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LIDT AF HVERT 
- det handler 
blandt andet om 
fastelavn

Det store projekt Plads Til Forskel er 
blevet til et fælles projekt mellem 
FællesBo, LejerBo og Boligselskabet 
Fruehøjgaard i samarbejde med 
Herning Kommune. Der bliver arbejdet 
i organisationen med en række 
initiativer, som er bredt funderet 
i de udfordringer, de forskellige 
boligorganisationer har. Plads Til 
Forskel er en boligsocial helhedsplan, 
som skal komme beboerne til gode 
og medvirke til at skabe positive 
forandringer, blandt andet via lokale 
aktiviteter. Boligorganisationerne som 
en helhed er meget optagede af den 
boligsociale vinkel, både for vores 
beboere og for den kommune, hvori 
vi har vores virke. Plads Til Forskel kan 
også blive en platform til et stærkere 
og bedre samarbejde mellem bolig-
organisationerne i kommunen. Vi tror 
på mulighederne.  
Derudover er der også skabt et 

fællesskab med SIND Herning om 
et projekt, som handler om at skabe 
mere viden om psykisk sårbarhed 
og sygdom. SIND har i samarbejde 
med Boligselskabet Fruehøjgaard 
og Plads Til Forskel søgt Dansk 
Handicapforbund om økonomiske 
midler, og vi har fået 114.500 kr. til 
projektet. Det betyder, at vi nu har 
økonomi til at kunne gennemføre en 
række aktiviteter for at opruste alle i 
vores organisationer – frivillige som 
ansatte - i forståelsen og håndteringen 
af psykisk syge og sårbare beboere.          

        

Af Steen Jonassen

Formand
Boligselskabet Fruehøjgaard

Nye fællesskaber
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eter Larsen flyttede ind i 
NorthCamp i juli 2018, men 
han kender ikke ret mange af 
sine naboer: - Jeg vil faktisk 

rigtig gerne lære de andre at kende, 
siger han. 
Derfor har Peter lavet et opråb på 
Facebook., for han vil gerne starte 
et festudvalg: - Jeg synes, at det er 
en skam, når vi er så mange unge 
mennesker samlet, at der ikke er et 
fællesskab, så jeg håber, at der er 
nogle, der har lyst til at være med. 
Festudvalget skal skabe fælles 
aktiviteter som fester, spilleaftner og 
grillhygge. 
- Det ville være hyggeligere at 
bo her, hvis vi kendte hinanden 
bedre, siger Peter, og det er han 
sandsynligvis ikke ene om at synes. 

Birk Campus har det hele
Helt anderledes ser det ud i Birk 
Campus, hvor fællesskabet er blevet 
en etableret del af at bo i afdelingen. 
Hjem til dig har snakket med 
Alexander, som er næstformand 
i afdelingsbestyrelsen og i 
Studenterhuset.. - Da jeg flyttede 
hertil fra Horsens, tog jeg i starten 
hjem for at være sammen med mine 
gamle venner, men med tiden gik 
det op for mig, at jeg også var nødt 
til at skabe mig et netværk der, 
hvor jeg bor. - Jeg startede med at 

melde mig ind i Studenterhuset som 
bartender. Det var fedt, og jeg lærte 
en masse at kende. Fællesskabet er 
virkelig godt herude. Vi tager på ture 
og hygger os sammen.
Jeg har bare hele tiden syntes, at 
det var spændende at lave sociale 
events, og så er det også noget, der 
giver noget på CV’et. Jeg føler ikke, 
at det er et arbejde. Det er socialt, og 
man er sammen med venner.

Rekruttering af nye frivillige
Der er 65 frivillige i alt fordelt på 
blandt andet afdelingsbestyrelse, 
bar-udvalg, event-udvalg og 
fitness-udvalg. Nogle lægger 
mange timer i det og bruger en stor 
del af deres fritid på at mødes og 
lave arrangementer, andre bruger 
mindre. Der er for eksempel cirka 
30 bartendere lige nu. De skal have 
minimum 1 vagt på 3 måneder. Vi 
rekrutterer hele tiden nye ved at gå 
rundt i de nye klasser og fortælle 
om Studenterhuset. Så opfordrer vi 

dem til at blive frivillige. Det samme 
gør vi med nye beboere, fortæller 
Alexander. 
Og der er ikke noget at sige til, at 
Studenterhuset er populært, for 
der er mange muligheder. Udover 
café og træningslokale, er der også 
holdtræning. - Vi forsøger at ramme 
bredt med vores arrangementer, så 
det hele ikke er baseret på druk. Vi 
har for eksempel haft stor succes 
med quiz-aftener, hvor der næsten 
er fuldt hus. Vi annoncerer blandt 
andet på vores Facebook-side, hvor 
vi har næsten 2000 følgere. 

