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HUNDERUP: – Det føltes
slet ikke som om, jeg var
blevet anbragt, da jeg kom
ud til Jørn og Lene, det føl-
tes som om, jeg pludselig
var en del af en familie, for-

klarer 32-årige Anja Peder-
sen.

Som 16-årig blev hun fri-
villigt anbragt på Kollekti-
vet Hunderup, fordi hun ik-
ke ville bo sammen med
sin biologiske mor.

Men for den nu 32-årige
Anja fra Bramming har det

aldrig været en plejefamilie
eller et opholdssted, hun
omtaler stadig kun stedet
som »hjemme hos Lene og
Jørn.«

– Jeg følte mig elsket, og
var på lige fod med deres
egne børn. Det har helt
klart været medvirkende

til, at jeg i dag kan mestre
mit eget liv, supplerer hun,
og peger på de værdier
som hun lærte af Lene og
Jørn, som stadig hænger
ved her 16 år efter.

– De lærte mig, hvordan
jeg skal tage mig selv alvor-
ligt og være åben omkring,

hvordan jeg har det, forkla-
rer hun.

Anja Pedersen bor i dag i
Bramming, arbejder som
sosu assistent, men turen
går stadig ofte forbi Hun-
derup.

– Hvis jeg har brug for
det, så er der altid aftens-

mad i hjemme hos Lene og
Jørn, smiler hun og fort-
sætter:

– Det er også det, der gør,
at jeg føler mig som en del
af familien, jeg kan stadig
komme til dem uanset,
hvad jeg sidder med, siger
hun.

– Det føles som at være en del af en familie
ANBRAGT: 32-årige Anja Pedersen har tilbragt knap to år af sit liv på Kollektivet Hunderup, og hun er ikke i tvivl om, at det 
har haft en kæmpe betydning for hendes nuværende liv, at hun kom hjem til Jørn og Lene.

Af Susanne Kristine Jensen
Tlf. 7211 4404, skj@jv.dk

Forhaven er fyldt med
sten, små buske og
en snørklet sti. In-

denfor dufter der af nybag-
te boller, kaffe og ostemad-
der. Hvis man ikke lige læg-
ger mærke til det i første
omgang, kunne man godt
tro, at det var et helt almin-
deligt, hyggeligt dansk
hjem med et lidt stort køk-
ken, som man lige var trådt
ind i. Men det er ikke et
helt almindeligt hjem. Lige
nu bor ejerne af huset Lene
Jørgensen Kjærgaard og
Jørn Kjærgaard og så otte
unge mennesker under
samme tag. Teenagerne er
alle anbragt udenfor deres
hjem. Hjemmet kaldes og-
så »Kollektivet Hunderup«,
og er i dag blevet udvidet
til at have normering som
en almindelig døgninstitu-
tion for anbragte unge.

Fire par og et kollektiv
I 1981 købte fire par ejen-
dommen Kjærgårdsvej 30B
i Hunderup og indrettede
det som et kollektiv. Det
gav mange spekulationer i
den lille landsby, men for-
holdsvis hurtigt faldt de
fleste barrierer og kollekti-
vet blev accepteret i den lil-
le by.

I 1987 besluttede Jørn og
Lene, der var uddannede
socialpædagoger, og de

voksne, der i øvrigt boede i
kollektivet på det tids-
punkt, sig for at starte det
socialpædagogiske kollek-
tiv, Kollektivet Hunderup,
op. 

Kollektivet har fra star-
ten givet et anderledes bud
på, hvordan man kan forsø-
ge at hjælpe unge menne-
sker, der af den ene eller
anden grund ikke længere
kunne være hjemme ved
deres egne forældre.

– Vi tror ikke på afstraf-
felse, her giver vi chance
på chance til den unge, og
så ser vi frem ad. Der er jo
ingen af os, der har behov
for at få af vide, hvor dumt
vi lige har opført os af ti
forskellige personer, det er
rigeligt med den første, for-
klarer Lene Jørgensen Kjær-
gaard, der er en af de dagli-
ge ledere på stedet.

– Det vil jo være fjollet at
smide de unge ud for en
bagatel, når det er noget
langt større og mere funda-
mentalt, de er her for, fort-
sætter hun.

