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Boligselskabet Fruehøjgaard bor 
mange fantastiske mennesker, 

der yder et fornemt stykke frivilligt 
arbejde for at hjælpe andre. 
Det frivillige arbejde har mange 
vinkler - lige fra flyttehjælp til 
teater over temamøder om 
demens og samarbejde med 
kommunerne. Det er noget, der 
gør en forskel for vores beboere. 
Om få måneder har vi ikke mindre 
end tre boligafdelinger i Ikast-
Brande Kommune. Det er svært at 
spå om fremtiden og vide, hvilket 
fællesskab og sammenhold der 
bliver i de nye afdelinger, men 
det er måske værd allerede nu at 
være i dialog omkring, hvordan vi 
kan inddrage nye afdelinger og 
beboere i vores projekter. 

Det er måske også værd internt 
at gøre status over vores mange 
tiltag for at drøfte med hinanden, 
om noget skal gøres anderledes. 
Skal der nye tiltag til for, at det 
kan blive endnu bedre for vores 
beboere? Uanset resultatet af 
vores interne snak om fremtidens 
indsats i forhold til at sikre gode 
bæredygtige afdelinger, så skal 
alle frivillige også her have en 
kæmpestor tak for deres indsats.
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Stærkt naboskab giver bo-glæde
Brændgårdsparken er en af de afdelinger, der takker ja 
til projekter, og ikke mindst på baggrund af afdelingens 
anseelige størrelse, et stærkt frivilligt korps og gode 
fælles faciliteter, er der en stor del af projekterne, der 
lander her. Men nu er et projekt også ved at tage form i 
Storgården, hvor beboerne har sagt ja til at være med i 
et nyt naboprojekt, der udspringer af projektet omkring 
de frivillige sociale viceværter. Projektet bliver kaldt 
Naboviceværter og går kort sagt ud på, at man som naboer 
hjælper hinanden. Rigtig mange beboere i Storgården har 
allerede meldt sig som naboviceværter, og med midler fra 
Trygfonden, har de fået stillet en værktøjskasse til rådighed. 
Den første opgave er at male stakitter for dem, som ikke 
selv kan. Projekter som dette kan - udover at hjælpe nogle 
beboere med helt konkrete opgaver - også være med til at 
styrke fælles- og naboskabet og dermed øge trivslen og 
glæden ved at bo i en afdeling.

Nyt cykelfællesskab for alle
Boligselskabet Fruehøjgaard har netop indgået et 
samarbejde med Herning Cykler, et projekt i Herning 
Kommune. ”Formålet er at vi skal have flere til at indse 
fordelene ved at cykle”, siger Rasmus Bartholdy Jensen, der 
er projektleder for Herning Cykler. 
Den bærende drivkraft er en gruppe beboere, som lige 
nu deltager i udviklingen af projektet, nogle fordi de 
cykler meget, andre fordi de bare gerne vil bakke op om 
aktiviteten og fællesskabet. Projektet fokuserer på glæden 
ved at cykle, den frihed og de muligheder, det giver, 
og ikke mindst det fællesskab, der kan opstå, når man 
cykler sammen og for eksempel hjælper hinanden med at 

reparere og vedligeholde cyklerne.
Navnet på projektet er netop blevet vedtaget efter en 
navnekonkurrence, og projektet hedder Cykelfællesskabet 
Fruehøjgaard. Det kommer til at foregå i Brændgårdsparken, 
men er for alle beboere i boligselskabet og kører frem til 
foråret 2019. Udgangspunktet er, at alle skal have mulighed 
for at cykle, og derfor vil der også være en bred vifte af 
aktiviteter og events, som henvender sig til forskellige 
aldersgrupper fra de helt små, der skal lære at cykle, til 
de ældre, som måske har opgivet at cykle, men som kan 
komme i gang igen på en elcykel eller en trehjulet. Det vil 
være helt gratis at deltage. 

