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At bringe kulturen ind i vores 
afdelinger er en spændende ny vinkel 
for arbejdet i en afdelingsbestyrelse. 
Koncerten i Brændgårdsparken 
forleden var for mig en spændende 
nyhed for vores beboere.  
Det er mit indtryk, at mange havde en 
fantastisk god oplevelse den aften, 
og jeg er spændt på, hvad næste 
oplevelse bliver. I Herning er der en 
række kulturpersonligheder, som 
kan bruges i den anledning. At bruge 
kulturen i foreningsarbejdet er måske 
noget, vi skal dyrke fremover.  
Organisationsbestyrelsen har indledt 
et samarbejde, efter en henvendelse 
fra organisationen SIND, som er en 
interesseorganisation, der har sit 
fokus på borgere med et følsomt 
sind. Vi har store forventninger til 
dette samarbejde, som skal udvikles 
langsomt, men sikkert, så vi alle kan 
følge med. SIND har overfor os gjort 
opmærksom på, at der også her 
er brug for gode og billige boliger. 

Det er jeg sikker på, vi kan levere 
- gerne i konkurrence med andre 
boligorganisationer i Herning og Ikast-
Brande kommuner. Det vil være et 
nyt forretningsområde for os, og jeg 
er ikke et sekund i tvivl om, at vi kan 
håndtere den nye mulighed, vi har 
fået.  
Samarbejdet med SIND og den 
platform, vi har fået for at bygge 
boliger i Ikast-Brande kommune, 
lover godt for fremtiden i vores 
boligselskab. Vi har en bevidst 
organisationsbestyrelse, der kan 
se de nye muligheder og handle 
derefter. Vi har medarbejdere i hele 
organisationen, der gør en fornem 
indsats. Tak til jer alle.

Glædelig Jul og et lykkebringende 
Nytår.

der er brug for bløde værdier 
i et boligselskab
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Allerede som 12-årig startede han med at skrive. 
Han gik med aviser, og dengang havde Politiken en 
budavis, hvor buddrenge og -piger kunne skrive ind 
om deres oplevelser. Det gjorde han, og det skulle 
vise sig, at han havde både smag og flair for det.  
I dag bruger Ole C. P. Sørensen nemlig mange timer 
på at skrive og tage billeder til forskellige medier. Det 
er nok især det med billederne, der fascinerer Ole. 
”Billeder fortæller historier”, siger han med en glød i 
øjnene, der vidner om hans store passion. ”De behøver 
ikke altid en tekst. De skal fortælle historien bare ved, 
at man kigger på dem”.

at rejse er at leve 
Ole bor på Grundtvigsvej med sin hustru, Wanda. 
De to mødte hinanden på en bustur til Polen for 25 
år siden. Hun var rejseleder, han havde en opgave 
for Radio Herning, som han dengang lavede frivilligt 
arbejde for. De har holdt sammen lige siden, og det er 
ikke noget kedeligt liv, de har ført sig.  
Ole og Wanda har rejst rigtig meget og har boet i 
Polen i en del år. Der er ingen tvivl om, at parret holder 
meget af at være i Polen. ”Det er sådan et hjerteligt 
folkefærd”, siger Ole. Nu bor de dog det meste af året i 
Herning og rejser så meget, de kan og har lyst til. ”Det 
er ikke så meget, som det har været”, fortæller Ole. 
”Det er både af helbredsmæssige årsager, og fordi 
Wanda arbejder meget som tolk”. 

Zarkopane, weekendture og kødboller i IkEa 
Men parret nyder alligevel flere gange om året en tur til 
Polen, og de er ofte på weekendture eller på endagsture 
i Herning, Silkeborg eller til IKEA, hvor de ofte kommer 
for at kigge efter gode tilbud. ”Så får vi altid enten to 

pølser eller en portion kødboller”, griner Ole.  
Man behøver da heller ikke at kaste mere end et flygtigt 
blik rundt i lejligheden for at se, at indretning er en af 
Wandas store hobbyer. Lejligheden er ikke stor, men det 
er vist ikke for meget at sige, at den rummer mere end 
de fleste hjem på den størrelse.

der skal være fart på 
Når Wanda er på job, som hun ofte er, er det Ole, der 
passer parrets hjem. Han både støvsuger, laver mad og 
passer blomster. ”Vi kan begge to godt lide blomster, 
men når der er mere end én, der vander, så går det galt”, 
siger Ole. Så dét gør han.  
Ole har altid holdt sig i gang og har løbet flere maratoner 
i sit liv. Han er overbevist om, at det at være aktiv, både 
fysisk og mentalt, er med til at holde hjulene i gang, og 
selvom han er blevet 70, er det ingen hindring. Han går 
lange ture og er altid på farten til trods for, at han har 
fået fjernet en del af skulderleddet og har fået et halvt 
nyt knæ. 
Ole er også politisk aktiv og medlem af Venstre. Da der 
var valg om retsforbeholdet, var han på vagt i 14 timer 
som valgtilforordnet. Det nød han.

