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Forleden deltog jeg, sammen 
med flere medlemmer fra 
organisationsbestyrelsen og 
med frivillige, beboervalgte 
og ansatte i et arrangement, 
hvor temaet var fællesskab og 
ensomhed. De to temaer kan være 
yderpunkter i vores liv. Intet føles 
vel bedre end at være med i et 
stærkt fællesskab - uanset om 
det er et beboerfællesskab, en 
sportsforening eller andet - og 
intet kan vel være mere destruktivt 
end at opleve ensomhed. Den 
aften oplevede vi alle et stærkt 
fællesskab med fremragende 
oplæg fra foredragsholdere 
der, på hver sin måde, gav 
forsamlingen et indblik i lokale 
fællesskaber og boligsocialt 
arbejde samt i boligselskabets 
udviklingspotentialer indenfor 

social innovation. Udover 
foredrag blev der serveret 
aftensmad, som var tilberedt 
af frivillige fra Børglumparkens 
og Brændgårdsparkens 
madlavningshold. Det 
var fremragende. Det er 
organisationsbestyrelsens 
fornemste opgave at støtte vores 
beboere i dette medmenneskelige 
arrangement og det store arbejde, 
som alle vores frivillige udfører. At 
afsætte økonomiske ressourcer 
er vel ikke kun at betragte som 
en udgift, for det kan også 
betragtes som en investering til 
gavn for vores beboere og vores 
boligområder.  
Tusind tak til alle vores frivillige for 
det kæmpe arbejde, I udfører. 

Tak til 
vores frivillige

Af Steen Jonassen
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard
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I Brande tårner et nyt 
flot byggeri sig op 
i Hyvildparken. De 
flotte mørke sten står i 
skarp kontrast til solen 
og den blå himmel i 
baggrunden på denne 
sidste dag i maj, hvor 
boligselskabet holder 
Åbent Hus. 

Over halvdelen af boligerne 
er lejet ud. Målet er naturligvis 
at få dem alle udlejet, inden 
de er færdige og klar til 
indflytning i juli. Blandt andet 
derfor, åbner boligselskabet 
dørene for offentligheden til et 
Åbent Hus arrangement i maj.

Mange interesserede
Hjem til dig taler med et 
ældre ægtepar fra Brande, 
som begge har passeret 80 
år, og som nu overvejer at 
flytte fra dét parcelhus, som 
de har boet i de sidste 20 år. 
– Det er lidt vemodigt, siger 
manden. - Jeg kommer til at 
savne min have... Han kaster 
et søgende blik ud på den nok 
noget mindre terrasse, end 
han er vant til, og spørger, om 
der kommer græs? – Ja, der 
kommer græs og bøgehæk, 
så der bliver også noget grønt 
at kigge på, lyder svaret. 
Ægteparret skal dog i første 
omgang have solgt deres 
hus, men de bliver rådet til at 
skrive sig op på ventelisten. 
Et andet ægtepar har 
allerede skrevet under på 
lejekontrakten, og skal nu i 
gang med at sælge huset. 
- Åh, det bliver så dejligt at 
slippe for det besvær med 

den have – så skal vi bare 
slappe af, siger de to og 
griner.  
Der er flere andre, der 
sonderer terrænet. Både 
ældre mennesker, som nu 
er klar til at flytte fra hus til 
lejlighed, og familier og yngre 
boligsøgende, der er på udkig 
efter deres næste hjem.
Nogle af de besøgende har 
taget målebånd med og 
går nærmest i gang med at 
indrette hele lejligheden. – 
Så kan sofaen stå her! Der 
bliver peget, udmålt, vendt og 
drejet.
Der kommer mange positive 
tilkendegivelser fra de 
besøgende, der kigger forbi i 
løbet af eftermiddagen. 

 

Åbent Hus
i Brande

Rejsegilde på "Strikkeriet" 

