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’Det er svært at spå - især om 
fremtiden’ er en sætning, som 
jeg ofte hører i forsamlinger, når 
man drøfter, hvad der skal ske i en 
organisation eller forening om 5 eller 
10 år. Ét er helt sikkert. Fremtiden 
kommer, og uanset om vi kan lide 
det eller ej, skal vi forholde os til den. 
I organisationsbestyrelsen drøfter vi 
ofte, hvordan fremtidens boligformer 
vil blive, og ikke mindst hvordan vi 
fremtidssikrer vores boligmasse, 
så vi kan imødekomme fremtidens 
boligefterspørgsel. Når vi som 
bestyrelse skal træffe beslutninger, 
der påvirker fremtiden, er det 
vigtigt, at det sker på ”et oplyst 
grundlag”. Der er heldigvis masser 
af muligheder for at søge inspiration 
og "ekspertviden". For eksempel har 

en gruppe elever på Arkitektskolen 
i Århus udviklet nogle spændende 
projekter, hvor de kommer med 
deres bud på fremtidens bolig. 
Boligselskabet Fruehøjgaard har 
også haft et samarbejde med fire 
studerende i efteråret 2017, og på et 
møde i december 2017 gav de deres 
bud på nogle innovative boliger. 
Hvis vi skal ”produktudvikle” 
og fremtidssikre vores boliger, 
vil det være nødvendigt at 
tilknytte andre aktører som nye 
samarbejdspartnere.  
Et eventuelt samarbejde med 
førnævnte aktører vil naturligvis 
medføre økonomiske omkostninger, 
men en investering i fremtidens 
boligformer er vel næppe nogen 
dårlig investering.   

Svært at spå om 
fremtidens boligformer

Af Steen Jonassen
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard
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Sandsynligheden for, at vi 
alle på et tidspunkt i vores 
liv oplever ensomhed, 
er stor. Det kan være 
et øjeblik, i en bestemt 
situation eller i en kortere 
eller længere periode af 
vores liv. Faktum er, at 
ensomhed er et stigende 
samfundsproblem. 

En undersøgelse, som instituttet 
A&B Analyse har lavet for 
Fagbladet Boligen, viser, at 
mange af dem, der føler sig 
ensomme, bor alment.  
En del af forklaringen ligger nok 
i, at mange almene beboere 
bor alene, men der er også 
nogle andre udfordringer. 
For selvom den almene 
boligsektor danner ramme 
om mange fællesaktiviteter i 
form af fællesspisninger, café-
hygge, gåture, udflugter og 
andre komsammener, så viser 
undersøgelsen faktisk, at mange 

flere almene beboere holder 
sig væk fra fællesaktiviteterne 
sammenlignet med beboere i 
andre boligtyper. 

Hvad kan vi gøre?
Der er nogle ting, der skal tages 
højde for, hvis vi skal have flere 
med ind i fællesskabet. Det er for 
eksempel vigtigt, at alle føler sig 
velkomne og får et indtryk af, at 
de kan bidrage til fællesskabet, 
uanset om bidraget er lille eller 
stort. Det er også afgørende, om 
det er beboere selv, der står for 
at arrangere, eller om det for 
eksempel er boligselskabet, og 
sidst men ikke mindst spiller det 
en rolle, hvor arrangementet 
foregår, og hvad aktiviteten er. 
Det kan virke tillokkende, hvis 
aktiviteten foregår udendørs, 
og så kan det oven i købet 
tiltrække flere, der går forbi, 
eller ser aktiviteten oppe fra sit 
køkkenvindue. Det kan også ofte 
være nemmere at mødes om et 
konkret projekt.

 
Bliv en del af 
nogens netværk
Når vi kommer 
som boligselskab 
med vores 
arrangementer 
og velmenende 
invitationer, så slår 
det ikke til. Vi er 
simpelt hen for 
fjern en ”slægtning” 
til at kunne gøre en 
forskel alene. 
Vi ved fra forskning 
i relationer og 
fællesskab, at 
det er de nære 
relationer, der gør 

en forskel, og at løsere relationer, 
fx til naboer og bekendte, 
også har en betydning. Det er 
oplevelsen af at føle sig set og 
hørt, og selv korte flygtige snakke 
opløfter. Her kan du som nabo 
eller beboer i en afdeling gøre en 
stor forskel. Blot et smil, en hilsen, 
en hånd med de tunge indkøb 
op ad trappen eller en kort flygtig 
snak om vejret kan være nok til at 
gøre nogens dag bedre. Når du 
selv deltager i arrangementer i 
afdelingens fælleshus, kan du for 
eksempel også invitere din nabo 
med. Du kan med bare en ganske 
lille indsats blive en del af nogens 
netværk og gøre en kæmpe 
forskel, for et opmærksomt 
naboskab kan forbinde de mest 
isolerede beboere til afdelingens 
fællesskaber og sociale 
aktiviteter.