Stabile medarbejdere
Men Kollektivet Hunderup
kunne aldrig være blevet

det sted, det er i dag, uden
de mange engagerede og
loyale medarbejdere, for-
tæller hendes mand, Jørn
Kjærgaard.

– På medarbejderstaben
ser det ud til, at, er man
først blevet tilknyttet kol-
lektivet, så slipper man det
ikke igen, supplerer Lene,
og henviser til at flere med-
arbejdere har været med i
over 10 år.

– Det arbejde vores med-
arbejdere lægger i kollekti-
vet gør også, at Jørn og jeg
nu kan trække os lidt, vi
bliver jo ikke yngre, og vi
kan ikke blive ved med at
arbejde 24 timer i døgnet
365 dage om året, fortsæt-
ter hun.

Men det er ikke kun med-
arbejderne, der betyder
meget for kollektivets suc-
ces, både Jørn og Lene un-

derstreger de mange sam-
arbejdspartnere, der har
været med helt fra starten.

– Vi har altid haft et godt
samarbejde med forældre,
sagsbehandlere, tilsyn,
skoler og lokale arbejds-
pladser, og uden sådan et
samarbejde, ville vi ikke
kunne lykkes med de unge,
siger de.

40 unge over 25 år
Det er nu 25 år siden at
Kollektivet Hunderup star-
tede op, og mere end 40
unge har været indenfor
kollektivets vægge, og det
er lykkes at hjælpe næsten
alle til et bedre og mere
stabilt liv.

– Vi kan selvfølgelig ikke
hjælpe alle, men her er det
et krav, at de unge selv væl-
ger os, og der er opbakning
til os og anbringelsen fra

de unges eget bagland, for-
klarer Lene Jørgensen Kjær-
gaard.

– Vi er ikke en erstatning
for far og mor, men vi kan
være nemmere at sluge for
de unge, og deres forældre,
fordi vi hverken er en ple-
jefamilie eller en egentlig
døgninstitution, men mere
ligner et helt almindeligt
hjem bare lidt større, sup-
plerer Jørn.

Kollektivet har gennem
alle årene været underlagt
kontrol først af Ribe Amt
og sidenhen af Esbjerg
Kommune, og det er de to
daglige ledere glade for.

Det har da bestemt heller
ikke vært 25 år uden råb,
skrig og oprør fra de unges
side.

– De unge, der kommer
her, har store problemer,
og så er de jo midt i puber-
teten, så selvfølgelig er der
konflikter, da også dagligt,
men fordi de unge selv skal
vælge at være her, så er de
nemmere at tackle, vores
opgave er at motivere de
unge til at kunne se en
fremtid for dem selv, for-
klarer Jørn Kjærgaard.

25 år med socialpædagogik
helt inde i privaten
SUCCES: For 25 år
siden valgte Lene
Jørgensen Kjær-
gaard og Jørn Kjær-
gaard at åbne deres
hjem op for unge
mennesker, der hav-
de brug for at kom-
me væk hjemmefra
og få ekstra støtte i
hverdagen, og så
var Kollektivet
Hunderup skabt.

Af Susanne Kristine Jensen
Tlf. 7211 4404, skj@jv.dk

Lene Jørgensen Kjærgaard og Jørn Kjærgaard har de seneste 25 år drevet Kollektivet Hunderup for anbragte unge i deres
eget hjem i Hunderup. Det har med tiden sendt 40 unge igennem deres hjem, og de har stadig kontakt til de fleste.
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FAKTA ■ ■ ■

KOLLEKTIVET
HUNDERUP
■ Kollektivet Hunderup er
et opholdssted for anbrag-
te unge, og det har eksi-
steret siden 1. april 1987.
■ De to forstandere, Lene
Jørgensen Kjærgaard og
Jørn Kjærgaard ejer huset,
som lejes af fonden, sam-
tidig med at de er ansat af
fonden som lønmodtage-
re.
■ Kollektivet er normeret
til seks børn/unge i alde-
ren 12 – 18 år (23), men
pt. bor der otte unge.
■ Opholdsstedet er akkre-
diteret af Akkreditering
Danmark, som bedømmer
og kvalitetssikrer danske
opholdssteder.

»
Vi kan selvfølgelig ikke
hjælpe alle, men her
er det et krav, at de un-
ge selv vælger os, og
der er opbakning til os
og anbringelsen fra de
unges eget bagland.

Lene Jørgensen Kjærgaard


