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Det er igen blevet tid til det årlige 
repræsentantskabsmøde, og vores 
”interne harddiske” kommer således 
på arbejde. For igen i år spekulerer 
vi i, hvordan vi kan afholde et godt 
repræsentantskabsmøde med et 
anderledes og spændende indhold, der 
kan supplere formalia, der som altid 
består af beretning, regnskab og valg til 
bestyrelsen. Det har vi i organisations-
bestyrelsen haft til debat hver gang vi 
tilrettelægger et repræsentantskabs-
møde. Vi prøver af et godt hjerte at 
finde svar, selv om det ikke altid er helt 
let. Vi stiller krav til os selv på mange 
andre områder, og vi ønsker også at 
blive bedre på dette område. Hvis der i 
organisationen eller hos vores beboere er 
gode ideer, så lad os endelig høre fra jer.
Vi har i mange år haft en vision om at 

være Danmarks bedste boligselskab. 
Den vision lever fortsat i bedste 
velgående, og arbejdet slutter aldrig. 
Den digitale udvikling rører sig også 
i boligorganisationen, og her er vi 
med helt fremme. Vi har digitalt 
fraflytningssyn og er lige på trapperne 
med digitale lejekontrakter samt digital 
kommunikation med vores lejere.
Vores afdelinger har fået deres egne 
hjemmesider, og i flere afdelinger har 
frivillige meldt sig som webredaktører. 
Det siger noget om, at den digitale 
verden har stor interesse blandt 
mange. Udvikling medfører altid nye 
udfordringer – på godt og ondt. Men 
som det kinesiske ordsprog siger; Hvis 
man venter for længe med at tage det 
næste skridt, risikerer man at leve resten af 
livet på ét ben.
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Af Steen Jonassen
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard

Tid til 
refleksion 

Husk at du kan logge ind på Min 
bolig og få adgang til dokumenter 
vedrørende dit lejemål. 
 Du skal logge ind via 

  www.fruehojgaard.dk/login 
 Her finder du din afdeling. 
 Du finder din adgangskode på din    

  BS-opgørelse eller på dit 
  indbetalingskort. 
 Adgangskoden skal tastes ind 

  med små bogstaver første   
  gang du logger ind!

Min bolig

Billedet er 
fra sidste års 
repræsentant-
skabsmøde, hvor 
der efter mødet 
var udflugt til 
Himmerlands 
Boligforening.
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Så er det forår
Foråret banker på, og mange er allerede begyndt at nyde udendørslivet. Det grønne 
er så småt begyndt at røre på sig, og før vi ved af det, så er foråret i fuldt flor. 

I Børglumparken er beboere med have forpligtet til 
selv at holde haven. Forpligtelsen omfatter både græs, 
bede og hæk. Da Holger Fjord, som bor i Afdeling 
Børglumparken, flyttede ind i 2012 var hans have ét 
stort mælkebøttebed, og er der noget Holger ikke 
bryder sig om, så er det ukrudt. Han gravede derfor 
haven op og fjernede alt ukrudt og senegræs. 

Investering 
Han valgte at investere både tid og penge i projektet. 
Han skiftede blandt andet betonfliserne ud med 
vedligeholdelsesfrie kompositbrædder. ”Min have betyder 
meget for mig, fordi jeg bruger den ofte. Der skal være 
noget, der blomstrer, og den skal se pæn ud,” fastslår han. 
Hvis vejret er rigtig godt, så nyder Holger at invitere 
gæster til grill på terrassen. ”Min have er ligesom en 
forlænget stue om sommeren,” siger han, og der er da 
mange, der har kommenteret og rost Holgers have. Han 
er også selv ret stolt af den og viser den gerne frem.

