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 ■ // Under hele forløbet 
har Radio 24/7 fulgt Hanne. 
Den første udsendelse blev 
sendt i februar, da Hanne 
Pommer tog imod tilbuddet 
om en jobsamtale, som blev 
sendt landsdækkende over 
radioen. For overhovedet at 
komme til jobsamtalen cyk-
lede Hanne fra Nykøbing F. til 
Mosegaarden ved Egebjerg. 
Ikke blot trodsede hun kul-
den og trampede i cyklens 
pedaler de syv kilometer til 
Mosegaarden i den kolde-
ste februar i otte år. Hendes 
stemme var også forsvundet, 
så journalisten fra 24/7 måt-
te konsultere en tekniker i 
København for at høre, hvor-
dan hun kunne gennemføre 
en radio-reportage med en 
kvinde, som næsten ingen 
stemme havde. Efter udsen-
delsen var der lytterkom-
mentarer i retning af, at “det 
går sikkert ikke...vent og se 
om tre måneder”. 

GJORT TIL SKAMME
Men de kommentarer blev 

gjort til skamme. Hanne 
Pommer har trynet kritikken 
og fordommene om arbejds-
løses vilje til at arbejde. Fra 
at begynde med lidt rengø-
ring og tøjvask er hun i dag 
fuldbefaren medarbejder på 
Mosegaarden. “Forandringen 
i åbenlys. Gnisten i øjet kræ-
ver næsten solbriller, og der 
er forbrændt mange kalorier 
både fysisk og psykisk. Det er 
tydeligt, at hun befinder sig 
godt blandt Mosegaardens 
børn, og de har det trygt i 
hendes nærvær,” fortæller 

Klaus Lundberg, der driver 
stedet hjemmeside. Han har 
fulgt Hanne gennem de sid-
ste seks måneder, lige fra den 
dag i februar, da hun frejdigt 
troppede op til jobsamtale 
for åben mikrofon.

“I dag tager hun gerne tre 
af børnene med på indkøbs-
tur på en varm sommerdag 
til Nykøbing F. Efter tre kvar-
ter i H&M har en af pigerne 

fået tre nye shorts og tre nye 
kjoler. Samme pige besøger 
og Synoptik, hvor ekspedi-
enten anbefaler en øjenlæge 
til at korrigere pigens syn. 
Mosegaardens ældste bebo-
er, Sara når også at finde en 
fødselsdagsgave til et fami-
liemdlem, inden treklangen 
skal bruse sig i Østersøens 
vand ved Marielyst,” fortæller 
han, og den historie synes 

han er så stærk og opløften-
de, at han har sørget for fik 
et liv udenfor Mosegaardens 
hjemmeside ved at gøre 
pressen opmærksom på den.

ENDNU IKKE HELT FRI
Hanne Keis Pommer er end-
nu ikke helt fri af kontankt-
hjæpen, idet hun kun har en 
deltidsstilling og får supple-
rende kontakthjælp for resten. 
Men hun er godt på vej, og 
hendes timetal er steget stødt 
i løbet af det sidste halve år, 
hvor hun er gået fra tre timer 
om dagen til fem timer om 
dagen.

“Fra at være bundet af kon-
tanthjælp til at være på ar-
bejdsmarkedet er en befriel-
se,” siger Hanne Keis Pommer 
og tilføjer:

“Nogle af fordelene er, at 
der er andre samtaleem-
ner på en arbejdsplads end 
blandt veninderne. Det ser 
jeg også som et plus.”

HANNE: “DET ER EN BEFRIELSE AT VÆRE PÅ ARBEJDSMARKEDET”
Forstanderen på Mosegaarden Alex Kroha sendte en SMS til Radio 24/7 med tilbud om et job, som Hanne Keis Pommer selv kunne strikke sammen af 
de forskellige opgaver, som skulles løses på stedet. Forstanderen tænkte i første omgang på opgaver som rengøring og tøjvask, men det er siden blevet 
udvidet til også at omfatte hjælp til børnene med indkøb af tøj m.m. For Hanne Keis Pommer har vist sig at rumme mange ressourcer

Lederen af Mosegaarden, Alex Kroha tilbød Hanne Pommer et 
job, da han hørte om hendes lange arbejdsløshed i en 
udsendelse fra Radio 24/7.

Journalist Sara Meyer fra Radio 24/7, Hanne Keis Pommer og forstander, Alex Kroha under job-
samtalen, som blev sendt på landsdækkende radio.

„Jeg er ikke typen, som kommer i den syvende himmel på ti sekunder. Jeg tager det, som det 
kommer,” sagde Hanne Pommer under reportagen.

Efter seks måneder med job 
på Mosegaarden følger 
Hanne Pommer børnene 
rundt, når de har behov for 
andre impulser såsom indkøb 
af fødselsdagsgaver og nyt 
tøj fra H&M.


