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Boligselskaberne landet over udfører 
et meget stort stykke boligsocialt 
arbejde. Hos os er det Tryghed under 
Tag, der igennem de seneste år har 
stået i spidsen for dette vigtige arbejde. 
Mange arrangementer og projekter 
er gennemført til beboernes store 
tilfredshed, og afdelingsbestyrelserne har 
fået megen inspiration via samarbejdet 
med Tryghed under Tag. 
Boligsocialt arbejde er ikke alene 
et værktøj til at løse eventuelle 
problemstillinger blandt beboere 
med sociale udfordringer. Boligsocialt 
arbejde indbefatter også indsatser, der 
sikrer et godt naboskab. Boligsocialt 
arbejde bruges desuden til at fremme 
kommunens sociale forståelse af et 
område.

Beboerdemokrati spiller en utrolig 
vigtig rolle for det boligsociale arbejde. 
Det er beboerdemokratiet, der skaber 
beboertrivsel, sammenhængskraft og 
fællesskab i en afdeling. Aktiv involvering 
af frivillige, der - sammen med en 
velfungerende afdelingsbestyrelse - sætter 
fokus på beboerdemokrati, er nødvendig 
for den fremtidige beboerdemokratiske 
udvikling i hele boligorganisationen. 
Skal vi hente inspiration fra andre 
boligorganisationer? Skal vi invitere 
repræsentanter fra kommunen til, 
sammen med organisations- og 
afdelingsbestyrelser, at drøfte rammerne 
for fremtidens boligsociale arbejde? 
Mulighederne er mange, og derfor er det 
vigtigt at finde ud af, hvilke rammer vi i 
fællesskab skal arbejde efter.  

Af Steen Jonassen
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard
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I en almen boligafdeling er frivillige kræfter uvurderlige, fordi de er 
med til at støtte op om fællesskab og godt naboskab. Det gælder 
både afdelingsbestyrelser, aktivitetsgrupper, papirpiloter, og alle andre, 
der bruger en del af deres fritid på at gøre gavn for fællesskabet.
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På trods af tunge skyer og en anseelig mængde 
regn, så var der alligevel omkring 250 besøgende 
til Brændgårdsparkens sommerfest i august. 
Flere carporte var ryddet for biler, og i stedet 
var de lejet ud til kræmmere. Der var omkring 
30 boder, og der blev solgt godt, fortæller 
Lotte Jensen fra afdelingsbestyrelsen, som 
var dagens hovedarrangør. 

Lækker mad og masser af aktiviteter
Der blev handlet, spist og storhygget. De 
besøgende kunne gennem hele dagen 
købe paella, der blev leveret fra Fruehøj 
Slagter.  
Foruden fællesskab og lækker mad, 
var der også hoppeborg, ponyridning, 
dåsekast og flødebollekaster. Det 
varede dog ikke længe, før alle 
flødebollerne var spist, og så var det 
slut med den fornøjelse.

Softice udsolgt
Også slush ice, softice og popcorn 
blev fuldstændig udsolgt. Det var 
uden tvivl en ekstra festlig dag 
for børn og barnlige sjæle med 
hang til søde sager. Lotte Jensen 
og afdelingsbestyrelsen var 
da også tilfredse med dagens 
forløb, ikke mindst takket være 
de frivillige, der var med til at 
arrangere dagen.
Brændgårdsparken har i en 
del år holdt sommerfest til 
stor glæde for beboerne i 
afdelingen.

En festlig dag 
- på Brændgårdvej
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Blå himmel 
over Kousgaards Plads

Den 9. september blev der holdt 1. spadestik på Kousgaards Plads. I 
Boligselskabet Fruehøjgaard inddrages alle parter i byggeprocessen 
fra start til slut, og derfor var både politikere, samarbejdspartnere, 
medarbejdere og naboer inviteret til dagens festlige begivenhed. 
Vejret viste sig fra sin gode side, og med solen kom også 
borgmester Lars Krarup, som i sin tale bekræftede, at ideen om de 
nye ungdomsboliger er udsprunget af et politisk ønske om mere 
liv i midtbyen. ”Vi ønsker flere mennesker, beboere, borgere og 
handlende i midtbyen”, sagde han. 
Midtbyen har nemlig i en årrække været udfordret, og byrådet vil 
gerne arbejde for at styrke Herning centrum til gavn for byen og 
dens borgere. ”Vi får samtidig en flot og visionær bygning, der kan 
tilpasses den enkeltes behov”, tilføjede borgmesteren, inden han 

Planerne om de 72 nye ungdomsboliger på 
Kousgaards Plads har længe simret, og nu er det 
endelig gravemaskinernes tur til at arbejde.