Hobbyen ved siden af
Når Holger ikke bruger tid på sin have, så har han en 
anden hobby, som optager ham: ”Jeg bygger modelskibe,” 
siger han med et stort drenget smil. Holger er netop 
i gang med at bygge modelskibet ”Smit Rotterdam”. 
Modellen er godt en meter lang, og det er et stort 
projekt. Han har indtil videre brugt mellem 150 og 200 
timer på projektet, som endnu ikke er færdigt. Han har 
siden han var helt ung 
drømt om at bygge modelskibe, men 
han kom aldrig rigtigt i gang. Det er 
han nu: ”Det giver mig en ro at 
sidde og nørkle med det,” siger 
han og tilføjer: ”Men hvis man 
ikke har tålmodighed, 
så skal man absolut 
ikke give sig i kast 
med at bygge 
modelskibe.” 

VIDSTE DU?
-at du kan købe dig til en pæn have?

Hvis du ikke har grønne fingre 
som Holger, eller du af andre 
årsager ikke kan passe din have, 
kan du - mod betaling - hyre 
boligselskabets Team Grøn til 
at udføre græsslåning og/eller 
klipning af din hæk. Beløbet 
bliver trukket løbende over 
huslejen. Ring til Boligselskabet 
Fruehøjgaard for at høre mere.
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Birgitte Juhl 
 om de første 100 dage i direktørstolen 

Barack Obama blev efter de 
første 100 dage i Det Hvide 
Hus vurderet for sine første 
præsidentgerninger. Det samme 
gjorde Helle Thorning Schmidt, da 
hun overtog statsministerposten i 
2011. Boligselskabet Fruehøjgaards 
direktør, Birgitte Juhl, har været i 
boligselskabet siden december og 
har nu også overstået de 100 første 
dage. Ved sin ansættelse redegjorde 
Birgitte for sine målsætninger for 
de første 100 dage i direktørstolen, 
og tiden har hun udnyttet godt. 

”Jeg har følt mig meget godt 
modtaget rundt omkring både 
ved organisationsbestyrelsen, 
afdelingsbestyrelserne og 
personalet. Det har givet mig en 
god energi, og jeg synes, at jeg er 
kommet godt omkring de ting, 
som jeg havde sat mig som mål, 
da jeg startede,” siger hun. Det 
er også organisationsbestyrelsens 
opfattelse, at Birgitte er nået 
godt igennem de første 100 dage: 
”Birgitte Juhl har gennemført sin 
plan for de første 100 dage til 

organisationsbestyrelsens store 
tilfredshed. Det lover godt for 
fremtiden,” siger formand Steen 
Jonassen.

Det skal være fedt at bo!
Birgitte Juhl har lang erfaring 
indenfor både det offentlige og 
det private. Hun er 53 år, og har 
senest været ansat på Hanstholm 
Havn, hvor hun var direktør i 6 år. 
Desuden har hun gennem flere år 
været ansat ved Vesthimmerlands 
Kommune som udviklingsdirektør. 

Man siger, at de første 100 dage er svære for en ny leder. Uanset om man er direktør 
eller afdelingschef, så er det her, man skal bevise sit værd, og grundlaget kan være 
yderst spinkelt, når man skal handle uden rigtigt at kende virksomheden.
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Hun er oprindeligt uddannet landinspektør og har 
haft sit eget firma. Den baggrund har givet hende en 
viden og interesse, der gjorde det helt naturligt for 
hende at søge jobbet som direktør for Boligselskabet 
Fruehøjgaard.
”Med fare for at det lyder som en floskel, så 
var det mit drømmejob, der blev opslået." Både 
som landinspektør og som udviklingsdirektør i 
henholdsvis Aars og Vesthimmerlands Kommune 
har Birgitte arbejdet med planlægning og udstykning 
af boligområder. Hun har altid syntes, at det var 
spændende at skabe nogle boligområder, der både er 
dejlige og funktionelle – særligt udenomsfaciliteterne 
har haft hendes store bevågenhed. "Det har faktisk altid 
været vigtigt for mig at gøre folks bosted til et fedt 
sted. Det skal være fedt at bo, og det er simpelt hen 
fordi, at det er så vigtigt for min egen livsglæde at bo 
dejligt.” 