Den 4. maj var der rejsegilde på Smallegade i Ikast. Byggeriet kommer til at 
rumme 14 boliger, hvoraf de 12 er almene. 
En blandet skare af arkitekter, bygherre, rådgivere, håndværkere og beboere 
vovede pelsen og tog turen op på toppen af bygningen, hvor der blev serveret 
kolde øl og holdt taler i det strålende sommervejr.
 - Lige nu har vi mere end 150 på venteliste, så alt tyder på, at der er et behov til 
stede for den type lejligheder, sagde Steen Jonassen i 4 etagers højde.
På trods af en svær opstart på grund af dårligt vejr, ser det ud til, at byggeriet 
holder tidsplanen, så boligerne bliver klar til indflytning i oktober/november i år.
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 Det årlige møde i
Repræsentantskabet
Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Fruehøjgaard 
har gennem flere år arbejdet på at gøre det traditionelle 
repræsentantskabsmøde til en oplevelse.  
I år havde de inviteret en særlig gæst til at komme 
og fortælle om sig selv og sit arbejde, men også om, 
hvad en opvækst i Herning har betydet i hans liv. 
Gæsten var Jimmy Bøjgaard, kendt dansk studievært, 
sportskommentator og tidligere tennis-spiller. 
At komme til Herning er som at komme hjem for 
Bøjgaard, som inden mødet selvfølgelig også havde 
været forbi sin mor, der bor i Afdeling Fruehøj.  
Det var en oplevelse at høre Jimmy Bøjgaard fortælle 
om sin barndom på Fruehøj.
Efter foredraget var der ordinært repræsentantskabs-
møde hvor Steen Jonassen fremlagde beretningen 
efterfulgt af den obligatoriske fremlægning af 
budget og regnskab. Steen Jonassen blev genvalgt 
som formand for organisationsbestyrelsen. Lotte 
Jensen (Brændgårdsparken) blev genvalgt og så fik 
bestyrelsen to helt nye medlemmer: Bodil Sønderkjær 
(Klosterparken) og Steen Dalager (Rådhusstrædet). 
På det konstituerende møde blev Agnete Petersen 

(Fruehøj) valgt som ny næstformand efter Lynge 
Kristensen, der ikke modtog genvalg.

BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARDS  
SEJE LØBERE
Medarbejderne i Bolig-
selskabet Fruehøjgaard 
deltog sammen med mange 
andre til Fuglsangsø Stafetten. 
Det er blevet en tradition, 
hvor sund konkurrence, 
kollegial hygge og fællesskab 
er i højsædet. Vi har mange 
særdeles gode løbere, og 
det blev da også bemærket 
i Herning Folkeblad, at 
Sprinterne fra Boligselskabet 
Fruehøjgaard fik en flot 
11. plads, og løberne blev 
nummer 126 ud af 403 hold.



På Min bolig kan du få adgang til dokumenter vedrørende dit 

lejemål. 

Log ind via forsiden på www.fruehojgaard.dk eller find Min bolig 

under din afdeling.

Din adgangskode står på din huslejeopkrævning hver måned.

Adgangskoden skal tastes ind sådan, som den står på din 

opkrævning! 

Min bolig
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Kort og godt 
  i Boligselskabet Fruehøjgaard
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Fine facader i Aaparken

Henover maj og juni er der 
blevet vasket facader i Aaparken. 
Bygningerne var efterhånden 
blevet skjoldede af blandt andet 
alger, men den gule facade 
fremstår nu igen flot og "pletfri". 

Sommer er også lig med højsæson 
FOR INDBRUD
Det er ferietid, og dermed også højsæson for indbrud. Den danske 
indbrudsstatistik slår stadig rekorder sammenlignet med vores 
nabolande, konkluderer en rapport fra det Kriminalpræventive Råd.
Der er klart færre indbrud i lejligheder, end der er i villaer, men det 
er en god ide at følge en række konkrete råd - uanset om du bor i 
hus eller lejlighed:

>  Sørg for at vinduer og døre er forsvarligt lukket og       
     låst, når du forlader dit hjem.
>  Undgå at trække gardinerne for eller fjerne blomster 
     fra vindueskarmen. Det kan give et indtryk af, at du ikke 
     er hjemme.
>  Bed familie eller naboer om at vande blomster, tømme 
     postkasse og holde øje med 
     lejligheden, hvis du skal 
     være væk i flere dage.
> Brug en lystimer, som får det til 
     at se ud som om, du er hjemme                         
     og tænd eventuelt for radioen.
> Stil værdigenstande væk, så de  
     ikke er synlige, f.eks. din 
     bærbare computer, smykker 
     m.m.
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”Det er svært at forestille sig, 
hvordan det må være at føle sig 
ensom, når man ikke selv har 
prøvet at være det”, var der én, 
der sagde på et temamøde om 
ensomhed og fællesskab i juni 
måned.
Og det er det! Men faktum er, at de 
fleste mennesker oplever øjeblikke 
af ensomhed i deres liv. Dér, hvor 
det bliver rigtig alvorligt, er, når det 
står på i så lang en periode, at det 
bliver til en kronisk tilstand.
I Boligselskabet Fruehøjgaard 
tager vi ensomheden alvorligt – og 
også fællesskabet! 
Det er blandt andet derfor, vi 
holder temadage med aktuelle 
og relevante temaer, der kan 
give nogle gode og saglige 
diskussioner om, hvordan vi 
på forskellige måder kan gøre 
vores afdelinger til ”et bedre sted 