Kontakt os
Er du interesseret i at høre mere om de forskellige 
udviklingsprojekter, har du en ide, eller vil I gerne afprøve 
projektet Naboviceværter i jeres afdeling, så kontakt Sara 
Terp Uhre på tlf. 24 64 30 80 eller mail stu@fruehojgaard.dk. 
Sara kommer gerne på besøg og hører om jeres ideer 
og ønsker. I kan få hjælp til at udvikle projekterne, søge 
penge hjem, lave en plan, klare eventuelle udfordringer 
og til at etablere samarbejde med relevante institutioner 
og foreninger. Det kræver blot, at I som frivillige selv er 
indstillede på at drive og udføre projekterne. 

I Boligselskabet Fruehøjgaard er der gang i projekter rundt omkring i 
afdelingerne takket være en masse aktive beboere, som engagerer sig.

Der bliver 
drøftet ideer til 
mødet omkring 
Cykelfællesskabet 
Fruehøjgaard.
Det er beboere 
fra både 
Brændgårdsparken, 
Fruehøj og 
Børglumparken, der 
deltager samt cykel-
kompetente folk fra 
Herning Cykler

Beboere
får hjulene til at køre...

  
Uden de frivillige, var 

der ingen projekter, og i 
sammenligning med det store arbejde 
og de timer, de frivillige lægger i det, 

når et projekt skal gennemføres, så fylder 
min indsats meget lidt, siger Sara Terp Uhre. 
- Nogle gange er det beboere, der kommer 

med ideerne og andre gange kommer 
ideerne udefra. Det kan godt være svært at 

ramme helt bredt, men erfaringen siger, 
at der er flere, der vil engagere sig, 

hvis der er tale om helt konkrete 
opgaver, så den viden prøver 

vi at bruge.

 "
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 Alment genbrug
 -Hvorfor smide ud, hvad andre kan bruge?

I Boligselskabet Fruehøjgaard er der flere afdelinger, 
der genbruger på forskellige måder. 
I Afdeling Dalgasparken er det for eksempel bøger, der 
genbruges, og i afdelingens fællesrum kan beboere 
aflevere læste bøger og låne fra hylderne i afdelingens 
"bibliotek", som Mona Jensen tager sig af at holde 
orden og rydde ud i. - Beboerne er nu også gode til 
selv at holde orden, og bøgerne bliver altid afleveret 
tilbage, siger Mona. - Der er rigtig mange, der bruger 
biblioteket, og som synes, at det er dejligt, at de bare 
kan hente en bog deroppe," 
- Vi har faktisk også et værksted, hvor folk kan aflevere 
deres brugte værktøj, og så kan andre gå ned og låne 
det. Der hænger en seddel, som man skriver sig på, 
hver gang man låner noget, så vi ved, hvor værktøjet er. 
Det er jo også en form for genbrug", tilføjer hun.

Et helt rum til genbrug
I Afdeling Børglumparken har beboerne indrettet 
et helt rum til en slags genbrugsrum, hvor man 
kan aflevere alt fra brugt legetøj til møbler, tøj og 
brugsgenstande, der stadig er i pæn stand. 
En gruppe beboere arbejder i ressourcegenbrug og har 
fået ideen til genbrugsrummet. Som beboer kan man til 
enhver tid låse sig ind og tage de ting, man kan bruge. 

- Vi synes godt om tendensen, der kalder affald for 
ressourcer, og genbrugsrummet er fyldt med ting, som 
fint kan genbruges. 

Genbrug på Facebook
Genbrug er i det hele taget en god ide. Det sparer 
på ressourcerne og hjælper også dem, som måske 
ikke kan få pengene til at slå til. Af samme årsag har 
beboere i Brændgårdsparken oprettet en Facebook-
side, hvor man kan forære sine ting væk eller sælge 
dem til meget billige penge. Ideen er netop, at andre 
kan få glæde af ting, som man ikke længere selv 
bruger, og som måske alligevel ryger i genbrug eller til 
storskrald.