Fællesskabet er vigtigt
Ifølge forskning er fællesskabet 
vigtigt. Når unge flytter hjemmefra, 
er det vigtigt at skabe nye sociale 
relationer, især hvis man er flyttet 
langt væk fra sine gamle venner, 
familie og netværk, fordi det er en 
fase i livet, hvor man prøver nye ting 
af og arbejder med sin identitet. 
En af fordelene ved at bo i en 
studiebolig er, at alle er studerende, 
og på den måde er der et fælles 
udgangspunkt. Det er netop dét, der 
udnyttes i Birk Campus. Forhåbentlig 
lykkes det også Peter Larsen at 
samle et festudvalg i NorthCamp. Du 
kan kontakte ham på tlf.: 22 61 31 04, 
hvis du vil være med til at bære 
faklen i NorthCamp.

Unge og fællesskab

Find dem der skal bære 
faklen, lad være med at 
gøre det til et arbejde, gør 
det til noget hyggeligt!

Alexander Weinreich Bonde,
Frivillig, Birk Campus

Fra Birk League, billedet er lånt af Studenterhuset.

P



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 - Selvbetjening 24/7
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Kort og godt 
  i Boligselskabet Fruehøjgaard

Dit forbrug 
opgøres til april
Så er det den tid på året, hvor mange beboere 
forventer, at der bliver gjort status på året 
der gik. Derfor oplever administrationen ofte, 
at beboere ringer ind til boligselskabets 
administration for at høre til deres forbrugs-
opgørelse. Forbrugsregnskaber kommer til 
beboerne senest i slutningen af april.

Praktikant 
Flemming Kristiansen er startet i praktik i 
Boligselskabet Fruehøjgaard den 28. januar. 
Flemming skal være i boligselskabet frem 
til midten af juni 
som en del af hans 
uddannelsesforløb. 
Flemming læser til 
bygningskonstruktør 
og kommer til at 
arbejde blandt andet 
med renoveringen på 
Fruehøj.

Vasketøj efterladt 
i ugevis...
I mange afdelinger hører vi om, at beboere 
efterlader deres vasketøj. Der er tilfælde, hvor tøj 
ligger i vaskerummet i ugevis. Vi får klager fra andre 
beboere, der er trætte af det, og det samme er 
rengøringsfolket.

Vis hensyn til dine naboer - tag dit vasketøj 
med dig, når du er færdig med at vaske!
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VIL DU MED TIL TEMA-AFTEN?
Så sæt kryds i kalenderen - og hold øje med opslag på hjemmesiden!

Nu må pap gerne komme 
sammen med papir...
men ALT pap skal foldes sammen!

Fra 1. januar i år blev den nuværende ordning med indsamling 
af papir udvidet til også at omfatte småt pap. Det betyder, at de 
beholdere eller nedgravede molokker, som afdelingerne indtil nu 
kun har brugt til papir, fremover også skal bruges til småt pap. 
Den nye ordning skaber pladsmangel i containerne nogle steder, 
og de grønne folk bruger alt for meget tid på at fjerne pap, der 
står ved siden af containerne. Hvis der skal bruges ekstra tid på at 
rydde op i skrald, bliver det lejerne selv, der betaler.

Så spar dine huslejekroner til vedligehold 
- Ryd op efter dig selv!

Pappet skal kunne gå igennem sprækken!
Der er molokker i mange afdelinger, og her er det afgørende, 
at pappet kan gå igennem sprækken. Kan det ikke dét, skal 
du rive det i stykker, så det kan være der. Hvis det under 
ingen omstændigheder kan være der, skal du køre det på 
genbrugspladsen. Det må ikke stilles ved siden af molokkerne. 