En fornøjelse at komme på arbejde
Birgitte Juhl er ansat dels som direktør for 

Boligselskabet Fruehøjgaard og dels som afdelingschef 
ved Domeas ”Byg Vest”, som har hovedkontor i 
Aaparken, hvor Fruehøjgaards administration også 
holder til. Birgitte var ikke skræmt af, at stillingen 
var splittet på den måde. Tværtimod synes hun, at 
samarbejdet med Domea gør jobbet endnu mere 
interessant. Desuden kan hun godt lide Herning: ”Jeg 
har altid syntes, at Herning var sådan en dejlig by. Min 
mors familie er fra Herning-området, så jeg kender 
byen relativt godt.” 
Hun erkender dog, at det har været lidt af en mundfuld 
at komme ind ad døren med to forskellige kasketter 
på. ”Jeg er typen, der gerne vil have styr på det hele, 
og det har kostet timer og ressourcer at få styr på det, 
men det er begge to jobs, jeg brænder for, og derfor 
har jeg haft lysten og energien til at gå helhjertet ind 
i det. Jeg har også været rigtig godt hjulpet på vej ved, 
at Boligselskabet Fruehøjgaard er så velfungerende en 
organisation at komme ind i. Det er en fornøjelse at 
komme på arbejde hver dag til et sted, hvor der er styr 
på tingene, og hvor der altid er en god stemning.”
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Mærkesagerne
Noget af det, der var vigtigt for Birgitte, da hun 
startede, var at komme ud og snakke med beboerne, 
men man kan jo af gode grunde ikke snakke med alle. 
Derfor valgte hun at mødes med de enkelte afdelingers 
formænd, og det har været meget positivt at møde dem. 
Møderne har været på formændenes hjemmebane, og 
Birgitte har derfor haft muligheden for at komme ind og 
se bebyggelserne indefra, hvilket har været en rigtig god 
oplevelse.
Birgittes største mærkesag er helt klart at være med 
til at skabe nogle dejlige steder at bo og sikre, at 
boligselskabet har glade og tilfredse beboere. "Det når 
man jo ikke på 100 dage eller på 4 måneder for den sags 
skyld, men det har været fantastisk at komme ud og se, 
at vi har nogle dejlige bebyggelser og nogle spændende 
byggerier i gang.” 
Det har også været vigtigt for Birgitte at lære personalet 
at kende. ”Medarbejderne er nøglen for ens egen succes,” 
fastslår hun. ”Man må have et tillidsfuldt samarbejde med 
personalet for selv at kunne blive en succes.” 

”Boligselskabet Fruehøjgaard har allerede status som 
et boligselskab, der er på forkant i forhold til miljø, 
energi og udvikling, og den trend agter jeg at fortsætte. 
Jeg ved, at der bliver lagt mærke til Fruehøjgaard rundt 
om i landet. Det er enormt vigtigt for mig, at vi som 
organisation kan være stolte af vores arbejdsplads og 
det arbejde, vi udfører.”

I privaten
Når Birgitte er hjemme i privaten i Thisted, bruger 
hun rigtig megen tid på sine to drenge. Den ene går på 
efterskole, og den anden går i 7. klasse. Desuden elsker 
hun at sidde på bagsædet af kærestens motorcykel, 
og derfor glæder hun sig til sommer, hvor de skal til 
Spanien og Portugal på to hjul. I det hele taget er hun 
vild med at rejse og komme ud og opleve. Det giver 
også lejlighed til at komme lidt væk fra havearbejdet, 
for det er ikke en af Birgittes yndlingsbeskæftigelser. 
”Jeg er ikke særlig vild med havearbejde, så jeg glæder 
mig til jeg engang selv skal flytte i lejlighed – og gerne i 
Herning,” slutter hun.

