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Om kort tid rinder 2017 ud. Det er tid til status - Nåede vi dét, vi ville? 
En af organisationsbestyrelsens opgaver er blandt andet at ansætte en 
direktør. Vores direktør har nu været i organisationen i 3 år, og i den periode 
har organisationen udviklet sig eksternt såvel som internt. Vores aktiviteter 
i Ikast-Brande Kommune har givet os flere boliger, og vi arbejder fortsat på 
nye projekter. Samtidig er vi godt i gang med at renovere Fruehøj, som er 
vores største afdeling. Vi har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som vores 
medarbejdere nyder godt af og sætter pris på. Dét viser en evne for lederskab. 
Det er også bestyrelsens opgave at sætte kursen for organisationen. Vi ønsker 
- og er godt i gang med - at styrke vores boligsociale profil, og vi vil gerne 
skabe et tættere samarbejde med afdelingsbestyrelserne. Det er forsøgt via 
diverse temaaftener. Vi gør også, hvad vi kan for at udbrede de gode historier 
om aktiviteter i afdelingerne og for at informere om organisationsbestyrelsens 
aktiviteter. 
Alt dét, der her er nævnt og mange andre af boligselskabets aktiviteter ville ikke 
kunne lykkes, hvis ikke vi havde styr på økonomien, og det har vi. Samarbejdet 
i bestyrelsen er også rigtig fint. Vi har fokus på organisationens udvikling, og 
vi har en mødekultur, der er helt i orden. Alt i alt går det altså godt for os i 
Boligselskabet Fruehøjgaard. Vores dygtige og dedikerede medarbejdere er 
ingen selvfølge men en nødvendighed, når en boligorganisation skal hænge 
sammen og vokse. De frivillige rundt omkring i bestyrelserne og i afdelingerne 
gør også et fremragende stykke arbejde. Lad os fortsætte med at videreudvikle 
hele organisationen fremover. Tusind tak for samarbejdet til bestyrelse, ledelse, 
medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere i 2017. 

Rigtig glædelig jul til alle!
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Brændgårdsparkens Amatør Teaterforening, 
BAT, har haft stor succes med deres aktiviteter, 
faktisk så stor succes, at de blev nødt til at lave to 
arrangementer for børn i efterårsferien i stedet for 
ét, som de først havde planlagt.

I efterårsferien var der børneteater arrangeret af BAT 
i samarbejde med Herning Idrætsråd og Kulturelt 
Samråd. Her kunne børn i 0.-7. klasse komme og 
prøve alle de spændende ting ved at lave teater: 
Udklædning, sminke og en masse små teaterøvelser. 
Børnene blev instrueret af Anne Bjerrum, som blandt 
andet har instrueret i et teaterkompagni i København 
og før har undervist i børneteater i Brændgårdsparken. 
Frivillige fra BAT hjalp med den praktiske koordinering, 
planlægning og forberedelse. De sørgede for frugt og 
juice og hjalp med sminke, udklædning og rekvisitter.

En forening med plads til alle
BAT er en nystartet forening, som er baseret på frivilligt 

arbejde og som forsøger at inddrage så mange som 
overhovedet muligt. Det er et tilbud om at være med 
i et fællesskab, hvor man er sammen om at skabe 
noget. Der er plads til alle, og man behøver ikke 
nødvendigvis at stå på scenen. Der er også brug for 
dem, der styrer lyset, dem der bager kage og hjælper 
med det praktiske og dem, der har lyst til at bidrage 
med noget helt andet. 

Glade og opmærksomme børn
”Anne Bjerrum har børnenes opmærksomhed og kan 
få det bedste frem i dem”, fortæller de frivillige, som 
oplevede et rigtig godt samarbejde alle imellem og var 
taknemmelige for den gode hjælp og støtte, de fik fra 
Herning Idrætsråd og Kulturelt Samråd i Herning. 
26 børn fra hele Herning i alderen 6-12 år lavede teater 
for forældre og bedsteforældre, der var inviteret til 
forestilling efter dagens strabadser. Det var en god 
oplevelse for ungerne. - De var glade og havde det 
rigtig sjovt, fortæller Anne.

