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Af Steen Jonassen
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard

Nytænkning i branchen

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

Hvert år i september måned 
er Boligselskabet til det årlige 
dialogmøde med kommunen. 
Fra boligselskabet er det normalt 
direktøren, souschefen og 
formanden, der deltager. Ud 
over en almindelig gennemgang 
af boligselskabets økonomi og 
aktiviteter, som der heller ikke i år 
var noget 
at udsætte 
på fra 
kommunens 
side, var der 
en drøftelse 
af særlige 
boligpolitiske 
indsatsområder. 
I et bilag til 
dagsordenen 
var en beslutning, som byrådet 
behandlede i april måned, hvor der 
blandt andet står: ” På Social- og 
Beskæftigelsesområdet opleves det, 
at visse grupper af borgere har
vanskeligt ved at få en bolig, de 
har råd til at betale. Kommunen 
finder derfor, at der er behov 
for nytænkning af løsninger til 

etablering af ”betalbare” boliger. 
Der er drøftet flere forskellige 
løsninger. Blandt andet har Byrådet 
drøftet tildeling af kvoter til 
almene boliger efter udbud, hvor 
kriteriet er lav husleje. Det vil sige, 
at kvoten i så fald bliver tildelt 
det boligselskab, der kan bygge 
billigst, i modsætning til i dag, hvor 

kommunen frit 
bestemmer hvilket 
boligselskab, der 
skal have boliger.
Det betyder, at 
boligselskaberne 
– og dermed også 
os - fremover 
kommer i stærkere 
konkurrence 
med hinanden, 

og med private boligselskaber, 
om at bygge kvalitet til laveste 
husleje. Her vil jeg stilfærdigt gøre 
opmærksom på, at vi ikke frygter 
denne nye situation. Jeg og den 
øvrige organisationsbestyrelse ved, 
at vores medarbejdere har både 
evne og vilje til håndtere den nye 
situation. Vi er klar! 

Fremover vil 
boligselskaberne 
komme til at stå i 
skarpere konkurrence 
med hinanden. Det er 
ikke noget, vi frygter.
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Aktivitetsudvalget havde inviteret 
til sangaften, og ikke mindre end 
35 beboere var tilmeldt. ”Det 
er endda ikke så mange, som 
vi plejer at være”, sagde en af 
beboerne.
Stemningen var hyggelig, og den 
blev ikke mindre hyggelig, da de 
tre musikere i Easy Swing Trio, 
Ivan, Kresten og Bent, begyndte 
at spille. Langsomt, men sikkert, 
varmede de deres publikum op, 
og hvor Bent i begyndelsen bad 
dem om at synge højere, måtte 
han slutteligt konstatere, at de 
sagtens kunne synge højt. 

Leg med musikken
Imellem numrene fortalte Bent 

flere historier. Det var tydeligt 
for enhver, at han havde spillet 
musik i rigtigt mange år. Ivan 
og Kresten fulgte fint med, og 
de tre musikanter ”legede” med 
publikum. For eksempel spillede 
de et vers og bad publikum 
gætte hvilken sang, det var, eller 
synge videre på omkvædet. 
Og beboerne i Afdeling 
Dalgasparken hyggede sig 
gevaldigt, både med hinanden og 
med at synge.

Et stærkt fællesskab
Det med at synge er mere eller 
mindre en tradition i afdelingen: 
”Vi synger altid en sang, når vi 
begynder og slutter”, fortæller 
Inge. ”Når jeg er sammen med 
mine børnebørn, er det altså ikke 
altid, jeg kan synge med på deres 
sange, men det kan jeg her. Vi 
har nogenlunde samme alder, 
og derfor synger vi sange, som 

passer til os.”
Selvom der er en meget vel-
fungerende afdelingsbestyrelse 
i afdelingen, så er det aktivitets-
udvalget, der tager sig af 
fællesskabet. "Der er faktisk ikke 
sat penge af til sociale aktiviteter 
i afdelingens budget. I stedet har 
vi en brugerbetaling på 30 kroner, 
og så er der til en kop kaffe og 
et stykke kage. Det fungerer 
fint”, siger Astrid, som har været 
formand for aktivitetsudvalget 
i de sidste 4-5 år. ”Vi er Lillian, 
Helga, Lynge, Bernhard og mig, 
men der er også andre, der 
hjælper til. For eksempel er det 
Kaj, der bager kage, og Bernhards 
kone, der bager småkager. På den 
måde er det et kollektiv, for vi 
sætter folk til at gøre det, de er 
gode til”, slutter Astrid smilende 
og efterlader et stærkt indtryk 
af det gode fælleskab i Afdeling 
Dalgasparken.

HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 42] oktober 2015 3

Beboere i Dalgasparken 
fik rørt stemmebåndene 
på en herlig efterårsaften 
i september. 

Det svinger på 
   Dalgas Allé



Boligselskabet Fruehøjgaard har nu igennem 
flere byggeprojekter gjort en række tiltag for 
at fremme sammenholdet på byggepladsen. 
Filosofien er, at det kan være med til at forbedre 
byggepladsens interne kommunikation og 
samarbejdet mellem de forskellige faggrupper 
på byggepladsen, så 
kvalitet, produktivitet 
og arbejdsklima 
optimeres. Og hvis 
humøret, attituden 
og begejstringen 
tilmed er i top, så kan 
det kun være et plus.

Livet er en god idé 
Thomas Mygind 
var gæst, da godt 
25 håndværkere fra 
forskellige faggrupper var samlet til kick off den 
27. august. Mygind er måske mest kendt for sin 
rolle som Tv-vært blandt andet i udsendelserne 
Fangerne på Fortet og Robinson Ekspeditionen. 
Sideløbende med mediekarrieren arbejder han 
med personlig udvikling og kommunikation 
gennem foredrag for især virksomheder og 
organisationer, og det var i den forbindelse, at han 
denne dag befandt sig i den fælles skurvogn på 
Kousgaards Plads.
Tempoet var højt fra starten, og Mygind tøvede 
ikke med at gå lige til sagen: ”En gang i mellem 
har vi alle brug for en påmindelse om, at livet rent 

faktisk er en god idé”. Myginds agenda var derfor 
at oplyse om en ret simpel genvej til begejstring. 
Men det blev hurtigt tydeligt, at Thomas Mygind 
også havde bagtanker, og håndværkerne vidste 
ikke, hvad de gik ind til, da de blev bedt om at 
rejse sig op. Inden de kunne nå at blinke, stod 
de og gav hinanden skuldermassage. Dét tog de 
heldigvis som en stærk udfordring, og der var 
både smil og begejstring at spore i deres attituder.

Attitude er alt
Myginds foredrag leverede masser af stof til 
eftertanke, og de fleste tilstedeværende sad nok 
med en efterhængende følelse af, at det praktisk 
talt er helt op til os selv, hvilke muligheder vi får – 

eller i hvert fald, hvordan 
vi anskuer de muligheder, 
vi får. Det hele handler om 
attitude. Vores attitude 
påvirker nemlig alt, hvad 
vi gør og siger og ikke 
mindst måden, vi siger 
det på. Kort og godt kan 
vi påvirke vores resultater 
ved at ændre vores 
attitude. 
Der findes mennesker, 
som altid kun ser 

hullerne i osten, og dét i sig selv er ikke engang 
det værste. Det værste er, at de nok skal sørge 
for, at lugten breder sig. Sådanne mennesker er 
sjældent begejstrede, og har et negativt syn på 
det meste. Thomas Mygind sammenligner dem 
med æseldyret fra det kendte eventyr om Peter 
Plys. ”Æselmennesker” giver ofte andre skylden for 
at noget går galt, og dét fænomen kalder Mygind 
for kronisk ”Stalimi”, en forkortelse for ”Stakkels 
lille mig”. Omvendt er Peter Plys eksemplet 
på den, der altid er positiv. Peter Plys ser ikke 
problemer, men kun spændende udfordringer. 
Han bruger ikke energi på at ærgre sig over, at 

4 HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 42] oktober 2015

           i skurvognen

“Hvilken dag er det i dag” 
spurgte Peter Plys. ” Det 
er i dag” svarede Grisling. 
“Min yndlingsdag” sagde 
Peter Plys

Hvordan reagerer en gruppe 
håndværkere, når de bliver konfronteret 
med en meget begejstret Thomas 
Mygind, som beder dem om at rejse sig 
op og give hinanden rygmassage?
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           i skurvognen

ting ikke gik som planlagt, han finder bare nye 
veje. Hvor æselmennesker siger: ”Hvorfor?”, siger 
Plys: ”hvorfor ikke?”