Fællesskaberne  
slår ikke til

TEMAAFTEn OM 
EnSOMHED

Torsdag den 7. juni kl. 17-20 er 
der temaaften om ensomhed 
for alle interesserede.
Vi sætter fokus på emnet 
og taler om, hvordan vi kan 
gøre noget ved det. Der 
kommer to oplægsholdere, 
og madlavningsholdene 
fra Børglumparken og 
Brændgårdsparken laver 
mad. 
Tilmelding skal ske senest 
den 29. maj, til Sara Terp Uhre 
på stu@fruehojgaard.dk eller 
på tlf./sms til 24 64 30 80.

Godt naboskab går på 
tværs af alder og interesser
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Rundt omkring
fællesskaberne 

Vinsmagning, foredrag og 
udflugter
I Dalgasparken mødes beboerne flere 
gange om året i deres fælleslokaler 
eller tager på en fælles bustur, og der 
er generelt god opbakning til sociale 
arrangementer.  
I februar havde aktivitetsudvalget i 
Dalgasparken inviteret til en hyggelig 
aften med vinsmagning i festsalen, 
fortæller Lynge Kristensen, beboer 
i afdelingen. - Jeg behøver vel ikke 
nævne, at stemningen var god.

Fællesspisning, cafeer og kortspil 
I Børglumparken er der forskellige fællesskaber, som beboerne 
kan deltage i. En aktiv gruppe af beboere driver afdelingens 
mange tilbud på aktiviteter, for eksempel to ugentlige cafédage, 
fællesspisning og kortspil samt fælles gåture i den omliggende 
smukke natur.

Grundstenen i fællesskaber er fælles interesser. 
Derfor er der i mange af boligselskabets afdelinger 
også et stort udbud af sociale aktiviteter for at 
nå flest muligt beboere. Udfordringen er dog, at 
det ofte er de samme mennesker, der indgår i 
fællesskaberne, og afdelingerne arbejder på at få 
flere med. Der er også en udfordring i de afdelinger, 
som ikke har noget fælleshus, hvor de kan mødes. 
Her er et udsnit af afdelingernes fællesskaber.

Rammerne er afgørende

Det faste og det løse
På Fruehøj er der flere faste aktiviteter, 
blandt andet banko og markering af 
højtider. I februar var der banko, spilleaf-
ten og fastelavnsfest. Det er forskelligt, 
hvor mange, der kommer til aktiviteterne.

Multihuset er et trumfkort
I Brændgårdsparkens Multihus er 
lyset nærmest tændt året rundt. Der 
er mange aktiviteter, både de faste 
og de nye. Fællesspisning er en af 
de aktiviteter, der tiltrækker mange 
beboere.

Ungdommen holder fast 
i de lokale fællesskaber
På trods af sociale medier og 
hverdagens travlhed, ser det heldigvis 
ud til, at de unge holder fast i de 
lokale fællesskaber. På NorthCamp 
har der dog ikke været stor opbakning til fælles arrangementer, men 
vi har ikke givet helt op, fortæller Morten Juul Nielsen fra afdelingen 
bestyrelse. 
I Afdeling Birk Campus er der et "Event- og PR-udvalg", der sørger 
for en masse fællesarrangementer, heriblandt "Tipsy Tuesday", 
Torsdagsbar, fester og meget andet. Der er også motionscenter og to 
gang om ugen er der Dancefit. I foråret afholdes den årlige Birk Liga.

I Boligselskabet Fruehøjgaard oplever vi, at rammerne for 
fællesskaberne er afgørende. Det er et benspænd for de afdelinger, 
der ikke har et fælleshus eller lokale, at de for eksempel ikke kan 
mødes om vinteren, hvor de beboere, der føler sig ensomme, 
faktisk også er allermest isolerede. Når vi arbejder med at 
understøtte fællesskaberne, er det måske netop derfor vigtigt at 
rette et særligt fokus mod at få rammerne på plads. 



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 
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Træer beskåret på Fruehøj

Billedtekst

Selvom mange synes, at det er synd, når 
træer skal beskæres eller fjernes, så er 
det til tider nødvendigt. På Fruehøj stod 
en række træer uheldigt, fordi de var 
for tæt på bygningerne og tog alt lys fra 
både vinduer og bygning. Derfor måtte 
boligselskabets parkafdeling beskære 
dem kraftigt. Mange beboere har 
heldigvis bemærket positivt, at det har 
givet mere lys og luft både indendørs og 
udendørs.
Generelt vil der blive lavet en del om i 
udendørsbeplantningen på Fruehøj, men 
med tiden kommer der både nye planter 
og nye træer. 