Loppemarked
I andre afdelinger afholdes loppemarkeder. 
Brændgårdsparken og Birk Campus har gjort det 
flere gange, og Afdeling Fruehøj holder hvert år et 
loppemarked på Fruehøj Butikstorv i samarbejde med 
de lokale butikker. Det plejer at være en stor succes, 
og her kan man både komme af med brugte sager, 
som ikke længere gør gavn og man kan gøre sig et 
godt fund. I år bliver der holdt loppemarked på Fruehøj 
Butikstorv lørdag den 1. september. 

Et bibliotek fyldt med brugte bøger eller et "genbrugsrum", hvor man kan finde gode 
brugte ting, som man mangler - Brugte ting handler ikke bare om at spare penge, 
men også om at signalere miljøbevidsthed og 'gode historier', viser undersøgelser.

Biblioteket 
i Dalgasparken

Børglumparkens
genbrugsrum



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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Gitte og Per er også flyttet ind i 
Boligselskabet Fruehøjgaard

Hvem pokker er Gitte og Per, tænker du nok? Måske 
kender du bedre Gitte og Per som GDPR - altså den nye 
lov om databehandling. (Men du må da indrømme, at 
det lyder lidt som Gitte og Per, når man siger det hurtigt).
Persondata har fyldt en hel del i administrationen siden 
årsskiftet, og takket være et GDPR-udvalgs solide 
stykke arbejde, var boligselskabet klar den 25. maj, da 
lovgivningen trådte i kraft.
Er du interesseret i at vide mere, kan du under 
”Værd at vide” på fruehojgaard.dk læse mere 
om databeskyttelsesforordningen. Her finder 
du også de politikker og retningslinjer, som 
organisationsbestyrelsen har godkendt for, hvordan 
personoplysninger som navn, fødselsdato og adresse 
behandles. 

Det ordinære afdelingsmøde er lige om hjørnet. 
Det er her, der træffes vigtige beslutninger, som 
vedrører din husleje, niveauet af almindelig 
vedligeholdelse i afdelingen, regler i husordenen, 
og hvem der skal sidde i bestyrelsen. Derudover 
skal der tages stilling til de forslag, som du og 
andre beboere i afdelingen har stillet. Det er 
beboerdemokratiet, der bestemmer. Møder 
du ikke op til afdelingsmødet, bruger du ikke 
din indflydelse, og dermed lader du andre 
bestemme.
I indkaldelsen, som du har modtaget, kan du 
læse mere om mødet i din afdeling og se sted, 
dato og tidspunkt. Du kan også se tidspunkterne i 
kalenderen på fruehojgaard.dk under din afdeling.

BRUG DIN INDFLYDELSE
MØD OP til afdelingsmødet

Husk at sikre dine ting mod vandskader

Skybrudssæsonen nærmer sig, og de første 
skybrud har allerede vist sig rundt om i landet. 
Har du et kælderrum eller skur, kan det være 
en god ting at sikre dine ting ved at stille dem 
på en reol eller på en palle, så de ikke står direkte på 
gulvet. Det er din egen indboforsikring, der dækker, 
såfremt du får en vandskade, så måske kan det være 
en god idé lige at tjekke, hvor stor selvrisikoen er.
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”Kom ind” bliver der sagt med høj 
og klar stemme inde fra gangen, da 
Hjem til dig's udsendte ankommer 
til Monas lejlighed på Brorsonsvej 
i Afdeling Fruehøj. Fra det øjeblik 
man træder ind hos Mona, 
fornemmer man, at hjemmet er 
fyldt med sjæl. Overalt i lejligheden 
hænger malerier og kunst, og 
møblerne bærer præg af at være 
passet på gennem generationer. 
”Dette bord har min far lavet”, 
fortæller Mona og peger på et 
smukt gammelt møbel, som står i 
stuen.