Borgmester  Lars Krarup tog det første 
spadestik

ønskede held og lykke 
med byggeriet, og gik til 
spaden. 
Med godt humør og 
erfarent håndelag, 
tog Lars Krarup det 
første spadestik til 
ungdomsboligerne på 
Kousgaards Plads.
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"Vi er stolte af at være aktivt medvirkende 
til at forandre byen ved at skabe gode 
bygninger, som man har råd til at bo 
i", udtrykte Steen Jonassen, formand i 
Boligselskabet Fruehøjgaard.
Han roste samarbejdet med Herning 
Kommune og de andre aktører i projektet. 
”Når vi har baglandet i orden, er det ingen 
sag at omforme papirerne til fysisk realitet”,

Herefter blev der selvfølgelig udråbt 
et trefoldigt leve for byggeriet, inden 
formanden også tog spaden ved hånden. 
Efterfølgende blev gæsterne budt på 
champagne og kransekage i teltet, som var 
opstillet til lejligheden. 
De 72 ungdomsboliger på Kousgaards 
Plads forventes at være klar til indflytning i 
foråret 2016.
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Beboerdemokratiet i arbejde
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Hvis der skulle uddeles en pris til "Årets Upcoming" beboerdemokrat, så kunne man 
ved afdelingsmøderne anno 2014 sagtens nominere et par stykker. Der var nemlig 
flere nye ansigter, der meldte sig ind i beboerdemokratiet

I de fleste afdelinger i Boligselskabet Fruehøjgaard 
var der livlig debat ved årets afdelingsmøder. Der 
bor mange forskellige slags mennesker i en afdeling, 
og det er derfor forventeligt, at der kommer mange 
meninger frem på sådan en dag. Det er sådan set dét, 
der er hele tanken bag beboerdemokratiet.

Næsten en afdelingsbestyrelse
I Afdeling Vævergården har der i en årrække 
ikke været nogen afdelingsbestyrelse. Det er der 
efter afdelingsmødet fortsat ikke. Men to unge 
mennesker, som er relativt nye i afdelingen, havde 
ikke kun stillet forslag til ændring af husordenen 
i forhold til husdyrhold men stillede også op til 
afdelingsbestyrelsen. Desværre var der ingen andre, 
der gjorde, og eftersom der kræves tre mand for at 
danne en afdelingsbestyrelse, måtte det desværre 
opgives. 

Nye køkkener fremskyndet i Børglumparken
I Afdeling Børglumparken kom der flere gode forslag. 
Forslaget om at fremskynde udskiftningen af køkkener 
blev sat til afstemning, og blev vedtaget med 44 

stemmer for og 2 imod. 
Der blev i løbet af aftenen givet udtryk for kritiske 
holdninger, men samtidig var der åbenhed, og der blev 
lyttet. Et nyt medlem stillede op til bestyrelsen og blev 
valgt ind. 

Unge beboerdemokrater
I Afdeling Birk Campus var fremmødet ikke så 
imponerende, men til gengæld var de få fremmødte 
aktive og deltagende. Afdelingsbestyrelsesformand 
Steffen er ”gammel foreningsdreng”, fortalte han, 
og han vidste nok, hvordan sådan et møde skulle 
afholdes. Så selv om debatten og afstemningen om 
et doseringsanlæg til vaskemaskinerne blev en smule 
kringlet, så holdt de unge mennesker tungen lige i 
munden og fik hurtigt fremtryllet to supplerende 
ændringsforslag. Afstemningen endte med et flertal 
for doseringsanlæg under betingelse af, at der kun 
indføres doseringsanlæg på halvdelen af maskinerne 
fordelt på såvel de store som de små maskiner. 
Det skortede heller ikke på nye kandidater til 
afdelingsbestyrelsen, så Arna og Joanna blev valgt ind i 
bestyrelsen. Det glæder de sig begge til.

Afdeling VævergårdenLille fremmøde men stort engagement 
i Afdeling Birk Campus
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Alternativt budgetforslag
I Afdeling Aaparken vedtog afdelingsmødet et 
alternativt budgetforslag for 2015, som er udarbejdet 
og foreslået af en beboer i samarbejde med 
afdelingsbestyrelsen. Afdelingen ønsker ikke, at 
overskuddet fra foregående år skal gå til henlæggelser. I 
stedet vil de have en reduktion af huslejen. 
Men i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 
§75 står der, at et eventuelt ekstraordinært overskud 
skal overføres til dispositionsfonden, medmindre det 
anvendes til ekstraordinære henlæggelser. 
Det er administrationens opgave at få afdelingen til at 
hænge sammen over en længere årrække. Derfor er 
pengene sat af til henlæggelser til gavn for Aaparkens 
beboerne fremover.
Afdeling Aaparkens budgetforslag blev derfor ikke 
godkendt af organisationsbestyrelsen, så nu er sagen 
fremsendt til Tilsynsmyndigheden ved Herning 
Kommune, som skal træffe en endelig afgørelse om, 
hvilket budget, der skal anvendes.