28 nye boliger i Brande
snart indflytningsklare

Midt i Brande, nær centrum og butikker, er Boligselskabet 
Fruehøjgaard tæt på at kunne byde velkommen til Åbent 
Hus i vores nye Afdeling Hyvildhus. Boligerne forventes 
indflytningsklare fra juli 2018, så vores udlejningsteam er i 
fuld gang med udlejningen.
Boligerne har 3 eller 4 rum, er i ét plan og med egen altan 
eller terrasse.
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Interview med forfatteren, 
der blandt andet har skrevet 
fantasy-serien Nøglens 
vogtere.

Anmeldelserne af hendes bøger 
vidner om, at Lene Dybdahl er 
god til dét, hun gør: "Fantastisk, 
forbløffende og fængende", 
"voksede sig ind i mit hjerte" og 
"sidder lige i skabet" er blot nogle 
af de mange store ord, der er 
blevet skrevet om hendes værker. 
Herning-forfatteren Lene Dybdahl 
har siden 2012 udgivet 6 bøger 
og er i gang med den sidste bog 
i serien om Ovanienprofetierne. 
Privat er Lene og familien ved at 
flytte fra Brændgårdsparken, hvor 
de har boet i de sidste 7 år
Lene Dybdahl har helt fra 
barnsben været glad for at skrive. 

Når kammeraterne i folkeskolen 
lavede andre ting, sneg hun sig 
ofte til at skrive historier. Heldigvis 
var det med stor opbakning 
fra hendes lærer, som allerede 
dengang opfordrede hende til at 
sende noget ind til Gyldendals. 
Dét vækkede noget i hende, som 
gav hende mod på at fortsætte sin 
kurs. 
Lene blev i 2012 opdaget af 
forlaget Tellerup, da hun deltog 
i en skrivekonkurrence på 
Facebook, og før hun kunne nå 
at blinke, havde hun skrevet 
kontrakt med dem. Nu lever hun 
af at skrive bøger, og har sin egen 
kursusvirksomhed, hvor hun 
underviser og inspirerer andre, der 
går med en forfatterdrøm.
At bo alment gav ro til at skrive
Da Lene og hendes mand 

fik tvillinger, opstod et 
behov for at flytte tættere på 
bedsteforældrene.
 - Vi valgte Brændgårdsparken, 
fordi vi syntes, at det var nogle 
attraktive boliger med god plads, 
som samtidig var til at betale. Vi 
var på udkig efter nogle trygge 
rammer og ordnede forhold, og 
det fandt vi i Brændgårdsparken. 
- Min mormor, som også bor 
i byen, syntes jo, at det var et 
”værre sted”, vi skulle flytte til. 
Men vi kom fra et område nær 
Gjellerup i Århus, hvor vi var nødt 
til at låse barnevognen fast, for 
at den ikke skulle blive stjålet, og 
da vi kom til Brændgårdsparken, 
kunne vi jo se, at barnevogne og 
legetøj lå frit tilgængeligt, uden 
der skete noget ved det, så dét 
var vi helt trygge ved. 

Lene Dybdahl
     forfatter

Lene Dybdahl tog dette billede til arrangementet 
SkriveRejsen LIVE den 24. februar 2018, hvor 50 
forfattere og forfatterspirer fra hele landet mødtes i 
Multihuset i Brændgårdsparken.  
Blandt arrangementets mere prominente gæster 
var Lene Kaaberbøl (forfatter til Skammerens Dat-
ter), som var rejst helt fra Bornholm for at deltage.
Derudover var der deltagere fra Sydsjælland, Fyn, 
Østjylland og Nordjylland.

Mød
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Trygheden ved de ordnede 
forhold og de velkendte rammer 
i Brændgårdsparken har givet 
Lene ro til at koncentrere sig 
om sine bøger og til at udvikle 
sin kursusvirksomhed. – Når 
man bor et sted, hvor man 
føler sig godt tillpas, så skaber 
det nogle gode rammer for 
skriveprocessen.
Vi har fundet os meget godt 
tilrette i Brændgårdsparken. 
Det er nogle gode lejligheder, 
som ligger dejligt i forhold til 
skole og indkøbsmuligheder. 
Jeg har også benyttet mig af 
aktiviteterne i Fælleshuset og 
deltaget meget i Zumba. Men 
nu har vi fået hund, og børnene 
er blevet større, så vi føler, at vi 
har brug for mere plads og en 
have. Derfor flytter vi.

