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LIDT AF HVERT  
Blandt andet om 
teater i Brænd-
gårdsparken

At være med i et fællesskab, for 
sammen med andre at gøre en 
forskel, er et motiv, der driver mange 
mennesker og foreninger. