.

Det er fantastisk at se udviklingen fra gang til gang, når en ny mand for første gang 
løber ind på banen. I begyndelsen er manden nærmest gasblå i hovedet af udmat-
telse, og rygerlungerne hiver efter vejret efter mindre end fem minutter på banen. 
Det er tydeligt, at kroppen er presset, og manden bliver nærmest helt opgivende. 
Dog er der et fællesskab og en stemning omkring holdet, som gør, at manden al-
ligevel kommer igen næste gang, der er træning. Langsomt – men sikkert – bliver 
formen bedre og bedre, og inden længe går der måske 10 minutter, inden luften 
slipper op, og det er tid til en pause (og en smøg, naturligvis!).
Jeg har ofte snakket med nogle af ’de gamle’ på holdet, som udmærket kan huske, 
hvordan det bestemt ikke var rart at komme til træning de første par uger. Det sved 
i lungerne, og hele kroppen værkede og gjorde ondt. Men samtidig er det også en 
sejr for dem at se, hvordan de langsomt - men sikkert - går fra ’sofa-kartoffel’ til at 
være i halvgod form.

Vores fodboldhold har det seneste års tid også deltaget i flere fodboldstævner fx i 
København, Aalborg og Odense, hvor vi dyster mod andre forsorgshjem og være-
steder. Det at komme ud i verden og møde andre gør også noget ved holdånden. 
Pludselig er det ’os’ mod ’de andre’, og holdets deltagere rykker sig tættere sammen 
og bliver en enhed, der kæmper for hinanden, hepper på hinanden, trøster og op-
muntrer hinanden, og samtidig knyttes der venskaber på tværs. Som medarbejder 



er det fantastisk at se, hvordan mændene tager sig af hinanden, giver plads til hin-
andens forskelligheder og bakker hinanden op. Der er rigelige mængder slik, sort 
humor, smil og latter, og det er tydeligt, at mændene nyder at komme lidt væk fra 
hverdagen og være sammen på en anden måde. Ligeledes møder vi andre, som er i 
samme båd, og man får en stærk oplevelse af at være en del af noget større.
Har man levet et liv i misbrug og med dårlige relationer, er det en gave at få lov at 
blive en del af et fællesskab, hvor det, vi er fælles om, ikke handler om misbrug, 
men om at gøre noget godt for sig selv og være en del af noget større. 

Ofte møder vi dog stoffer og alkohol, når vi er ude på tur, da det jo langt fra er alle, 
som har samme nultolerance som Møltrup. Dette håndterer vores mænd i bedste stil. 
Det er noget, vi snakker om, og vi kan også lave sjov med det, men det har aldrig 
været et problem, og jeg har aldrig været bekymret for, om nogen ville ’falde i’ på 
vores ture. Faktisk fortæller mændene om, at det kan være nemmere at møde misbru-
get ude i verden, når man møder det sammen med andre. Så er det lettere at komme 
trangen til livs og abstrahere. Fra tid til anden er det også noget, som vi har påtalt 
direkte over for folk, som har siddet i vores umiddelbare nærhed og været påvirkede 
eller indtaget rusmidler. Men jeg er stolt af, hvordan mændene håndterer det, og jeg 
ved jo også, at vi ikke kan skærme dem for alt, hvad der hedder rusmidler, bare fordi 
de bor på Møltrup. Dog er det en hjælp for os, at de stævner, vi deltager i, opfordrer 
til, at man møder op i ikke-påvirket tilstand eller med så lav en promille som muligt.

Ofte når vi kun lige hjem på Møltrup igen efter en fodboldtur, før den første spør-
ger: ”Hvornår skal vi afsted igen?” Det vidner for mig om, at det i høj grad er 
værdsat, og noget som motiverer og inspirerer til at blive ved med at komme til 
træning og dygtiggøre sig. 
Fodboldholdet og turene ud i det ganske danske land er noget, som man gerne vil 
være en del af. Det kan noget! Som en af mændene beskriver det: 
”Det er ikke bare et fodboldhold, som spiller sammen flere gange om ugen. Det er også et hold, 
som tager ud og konkurrerer mod andre hold ved diverse fodboldstævner, som bliver afholdt af 
Ombold og LVS (Landsforeningen af VæreSteder). Blandt andet DM i Aalborg dette efterår, 
hvor Møltrup blev nummer 10 ud af 32 hold. Disse stævner, som vi tager til, giver så meget 
mere end fodbolden i sig selv. Det giver et fantastisk sammenhold mellem beboere, som normalt 

ikke snakker sammen, og derudover giver det en masse glæde. Vores fodboldhold på Møltrup 
er kommet for at blive, og bliver drevet af en kraft hos beboere og ansatte, som er urokkelig!”

OMBOLD 
Ombold er et forandringsskabende og inkluderende fodboldfællesskab for so-
cialt udsatte og mennesker ramt af hjemløshed. Ombolds aktiviteter danner 
grobund for positiv udvikling i forhold til både fysisk og mental sundhed. 
Under mottoet ‘Fodbold, Fællesskab og Forandring’ har Ombold siden 
2003 engageret og aktiveret mere end 15.000 voksne, som ikke naturligt 
opsøger eller er en del af almindelige idrætsforeninger. Spillerne deltager 
blandt andet i træninger, stævner og mesterskaber. 

LANDSFORENINGEN AF VÆRESTEDER (LVS)
LVS’ arbejde og virke handler om at skabe fællesskaber for socialt udsatte ud 
fra devisen: ’Det er nemt at komme ud i problemer alene, men det er meget 
svært at komme ud af problemer alene’. Derfor er etablering af fællesskaber 
vigtigt, så udsatte finder sammen og hjælper hinanden videre. 
I dag har LVS 130 væresteder og 70 idrætssociale foreninger og boformer som 
medlemmer, og derigennem kontakt til over 23.000 socialt udsatte borgere.

Der er for mig slet ingen tvivl om, at mændene holder meget af vores fodboldhold 
og vores fodboldture, samtidig med at det giver dem noget, som de ikke får andre 
steder. Det bliver en slags medicin.
Som medarbejder føler jeg mig ekstremt privilegeret, når jeg på nærmeste hold får 
lov at bevidne fællesskabet omkring fodbolden. Jeg oplever de små personlige sejre, 
men også holdets fælles succes, som ikke kun handler om at vinde pokaler. Jovist, 
er det da fedt at komme hjem med en pokal, men oplevelsen af de bånd, vi knytter 
indbyrdes, er så meget større og vigtigere end sejren i sig selv. Jeg føler i hvert fald, 
at jeg har vundet stort – også selvom vi kommer hjem uden pokal.

Line og holdet i Aalborg 2022. Streetfodbold. Med Michael Laudrup på Rådhuspladsen 2022. Team Møltrup.



Pølsevognen fra Møltrup

I marts måned købte vi en brugt pølsevogn, der havde stået stille lidt for længe pga. 
corona-nedlukningerne. Den lægger endnu en længde til vores fra-jord-til-bord-koncept 
på kødsiden, da vi nu tilbyder at komme helt ud til hr. og fru Danmark (til rejsegilder, 
studentergilder, foreningsfester, virksomhedsevents etc.) med de produkter, der er vokset 
op i Møltrups stalde og på vores jorder, og som er forarbejdet i eget slagteri/pølsemageri.

En afgørende del af Møltrups formål er dannelse. Dannelse og gendannelse af de mænd, 
der for en tid er kommet på livets skyggeside, men også dannelse af civilsamfundet 
ift. at være åbne og modtagende, når disse mænd atter er klar til at flytte fra Møltrup 
tilbage til samfundet. Ind i denne dobbeltrettede dannelsesopgave står pølsevognen 
stærkt, for den kan bemandes med blot én medarbejder (lønnet/frivillig) og derudover 
beboere, der trænes i at møde ’dem derude fra samfundet’. 
Når beboeren samtidig er den, der kan servere et hjemmelavet kvalitetsprodukt, der 
smager så sokkerne ryger af, så er det svært for den almene dansker ikke at skubbe 
fordommene til side og fatte sympati for den hjemløse. – Og mere skal der ikke 
til for at skabe mere plads og social sammenhængskraft i Danmark. Når beboeren 
træder ind i pølsevognen forvandles han fra at være en hjemløs sut til at være her-
regårdens pølsemand.