Du kan ændre resultaterne
De tilstedeværende i skurvognen gik fra mødet 
med fornyet motivation. Er du også motiveret for 
at prøve en mere ”plysset” tilgang til livet, så kan 
du jo teste dig selv. Giv dig selv 5 døgn, hvor du 
forsøger at tænke som Peter Plys, og hvor din 
tilgang til tingene er: ”Nej, hvor interessant” eller 
”dét bliver spændende”. Skulle du falde i og tænke 
ligesom Æseldyret, så giver du bare dig selv 5 nye 
dage. Tænk hvilken virkning det kunne have for 
dig – og ikke mindst for dine omgivelser. 
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Projekterne, der indgår i 
konkurrencen, bliver bedømt 
af et bedømmelsesudvalg 
med to uvildige fagdommere. 
Dommerne er udpeget af 
Arkitektforbundet. 
I bedømmelsesudvalget er 
beboerne også repræsenteret 
med to beboere, én fra 
afdelingsbestyrelsen og én fra 
gårdlaugene.
Hver gård har sit eget gårdlaug. 
Her har alle beboere mulighed 
for at engagere sig. Skulle du 
have lyst til at være med i et 
gårdlaug, kan du kontakte Sara 
Terp på tlf. 24 64 30 80. Har du 
ideer eller bare lyst til at give 
en hjælpende hånd, kan du 
kontakte dit gårdlaug. Ideen 
med gårdlaugene er, at de skal 
fungere som ambassadører og 
være med til at guide, henvise 
og motivere beboerne til at 

deltage i processen. Her kan 
især sociale arrangementer, være 
med til at styrke fællesskabet og 
skabe tryghed.

Stort engagement 
Den 1. oktober var der 
møde for gårdlaugene 
og afdelingsbestyrelsen. 
Fremmødet var stort, og 
gårdlaugene udviste både 
engagement og vilje til at gøre 
en indsats. Der blev spurgt til 
deres motivation for at melde 
sig, og her er nogle af de gode 
svar:

• Være med på første række
• Styrke fællesskab og være med til 
   at skabe tryghed
• Bidrage og komme med ideer og      
  input
• Have indflydelse
• Give informationer videre

• Faglig og personlig interesse og   
   viden
• Få informationer
• Hjælpe beboere, der har behovet

Gode ideer skal dyrkes
Mange kom med gode ideer 
til, hvad gårdlaugene kan gøre 
for beboerne. Blandt andet 
blev nævnt: indsats for ældre 
og andre, der har brug for 
hjælp, aktiviteter for børn, 
spilleaften for børn og voksne, 
loppemarked og strikkeklub. 
Fællesnævneren var at skabe 
tryghed og fællesskab for 
beboerne i afdelingen, og det er 
bestemt et godt udgangspunkt, 
når renoveringen går i gang i 
slutningen af 2016. Gårdlaugene 
skal mødes igen den 12. 
november, hvor temaet er, 
hvordan man sikrer fremdriften i 
gårdlaugene. 

Renoveringen i Afdeling Fruehøj bliver snart en realitet, og i øjeblikket arbejdes der på højtryk 
i de forskellige rådgiverteams, før de er klar til at afgive deres bud den 2. november i år. 

Vi vil være med 
  på første række!   
      

Du kan se medlemmerne 
af dit gårdlaug på 

fruehojgaard.dk/gårdlaug 
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Småt men godt 
      i Boligselskabet Fruehøjgaard

Multihuset i Brændgårds-
parken skal danne ramme 
om klassisk koncert

Rejsegilde i Ikast
I foråret tog Boligselskabet Fruehøjgaard 
det første spadestik til opførelsen af 
10 boliger i Ikast.  Byggeriet indgår i 
et forsøg, hvor en alternativ form for 
opvarmning af boligen afprøves.
Det er første gang, Fruehøjgaard 
bygger boliger uden for Herning, men 
det er sikkert ikke sidste gang. Det 
er Årstiderne Arkitekter, der har slået 
stregerne til projektet. Nu er byggeriet 
så langt, at der kan holdes rejsegilde. Det 
kommer til at foregå på byggepladsen i 
Ikast den 22. oktober. 