Teaterforeningen BAT 
har netop søgt tilskud 
og fået penge fra 
Nordeafonden blandt 
andet til at købe deres 
egne rekvisitter og 
sminkekasse.
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Kort og godt 
  i Boligselskabet Fruehøjgaard

Ét team
Boligselskabets to 
grønne afdelinger 
bliver per 1. januar 2018 
lagt sammen og vil 
fremover være under 
samme tag på Fyret i 
Afdeling Fruehøj. Dét vil 
optimere planlægningen 
betydeligt, fordi både 
ressourcer og maskiner 
vil kunne udnyttes bedre.

Og vinderen er....
Det flotte efterårsbillede på forsiden har 
vundet sidste nummers fotokonkurrence.
Manden bag billedet er Ole Sørensen, 
som har fanget det flotte motiv i Afdeling 
Aaparken på en af de flotte, frostklare 
dage i november.

Tillykke og god tur i biografen, Ole!

Rundt omkring 
i afdelingerne 
har vores grønne 
folk haft travlt 
med at sætte 
juletræer op. Der 
er i alt indkøbt 
29 juletræer til 
Boligselskabets 
13 afdelinger. 
Det er altså 
mere end 100 
meter juletræ!

100 meter juletræ
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Nyt beboer- og bestyrelsesweb

√ Sæt røgalarmer op - 
     og/eller tjek dem du allerede har.

√ Gå aldrig fra et tændt stearinlys. 
 
√ Hav altid vand i nærheden.

√ Den der tænder, slukker! 

√ Brug stabile stager, som ikke kan brænde. 

√ Placer ikke levende lys tæt på let antændelige 
     materialer - og væk fra små børn og husdyr. 

√ Pas især på juledekorationer og adventskranse! 

√ Sørg for, at juletræet er så friskfældet som       
     muligt, og opbevar det udendørs evt. i vand,     
     indtil det skal bruges. 

√ Brug en juletræsfod, der kan fyldes med vand.

√ Anbring lysene på juletræet, så flammen ikke  
     kan antænde grene og pynt. Husk at slukke       
     lysene - før de brænder helt ned.

√ Pas ekstra på, når juletræ og dekorationer er  
     blevet knastørre.

√ Bliv i køkkenet, mens du laver mad og stil ikke  
     brandbare ting fra dig på komfuret.

Er der noget, vi er gode til i Danmark, 
så er det at hygge! Og hygge er ofte 
forbundet med stearinlys. Der er over 
dobbelt så mange brande i december 
som der er i andre måneder, så tag 
og følg de gode råd for at få dig en 
”brand-hyggelig” jul! 

Hav en BRAND-hyggelig jul!

Som lejer har du fået tilsendt en ny kode til det nye ”Min Bolig”. 
Når du er logget ind med dit brugernavn og dit kodeord, har du 
adgang til din helt egen side, hvor du kan se forskellige oplysninger, 
der er relateret til din lejebolig i Boligselskabet Fruehøjgaard.

• Husleje (inkl. fx leje af gildesal m.m.)
• Dokumenter (lejekontrakt, plantegninger, breve m.m.)
• Vand/varmeforbrug (hvis du betaler aconto via din husleje)
• Vaskeriforbrug (hvis du bruger fælles vaskeri)
• 
Bestyrelsesweb
Er du bestyrelsesmedlem enten i organisationsbestyrelsen eller i afdelingsbestyrelsen, har du adgang 
til flere faner. I bjælken øverst i højre side, kan du vælge mellem de forskellige webs, altså beboerweb, 
afdelingsbestyrelsesweb eller organisationsbestyrelsesweb. Her har du også adgang til kontaktinformationer 
og forskellige bestyrelsesrelaterede dokumenter.
betalingsservice.

Brugernavn og adgangskode findes på din 
huslejeopkrævning hver måned, eller på 
din oversigt fra betalingsservice!
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L  s i Multihuset

77 gæster var med til fællesspisning i november, hvor 
der var julebuffet på menuen. Fællesspisningsholdet, 
som består af de frivillige beboere, Kirsten, 
Aase, Marianne og Lene, havde også sørget for 
underholdning. Midt under middagen, blev de knapt 
80 intet-anende gæster afbrudt af en tilsyneladende 
forvirret mand, som ledte efter "Taxa-Carsten". Det gik 
hurtigt op for folk, at der var tale om fis og ballade. 
Fællesspisningsholdet havde booket festkomiker, 
Peter Hansen, der leverede et meget underholdende 
show, hvor flere beboere blev involveret til stor 
morskab for dem selv og de andre gæster. 