Ny formand i Brændgårdsparken
I Brændgårdsparken blev afdelingsmødet afbrudt, 
idet de fleste medlemmer af bestyrelsen valgte at 
gå af. Brændgårdsparken genoptog afdelingsmødet i 
slutningen af september, hvor de blandt andet fik en ny 
formand, Peter Dyhr. "Jeg vil arbejde for at genskabe 
sammenholdet i afdelingen", erklærede den nye 
formand.

Afdelingsbestyrelsen i Birk 
Campus fik ikke mindre end 
3 nye medlemmer

Afdeling Brændgårdsparken har fået ny formand

Afdelingsmøde i Afdeling 
Børglumparken

Afdeling Aaparken

Afdeling Vævergården

Er du interesseret i at læse et 
mere detaljeret sammendrag fra 
afdelingsmøderne, kan du finde 
referaterne på www.fruehojgaard.dk



Småt men godt i boligselskabet

Fremtidens ungdomsbolig

Nyt fra afdelinger
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Ombygningen af Nørregade 
9 er nu kommet så langt, at 
en af lejlighederne står færdig. 
Lejligheden bliver brugt som 
"prøvelejlighed". Det giver 
håndværkerne mulighed 
for at afprøve installationer, 
materialer med mere, inden 
de fortsætter med resten af 
lejlighederne. 

Fotos indsendt af Ole C. P. Sørensen, beboer på Fruehøj

Efterårets farver

Trompetblomst
Den er hverken sjælden eller eksotisk, men en beboer i 
Brændgårdsparken, Hanne Mørk, har indsendt et billede af 
sin trompetblomst, fordi blomsten kræver særlig omsorg, og 
derfor er Hanne stolt over de mange blomsterskud. Glæden 
ville hun gerne dele med læserne af Hjem til dig.

"Jeg synes, at det er en ægte solstrålehistorie. Jeg kender ingen 
andre steder, hvor to så ihærdige og særdeles hjælpsomme 
kvinder går så fint i spænd sammen og ikke går af vejen for noget 
som helst året igennem", skriver Ole C. P. Sørensen fra Fruehøj

I september modtog Fonden til Sociale 
Beboeraktiviteter i Boligselskabet 
Fruehøjgaard en ansøgning fra en 
beboergruppe i Afdeling Brændgårds-
parken om kr. 9.900,- til Morgencafeen. 
Fondsudvalget indstillede ansøgningen 
positivt til forretningsudvalget, som 
har bevilget pengene. Dog henstilles 
der i bevillingen til, at man inddrager 
forældrene. Morgencafeen starter op 
den 23. oktober.

Fonden til sociale beboeraktiviteter



Livet ved Fuglsang Sø

Udsigten er så enestående, at der 
kan bruges timer på at sidde i en 
af husets mange nicher og bare 
nyde naturen.”Vi oplever tit, at 
beboerne går ud på terrassen om 
eftermiddagen og nyder solen og 
udsigten”, fortæller centerleder 
Elisabeth Juul Nielsen, da Hjem til 
dig får en rundvisning på det nye 
plejecenter i Herning. 
På 4. sal møder vi Kathrine, som 
åbenlyst er meget begejstret for 
det syn, der møder hende, når 
hun kigger ud af vinduet i sin 
ældrebolig på 4. sal. ”Jeg er så glad 
for at bo her”, fortæller hun fra 
sin plads ved vinduet og peger ud 
på Fuglsang Sø. ”Se lige den udsigt! 
Jeg skulle have rejst mig for længe 
siden, men jeg kan slet ikke slippe 
det igen”, siger hun med et smil.

