Fornem pris til lokal ildsjæl
Jorun Magnussen, Opholdsstedet Home i Hundested, blev hædret med Hanna Prisen ved Børneårsmødet

UDSATTE BØRN OG UNGE Jorun Magnussen fra Opholdsstedet Home i Hundested er den stolte, og
meget overraskede, modtager af årets Hanna Pris, der blev uddelt på Børneårsmødet i Nyborg tirsdag 25.
oktober.
Hanna Prisen, som er indstiftet af Huset Zornig, tildeles en person "der gennem sit vedholdende og
kærlige engagement er rollemodel og fyrtårn for udsatte mennesker".
Bag indstillingen stod en af Homes unge beboere og hendes far.
Jorun Magnussen anede på ingen måde uråd, da hun tidligt tirsdag morgen kørte mod Nyborg sammen
med Michala, som er en af de unge beboere på opholdsstedet Home.
Sammen glædede de sig blot til en spændende dag på Børneårsmødet i Nyborg - en dag arrangeret af
Huset Zornig og med en agenda, de begge er dybt engagerede i; nemlig udsatte børn og unges vilkår.
Hvad Jorun ikke vidste, var, at Michala og hendes far Mikkel Scriver havde indstillet Jorun til dagens
store pris: Hanna Prisen.
"Klappen gik faktisk ned, da mit billede tonede frem på storskærmen", fortæller en glad og stolt Jorun
Magnussen.
"Kun langsomt fik jeg stykket ordene fra Mikkel og Michala sammen med, hvad der rent faktisk foregik
i salen. Og så kom tårerne!"

Pris indstiftet i 2012
Hanna Prisen er opkaldt efter Hanna Andresen, leder af Gademix i Kolding, som utrætteligt siden 1999
har insisteret på, at hvert enkelt barn og ung er unikt og har krav på at få den omsorg, kærlighed,
opmærksomhed, kontakt, opdragelse, kontinuitet og stabilitet, der er afgørende for personlig udfoldelse,
udvikling og sundhed.
Hanna Andersen var selv første prismodtager i 2012.

Fuldstændig forandring
I indstillingen til Huset Zornig fortæller Mikkel Scriver om, hvordan mange års frustrerende oplevelser
med andre opholdssteder, blev afløst af noget helt andet, da datteren Michala kom til Home:
"Efter to år, hvor Michala har været på Home, er der sket en fuldstændig forandring. Jeg har fået min
datter tilbage!!! På rette kurs."
"Hvad Jorun og hendes team ikke har haft brugt af timer, dage, nætter på min datter er langt fra lidt!
Jorun har haft kæmpet og kæmpet for Michala, hvad der bestemt ikke har været nemt på nogen måde.
Og alligevel møder man altid Jorun med smil og knus og kram. Det er mig uforståeligt, hvor hun får de
kræfter fra."
"Hun er et meget kærligt menneske med et stort hjerte.. [..] - ja, det hele er så ubeskriveligt. Uden tvivl
burde Jorun have denne pris!"

Dobbelt op på ære
Jorun Magnussen er glad for prisen på hele Homes vegne:
"På Home har vi siden 1988 arbejdet med at skabe, hvad vi kalder 'det næstbedste hjem' for unge, der af
den ene eller anden grund ikke kan bo hjemme, og denne pris er en anerkendelse af alle os, der arbejder
her. Vi er stolte af prisen, og endnu stoltere af, at det er en familie, der kender os indefra, der har taget
initiativ til indstillingen. Det er dobbelt op på ære."
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