Renovering giver sammenhold
Mona, som er 92 år, har boet på 
Fruehøj, siden afdelingen blev 
bygget i 50’erne. Dengang var der 
ikke andet end køer på marken 
ved siden af. –Til gengæld talte 
man mere sammen dengang, 

fortæller hun. - Vi mødtes ude i 
”firkanten” om sommeren, hvor 
vi sad og hyggesnakkede. Det 
har der ikke været meget af i de 
seneste år, men nu er det ligesom 
om, at renoveringen giver lidt 
mere sammenhold. Man er mere 
interesseret i at snakke med 
naboerne.

En erkendelse
Mona er en meget selvhjulpen 
dame, som vil og kan klare rigtig 
mange ting selv. Hendes mand gik 
bort, mens børnene var ganske små, 
og hun har derfor selv klaret både 
arbejde, husholdning og økonomi. 
Mona er for længst gået på pension, 
men hun er stadig frivillig på Aktiv 
Centret, som hun var med til at 
starte op i sin tid. 
Hun har dog måttet erkende, 
at kroppen ikke længere vil det 

samme som viljen. For eksempel 
har det med at pakke alle sine 
ting ned i flyttekasser ikke 
været så let for hende. Hun fik 
et sammenfald i ryggen, da hun 
trodsede advarslerne, og pakkede 9 
flyttekasser selv. Alligevel fortsætter 
hun derudaf – og humøret er højt 
hos Mona. – Nu er alt mere eller 
mindre pakket, og min svigersøn 
kommer i næste uge og hjælper 
med det sidste, siger hun med et 
strejf af stolthed i stemmen.

Nabohjælp
Men gennem Fællesskab & 
Flyttehjælp har Mona heldigvis fået 
hjælp til nogle af de ting, som var 
helt uoverkommelige for hende. 
Projektet blev netop til på baggrund 
af yngre beboeres bekymring 
for, hvordan deres ældre naboer 
skulle klare genhusningen. 

Uvurderlig 
        nabohjælp
Uanset hvor stærk viljen er, så kan det være svært at skulle igennem 
en flytning, når man er 92, og kroppen ikke længere vil det samme som 
viljen. Så er det godt at have hjælpsomme naboer.

Mona i "firkanten", som siden 
dengang er blevet lavet til en 
petanque-bane.

<

Jan Kristensen har også været 
forbi for at hjælpe Mona. Han er 
netop flyttet ind i et midlertidigt 
lejemål i afdelingen og har meldt 
sig til Fællesskab & Flyttehjælp. 
- Jeg synes, at det er et rigtig 
godt projekt, og jeg vil gerne 
hjælpe, siger han. >

VIL DU OGSÅ??

Så giv lyd til din 
genhusningskonsulent 
eller ring til 
boligselskabet!
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Så stor er skildpadden - her ses bugen

Boligselskabets udviklings-
konsulent formulerede 
derfor projektet og sendte 
en ansøgning til fonden 
Ensomme Gamles Værn, som 
valgte at støtte det. 
Projektet handler meget 
enkelt om at hjælpe hinanden 
med helt konkrete praktiske 
ting, som opstår i forbindelse 
med den flytning, som alle 
beboere skal igennem i løbet 
af renoveringen. 
Mange beboere på Fruehøj 
har tilbudt sig – både til at 
hjælpe og til at modtage 
hjælp. Mona har sagt ja 
tak til hjælp, og derfor har 
hjælpsomme naboer både 
leveret flyttekasser og 
pakket og ryddet op i hendes 
kælderrum for hende. En 
af dem, der har hjulpet, er 
Steen, som altid har fået at 
vide af sin mor, at man skal 
hjælpe andre – Så det er dét 
jeg gør, siger han med et smil, 
der vidner om, at han også 
selv får noget godt ud af at 
hjælpe andre. 

Bodil Sønderkjær, som 
er frivillig social vicevært 
i boligselskabet, har 
også været der for 
Mona i forbindelse med 
genhusningen. Hun har 
blandt andet hjulpet med 
at koordinere flyttehjælpen. 
– Jeg er simpelt hen så 
imponeret over de unge 
mennesker og taknemmelig 
over, at jeg kan få hjælp. Bodil 
har også været helt fantastisk. 
Uden dem ved jeg ikke, hvad 
jeg ville have gjort, siger 
Mona.