Nyder tilværelsen 
Selv om både Ole og Wanda befinder sig godt på 
Fruehøj og i lejligheden, går de også med overvejelser 
om at søge nye græsgange, når renoveringen på 
Fruehøj sætter i gang om et års tid. ”Her er et godt miljø, 
og der er så mange, vi snakker godt med, men vi kan 
ikke rigtigt overskue byggerod”. Generelt synes Ole, at 
han og Wanda har opnået meget i livet : ”Og jeg ønsker 
mig at kunne fortsætte i samme tempo, for jeg har 
meget, jeg skal nå endnu”, konstaterer han slutteligt.

Ole forlader 
ikke lejligheden 
på Fruehøj uden 
sit kamera. Der 
er altid noget, 
han lige skal 
fotografere på 
sin vej

BeBoerportræt

Ole bag kameraet
Ole laver masser af frivilligt arbejde for blandt andet Herning Bladet og Herning 
Folkeblad. Han sender også billeder og små historier til boligselskabets blad, til 
Mit Herning, DR og TV2-vejret og flere andre medier, både polske og danske.
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Vi skal ikke så langt tilbage i Brændgårds-
parkens historie for at konstatere, at kulturen 
har ændret sig i afdelingen. For få år siden var 
det afdelingsbestyrelsen, der trak det store læs. 
De stod for at arrangere de 4-5 arrangementer, 
der var om året, og det var ikke altid, at der var 
god opbakning til arrangementerne.

Positiv udvikling 
I dag er kulturen i Brændgårdsparken en anden. 
Afdelingen har fået et multihus, som benyttes 
af mange beboere – ikke kun til private fester, 
men også til små og 
store beboeraktiviteter. 
Især fællesspisning 
er en stor succes, 
og her kommer en 
del beboere, som 
ellers ikke deltager i 
afdelingens aktiviteter. 
Beboerprojektet 
Tryghed under Tag 
kan med rette tage 
en del af æren 
for den positive 
udvikling. Projektets 
medarbejdere har haft stor fokus på at skabe 
aktiviteter og fællesskab i afdelingen, og de 
har været gode til at vise vejen. Anne, som 
har været i projektet, siden det startede i 2011, 
mener, at beboerne også selv har haft en stor 
rolle i succesen. ”De har været meget åbne 
og givet plads til os, og det er mindst lige så 
vigtigt”, fortæller hun. 

Hvo intet vover,  intet vinder 
Og samarbejde er en væsentlig faktor. Ikke kun 
i forhold til Tryghed under Tag, men også internt 
blandt de frivillige og beboere i afdelingen. 
Aktiviteterne skal koordineres og interesser skal 
varetages. Det skaber indimellem udfordringer 

og konflikter, men hvor 
der er vilje, er der vej, og 
dét har de frivillige taget 
til sig.

kan selv 
”Den store forandring 
ligger i, at beboerne nu 
kan selv”, siger Anne. 
”De behøver ikke en 
boligsocial medarbejder 
for at få ting i gang. De 
er gået fra ’det kan jeg 
ikke finde ud af’ til ’jeg 
prøver sgu!’” At ændre 
en kultur handler grundlæggende om 
at ændre adfærden, og dét har de gjort i 
Brændgårdsparken.

Farvel til "tut" 
Det betyder, at Tryghed under Tag har nået et af 
sine største mål; nemlig at styrke fællesskabet 
og beboerdemokratiet, og projektet er nu også 
nået til vejs ende. Den 31.12 i år lukker projektet 
ned. Anne Hedegaard er dog ansat frem til maj 
2016, hvor hun skal følge det familieprojekt til 
dørs, som er påbegyndt i juni 2015. Samtidig 
skal hun være 
med i et nyt 
projekt, der hedder 
Livsmester og er 
udviklet af Dansk 
Folkehjælp og 
Trygfonden. Hun 
vil også fortsætte 
med at have Åben 
Rådgivning, så der 
vil stadig være 
mulighed for at 
møde Anne på 
Brændgårdvej 81.