Det gælder også i avis-containeren!
I nogle afdelinger er der endnu ikke nedgravede molokker, og 
her er der begrænset plads i aviscontaineren. Det er med andre 
ord kun småt pap, der skal i avis-containeren. Stort pap skal 
foldes sammen og puttes i papburet i storskraldsrummet. 

Boligselskabet Fruehøjgaard holder en række tema-
aftener hvert år, hvor alle beboere i boligselskabet er 
velkomne. Der har indtil nu været mange gode temaer 
på dagsordenen, og hver gang har det været oplysende 
og ikke mindst hyggeligt, lyder tilbagemeldingen 
fra forskellige deltagere. - Vi kan ikke ramme alles 
interesser hver gang, siger Sara Terp Uhre fra 
boligselskabet - men vi lytter til beboernes ønsker!

Næste gang vi har temamøde, foregår det i 
Brændgårdsparken. Det er forskelligt, hvor 
arrangementet foregår. I kan som afdeling eller 
afdelingsbestyrelse byde ind på at være vært for et 
arrangement og være med til at bestemme temaet. 
Hvis jeres afdeling ikke har et lokale, hvor mødet kan 
holdes, så finder vi en løsning på det. Kontakt Sara Terp 
Uhre på tlf.: 24 64 30 80.

Sæt kryds på følgende datoer i 2019:
Tirsdag den 2. april i Brændgårdsparken  
Tirsdag den 22. august: Kom med på cykeltur, når 
Boligselskabet Fruehøjgaard cykler derudaf
Torsdag den 7. november i Dalgasparken

E AMT
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JEG LÆRER HELE 
TIDEN NOGET NYT...

- Kom ind, lyder det inde fra stuen 
på 1. sal i Klosterparken, hvor Bodil 
Sønderkjær bor med sin mand Leif. I 
stuen sidder ægteparret i hver deres 
behagelige lænestol. Der dufter 
dejligt af bagværk, og på spisebordet 
står der ganske rigtigt kringle og 
kaffe klar til dagens gæst. Men så 
stille og roligt foregår det altså ikke 
hver dag hjemme hos Bodil og Leif.
- Det er jo et aktivt hjem, fortæller 
Bodil, og det er ikke kun mig, der er 
aktiv – Leif har også sine ugentlige 
aktiviteter, og torsdag formiddag 
danser vi seniordans i Hammerum. 
Faktisk var det dansen, der bragte de 
to sammen for mange år tilbage. De 
mødte nemlig hinanden til folkedans 
i Herning Kongrescenter, og siden 
blev de gift og fik to drenge, som 
i dag er voksne og har deres egne 
børn.

Glad for at arbejde
Livet med børn lignede mange 
andres. Det var et liv på børnenes 
præmisser, så det drejede sig ofte 
om fodbold, håndbold, spejder, og 
hvad der ellers rørte sig af drengenes 
fritidsinteresser. – Jeg var også 
spejderleder i nogle år, smiler Bodil 
ved mindet. Til dagligt var hun ansat  
på fuld tid i Handelsbanken, hvor hun 
nåede at være i 46 år, før hun gik på 

pension for 4 år siden. - Det var 
et job, som jeg var meget glad 
for, og det var svært at stoppe, 
for jeg havde et væld af gode 
kunder. Så da Bodil holdt 
afskedsreception kom der 
næsten 200 mennesker. – Det 
var en fantastisk dag, som jeg 
aldrig vil glemme.

Om at bo alment
- Allerede før jeg gik på 
pension, gik vi og snakkede om 
at sætte vores hus til salg. Leif 
fortalte alle, at vi ville sælge 
huset. Efter et par år med den 
snak sagde jeg, hvorfor gør vi 
det ikke? Jamen vil du flytte? 
spurgte Leif. Ja det er ikke 
så vigtigt for mig, hvor eller 
hvordan vi bor. Og så blev 
huset sat til salg.