Birgitte på en af de utallige motorcykel-
ferier, som hun nyder sammen med 
kæresten.

Blå bog

•	 Født 30. oktober 1961 i Veddum 
(landsby tæt på Hadsund)

•	 Datter af landmand Oluf Juhl og 
sygehjælper Ida Juhl 

•	 Student fra Aalborg Katedralskole 
1980 og landinspektør fra Aalborg 
Universitet 1985

•	 Mor til Sigurd 15 år og Alfred 13 år

•	 Hun elsker al italiensk mad og vin

•	 Den bedste ferieoplevelse var da hun 
svømmede med delfiner i Mexico 
sammen med sine drenge

•	 Hendes bedste fritidsbeskæftigelse er 
et godt grin med gode venner

•	 Hendes personlige kendetegn er 
masser af smil – og masser af tale!
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Småt men godt 
      i Boligselskabet Fruehøjgaard

Den 21. maj er der ordinært repræsentantskabsmøde 
i Boligselskabet Fruehøjgaard. Repræsentantskabet er 
den øverste myndighed i organisationen. 
Igen i år har organisationsbestyrelsen arbejdet på at 
afholde et anderledes møde. Fremtidsforsker, Lene 
Andersen, tager repræsentantskabet med på en 
tidsrejse til 2030, hvor hun stiller skarpt på, over-, 
mellem- og under-Danmark og deres boligbehov.
I forbindelse med repræsentantskabsmødet udkommer 
en skriftlig årsberetning, som vil blive offentliggjort på 
hjemmesiden kort efter repræsentantskabsmødet.

Gårdlaug informeres
Den 20. april var der økonomiudvalgsmøde 
i Herning Kommune, hvor renoveringen af 
Fruehøj var på dagsordenen. 
Derfor inviterede Birgitte Juhl, direktør for 
boligselskabet, afdelingsbestyrelsen samt alle 
gårdlaugene i Afdeling Fruehøj til et møde den 
22. april, hvor de blev orienteret om status 
i renoveringssagen. Sagen har trukket lidt i 
langdrag, siden beboerne sidste år stemte ja 
til renoveringen.  Det skyldes blandt andet, at 
Herning Kommune har bedt om at få nogle 
flere beregninger, som boligselskabet sendte til 
kommunen i december 2014. 

Repræsentantskabsmøde Fra repræsentantskabsmødet i 2013

Digitale lejekontrakter
Inden for kort tid går Boligselskabet Fruehøjgaard i gang med at lave 
digitale lejekontrakter. Det vil sige, at når nye lejere får tildelt en 
bolig, vil de blive bedt om at oplyse CPR-nummer og emailadresse. 
Herefter vil de modtage et link til en hjemmeside, hvor de kan hente 
alle dokumenter omkring indflytning samt underskrive deres digitale 
lejekontrakt med nemID. Samtidig vil de automatisk blive tilmeldt 
digital kommunikation. Det betyder, at de fremover modtager breve 
og skrivelser fra boligselskabet via email. 
I første omgang er det vores studieboliger, der bliver tilbudt 
servicen, men efter sommerferien vil vi kunne tilbyde den samme 
service til vores familieboliger.