Mennesker, vaner og adfærd skaber tilsammen en kultur. 
Kultur er et udtryk for måden, vi gør tingene på. Man siger, 
at det tager flere år at ændre en kultur.

           Beboerne      
           har været  
meget åbne  fra 
starten.Uden 
deres velvilje, 
havde vi ikke 
opnået så godt 
et resultat.
Anne Hedegaard

Anne Hedegaard har sammen med 
andre medarbejdere i Tryghed under 
Tag blandt andet arbejdet på at 
styrke det sociale miljø i Afdeling 
Brændgårdsparken.  Det er lykkedes.

Beboerne vil selv!
April 2011: Projektet fik sit navn
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Dansk Folkehjælp og Trygfonden vil 
nu sammen med Sangens Hus lancere 
"Livsmester" i Herning. Det sker i samarbejde 
med Boligselskabet Fruehøjgaard og 
Brændgårdskolen.  
Projektet hedder Stomp og Stemme og er et nyt 
musiktilbud til alle piger fra 3. - 9. klasse, hvor 
der arbejdes med sang, musik og bevægelse. 
Undervisningen foregår mandag og tirsdag 
kl. 14.00 - 15.30 i Multihuset på Brændgårdvej 
81 fra og med den 4. januar 2016. Der vil være 
ugentlige events med sang og musik, og 

desuden vil der være koncerter og musikcamps 
med fokus på at optræde.  
”Det er vigtigt, at aktiviteten foregår i pigernes 
nærmiljø, da det skaber en tryghed og en 
nærhed omkring projektet”, siger Thomas Larsen 
Späth fra Sangens Hus. Det giver samtidig 
mulighed for at inddrage forældrene og andre 
beboere i nærområdet.  
To lærere fra Brændgårdskolen og en dygtig 
stomp-instruktør skal stå for aktiviteterne. 
Desuden satses der på frivillige mentorer, som 
kan komme og være sammen med pigerne. 

Tryghed under Tag og især beboerne i 
Brændgårdsparken har fyldt mange forsider af 
Hjem til dig siden projektet startede i 2011. Nu 
lukker og slukker projektet. Snip snap snude, 
nu er historien ude, tip tap tønde, så kan en ny 
begynde...

December 2012: Første julemarked 

NYt mUSIktILBUd FOR PIGER

Juni 2013: Sankt Hans fest og revy

februar 2014: Vinterferieaktiviteter

LIVSmEStER: StOmP OG StEmmE
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Småt men godt 
  I Boligselskabet Fruehøjgaard

Nye regler for boligstøtte i 2016
Hvis du får boligstøtte, så 
bemærk, at der gælder nye regler 
fra 2016: 
Fra 2016 behøver du ikke give 
besked til Udbetaling Danmark, 
hvis din husstands indkomst 
ændrer sig i løbet af året. 
Udbetaling Danmark får nemlig 
hver måned besked fra SKAT – 
dog ikke, hvis du er selvstændig 
eller har indkomst fra en 
udenlandsk arbejdsgiver. 
Hver måned bruger Udbetaling 
Danmark oplysningerne fra SKAT 
til at se, hvor meget boligstøtte, du 
skal have udbetalt. Derfor kan du 
fra 2016 opleve, at din boligstøtte 
er forskellig fra måned til måned. 
Det sker, hvis husstandens 
indkomst ændrer sig så meget, 
at du har ret til enten højere eller 
lavere boligstøtte.  

Du får brev fra Udbetaling 
Danmark, hvis du får mere eller 
mindre udbetalt, end du plejer.  
De nye regler ændrer ikke på, 
hvem der kan få boligstøtte.  
Husk, at Udbetaling Danmark 
stadig skal have besked, hvis 
der sker andre ændringer i din 
situation, som kan påvirke din 
boligstøtte.  
Da nogle lejere får modregnet 
boligstøtten i deres husleje, kan 
det, på grund af den svingende 
boligstøtte, se ud som om, at 
huslejen varierer. Det gør den 
ikke, det er blot boligstøtten, der 
reguleres! 
Læs også om boligstøtte her: 
borger.dk/boligstøtte. Du kan 
også altid ringe til Udbetaling 
Danmark, hvis du har spørgsmål 
på tlf.: 7012 8063.