- 

Vi havde læst i avisen om det her 
almene byggeprojekt i Gjellerup, og 
det skrev vi os op til. Før vi havde set 
os om, fik vi tilbud på 6 forskellige 
lejligheder. Huset blev solgt, og vi fik 
den bedste lejlighed herude, synes vi.
- Jeg har ikke fortrudt, at vi har valgt 
at bo alment. Her er der ligesom et 
regelsæt og ordnede forhold, og når 
man først kender reglerne, så bliver 
man faktisk rigtig glad for dem. Dét, 
at der er en afdelingsbestyrelse, er 

også med til at sikre, at vi kan holde 
fokus på, hvordan vi gerne vil have 
det i vores afdeling. 
Næsten alle dem, der bor her i 
Klosterparken, er flyttet fra hus og i 
alment, så det er også blevet mere 
normalt at vælge en almen bolig i 
dag.

Sådan blev Bodil frivillig
I den første tid efter at Bodil var holdt 
med at arbejde, gik det fint, for det 
var i december, og der var rigeligt at 
se til. - Men da vi kom til januar, og alt 
var gråt og trist, syntes jeg virkelig, at 
det var hårdt at gå hjemme. Jeg blev 
alt for rastløs… 
-Jeg tog ind på Herning Frivillig-
center og fik en snak med dem, om 

Bodil Sønderkjær fra 
Klosterparken har engageret 
sig - ikke bare i sin egen 
afdeling, men også i 
organisationsbestyrelsen og 
som frivillig social vicevært 
på Fruehøj.

- Jeg tror, at det er 
til min fordel, at jeg 

er socialt anlagt. Der 
er ikke ret mange 

mennesker, som jeg 
ikke kan snakke med.

"

Her ses Bodil med Mona, som hun har 
hjulpet i forbindelse med genhusning 

og flytning i Afdeling Fruehøj
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hvad jeg kunne og gerne ville. Inden 
jeg nåede at finde noget selv, blev 
jeg shanghajet til at vejlede i brugbar 
iPad på Toftebo Aktivitetscenter i 
Hammerum. Siden gik det slag i slag 
med folk, der syntes, at de kunne 
bruge mig til forskellige ting. I dag er 
jeg aktiv i både afdelingsbestyrelse, 
organisationsbestyrelse, som Ipad-
vejleder og som frivillig social 
vicevært i boligselskabet.

Taknemmelighed er løn i sig selv
- Da jeg hørte, at der manglede 
sociale viceværter, tænkte jeg ved 
mig selv, at det kunne jeg godt se en 
spændende udfordring i – og det fik 
jeg ret i. 
I starten gik det ret langsomt, men 
lige nu har jeg kontakt til fem 
forskellige beboere, og det er 
et meget lærerigt job. Jeg bliver 
konfronteret med så mange 
forskellige ting, så jeg lærer hele 
tiden noget nyt, og jeg møder 

forskellige 
kulturer. Jeg 
føler i høj 
grad, at jeg 
kan bruge 
erfaringen fra 
mit job, hvor jeg 
har været vant 
til at snakke 
med mange 
forskellige 
mennesker. 
Om det er en 
tillært eller 
en medfødt 
evne, det ved 
jeg ikke, men 
det er i hvert 
fald noget jeg 
kan. Det er løn i sig selv, at jeg kan 
mærke, at jeg gør en forskel. Det er 
jo kanon, når man får et knus af et 
ældre menneske, som bare er glad 
for, at man er kommet.
- Det giver en anden frihed at være 
frivillig, for jeg kan jo holde ferie, når 
jeg vil. Og som frivillig vicevært kan 
jeg selv planlægge mine timer og 
møder. På den måde er det frit – der 
er ikke en fast dag, og den frihed 
betyder meget for mig. Jeg kan godt 
lide, at jeg får holdt hjernen i gang og 
fortsætter med at udvikle mig både 
personligt og samfundsmæssigt. 

- Jeg tror, at det er til min fordel, at 
jeg er socialt anlagt. Der er ikke ret 
mange mennesker, som jeg ikke kan 
snakke med. Der kan være nogen, 
som jeg ikke har kemi med, men så 
må man jo bare ’pakke sammen’ på 
en pæn måde. 
Og Bodil er bestemt værdsat af 
mange. Hun har blandt andet 
hjulpet 93-årige Mona, som har 
været genhuset og netop er flyttet 
tilbage i sin nye lejlighed på Fruehøj. 
Mona ved slet ikke, hvad hun skulle 
have gjort uden Bodil, og følelsen 
er gengældt: – Jeg kan slet ikke 
undvære Mona, slutter Bodil.