Advarsel: Fuglefoder er også rottefoder!
Mange beboere nyder fuglelivet, og nogle har et fodrebræt for at 
tiltrække fuglene, men fugle- og kattemad er også rottemad, og 
rotter holder til, hvor der er mad.
Dansk Ornitologisk Forening anbefaler, at der udlægges 
fuglefoder tidligt på dagen, og ikke mere end fuglene kan æde i 
løbet af dagen. Læg aldrig fuglefoder eller brød på jorden!
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En af verdens førende ensomhedsforskere, John T. 
Cacioppo, vurderer, at langvarig ufrivillig ensomhed 
er lige så farligt som rygning. Men problemer med 
ensomhed bliver ikke taget alvorligt, fordi den 
følelsesmæssige smerte er mere tabubelagt end den 
fysiske. I vores kultur har vi fået at vide, at det kun er de 
sære og svage, der er ensomme, og derfor fornægter vi 
ensomheden. Men hyppigheden af Alzheimers, hjertekar-
sygdomme, depression med mere stiger væsentligt 
blandt personer, der føler sig ensomme over en længere 
periode, viser forskerens mangeårige studier. Derfor er 
det vigtigt at bekæmpe ensomhed. 
Ifølge Cacioppo opfattes ensomme ofte som mere 
generte, indesluttede eller deprimerede end andre, 
men sandheden er, at længere tids følelse af ensomhed 
kan give den enkelte en adfærd, der får vennerne til at 
falde fra. Gennem kortere tid kan ensomhed gøre os 
mere humane, men efter længere tid, gør følelsen os 
mere inhumane, fordi den følelsesmæssige smerte rent 
biologisk gør mennesker mere negative og fjendtlige.

Menneskets sociale behov
Ensomhed kan sammenlignes med en fysisk smerte. 
Forskning viser, at smerten ved ensomhed påvirker 
hjernen på samme måde som ved fysisk smerte. 
Smerten ved ensomhed kan altså måles i hjernen som 
et sår eller en forkølelse. Ligesom den fysiske smerte 
er et signal til os om, at vi skal passe på vores krop, 
er den følelsesmæssige smerte ved ensomhed også et 
signal til os, om at vi skal holde sammen med andre 

mennesker. Den evne er, ifølge Cacioppo, vigtig for 
mennesket, fordi mennesket er et socialt dyr, og den 
sociale verden er nødvendig.
Men i vores kultur er der så stor fokus på individet, at 
vi overser et vigtigt socialt element; At være der for 
andre. Cacioppo kalder det for "højkvalitetsrelationer", 
hvor man både kan hjælpe og få hjælp. En af vejene ud 
af ensomhed kan derfor være at lave socialt arbejde.

En vej ud af ensomhed
Socialt arbejde er noget, mange beboere i Bolig-
selskabet Fruehøjgaard kan tale med om. Liselotte 
flyttede ind i Brændgårdsparken i 2002. Dengang var 
hun ensom og holdt sig mest for sig selv. En dag, da 
hun var på vej ned for at handle gik hun forbi en flok 
kvinder, der sad på en bænk og sludrede. Den ene var 
en bekendt, og hun hilste derfor flygtigt, inden hun 
fortsatte direkte hen til supermarkedet. Men da hun 
kom tilbage sad kvinderne der stadig, og det endte 
med at Liselotte satte sig ned og sludrede med. Dét 
var begyndelsen på Liselottes vej ud af ensomheden, 
for hun blev en del af fællesskabet. I dag er Liselotte 
en af flere aktive frivillige i sin afdeling. Hun er bestemt 
ikke ensom mere, og hun er både gladere og modigere, 
end hun var før, hun begyndte at lave frivilligt arbejde. 
"Tænk at der er nogen, der har brug for mig," siger 
hun. "Nu føler jeg, at jeg er noget værd!"

Fokus på ensomhed
BL og DR har indledt et samarbejde som et led i 
DR’s fokus på ensomhed i uge 17. Sammen besluttede 
de sig for, at de ville finde og kåre Danmarks bedste 
ensomhedsbekæmper. ”Man skal huske, at især i 
almene boligområder er der mange ildsjæle og venlige 
mennesker, som i det daglige gør en kæmpe indsats 
for at dyrke fællesskabet, få alle med – og dermed 
bekæmpe ensomheden hos andre i boligområdet,” 
har Bent Madsen, direktør for Boligselskabernes 
Landsforening, sagt i en pressemeddelelse.  I sidste 
uge blev vinderen kåret. Det kan du læse mere om på 
www.bl.dk.