Den forretningsmæssige genistreg handler om, at vi bookes til opgaven og kender om-
fanget af munde, der skal mættes. Forinden er der en kort forberedelsesfase. Undervejs 
langes der specialfremstillede lækkerier over disken, og bagefter er det hurtigt at rydde 
op og komme videre. Indtil videre har vi mest kørt med den traditionelle hotdog m/
Cocio, men det kunne også være sandwich, tarteletter, burgere og lign.
Er du interesseret, så kontakt os endeligt på gaardbutikken@moltrup.dk eller 97131800.

Vi fremstiller slagtervarer 
af uovertruffen kvalitet.
Grisen har gået og rodet i jorden med try-
nen og vokset sig stor og stærk i vores 
specielle frilandsstald.

Kalvene er krydsningsdyr, der på grund af 
vores specielle avlsstrategi giver en helt 
fantastisk kødkvalitet.

Dyrene bliver efter slagtning for ædlet til 
specialvarer i Møltrups slagteri/pølsema-
geri, hvor slagtere og beboere sammen 
arbejder ud fra håndværksmæssige tra-
ditioner med kvalitet i højsædet.

Formålet er, at beboerne tilegner sig faglig 
viden og sociale kompetencer i en menings-
fuld og relevant sammenhæng.

Gårdbutikken  Møltrup er stedet, hvor du både 
kan få en helt særlig oplevelse i den stem-
ningsfulde butik og samtidig købe smagfulde 
kødvarer og færdigretter med hjem.

K V A L I T E T  F R A

RING OG BESTIL
MAD OG LÆKRE SLAGTERVARER

9992 9829
VI HOLDER  ÅBENT

 TOR 13.00 - 17.00
 FRE   13.00 - 17.00
 LØR   10.00 - 13.00
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Sommerhøjskole: Hold Håbet Højt
af Torill Kristensen, sommerhøjskoleansvarlig

Inden jeg kom til Møltrup glædede jeg mig ganske særligt til uge 32. Ugen, hvor 
vi skulle ’Holde Håbet Højt’. Programmet så lovende ud. Parken var smuk og vel-
friseret. Køkkenet rullede sig ud dag efter dag. Sommervejret ville ingen ende tage. 
Vi fandt en fælles dagsrytme med morgensang og morgenstræk, måltider og værk-
steder, afbrudt og krydret med udflugt og spændende folk, der kom på besøg udefra 
for at berige os på forskellig måde. 
Anja Lovéns fortælling om heksebørn og børnehjemmet Hope trak fulde huse. Stomp-
rytmer i hallen udfordrede de flestes rytmesans, fællessangaften med Jens Dammeyer 
og co. fra Holstebro Musikskole fik os til at trække vejret sammen. Det skønneste var 
dog mødet og samværet med alle sommerhøjskolens kursister. Både dem, der kom 
udefra med campingvognen på slæb, og alle dem der bor og arbejder på Møltrup. 
Ganske særlig blev den sidste aften med de velsmagende og farverige retter, som 
kursisterne sammen med udekøkkenets gutter havde lavet under sejltaget i parken. 
Sommernatten var lun og smuk, da vi cyklede hjem fra den fine festgudstjeneste i 
Timring Kirke. Forinden havde vi betaget lyttet til Johannes Muncks barnebarn, 
Ragnhild, der fortalte om barndom og liv på Møltrup. Festaftenen blev afsluttet af 
Møltrups eget husorkester, som spillede og sang under stjernerne.
Det var ikke svært at holde håbet højt den uge!