Vi vil være med 
  på første række!   
      

Den 19. november spiller Ensemble Midtvest 
i Multihuset i Brændgårdsparken. Beboerne i 
Brændgårdsparken kan dermed opleve klassisk musik kun et stenkast fra deres egen hoveddør, 
og koncerten er tilmed gratis.
Ensemble MidtVest består af 11 unge, ambitiøse og dedikerede klassiske musikere med 
speciale i kammermusik, uddannet fra nogle af verdens bedste konservatorier. 
”Det spiller rigtig godt i tråd med det miljø, som vi gerne vil skabe for vores beboere. 
Musikken kan være med til at skabe samhørighed og samtidig præsenterer den klassiske 
koncert beboerne for et stykke kultur af en helt særlig kvalitet", siger Anne Hedegaard, 
projektmedarbejder i Tryghed under Tag. 
Alle Brændgårdsparkens beboere bliver inviteret, og da der kun er et begrænset antal 
pladser, vil billetterne blive uddelt efter ”først-til-mølle” princippet.
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Beboerdemokrater i aktion

Når mennesker er så forskellige, er det heller ikke 
altid enkelt at holde afdelingsmøde i en almen 
boligafdeling. Der spekuleres ofte i, hvordan det 
kan gøres bedre, og hvordan det kan gøres mere 
effektivt eller mere spændende.

Hvad er en bestyrelses opgave?
I Børglumparken havde afdelingsbestyrelsen 
også i år valgt at bringe et tema til diskussion i 
plenum. Temaet var: Hvad er bestyrelsens opgave. 
Temaet er meget relevant, for det bringer ikke 
blot bestyrelsen i fokus, men får også den enkelte 
beboer til at spekulere over, hvad der ønskes af 
bestyrelsen, og samtidig tage stilling til, hvad egen 
rolle kunne være. En af beboerne på mødet sagde: 
”Drømmescenariet er jo at have en bestyrelse, der 
først og fremmest tager sig af noget overordnet. 
Så burde der være nogle underudvalg, så alle 
opgaver ikke hviler på bestyrelsen. Vi bør holde 
fokus på de arrangementer, der virker og være 
bevidste om, at vi ikke kan ramme alle lige godt.” 
En anden beboer var også fortaler for få faste 
arrangementer: ”Det ville være fint bare at have 
ét arrangement til jul og ét om sommeren, og alt 
hvad der lå derimellem kunne andre frivillige tage 
sig af.”

Samarbejde, mangfoldighed og god tone
I Brændgårdsparken har man også lavet sådan en 
konstellation. Her er der nemlig mange frivillige, 
der byder ind med dét, de kan – når de kan. Det 
har haft en virkelig god effekt i afdelingen, og det 
kunne også tydeligt mærkes til årets ordinære 
afdelingsmøde. Flere bemærkede, at der var en 
god tone i forhold til eksempelvis sidste år. Der 
var god opbakning til mange af forslagene og 
beboerne var lydhøre overfor hinandens ønsker 
og behov. Også bestyrelsen fik ros, idet en af 
beboerne sagde: ”Det er en dygtig bestyrelse, vi 
har”. Og når det så er sagt, så var der da også et 
par forslag blandt 14, der faldt. Det var blandt 

andet forslaget om at genindføre morgencafeen 
og et forslag om et hundeluftningsområde på det 
grønne areal ved multihuset. 

Plads til flere frivillige
I Afdeling Fruehøj tager afdelingsbestyrelsen 
en stor tørn, men også her er der dannet 
frivilliggrupper, som tager sig af forskellige 
arrangementer. Der er et bankoudvalg og et spis-
sammen udvalg. Og der er plads til flere frivillige, 
sagde afdelingens formand, Agnete Petersen. 
Mange beboere har meldt sig til at deltage i 
gårdlaugene, som er oprettet i forbindelse med 
den forestående renovering. Det kan sidestilles 
med andet frivilligt arbejde, og det kan måske 
– som i Brændgårdsparken – være med til at 
igangsætte flere aktiviteter og styrke fællesskabet 
yderligere.