at bo”. Temadagene er for alle 
interesserede, men det er ofte 
beboerdemokrater og frivillige, 
der dukker op. Temamøderne er 
også med til at give en følelse af 
fællesskab.
Matthias Vibe, som har stået i 
spidsen for et studieprojekt om 
innovativ forretningsudvikling for 
Boligselskabet Fruehøjgaard og 
Lone Marie Nedergaard, ildsjæl 
og leder af aftenskolen AOF 
Nord, var aftenens gæstetalere. 
Begge fortalte om ensomhed 
og fællesskaber på hver deres 
niveauer og hvad vi kan gøre for at 
afhjælpe det. Matthias på et mere 
teknisk niveau og Lone ud fra et 
mere nært og rent menneskeligt 
syn. Begge var meget inspirerende.
Børglumparken lagde lokaler og 
frivillige til lejligheden, og flere 
frivillige fra Brændgårdsparken 

kom og hjalp til. Det kom der et 
fantastisk måltid ud af, som blev 
nydt under snak og god stemning. 
Aftenen blev rundet af med 5 
vigtige tommelfingerregler: Med 
humor, rummelighed, omsorg, 
vedholdenhed og respekt/accept, 
kommer man langt i sine relationer 
til andre mennesker. 

Temamøde om fællesskab
og ensomhed

Dyrk og styrk det gode naboskab
Det gode naboskab er med til at gøre hverdagen 
nemmere og sjovere, det giver tryghed og styrker 
fællesskabsfølelsen. Og så nedsætter godt naboskab 
også risikoen for indbrud, viser undersøgelser. 

I Danmark er der tradition for, at vi skal være trygge 
i vores relationer, før vi lukker nogen ind i hjemmet. 
Antropologiske teorier omkring skandinaver siger, 
at vi er langsomme til at åbne op for nye relationer, 
hvorimod man i sydlandske kulturer typisk er mere 
åben og gerne inviterer en nabo til middag eller beder 
om hjælp i hverdagen. Måske kan vi lære lidt af vores 
sydlandske artsfæller, når det kommer til naboskab.
Selvom danskerne kan virke reserverede, er der dog 
rigtig mange, der gerne vil naboskabet. Det vil de for 
eksempel i Storgården og i Børglumparken, hvor et 
nyt koncept snart ser dagens lys. Konceptet hedder 
”naboviceværter” og skal være et fundament for, at 
man som ”naboer”, hjælper hinanden lidt mere. Det 

kræver ikke noget at melde sig som ”nabovicevært” 
– udover en time om ugen, om måneden – eller 
sågar om året. Du behøver ikke engang at være 
”nabo” i afdelingen. Boligselskabet har et ønske om 
at udbrede konceptet til alle afdelinger, så hvis du er 
interesseret i at høre mere, så kontakt Sara Terp Uhre 
på mail: stu@fruehojgaard.dk eller på tlf.: 24 64 30 80.

Mange beboere i Afdeling Storgården 
har meldt sig som nabo-viceværter
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Fangede søens rovdyr  
med de bare næver
En aften for 8-10 år siden oplevede 
en beboer i Aaparken, at en mand 
dukkede op og hældte, hvad der 
senere viste sig at være, tre små 
skildpadder ud i søen. To af dem 
døde, men den sidste har overlevet 
alle disse år i søen, og fra sit vindue 
kunne beboeren holde øje med, 
hvordan skildpadden gennem 
tiden voksede sig større og 
forstyrrede og generede det øvrige 
dyreliv ved søen. 
- For eksempel har den forhindret 
en andemor i at komme ind i 
andehuset og ruge på sine æg, 
fortæller hun. - Der var også en 
ælling på afveje, som ikke kunne 
komme hjem, fordi skildpadden 
lå på ”verandaen” og vogtede. 
Heldigvis fik den dyreglade beboer 
lagt en redningsplanke ud, så 
ællingen overlevede natten og 
blev genforenet med sin familie 
den næste morgen. 
– Det er synd for ænderne, men 
det er faktisk også synd for 

skildpadden. Skildpadder hører 
ikke til i den danske natur, og får 
ikke den rigtige næring, så det er 
synd og skam, at nogle efterlader 
deres kæledyr på den måde, i 
stedet for at gøre det rigtige for 
dyret. 