Fem sommerhøjskoledage med håb
af Ester Jørgensen og Leif Damsgaard Jensen, højskoledeltagere fra Thisted

Solen skinnede alle dage, og vi kunne nyde de 
flotte, velholdte, gamle herregårdsbygninger og 
den fantastiske park med de store, gamle træer. 
- Og som nærmeste naboer til vores lille som-
mer-campingplads: de hyggelige køer i indheg-
ningen. Man føler sig så velkommen!
Her er beboere, tidligere beboere, ansatte, frivil-
lige og højskolegæster i et dejligt fæl les    skab. Fæl-
lesskab ved måltiderne, lækker, hjemmelavet mad 

i rigelige mængder og serveret med smil og omhu: 5-6 måltider om dagen!
Mange gode samtaler og små snakke ved bordene og i pauserne. Spændende og 
inspirerende foredrag. Sjove, hyggelige og udfordrende aktiviteter. Sang og musik, 
stomp og bevægelse. Kreativ udendørs madlavning som alle var med til.
Dagene blev på bedste vis indrammet af vedkommende morgenandagter og lidt 
morgengymnastik på ’Torvet’ og stille aften- og eftertanker på ’Øen’.
En fantastisk udflugtsdag til Djursland, hvor vi oplevede både historiske bygninger 
og fortællinger, og hvor vi besøgte bofællesskabet ”Grobund” med fremtidsidéer til 
bæredygtige boliger m.m. Og så sluttede dagen med aftensejlads på Himmelbjerg-
søerne i det smukkeste sommervejr og med servering af både mad og kaffe.
1000 tak for nogle meget gode dage med HÅB! - Vi kommer gerne igen!



Højskoleugen ifølge Michael 
af Johs. Jørgensen, sommerhøjskoleansvarlig

Da Michael Nielsen kom til Møltrup første gang 
for 35 år siden, var det som beboer. Daværende for-
standerpar Lis og Johannes Munck Jepsen tog godt 
imod ham og lod ham for første gang opleve et hjem 
med en mor og far, der ville ham. Selv om han i dag 
bor i egen lejlighed i Horsens, vender han tilbage 
til dette hjem flere gange om året. Bl.a. til højtider, 
fester og som her: til sommerhøjskolen.
Michael er vokset op på forskellige børnehjem, og da 
han blev 16 år, stod valget mellem stedfarens tørre 
tærsk eller at bo på gaden. Michael valgte gaden, 
og af nød begyndte han at rapse i butikker, hvilket 
medførte fængselsstraf ad flere omgange. 

På et tidspunkt var Michael meget deprimeret og plaget af selvmordstanker, men 
en nat var det som om, der stod en engel ved hans seng og sagde: ”Du skal ikke 
være bange. Du tilhører mig! Tro på håbet – det levende håb!” Den oplevelse blev 
et afgørende vendepunkt for ham, og han blev igen glad for livet. 
Derfor betød Torills højskoleforedrag torsdag meget for Michael. Med udgangspunkt 
i årets tema ”Hold Håbet Højt” henviste hun netop til, at Kristus giver os det levende 
håb.

Da Møltrups ledelse tilbage ved årtusindskiftet begyndte at lege med tanken om 
at afholde sommerhøjskole, boede Michael på Møltrup. Sommerhøjskolen blev en 
succes, og i alle årene derefter har Michael været aktivt deltagende. Det betyder 
meget for ham at blive inviteret til at deltage hvert år. 
Michael føler sig hjemme på Møltrup. Gården med sine fire længer danner rammen 
om hjemmet og er samtidig med til at give tryghed og struktur. Michael beskriver 
Møltrup som et unikt sted, hvor der er fred og ro, smukke omgivelser, mulighed 
for at møde unikke, spændende højskoledeltagere og opleve et fællesskab med strejf 
af den vestjyske humor. 
Michael holder især meget af udflugterne, hvor man kommer ud og ser og oplever 
steder, man ikke kender. Turen til Mols Bjerge i år var en lang tur og med et tæt-
pakket program. Michael kunne godt have brugt mere tid ved de steder, vi be-
søgte.
Michael mener endvidere, at værkstedstilbuddene (fx akrylmaling, pileflet, etc.) om 
eftermiddagene er en kende for ambitiøse. Der er mange tilbud, og for kort tid til 
rigtig at få fremstillet noget, så han vælger derfor ofte debatgruppen med præsten 
eller en stille fisketur ved søen.