Når alt er som det plejer
Nogle gange går et beboermøde bare ligesom 
det plejer... Uden de store udsving og med 
en sober debat. Sådan var det i Afdeling 
Dalgasparken. Beboerne på Dalgas Allé har 
også et aktivitetsudvalg, men her er udvalget 
"selvstyrende". Der er nemlig ikke sat penge af i 
afdelingens budget til aktiviteter, og bestyrelsen 
blander sig ikke i aktivitetsudvalgets arbejde. 
Til gengæld er der en lille brugerbetaling på 30 
kroner per person ved hvert arrangement. "Det 
fungerer supergodt, og arrangementerne er 
sædvanligvis godt besøgte", fortæller en beboer.

Uenighed hører også med til demokratiet
Afdeling Aaparken er også en aktiv afdeling. På 
deres møde den 9. september var der lagt op 
til en spændende debat. Sidste år fremlagde 
afdelingsbestyrelsen et alternativt budgetforslag, 
som blev vedtaget af afdelingsmødet. Dog blev 
beslutningen underkendt af Herning Kommune. 
Heller ikke i år var bestyrelsen enige med 

Boliger er forskellige – værdier er forskellige – behov er 
forskellige. Og det kan alt sammen koges ned til én enkelt ting: 
Mennesker er forskellige. 
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Beboerdemokrater i aktion

administrationen om årets budget. Der var 
derfor brugt både tid og kræfter på at lave 
et alternativt budget, som blev vedtaget på 
mødet. Selvom Aaparkens beboerdemokrater 
ikke er enige med administrationen i forhold 
til budgettet, er mødet et levende bevis på et 
stærkt beboerdemokrati, hvor beboere kæmper 
for deres sag.
Så alt i alt er beboermøderne forløbet ganske 
tilfredsstillende rundt omkring i boligselskabets 
afdelinger. Har du lyst til at læse mere om de 
enkelte møder, kan du finde referaterne på
www.fruehojgaard.dk

Aaparken

Brændgårdsparken Børglumparken

Fruehøj

Storgården
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Måske er det ikke alle, der ligefrem ønsker at 
invitere pressen til afdelingens julearrangement, 
men alle kan være med til at påvirke pressens 
billede af samfundet og dermed også af 
eksempelvis almene boligafdelinger.

Vi skal fortælle de gode historier
”Det er ofte et negativt billede, der bliver fremstillet 
af almene boligafdelinger. Hvorfor ikke være 
med til at fortælle de gode historier!” sagde en 
beboerdemokrat til chefredaktør i Mediehuset 
Herning Folkeblad, Vibeke Larsen. Og der er 
masser af gode historier at fortælle; historier 
om samvær, fællesskab, gode naboer, frivillige, 
mennesker, initiativer, renoveringer, forandringer 
og meget andet. Det er dem, vi skal fortælle – og 
ikke bare til pressen, men til hinanden. For jo flere 
gode historier, vi hører, desto bedre fremstår det 
hele også i vores øjne. 

Hvornår er en historie god?
Men tilbage til møderne i Mediehuset. Her blev 
deltagerne introduceret til det redaktionelle og 

lærte om nogle af de faktorer, der gør en historie 
til den gode historie. Der er tale om de ”berygtede” 
AVIS-kriterier. Når journalisterne skal afgøre om 
en historie er god nok til at komme i spalterne, 
baserer de deres beslutning på, om historien 
opfylder et eller flere af følgende kriterier: 
•	 Aktualitet – er det aktuelt nu?
•	 Væsentlighed – er det væsentligt for andre?
•	 Identifikation – kan læseren identificere sig?
•	 Sensation – jo mere jo bedre.