Brændgårdsparkens Amatørteater 
Forening, BAT, havde inviteret til "Syng 
Sammen Aften" i Multihuset, hvor 20 
musikglade beboere fra flere afdelinger 
mødte op til en hyggelig aften. Her 
fik de rørt både sangstemmen og 
smilebåndet til sang og pianospil.

Julemarked er en fast juletradition i Brændgårdsparken. Her kan 
beboere og andre interesserede komme og købe juledekorationer 
og andre sager, som frivillige har lavet. Der er altid masser af 
julestemning og hygge i Multihuset, når julemarkedet løber af 
stablen. I år var der  ligesom sidste år op mod 100 besøgende i 
løbet af dagen.

Fællesspisning 

Julemarked

Syng sammen aften

Flere af boligselskabets afdelinger må kigge 
langt efter et sted, hvor de kan samles. Beboerne 
i Klosterparken og Storgården må for eksempel 
finde andre alternativer, når de skal holde et fælles 
arrangement i afdelingen. 
Da Multihuset blev bygget i Brændgårdsparken, var det 
et mål i sig selv, at huset skulle være åbent og levende. 
Dét har Brændgårdsparken formået - til stor værdi for 
beboere i afdelingen. 
Lyset er næsten altid tændt i Multihuset og fungerer 

som langt mere end en almindelig gildesal, der 
kun bliver brugt i weekender, når det bliver lejet ud. 
Multihuset er et levende og åbent fælleshus takket 
være opbakning og initiativer fra afdelingsbestyrelsen 
såvel som fra frivillige og beboere.
De forskellige tovholdere har fundet et fælles fodslag 
og samarbejder om at administrere og koordinere 
aktiviteterne i huset. Her på siden kan du læse om 
nogle af de arrangementer, der har været i løbet af de 
sidste par måneder.
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L  s i Multihuset Halloween (U)hygge

En af de frivillige i 
Brændgårdsparken hedder Tanya. 
Hun sidder i afdelingsbestyrelsen 
og er aktiv i forskellige andre 
sammenhænge, blandt andet stod 
hun i front ved årets sommerfest 
og senest har hun – som et 
helt nyt initiativ i afdelingen – 
arrangeret Halloween i Multihuset, 
hvor hun fik hjælp af andre 
frivillige. Det var et stort hit hos 
både børn og voksne og omkring 
70-80 mennesker kiggede ind til 
et godt gys. - Det skal gentages til 
næste år, udbrød en af de mange 
gæster.

Multihuset emmede af ”uhygge” til 
Halloween. På bordene stod små heksehuse 
med lys i, og rundt omkring på væggene 
hang uhyggelige ting. I rummet ved siden 
af var der lavet en ”spøgelseshus”, hvor man 
kunne møde skræmmende skeletter, klovne 
og hekse i mørket. Overalt i rummet og på 
gangen mødte man store og små i mere 
eller mindre uhyggelige udklædninger, og 
med jævne mellemrum hørtes skrig fra 
"spøgelseshuset". 

Der var godt fyldt op i fælleslokalet på Dalgas Alle den 31. oktober 2017, da afdelingens aktivitetsudvalg 
havde inviteret til et livsbekræftende foredrag med Anne Helene Jensen om nogle af livets mere barske 
sider. Her fortæller Lynge Kristensen om foredraget, der har inspireret ham til at se livet fra en anden 
synsvinkel - man skal ikke tage alting for givet, for det hele kan se anderledes ud i morgen. 