Morgensamlingerne med sang og fortælling er en god start på dagen, og den kristne 
tro med tilgivelse og håbet om fred mellem mennesker betyder meget for Michael. 
I år var det den barske fortælling om heksebørnene i Nigeria, der fik hårene til at 
rejse sig på armene. Tanken om at uskyldige børn bliver udstødt af landsbyen og 
må leve på gaden, finder han aldeles modbydelig.
Dannebrog blev sunget til tops hver morgen og igen sænket hver aften med Michael 
som trofast hjælper. Han glæder sig allerede til næste års program.



For første gang siden 2019 strømmede 
gæsterne ind til sommermøde.

Gæsterne mødte talstærkt op, da vi endeligt 
måtte holde sommermøde igen.

Et sjældent syn  Måltidsklokken 
klædt i sne.

Hjertekuffert og julelys signalerer 
varme midt i sne og frost.

Den store lygte er tændt  Måneskin 
over sovebygning.

Søren Pape Poulsen, der også 
sidder i Møltrups bestyrelse, 
var årets taler.

Sommermøde Møltrup om natten

Forstander Henning Kristensen 
agiterede for det nyeste produkt: 
Møltrup Mælk.

Sommermødekagebord.Nostalgi, hygge og afslapning forenes i en 
tur med hestevogn. 

Man er altid velkommen til et besøg i 
stalden. Koen leverede lige en kalv i dagens 
anledning.

Ikast FDForkester spiller traditionen tro.

Herning Musikskoles Marimbaorkester.

Hoppeborgen er altid et hit for de mindste. Alle årstider er smukke. Her med 
en fjordhest i sne.

Som nattevagt nyder man at se dagen vågne 
mod øst. Her et vue ned over alléen.

Ved den mindste smule lys ved 
man, at en ny dag er nær.

Morgengry over stalden er 
nattevagtens sengetid.

Kalve i gylden morgensol.



AKTIVITETSBESKRIVELSE  2021

Hjemmet har i perioden 1. januar – 31. december haft 244 ophold fordelt på 166 personer. Der 
har været 141 indskrivninger, fordelt på 90 personer.

 61 af disse 90 personer har haft 1 ophold.
 17 af disse 90 personer har haft 2 ophold.
  7 af disse 90 personer har haft 3 ophold.
  5 af disse 90 personer har haft 4 eller flere ophold.

Ved indskrivningen fordelte den enkeltes indkomstgrundlag sig således:

 17 førtids- og folkepensionister
 30 på kontanthjælp
  4 på syge- arbejdsløshedsdagpenge og andet 
  1 udearbejde
 30 uoplyst 
  8 anden indkomst

Aldersfordeling: 18 år: 0, 19-25 år: 6, 26-39 år: 27, 40-49 år: 23, 50-59 år: 24,
 60-69 år: 8, 70+ år: 2.

Bolig: 136 personer er flyttet til egen bolig eller anden mere relevant 
boform end §110.

Kommunal repræsentation: De 141 indskrivninger har kommunalt tilhørsforhold i 35
 forskellige ud af Danmarks 98 kommuner. 

Frivillige besøgsvenner: 8 besøgsvenner har besøgt 12 beboere – enten på Møltrup eller i
 den fhv. beboers egen bolig. 

1. januar – 31. december 2021
Hjemmet tilbyder ophold efter Servicelovens §110 og §107 (midlertidigt) samt §108 
(længerevarende) 
Hjemmet er normeret til (§107 og §110) 98  midlertidige pladser
Hjemmet er normeret til (§108) 15  længerevarende pladser
Indskrevne 1. januar – 31. december 141  mænd
Gennemsnitsbelægning i 2021   110  mænd
Gennemsnitsbelægning i 2021 procent 92  % 

Møltrup driver en socialøkonomisk 
inspireret café i Vildbjerg.