Moviestar
Projektet Fællesskab & 
Flyttehjælp har vakt opsigt 
rundt omkring, og både TV 
MidtVest og BL har omtalt 
det, så Mona er blevet en hel 
feteret ”Moviestar”. – Det er 
faktisk ikke første gang, jeg er 
i TV, griner Mona, som tager 
det hele oppefra og ned. 
På Renovering Fruehøjs 
Facebook-side, kan du se 
indslaget fra TV MidtVest, 

Altanerne er blevet monteret, og det er 
der mange beboere, der har sat stor pris 
på i sommervarmen.

<

En af de ting, Mona glæder sig til, er 
at der kommer elevator, Det betyder 
nemlig, at hun kan bo på 2. sal.

Mona interviewes af en journalist 
fra Fonden Ensomme Gamles Værn



Nyt fra administrationen

Lukkedage og ændrede 
åbningstider 

• 7. september: Lukket 
• Uge 42: Åbent fra 9 - 12 
       (Efterårsferien)

Uden for vores normale 
åbningstider, kan du ringe til 
vagttelefonen ved akut behov.

Vagttelefon: 70 33 30 70

Idéer til bladet
Vi er altid på udkig efter en god, 
rørende, spændende eller sjov 
historie til næste blad, så giv os 
gerne er tip. Deadline for næste 
blad er 1. oktober 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:
fruehojgaard.dk/vaerd-vide

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

Hjertestarter i 
Brændgårdsparken

Nu har Afdeling Brændgårdsparken fået 
hjertestarter. Den hænger udenfor ved 
Multihuset, Brændgårdvej 81. Der er søgt 
penge hjem til et kursus for de frivillige. 
Afdeling Fruehøj har også en hjertestarter 
ved Fælleshuset på Brorsonsvej 53A, 
og desuden har Afdeling Aaparken en 
hjertestarter, som hænger udenfor ved nr. 2. 
Det er aldrig ønskværdigt at få brug for en 
hjertestarter, men skulle uheldet være ude, 
så kan hjertestarterne forhåbentlig være 
med til at redde liv. 

  IDT
 AF
HVERT

Sommerlejr for beboere

En gruppe beboere fra Brændgårdsparken har endnu engang 
arrangeret sommerlejr for børnefamilier og bedsteforældre i 
Brændgårdsparken. Denne gang gik turen til Tuta Vallis i Tvis i det 
nordlige Vestjylland. Derfra blev der taget på udflugter, blandt andet 
til Holstebro Badeland, og der blev leget, spillet, hygget og grinet 
til den store guldmedalje. En kattemor med killinger var også et hit 
blandt børnene, og vejret var selvfølgelig fantastisk til udendørshygge 
og aktiviteter. Foreningen Brændgård Amatør Teater var medansøger 
og deltog i lejren. De havde blandt andet ansigtsmaling med og 
øvede små sketches, som blev opført med hinanden som publikum. 
Sommerlejren var støttet af Fonden af 1844.  

L

Sommeraktiviteter i afdelingerne

Ferien er ved at være slut for de flestes vedkommende, og 
sommeren har budt på forskellige aktiviteter rundt omkring i 
afdelingerne. I juni havde Birk Campus afslutning på den årligt 
tilbagevendende Birk Liga. Afdeling Fruehøj har været på 
sommerudflugt til Jyllands Park Zoo, og i august samledes godt 50 
beboere til mad. Brændgårdsparken har været på bustur til Jesperhus 
Blomsterpark, og i Børglumparken har beboerne fortsat deres 
fællesspisning om fredagen sommeren over. I Afdeling Storgården 
var der, traditionen tro, sommerfrokost i august. Fællesskaberne i 
afdelingerne har altså ikke ligget på den lade side i sommerferien.