Indkomsten kan svinge, hvis 
personer i husstanden fx er:
• Lønmodtager og får udbetalt 
feriepenge

• Timeløns- eller vikaransat med 
varierende indkomst

• Lønmodtager og har tillæg eller 
ekstraarbejde

• Kontanthjælpsmodtager

• På dagpenge eller efterløn, 
der skifter mellem 4 og 5 ugers 
udbetalinger

• Forældre til store børn, som har 
skiftende fritidsarbejde 

• Studerende og arbejder fuld tid i 
perioder

Din indkomst kan være stabil, 
hvis personer i husstanden fx 
er:
• Pensionist og kun får 
folkepension og pension fra ATP 

• Lønmodtager, der altid har det 
samme udbetalt

• Studerende, der kun har SU

NorthCamps nye bestyrelse

Det første afdelingsmøde i Afdeling NorthCamp løb af stablen den 19. november, hvor 31 husstande mødte 
frem i afdelingens Multirum. Her blev de introduceret til beboerdemokratiet, og inden aftenen var omme 
havde NorthCamp fået sig en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. #sejefrivillige
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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

Forårsløg
På opfordring af viceværter og 
afdelingsbestyrelsen på Fruehøj, 
må du gerne aflevere forårsløg, 
der ellers skulle smides ud på 
Fyret, Brorsonsvej 11.  
Team Grøn vil så genplante dem 
forskellige steder på Fruehøj. 
Stil dem bare udenfor, hvis ikke 
døren er åben.  
Beboere på Fruehøj må  også 
gerne klippe af roserne i gårdene 
til eget brug.

Pas også på de mange levende lys i 
julen
• Bliv altid i nærheden af et tændt stearinlys.

• Brug stabile stager, som ikke kan brænde, 
lysmanchetter af stanniol og helst 
selvslukkende lys.

• Placer ikke levende lys tæt på let 
antændelige materialer 
og sørg for, at de er uden for rækkevidde for 
små børn og husdyr

• Pas især på juledekorationer og 
adventskranse og sørg for, at lysets flamme 
ikke kan antænde grene og pynt.

• Sørg for, at juletræet er så friskfældet som 
muligt. Sæt det evt.i en spand med vand. 
Opbevar det udendørs, 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.

Fruehøj

Stearinlys
I Danmark er vi gode til at hygge med stearinlys, og især her 
i julemåneden er vi storforbrugere af den slags hygge. Ifølge 
Bolius' fagekspert Rados Nenadovic, er det sådan, at jo flere 
stearinlys du tænder, desto mere stiger CO2- koncentrationen. 
Efter 5-10 minutters udluftning er den forurenede luft udskiftet. 
HUSK DERFOR AT LUFTE UD!
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Et hold frivillige havde gjort salen klar til 
lejligheden. De havde lavet mad til musikerne 
og serverede ovenikøbet et granvoksent stykke 
lagkage til koncertgæsterne.                                               

Et usædvanligt publikum 
Ensemble MidtVest har siden 2009 haft til huse på 
Heart. De spiller omkring 80 koncerter om året i 
ind- og udland, og Brændgårdsparkens beboere er 
ikke et helt sædvanligt publikum. ”Vi finder ofte 
utraditionelle måder at spille for publikummer, der 
ikke normalt ville finde vej til koncertsalen. Vi vil 
gerne vise, at man ikke nødvendigvis behøver at 
bo i en storby for at finde sådan et tilbud. Vi vil 
selvfølgelig også gerne gøre opmærksom på 
klassisk musik, så det er nemmere at finde vej til 

koncertsalen en anden gang”, siger Marlene Dröge 
Nielsen, der er PR-kvinde og projektmanager for 
Ensemble MidtVest. 

med til at skabe fællesskab 
Anne Hedegaard, projektmedarbejder i Tryghed 
under Tag, var også begejstret: ”Koncerten falder 
helt i tråd med det miljø, vi gerne vil skabe for 
vores beboere. Arrangementet kan være med til at 
skabe samhørighed og samtidig præsentere 
beboerne for et lidt anderledes stykke kultur." 
Koncerten var indlevende og elegant udført af de 
tre musikere, som ikke gik på kompromis med 
kvaliteten, selvom omgivelserne var utraditionelle. 
Blandt gæsterne var både inkarnerede ”klassikere” 
og folk, der aldrig hører klassisk musik. Lucas på 5 

Brahms, Haydn og 
lagkage på menuen
multihuset dannede 
rammen om en 
fornem klassisk 
koncert, da 
Ensemble midtVest 
en torsdag aften i 
november gæstede 
afdelingen. Lucas nød

koncerten de frivillige

 havde travlt 

Gæsterne er så småt ved at 
ankomme til multihuset
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De fleste fik sig en stor oplevelse, 
andre fik sig et stykke lagkage. 

martin Qvist Hansen, Henrik Brendstrup og 
malin Nyström fra Ensemble midtVest takker af.