Et trygt hjem med muligheder
Der er 16 ældreboliger på øverste 
etage. Ældreboligerne er ikke 
sidestillet med plejeboligerne i 
huset. De bliver serviceret på lige 
vilkår med alle andre ældreboliger 
i Herning Kommune. Beboerne 
i ældreboligerne på Fuglsangsø 
Centret har dog den fordel, at de 
kan tage del i de mange aktiviteter, 
der findes i huset. Hvis de køber 
et brugerkort til aktivitetscenteret, 
kan de både dyrke og dele 
deres interesser med andre, og 
mulighederne er mange. Der er  
både edb, kreative sysler, bridge, 
billard, madlavning, linedance og 
meget andet. Aktivitetscenteret 
drives af frivillige, som gør et 
imponerende stykke arbejde til 
gavn for de mange brugere. Der 

er omkring 
300 frivillige, 
fortæller Connie 
Farsinsen, som 
er assisterende 
centerleder 
på Fuglsangsø 
Centret.
Udover de 16 
ældreboliger på 
øverste etage, 
består centret af 
90 plejeboliger. 
Huset er delt i to, 
som i daglig tale 
kaldes A- og B-huset. Samtidig har 
man valgt at dele bo-enhederne 
op efter beboernes behov. Der er 
indrettet to særlige demensafsnit 
og et afsnit med plejeboliger. 
Opdelingen er med til at sikre 
sammenhæng og faglighed til 
både beboeres og medarbejderes 
fordel. Centret rummer desuden 
aflastningsboliger, hvor borgere 
kan komme på et aflastnings- eller 
vurderingsophold, hvis der er tvivl 
om, hvorvidt de kan klare sig selv i 
deres eget hjem. 

Værdifulde liv
Huset er fuldt af liv og har 
været det lige siden den dag, 
aktivitetscenteret åbnede. Det er 
en af de ting, som både ansatte og 
beboere sætter pris på. Elisabeth 
fortæller, at beboernes behov 
for sanseoplevelser er tænkt 
ind i såvel bygningen og miljøet, 
som i det daglige arbejde med 
beboerne. ”Det er positivt at 
bruge sanserne, fordi der er stor 
forskel på beboerne. Der kan 

være nogen, der har mistet synet 
eller hørelsen, og så bruger man 
måske lugtesansen. Også demente 
kan have stor glæde af at bruge 
sanserne, fordi det ikke altid giver 
mening at snakke en hel masse 
sammen”, siger Elisabeth. 
På Fuglsangsø Centret arbejdes 
der ud fra værdier, der giver 
beboerne plads til at have 
indflydelse på deres eget liv. Der 
er respekt for forskellighed, og 
fokus på værdighed. Ved at lære 
det enkelte menneske at kende, 
kan personalet opnå den rigtige 
tilgang til beboeren, hvilket har 
stor betydning for oplevelsen 
af livskvalitet i livets efterår på 
Fuglsangsø Centret.

Boligselskabet Fruehøjgaard 
administrerer kommunens 
mere end 800 ældre- og 
plejeboliger, herunder også 
det nye Fuglsangsø Center, 
hvor der i løbet af oktober 
og november flytter 
yderligere 24 beboere ind.

Boligselskabet Fruehøjgaard administrerer udlejningen af boligerne 
i det nye Fuglsangsø Center, der ligger med en pragtfuld udsigt ud 
over Fuglsang Sø. 
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"Nøgleordene må være nærvær, værdighed og 
omsorg i de bedst tænkelige omgivelser. Det første 
er en opgave for personalet i samspil med de ældre 
og deres pårørende. Det andet skal vi som kommune 
levere. Og det, synes jeg, i al ubeskedenhed, vi er 
lykkedes med her på Fuglsangsø". Det var nogle af de 
vise ord, Lars Krarup kom med i hans indvielsestale 
på Fuglsangsø Centret. Det var ikke den eneste 
gang, at de fantastiske omgivelser ved Fuglsang Sø 
blev nævnt. Kun et par timer senere stod Peter A. G. 
Nielsen, forsanger i bandet GNAGS, på scenen og 
beundrede den selvsamme udsigt. 

Godt begyndt...
Inden Mr. Swing King kunne indtage scenen, skulle 
det officielle snoreklip klares, og Lars Krarup fik 
overrakt klippe-værktøjet. Netop som spændingen 
skulle udløses, stoppede han - kun halvvejs i arbejdet 
- og overlod saksen til Lis Sander, der heldigvis så ud 
til at glæde sig over den ærefulde opgave. Lis Sander, 
som er formand for Aktivitetscenteret på Fuglsangsø 
Centret holdt senere en tale, hvor hun blandt andet 
takkede de mange frivillige på Aktivitetscenteret for 
den indsats, de har gjort. 

Fremtidens plejecenter
Flere trådte op på talerstolen, inden gæsterne blev 
budt på et let traktement i teltet. Både centerleder 

Elisabeth Juul Nielsen og områdeleder Gitte 
Rasmussen udtrykte deres glæde over centrets 
tilbliven og fremtidige udvikling: "Vi glæder os til at 
være med til at udvikle fremtidens plejecenter til et 
sted, hvor vi med den skønneste natur helt tæt på og 
i samspil med teknologiske hjælpemidler, kan få alle 
sanser i brug", sagde Elisabeth.