Dårlig omtale skal også håndteres
Der blev også snakket om de dårlige historier, 
og om hvordan de kan takles. En dårlig historie 
behøver ikke nødvendigvis at eksplodere i hånden 
på én, hvis den bliver håndteret rigtigt, men det 
kan være en kunst i sig selv. De gode råd fra Vibeke 
var blandt andet at være så åben som muligt og 
erkende problemet.  
For Ole Kildevang Kristensen, der er beboer-
demokrat i Afdeling Dalgasparken var møderne 
værdifulde: ”Jeg har fået et større indblik i, 
hvordan medierne laver aviser, og hvordan de 
vægter historierne – ikke kun lokalt, men også på 
landsdækkende plan. Jeg har fået mere mod på 
at komme frem med vores egne historier – også 
i Hjem til dig – så det har været interessant, og 
jeg føler, at jeg kan bruge det fremadrettet både 
i afdelingen og i andre sammenhænge. Jeg kan 
for eksempel bruge det til at forstå forskellige 
virksomheders pressestrategi.”

Et positivt 
møde med 
pressen
Beboerdemokrater og medarbejdere i 
Boligselskabet Fruehøjgaard er efter et 
forløb i Herning Mediehus blevet skarpere 
på, hvordan man tænker kommunikation 
og fortællinger ind i hverdagen. 



Den 1. oktober 2015 åbnede jeg min lille 
butik på Grundtvigsvej 66. I butikken sælger 
jeg både nyt og gammelt boliginteriør med 
fokus på bæredygtighed, miljø og socialt 
ansvar.
Jeg har blandt andet udendørslys og skind 
fra firmaet Living by Heart, som er en 
social økonomisk virksomhed i Ry. De har 
udviklet ting til boligen, som produceres 

af restmaterialer fra andre virksomheder, 
for eksempel pels, stof eller stearin. Men 
det vigtigste er, at det er produceret 
af mennesker, som ellers er opgivet på 
arbejdsmarkedet, og som rigtig gerne vil 
være en del af det igen. 
Jeg sælger også filt og strik fra et Fairtrade 
projekt i Nepal, som er med til at give 
kvinderne mulighed for at bidrage til 
husholdningen på deres egne præmisser.
Desuden har jeg genbrugspapir, som bruges 
til kort, plakater og notesbøger, samt 
urtepotter i nyt design.
Jeg elsker at gå på loppemarked, og 
derfor vil man kunne finde mange gode 
loppefund i butikken, såsom små teak- 
og bambusmøbler, porcelæn fra Lyngby 
porcelæn, keramik og mange andre ting fra 
50’, 60’ og 70’erne. Butikken er åben hver 
torsdag, fredag og lørdag.
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Et positivt 
møde med 
pressen

Lone Bonde har netop åbnet butikken 
"By Bundgaard" på Grundtvigsvej. Efter 
mange års arbejde i tekstilbranchen 
og med en uddannelse som tekstil 
indkøber fra Teko, har Lone nu endelig 
taget springet til at blive selvstændig. 
Privat er Lone gift og har to drenge 
på 9 og 13 år. Hun har stor interesse 
for bæredygtighed og socialt ansvar, og 
dét er netop omdrejningspunktet for 
Lones butik. Her fortæller hun selv om 
butikken:

Følg Lone på facebook 
- Søg på By Bundgaard Herning

Ny butik på 
Fruehøj Torv



Nyt fra selskabet
Lukkedage og begrænset åbningstid
Den 9. december: lukket kl. 8-9.30

Uden for normale åbningstider, kan 
du ringe til vagttelefonen ved akut 
behov. 
Vagttelefon: 70 33 30 70

Idéer til bladet
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 senest den 1. december. Du kan 
skrive eller ringe til:

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. 

Jeg tror på stjerner,
at alle hver og én
har plads i rumgalleriet
Her er vi byggesten

Indsendt af Maja Merethe Nygaard

Billedet ovenover er indsendt af Ole C. P. Sørensen, som skriver til 
Hjem til dig: Efteråret banker for alvor på over det hele lige nu. Det 
gælder også i og omkring Grundtvigsvej i Herning. Men selvom 
mange dage er lidt i de grå toner, er der nu alligevel farver 
mange steder.

Ole C. P. Sørensen

Connie Sørensen Connie Sørensen

Ole C. P. Sørensen

Efterår