Formålet er:
-  at skabe gode arbejdspladser for mennesker 

på kanten af arbejdsmarkedet
-  at etablere mulighed for mødet mellem be-

boere og den almindelige dansker
-  at tilbyde lokalområdet hyggeligt café-miljø 

og takeaway af høj kvalitet og uden alkohol
-  at understrege det meningsfulde i fra-jord-til-

bord ift. Møltrups landbrugsproduktion

Krumtappen i arbejdet er det inkluderende ar-
bejdsfællesskab: Vi har alle noget at byde ind 
med, og det myndiggør at blive mindet om det.

På Café Møltrup er alle velkomne.
Kirkegade 3-5
7480 Vildbjerg
Tlf. 9992 9827
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                                                                                       2021       Budget 2021                 2020 

Opholdsbetaling 1.922.704 1.980.000 1.841.109

Personaleudgifter -8.758.448 -8.865.000 -6.829.177
Arbejdspenge, hjemmet -61.663 0 -97.858
Husholdning ekskl. lønninger 4.883 400.000 674.902
Hjemmets omkostninger -3.333.771 -4.325.000 -3.985.863
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser -1.272.112 -780.000 -791.943
Ejendommenes drift -3 61.819 -500.000 -318.723
Andre driftsindtægter (Læhegnet, § 107) 1.050.573 1.025.000 1.106.590

Hjemmets drift
Landbrugets driftsresultat ekskl.
   arbejdslønninger, renter og skatter

-10.809.653

999.905

-11.065.000

1.500.000

-8.400.963

631.534

Værkstedernes driftsresultat ekskl. løn til 
    værkstedsleder 812.900 700.000 626.946

Varmeværkets driftsresultat 38.927  0 85.373

Driftsresultat, kiosk ekskl. lønninger 15.096 0 58.570
Afskrivninger -1.654.607 -1.800.000 -1.607.633

Underskud før renter og tilskud -10.597.432 -10.665.000 -8.606.173

Renteindtægter 52.461 60.000 99.156
Renteudgifter -93.267 -100.000 -89.934

Underskud før tilskud -10.638.238 -10.705.000 -8.596.951

Socialministeriets tilskud 9.800.000 9.700.000 9.9 00.000

Årets resultat -838.238 -1.005.000 1.303.049

2021 2020  
Lejeindtægter,  udlejningsejendomme 1.571.776 1.469.327

Andre driftsindtægter 938.949 716.301
Andre  eksterne omkostninger -738.816 -1.057. 390

Bruttofortjeneste 1.771.909 1.128.238

Af - og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -285.521 -285.521

Resultat af primær drift 1.486.388 842.717

Finansielle indtægter 6.257 10.626
Finansielle omkostninger -26.330 -14.357

Resultat før skat 1.466.315 838.986

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 1.466.315 838.986

Forslag til resultatdisponering
Overført til uddelingsgramme 407.350 1.365.949
Overført til frie reserver 1.058.965 -526.927

1.466.315 839.022

Møltrup Optagelseshjem
Årsregnskab 1. januar - 31 . december 2021

Resultatopgørelse i kr.

Støttefond for Møltrup Optagelseshjem
Årsregnskab 1. januar - 31 . december 2021

Resultatopgørelse i kr.

5150



Aktivitetskalender 2023  
Arrangementer på Møltrup hvor dørene er åbne.

Følg med på hjemmesiden www.moltrup.dk 

Onsdag 29. marts kl. 19:3022  Sangaften  Vi hygger os omkring klaveret   
    med højskolesangbogen i hånden
    Ring og tilmeld af hensyn til kaffen.

Søndag 11. juni kl. 1317  Sommermøde. Gæstetaler
    taler i parken kl. 14.00.
    Åbent hus kl. 1317.
    Annonceres i den lokale presse.

Mandag 7. lørdag 12. august. Sommerhøjskole (uge 32). Særligt program  
    er færdigt i april. Ring og få det tilsendt.

Onsdag 29. november kl. 19:3022 Adventssang. Kom og syng med.
    Ring og tilmeld af hensyn til kaffen.

Lørdag 2. december kl. 1015 Julemarked på Herregården Møltrup

Bornerups Bogtryk og Offset as · 9792 2022