Fra Skagen til Kruså

Anne Helene Jensen stod foran forsamlingen og 
fortalte sin livshistorie alt imens tilhørerne blev 
trukket igennem hele følelsesregisteret. 
Anne Helene har gennemgået flere farlige hjerne-
operationer. De første fire mislykkedes, og hun 
besluttede derfor, at hvis hun overlevede den femte, 
så ville hun gøre noget vanvittigt. Det gjorde hun, 
og det blev til en lang vandring med barnevogn fra 
Skagen til Kruså.
Anne Helene Jensen berettede om at overnatte i 
campinghytter og på vandrehjem, 
om at få besøg af sin mand, Ove, for 
at snakke forholdet på plads efter 
sygdomsforløbet, da sygdommen 
havde været en stor belastning 
for hendes 46 år lange ægteskab 
med Ove. Hun fortalte om de søde 
mennesker, hun mødte på sin 
vej, om ømme muskler og om at 
blive modtaget af sin mand og et 

ventende surprise-party hjemme i Vildbjerg, da turen 
var klaret. Hun gik den første tur i 2006, og siden er 
hun draget ud på mange andre lange vandreture. 
Hun fortalte også om, hvordan det var at miste sin 
mand, der døde af kræft og om selv at være erklæret 
rask nu. Selv om Anne Helene 
Jensen har været meget igennem, 
så har hun bevaret sin humor, og det 
kan man godt lade sig inspirere af.

Billeder og tekst af Lynge Kristensen
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Ændrede åbningstider 
Administrationen har 
begrænsede åbningstider:
• Den 25-26/12 & 1/1: Lukket
• Den 27-29/12: Åbent 9-12
• Den 12/1: Lukket kl. 8.15-9.15
• Uge 7: Åbent kl. 9-12
Uden for vores normale 
åbningstider, kan du ved akut 
behov ringe til vagttelefonen.
Vagttelefon: 70 33 30 70

Idéer til bladet
Har du ideer, eller kender du til en 
sjov, spændende eller interessant 
historie til næste blad, så kontakt 
os inden den 1. februar 2018. Du 
kan sende brev eller mail til:  
 
    Boligselskabet Fruehøjgaard
    Aaparken 2, DK-7400 Herning
    Tlf: 76 64 66 00 eller 
    Mail: post@fruehojgaard.dk

Nyheder på mail og digital post
På www.fruehojgaard.dk under 
’Nyt’, kan du tilmelde dig nyheder 
på mail. 
Her kan du også tilmelde dig 
digital post, hvis du ikke allerede 
er tilmeldt ordningen.
Blanketten finder du på 
www.fruehojgaard.dk under 
"Værd at vide" og "Digital 
kommunikation".

Nyt fra administrationen

Dronningens nytårstale, lækker 3 retters menu, 
nytårsguf og hygge! Lisbet, Claus og Annie har arbejdet 
på at planlægge en særlig aften i Afdeling Fruehøj på 
årets sidste dag. Det er ikke sikkert, at de kender alle 
gæsterne, men det er lige meget, for de har valgt at 
holde en nytårsaften for nogle, som ellers skal sidde 
alene, eller som bare har lyst til at holde nytårsaften 
sammen med andre beboere i Afdeling Fruehøj. 

Et fælleshus skal bruges!
- Ingen skal sidde alene nytårsaften, når vi har sådan et 
fint fælleshus her i afdelingen, siger Lisbet Holme, der 
er aktiv frivillig i afdelingen. 
– Det skal vi da benytte os af, og det er jo bedre, at 
lyset er tændt i huset, frem for at det kun bliver brugt, 
når det er lejet ud til privatfester. Vi er så glade for, at 
afdelingen stiller Fælleshuset til rådighed denne aften.

mad og hygge til en god pris
Maden er bestilt. Det bliver en cremet fiskesuppe, 
kalveculotte og dessert symfoni fra Karma. Projektet 
Fællesskab & Flyttehjælp har givet et flot tilskud, så 

prisen kan holdes nede, hvor alle kan være med. – Og 
hvis der er nogen, der ikke kan komme herned selv, 
eller ikke bryder sig om at gå alene ned i Fælleshuset, 
så henter og bringer vi gerne, siger Claus og Lisbet, 
der begge to deltager denne aften. – Vi håber på en 
rigtig hyggelig aften, siger de to medarrangører.

 
          i fællesskabets tegn

Claus og Lisbet har fået en lys ide. De vil holde en fælles nytårsaften for andre beboere 
i Afdeling Fruehøj, for ingen skal sidde og føle sig alene på årets sidste - og første - dag.

Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker alle en god jul!

Claus og Lisbet er klar til at tage imod gæster nytårsaften