Brugte fire år på at vinde tillid
I fire år har beboeren kontinuerligt 
fodret skildpadden af et godt 
hjerte, men også med "skumle 
bagtanker". For selvom hun ville 
den det godt, så var hun også træt 
af de ulykker, den efterhånden ret 
store skildpadde kunne forårsage 
i den lille sø. Hun håbede, at hun 
med tiden kunne vinde dens tillid. 
Til sidst kendte skildpadden hende 
så godt, at hun kunne nærme sig 
den uden at den flygtede.  
En aften for kort tid siden, så hun, 
at skildpadden sad og hakkede 
i en død fisk. – Det var grænsen 
for mig, nu skulle den skildpadde 
fanges. Hun lånte et net af en nabo 

og fik lagt det ud i søen med lidt 
lokkemad og håbede så, at hun 
kunne indfange dyret. - Pludselig 
sad den dér på bredden og gloede 
åndssvagt på mig og på nettet i 
vandet, og så tænkte jeg: Så er det 
nu!  
Hun fór hen, greb nettet fra 
vandet og kastede det over 
padden! Skildpadden nåede ikke 
ud i vandet, førend hun fik den 
samlet op ved skjoldet og slæbt 
hen i lejligheden, hvorfra hun 
ringede til Haunstrup Zoo, som 
indvilligede i at tage skildpadden 
ind. Mange naboer kom for at se 
den berygtede skildpadde, som i 
så mange år har huseret i den lille 
sø i afdelingen. - Og jeg ringede 
efter mit barnebarn, som var noget 
duperet over, at jeg selv havde 
fanget den. Nu håber jeg bare, at 
den får et langt og godt liv med det 
helt rigtige føde, slutter beboeren, 
der fangede rovdyret med de bare 
næver. 

Ulovligt at sætte 
kæledyr ud i naturen

På naturstyrelsens hjemmeside fremgår 
det, at det er decideret "ulovligt at 
udsætte ikke hjemmehørende dyr i naturen. 
Det skyldes, at man ikke vil risikere, at den naturlige balance 
forrykkes ved udsætning af arter, der ikke findes naturligt i forvejen."Så stor er skildpadden - her ses bugen

Her  ved søen har 
skildpadden boet i mange år



Nyt fra administrationen

Lukkedage og ændrede 
åbningstider 
Henover sommeren har vi 
begrænset åbningstider.
Juni:
• Man. + ons.: Åbent fra kl. 9-12
Juli:
• Uge 27-30: Åbent fra kl. 9 -12

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

Idéer til bladet
Giv os et tip til en god, rørende, 
spændende eller sjov historie til 
næste blad senest den 1. august 
2018.  
Skriv eller ring til os:  
 
    Boligselskabet Fruehøjgaard
    Aaparken 2, DK-7400 Herning
    Tlf: 76 64 66 00 
    Mail: post@fruehojgaard.dk

Digital post 
Vi vil gerne kommunikere med dig 
digitalt. Tilmeld dig digital post på
vores hjemmeside under "digital 
kommunikation:
www.fruehojgaard.dk/vaerd-vide

Nyheder på mail: 
Vil du have vores nyheder direkte 
i din indbakke? Under 'nyt' på 
www.fruehojgaard.dk, kan du 
tilmelde dig afdelingens eller 
boligselskabets nyheder på mail. 

Premiere på børneteater

Den 7. juni blev der holdt afslutning på 
børneteater - et tilbud i Brændgårds-
parken for børn i alderen 9-12 år. Forløbet 
startede i februar og blev afsluttet med 
en forestilling, som børnene selv har 
skrevet. I stykket reddede de jorden fra at 
gå under. Forældre og bedsteforældre var 
inviteret til at komme og se forestillingen, 
som blev instrueret af Anne Bjerrum. 
Projektet blev støttet af Trygfonden.

LIDT
 AF
HVERT

Årelang tradition i fare

"Sankthans i fare" står der på Afdeling Børglumparkens 
hjemmeside. Gennem snart 20 år har der været afholdt 
Sankthans i Børglumparken, og hvert år med afbrænding af 
sankthansbål på engen ned til åen. - Den tradition kan i år være 
udfordret, hvis tørken fortsætter, står der yderligere, og så bliver 
der opfordret til at følge med på afdelingens Facebook-side 
for opdateringer. Det ser dog ud som om, at Sankt Hans bliver 
afholdt - med eller uden bål! Forbuddet mod afbrænding af 
haveaffald og bål nåede i midten af juni 68 kommuner landet 
over, blandt andet i Herning.

Sang foråret ind

Der er flere afdelinger, der har haft "syng-sammen"-arrangementer, 
blandt andet i Dalgasparken. I Brændgårdsparken havde de her i 
foråret også et vellykket ”Syng-foråret-ind-arrangement”. 
20 sangglade beboere kom, og der blev sunget, så taget rejste sig. 
- Det var så stor en succes, så vi gentager det igen til efteråret, 
fortæller Lisbet Sørensen, som var hovedarrangør. – Alle så ud til at 
hygge sig. Lisbet ville dog gerne have haft endnu flere deltagere. 
Det var blandt andet derfor, at alle beboere i Boligselskabet 
Fruehøjgaard var inviteret med.

Fra én af de mange 
sankthans-fejringer