Lidt af en udforsker
Lene er glad for historiske 
krimier, og det har smittet af på 
hendes egne bøger, som alle 
foregår i fortiden. Det hænger 
måske sammen med, at hun 
godt kan lide at udforske. 
Faktisk var det netop Lenes 
udforsker-gen, der gjorde, at 
hun endte i genren historisk 
fantasy, for det startede som en 
slags researchprojekt, hvor hun 
ville undersøge, hvad børn og 
unge læste i dag, men hun blev 
hurtigt 'hooked'!
Til spørgsmålet om der er nogle 
af Lenes karakterer, der minder 

om hende selv, svarer hun: 
- Der er elementer fra min egen 
personlighed i alle figurerne 
- onde som godt, for det er 
jo mig, der skaber dem. Men 
Skyriel er nok den karakter, der 
måske minder mest om mig 
selv. Hun er sådan lidt flabet og 
rapkæftet, og det er nogle af de 
karaktertræk, som jeg kender fra 
mig selv, da jeg var yngre.

Iværksætter
Jeg har nok også altid haft en 
iværksætter i maven, og noget 
af det jeg kan, er jo at skrive, 
så det var oplagt at skabe min 
egen kursusvirksomhed. 
Og hvad der startede som en 
forretningside for Lene, er blevet 
til meget mere end dét. 
– Det giver mig simpelt hen så 
meget som menneske, for det 
er kæmpestort at se, hvordan 
forfatterspirer udvikler sig 
og oplever succes, og nogle 
gange står jeg endda på deres 
takkeliste, når de udkommer 
med et værk. Det er bare så 
givende og livsbekræftende at 
hjælpe andre.
Lene Dybdahl er aktuel med 
bogen Blodbæst, og i gang 
med tredje bind i serien. Hun 
har undervist mere end 300 
kursister og har mere end 1600 
følgere på sin Facebook-side 
Forfatterforum.

5 hurtige til 
Lene Dybdahl

Din yndlingsbog?
Det er Gregor i 
Underlandet  
af Suzanne Collins

Dit yndlingssted i 
verden?  
Hvis jeg kun skal 
nævne ét sted, så er mit 
yndlingssted Spanien.

Hvilken butik ville du 
helst ikke undvære?  
Pizzajoints!

Hvad er din yndlingslast?  
Det må være chips...

Hvad vil du helst være 
kendt for?  
At skrive gode bøger 
og skabe nogle gode 
fællesskaber omkring det 
at skrive.

?

Lene Dybdahl med 
Lene Kaaberbøl, 
som kom helt 
fra Bornholm til 
Brændgårdsparken

<

50 forfattere og 
forfatterspirer sam-
let i Mulithuset i 
Brændgårdsparken

>



Nyt fra administrationen

Lukkedage og ændrede 
åbningstider 
 
Administrationen har lukket:
• Den 1. maj
• Den 10.-11. maj
• Den 21. maj
• Den 5. juni
Desuden holder vi lukket 
• Den 24. maj fra kl. 8.15-9.15
• Den 21. juni fra kl. 8-9.30

Uden for de 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 30. maj 
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. 

Nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at danskerne har skåret 
deres madspild ned med 14.000 tons, men det er kun 
dem, der bor i lejlighed, der har mindsket madspildet. 
Fra 2011 til 2017 har beboere i landets lejligheder 
reduceret deres madspild med hele 24 procent, viser 
en omfattende undersøgelse, som Miljøministeriet 
netop har lagt frem. Til gengæld skrotter beboere i 
landets parcelhuse præcis det samme, som de gjorde 
i 2011, da undersøgelsen sidst blev lavet. Miljø- og 
fødevareminister Esben Lunde Larsen er glad for den 
positive udvikling men vil øge indsatsen yderligere - 
især over for villaejere.

Folk i lejligheder er frontløbere mod madspild

Aaparken udvider med  
'søgående lejlighed'

- I april er en ny lejlighed sat i søen i Aaparken, 
skriver beboer, Ole Sørensen.  - Straks har en 
enkelt and vist stor interesse. Vi har også set et 
andepar sammen der i mange dage, hvor de 
jager alt andet væk med hårde vinger.
Vi glæder os til at se familieforøgelsen senere 
denne sommer.

 Foto og tekst af Ole C. P. Sørensen

LIDT
 AF
HVERT

Smidt affald koster dig penge!

Nu er det forår, solen skinner, og vi kan begynde 
at færdes og opholde os mere udenfor. Det er der 
mange, der har set frem til længe.
Rundt omkring i afdelingerne arbejder vores 
parkafdeling for, at vores afdelinger skal være pæne. 
De slår græs, trimmer, luger og klipper. Desværre 
bruger de ofte også mange ressourcer på at samle 
affald op fra beboerne, og det koster dig penge. Så 
hjælp os med at spare dine penge - Ryd op efter dig 
selv!

En stor sæk med små kugler er spredt ud over hele græsset i Brændgårds-
parken. De skal samles op, da de ikke forgår i naturen, og det tager tid!