TEMA: Ensomhed

Ensomhed påvirker alle 

Ensomhed er noget, som mange 
mennesker indimellem oplever. Ofte 
er følelsen midlertidig, men for nogle 
kan den være langvarig eller endda 
permanent, og det kan have stor 
negativ indflydelse på den enkeltes 
trivsel og livskvalitet. 
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På psykiatrifondens hjemmeside kan du få gode råd til at 
bryde ud af ensomheden:
http://www.psykiatrifonden.dk/guides/tema-
relationer/saadan-bryder-du-ensomheden.aspx
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I boligselskabets afdelinger er der fællesskaber 
på tværs af alder, køn og interesser, og på mange 
områder er beboere rigtig gode til at tage hensyn 
til hinanden. Der er dog enkelte temaer, som ofte 
skiller vandene. Et af de temaer er rygning, fordi 
såvel røg som efterladte cigaretskod er generende 
for mange – og ikke 
mindst sundhedsskadeligt. 
Det er ikke sjældent, at 
boligselskabets grønne 
team oplever et arsenal af 
cigaretskod for eksempel 
foran en altan eller omkring 
et indgangsparti. Det er mange beboere trætte af.

Cigaretskod skader naturen
Cigaretskod udgør et stort affaldsproblem, når de 
smides på veje, fortove, togperroner og i naturen. 
Desværre er det lille filter ikke helt ufarligt. Den 
gule stump er nemlig giftig, og det tager op til fem 
år for naturen at nedbryde et cigaretskod. Filteret 

indeholder en masse kemiske stoffer, som ender i 
jorden og ødelægger naturen. Det kan være skadeligt 
for dyr og mikroorganismer, og i værste fald kan 
naboens lille barnebarn forveksle det med noget, der 
kan puttes i munden.

Vær med til at skabe et godt 
miljø
Det er et bevidst valg, om vi vælger 
at finde en skraldespand til vores 
affald, og om vi vælger at tage 
almindeligt hensyn til de omgivelser, 
vi nu bor i. Det gælder ikke bare 

cigaretskod, men også dagligt affald, storskrald, 
hundeefterladenskaber og så videre. Er du en af 
dem, der ryger på din altan, kan det være en ide at 
have et askebæger stående, så du ikke generer dine 
omgivelser med flyvende skod. Hvis du ryger ved 
indgangspartiet, kan du have en lille potte stående til 
cigaretskod. Ved at tage hensyn til dine naboer, er du 
med til at skabe en god stemning og et godt miljø.

Hjælp til rygestop?

Herning Kommune har 
flere sundhedstilbud til dig, 
som ønsker at gøre brug af 
det. De har blandt andet et 
rygestopkursus, som er gratis. 
Kurset hedder ”Kom og 
kvit”. Du kan læse mere om 
det på Herning Kommunes 
hjemmeside.

En lille gul stump
        DER KAN SKABE Så MEGET BALLADE

Billedet er taget i en beboers have. Det er ikke beboerens egne cigaret-
skod. De kommer fra overboen. Kan man være tjent med det?

I en almen boligafdeling bor der mange forskellige mennesker. Det er et minisamfund 
på godt og ondt.  Det kræver derfor en vis portion rummelighed og tolerance, men 
det kræver også, at alle viser hensyn til deres omgivelser og medmennesker.
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Det kører derudaf for håndværkerne på 
Nørregade. Den oprindelige plan var, at 
boligerne skulle være indflytningsklare til 
september, men entreprenørselskabet KPC er 
så godt med, at de faktisk afleverer byggeriet 
før tid. Det er gode nyheder for de mange 
studerende, som gerne vil have en studiebolig 
inden studiestart i år, for nu kan de nemlig flytte 
ind allerede den 15. august.