år var taget med sin mor over i Mulithuset for at 
høre koncerten. Han har før hørt Sigurd og 
Symfoniorkesteret, og det klassiske islæt var derfor 
ikke spor afskrækkende for ham. ”Jeg synes, at det 
var godt”, sagde han kækt efter koncerten, inden 
hans mor tog ham med hjem for at putte.

Fik en oplevelse med hjem 
Flere gæster var begejstrede, heriblandt Kai Møller 
Andersen, som fik indfriet sine høje forventninger, 
og Erik Thorstensson, der var koordinator for 
arrangementet. Marianne Andreasen ville nok ikke 
finde vej til koncertsalen en anden gang: ”Jeg 
havde svært ved at få noget ud af det, de spillede”, 
sagde hun,. "Men jeg kunne godt lide 
musikhistorien". 
Susanne Madsen var, sammen med flere andre, 
kommet fra Fruehøj for at høre koncerten: ”Jeg 
synes, at det var meget smukt. Hvert instrument 
fortæller en historie. Det er ret følelsesbetonet”, 
sagde hun 
Mange måneders planlægning og en vellykket 
aften i Multihuset er overstået, og Erik og hans 
hjælpere, Aase, Kirsten, Liselotte og Neera kan nu 
ånde lettet op – i hvert fald lige indtil næste 
fællesspisning. tonerne af Brahms
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Fruehøj får gennemlyste 
lejligheder, nye toiletter og 
køkkener, og skimmelsvamp vil 
ikke længere have gunstige vilkår, 
når renoveringen i afdelingen 
er færdig om nogle år. Fem 
rådgiverteams afgav deres bud 
på, hvordan fremtidens Fruehøj 
skulle se ud, og fredag den 20. 
november blev det offentliggjort 
hvem, der skal være rådgiver på 
det store projekt. Valget faldt på 
Årstiderne Arkitekter og Rambøll. 

Lys, lys og atter lys 
”Med vinderforslaget fastholder 
vi det eksisterende murværk 
fra 1950’erne, der er opført 
med stor kvalitet. Men der 
kommer større altaner på 8-10 
kvadratmeter. Det er en enorm 
udvidelse af lejlighederne”, 
sagde arkitekt Klavs Hyttel ved 

afsløringen af vinderteamet. 
Klavs Hyttel, som var formand for 
bedømmelsesudvalget, fortalte 
desuden, at der er arbejdet på 
at få mere lys ind i lejlighederne, 
og beboerne kan glæde sig til 
at få moderne køkkenalrum. Der 
kommer også nye vinduer i og nyt 
ventilationsanlæg. 

Glæder sig til arbejdet 
Peter Refsgaard Iversen fra 
Årstiderne Arkitekter siger om 
den nyvundne total-rådgivning på 
det store renoveringsprojekt: ”Vi 
er utroligt glade for, at det blev os. 
Vi lå jo ret ens på arkitektur med 
et par af konkurrenterne, så det 
er et hårdt felt, vi har været oppe 
imod. Nu glæder vi os bare til at 
arbejde videre med det. Vi har 
kun været i gang i to måneder, 
men der er mange beboere, der 

har været i gang i flere år, så de vil 
også gerne videre nu. Det bliver 
spændende at høre deres input”.

Beboerne får indflydelse 
En af de ting, der blev lagt vægt 
på i dommerbetænkningen er 
beboerinddragelsen. Her har 
Årstiderne beskrevet, hvordan 
de på en god måde vil involvere 
beboerne i processen, så de kan 
tage ejerskab og skabe plads til 
medindflydelse og tryghed.  
Agnete Petersen, der er formand 
for afdelingens bestyrelse er også 
glad: ”Det er fantastisk, at vi får 
nye større altaner, og at der bliver 
isoleret mellem lejlighederne. Jeg 
er også utrolig glad for at køkken 
og stue bliver lagt sammen, 
så vi får lys ind på begge sider. 
Det bliver nogle dejlige lyse 
lejligheder, vi får.”