 - Det er løn i sig selv, at jeg 
kan mærke, at jeg gør en 

forskel. Det er jo kanon, når 
man får et knus af et ældre 

menneske, som bare er glad 
for, at man er kommet.

"

Bliv frivillig 
social vicevært
Kunne du tænke dig 
at høre mere om at 
være frivillig. så kan du 
kontakte Sara Terp Uhre 
på tlf. 24 64 30 80.
Bor du på Fruehøj og har 
du lyst til at møde Bodil, 
så kan du kontakte 
hende på tlf. 20 94 82 41.
Du kan også læse mere 
om at være frivillig 
social vicevært på 
fruehojgaard.dk

Bodil er glad for  at bo i Klosterparken, hvor hun 
også er formand i afdelingsbestyrelsen, og her 

klipper hun snoren til afdelingens  pavillon i 2014



Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider 
Den 12. marts: Lukket kl. 8-9.30
Den 18.-19. april: Lukket
Den 22. april: Lukket

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 jagt efter en god, 

rørende, spændende eller sjov 
historie til næste blad, så giv os 
gerne et tip. Deadline for input til 
næste blad er den 25. marts 2019.  
   Boligselskabet Fruehøjgaard
   Aaparken 2, DK-7400 Herning
   Tlf: 76 64 66 00 
   Mail: post@fruehojgaard.dk

Digital post 
Hvis du stadig ikke har tilmeldt dig 
digital post, kan du gøre det på 

fruehojgaard.dk/vaerd-vide 
under digital kommunikation.

Nyheder på mail: 
Under 'nyt' på fruehojgaard.dk, kan 
du tilmelde dig boligselskabets 
nyheder på mail. 

Ny medarbejder
Vi har ansat Lars Vedelbo 
Andersen som servicetekniker / 
synsassistent per. 4. februar 2019

  IDT
 AF
HVERT

Fastelavn er en god, gammel tradition. Flere af boligselskabets 
afdelinger har holdt fastelavn gennem årene, og Hjem til dig har bragt 
utallige billeder af glade og udklædte børn, kattekonger og -dronninger. 
Både Fruehøj og Brændgårdsparken holder fast i traditionen og har 
inviteret til fastelavnsfest.
I år skal der holdes fastelavn på en helt ny måde i Brændgårdsparken. 
I samarbejde med Herning Cykler skal der slås til tønden på en cykel. 
Dog vil der også være en almindelig tønde for "fodfolket". Tøndeslagning 
er for børn op til 14 år, men både børn og voksne er velkomne til 
arrangementet.
Melanie Nykjær står i spidsen for begivenheden. – Jeg har taget 
initiativet, fordi jeg gerne vil have, at mine - og alle de andres - børn 
kommer til fastelavnsfest, fortæller hun. Afdelingsbestyrelsen bakker op. 
Festlighederne starter kl. 10 om formiddagen, hvor du kan komme ned 
i den gamle gildesal i kælderen og blive ansigtsmalet. Der vil også 
være mulighed for at pynte din cykel og din cykelhjelm, og der er gode 
præmier for bedste udklædning og for bedst pyntede cykel og hjelm.
Hvis du bor i en af boligselskabets afdelinger, er du meget velkommen.

L

Første afdelingsmøde 
i Hyvildhus
Den 31. januar var der afdelingsmøde for 
beboerne i Hyvildhus i Brande. Afdelingen 
har fået deres første afdelingsbestyrelse, 
som består af 3 beboere. Du kan finde 
afdelingsbestyrelsens medlemmer på 
boligselskabets hjemmeside:
fruehojgaard.dk/afdelinger/hyvildhus

Kom til en anderledes fastelavn den 2. marts fra 
kl. 10-13 på Brændgårdvej i kælderen under nr. 39-41.

OGSÅ PRÆMIE TIL BEDST 
UDKLÆDTE VOKSNE!!

KOM TIL FASTELAVN 
i BRÆNDGÅRDSPARKEN DEN 2. MARTS