Livet er en cirkel
Der blev spist, snakket og hygget.  I Daghjemmet sad 
beboerne og så ud til at fordøje dagens mange gode 
indslag, og overalt i cafeen og foyeren var der gæster. 
Da appetitten var stillet, gik alle ned i salen igen, hvor 
Peter A. G. var ankommet.
Musikeren underholdte og sang til stor fornøjelse 
for de 350 mennesker, der var til stede. Han havde 
mange gode historier fra sin egen barndom, som 
han relaterede til livet i al almindelighed og dragede 
fine paralleller til dét at blive gammel. Selvfølgelig 
sang han også det gamle GNAGS-hit "Når jeg bliver 
gammel".
"Da vi kom til verden var vi halvskaldede og uden 
en pløk i munden. Når vi bliver gamle, så ender vi 
lige sådan", filosoferede Peter A. G. "Det er ligesom 
en fin cirkel, hvor det hele hænger sammen... Og 
hvem ved, hvad der kommer bagefter. Vi kan jo ligeså 
godt tro på, at det bliver lige så godt som det her", 
sluttede han. 

Den 30. september blev der holdt indvielse på Hernings nye flotte plejecenter 
ved Fuglsang sø. "Rammerne er helt særlige, og beliggenheden er unik!" sagde 
borgmester Lars Krarup i sin indvielsestale.

Indvielse med sang og fest

Det er Herning Kommunes opgave 
at levere de optimale rammer for 
Fuglsangsø Centret, og Lars Krarup er 
godt tilfreds med resultatet.
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Nyt fra selskabet
Lukkedage og begrænset åbningstid 
- Den 2. december: lukket 8.15-9.15 
- Den 29.-30. december: åbent 9-12 
- Helligdage: lukket
Uden for normale åbningstider, kan 
du ringe til vagttelefonen ved akut 
behov. 
Vagttelefon: 70 33 30 70

Artikler 
Har du ideer eller kendskab til en 
historie eller begivenhed til bladet, 
ris ros eller andet, kan du skrive til 
os  her: 

Boligselskabet Fruehøjgaard
Aaparken 2, DK-7400 Herning
Tlf: 76 64 66 00 eller
Mail: post@fruehojgaard.dk

Næste blad udkommer
Næste blad udkommer i slutningen 
af december. 
Hvis du har forslag til et sjovt, 
spændende eller interessant indslag 
eller tema, eller kender du helt 
konkret til en god historie til næste 
blad, så kontakt os inden den 1. 
december 2014.

Fond for sociale beboeraktiviteter
Der er stadig penge i Boligselskabet 
Fruehøjgaards fond for sociale 
beboeraktiviteter. 
Hvis du har en god ide til en 
aktivitet, et projekt eller et 
arrangement, som gavner alle eller 
en gruppe af beboere i din afdeling, 
så søg om støtte i fonden.
Du kan læse mere om fonden på 
hjemmesiden, hvor du også finder 
et ansøgningsskema. Se i øvrigt 
også, hvornår næste forretnings-
udvalgsmøde finder sted. 

Torvedag og kræmmermarked 
Det buldrede lige udenfor 
Herning hele formiddagen, 
hvor mørke skyer også trak 
op til torden vejr. Men vejret 
holdt sig på den tørre side.

Godt kræmmer-samarbejde
Det er en fantastisk god idé, at der 
holdes to markeder tæt på hinanden på 
samme dag og samme tidspunkt. Det gav 
mange sælgere og købere også udtryk for.
En lille hurtig handel på Fruehøj Torv, 
ledsaget af en god kop kaffe og et 
rundstykke. Mange drog så videre over på 
Ny Møllevej, hvor der også var et udbud 
af gode og brugbare varer.

Grill pølser i høj klasse
Tilbage på Fruehøj Torv, kunne man 
næsten ikke holde den gode grillpølse 
duft ud. Dermed var der kø til Slagter 
Erlandsens gode smagstilbud til lav pris. 
Flere andre butikker havde også gode 
tilbud og konkurrencer.  Til tider var der 

tæt pakket af folk på pladsen, så mon ikke 
det også kan kaldes succes. 
Stor tak til alle butikkerne for deres 
medvirken og store smil. Det samme til 
ALLE dem, der pilede rundt og sørgede 
for stort og småt til alle os andre. Man 
kan håbe, at de alle vil tage en tørn igen 
til næste år.

Tekst og foto af Ole C. P. Sørensen