Sådan ser fremtiden ud  
    på

En renovering, der har været 8 
år undervejs, begynder nu for 
alvor at tage form.
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"Jeg vil gerne sige tak til de andre i styregruppen 
for at have vist mig den store tillid at vælge 
mig som deres repræsentant. Det har givet mig 
mulighed for - for første gang i mit liv - at sidde 
på den anden side af bordet, hvor beslutningerne 
træffes. Det har været meget spændende men 
også lidt skræmmende, for det var tydeligt ved 
fremlæggelsen, at enkelte personer var godt 
nervøse. Oplægget i mappen og plancherne var 
deres "CV og ansøgning" og fremlæggelsen var 
deres "jobsamtale". Men der blev ikke sparet på 
noget, alle var fremme i skoene og ydede deres 
bedste, man kunne tydeligt mærke at de ville have 
dette "job".

Det var spændende at deltage i processen, at finde 
arkitekten der skal stå for renoveringen af Fruehøj. 
Vinderen havde nogle gode og gennemtænkte 
løsninger, som jeg ser frem til at se ved det færdige 
byggeri (og når jeg flytter ind!).  

Fagdommerne viste stor interesse i, hvad Agnete 
og jeg havde at fortælle om beboernes ønsker og 
behov fremadrettet, og jeg ved, at det ,vi havde at 
sige, kom med i beslutningstagningen.

Jeg har ydet mit bedste for at få beboernes ønsker 
og behov opfyldt indenfor de rammer jeg havde til 
rådighed."

BENtHE VaR mEd I 
BEdømmELSESUdVaLGEt
BEnTHE JøRgEnSEn

Dommerkomité 

Jan W Hansen 
Fagdommer, Arkitekt maa 

Klavs Hyttel 
Fagdommer, Arkitekt maa 

Marius Reese 
Byplanchef, Herning Kommune 

Agnete Petersen 
Repræsentant fra afdelingsbestyrelse 

Benthe Jørgensen 
Repræsentant fra gårdlaug, 

Betina Kjær Voss 
Rep. Administration, Boligselskabet Fruehøjgaard 

Morten Hove Andersen 
Projektleder, Boligselskabet Fruehøjgaard 

Birgitte Juhl
Direktør, Boligselskabet Fruehøjgaard



Nyt fra administrationen
Lukkedage og begrænset 
åbningstid
Den 18.12: Åbent fra kl. 8-12*
Den 23.12: Åbent fra kl. 8-12*
Den 24.-25.12: Lukket
Den 28.-30.12: Åbent fra kl. 9-12
Den 31.12.-01.01-16: Lukket
Uge 7: Åbent fra kl. 9-12
*Telefonen er åben fra kl. 7:00
Uden for vores normale 
åbningstider, kan du ringe til 
vagttelefonen ved akut behov. 
Vagttelefon: 70 33 30 70

Idéer til bladet
Næste blad udkommer i 
slutningen af februar. Har du 
et forslag til eller kender du 
til en sjov, spændende eller 
interessant historie til næste 
blad, så kontakt os senest den 1. 
februar. Skriv eller ring 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. 

Stemningsbilleder fra Fruehøj

Ole C. P. Sørensen skrev i forbindelse med stormen Gorm:
Tænkte det nok: Det store juletræ på Fruehøj butikstorv mistede toppen i 
orkanens øje sent i aftes. Det var således slutningen på juletræets lokalhistorie.

Foto af Betty Stræde

Gorm tog beboerne med storm
Ligesom resten af befolkningen i Danmark, 
fik beboerne rundt omkring i boligselskabets 
afdelinger besøg af Gorm en søndag i november. 
Ødelæggelserne fra Gorm kunne ses dagen derpå, 
og heldigvis var det småting de fleste steder, men på 
Fruehøj, havde Gorm altså taget toppen af det store 
juletræ på Torvet, som det ses på billedet herunder.

Juletræsfest på Fruehøj lørdag den 28 
november , hvor der var fuldt hus . Der var 
gløgg, æbleskiver, kaffe og sodavand og  
selvfølgelig godteposer til børnene. Her nyder 
de underholdningen af Peter Plys  og dans om 
juletræet. Hilsen afdelingsbestyrelsen 

Foto af Betty Stræde

Fruehøj efter Gorm

Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker alle en 
rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Beboere fra Fruehøj har været flittige til at sende 
deres billeder ind. det kan du også! Send dem til 
ckp@fruehojgaard.dk eller kom forbi med dem.