I hjertet af Herning
De 98 boliger i det gamle plejehjem på 
Nørregade 9 ligger i hjertet af Herning nær 
byens cafeer, barer og gågade. Der er kun 3,5 
km til VIA University College og AU Herning. 
Der er flere forskellige boligtyper i afdelingen. 
Mange har enten altan eller terrasse. De fleste 
2-rums boliger er i 2 plan, hvoraf det øverste 
værelse er indrettet som en stor hems i fuld 
højde og med åben forbindelse til det rum, 
den er bygget ind i. Det giver en lys bolig med 
mulighed for spændende indretning.

Plads til fællesskabet
På Nørregade er der blandt andet cykelkælder, 
fællesvaskeri og et stort multirum, hvor 
fællesskabet kan styrkes, når der er tid og 
lyst til det mellem studier, fritidsjobs og andre 
fritidsaktiviteter. Boligselskabet holder åbent hus 
i bebyggelsen den 11. august. 

En lille gul stump
        DER KAN SKABE Så MEGET BALLADE

Foran TIDSPlanEn

på Nørregade

www.fruehojgaard.dk/northcamp



Nyt fra selskabet
lukkedage og begrænset åbningstid
27. april: Kontoret er lukket kl. 9-11
01. maj (St. Bededag): Lukket
14.-15. maj (Kr. Himmelfartsdag og 
fredagen efter): Lukket
21. maj: Lukket kl. 8.15 – 9.15
25. maj (2. pinsedag): Lukket
05. juni (Grundlovsdag):Lukket
11. juni: Lukket kl. 8.00 -10.00
Uden for normale åbningstider, kan du 
ringe til vagttelefonen ved akut behov. 
Vagttelefon: 70 33 30 70

Årsberetning
Boligselskabets årsberetning bliver udgivet 

digitalt på hjemmesiden umiddelbart efter 
årets repræsentantskabsmøde den 21. maj. 

ny medarbejder
Gert Rasmussen er ansat 
pr. 13. april 2015 som 
ejendomsfunktionær/
synsmand.

næste blad udkommer
Næste blad udkommer i slutningen 
af juni. 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. juni.
Boligselskabet Fruehøjgaard
Aaparken 2, DK-7400 Herning
Tlf: 76 64 66 00 eller 
Mail: post@fruehojgaard.dk

Fond for sociale beboeraktiviteter
Har du en ide til en aktivitet, et projekt 
eller et arrangement, som gavner alle 
eller en gruppe af beboere, 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 
forretningsudvalgsmøde finder sted. 

Tortellini med kødsovs på aftenens menu
Måske ikke ligefrem en dansk nationalret, men der var 
nu alligevel stor forventning til, at såvel det kulinariske 
som det sociale skulle blive lige så godt som de andre 
gange. Den antagelse holdt helt stik, og der blev uddelt 
adskillige ”kokkehatte” til denne aftens madgruppe.

Fra den helt unge til de lidt ældre.
Deltagerne fik en sjov krølle på madoplevelserne. Den 
yngste deltager var med til sin første madaften, da han 
kun var ét døgn gammel. Fødslen var lige ved at komme 

i vejen, men de nybagte forældre valgte så at deltage 
med deres lille ny baby på armen. Nu er han så blevet 
knap 9 måneder og kunne derfor endelig få lov til at 
smage på retterne.

Det sociale sigte er klart og tydeligt
Man kan kun være fuld af beundring for dem, der vil 
ofre nogle timer til stor glæde for andre beboere - og 
alt dette for et meget beskedent beløb. Arrangementet 
får helt sikkert flere deltagere, når der om et par 
måneder igen sættes en god menu på spisekortet.

Tekst og billeder af Ole C. P. Sørensen (red. af Carina K. Pedersen)

Fra fælles spisning i Afdeling Fruehøj

Madgruppen serverer dejlig mad og snak
Ordningen med fællesspisning i Afdeling Fruehøjs Fælleshus har nu eksisteret i 9 
måneder. Der har været en trofast skare til arrangementet, hvor forskellige kokke 
sørger for, at der serveres dejlige retter til en meget rimelig pris.


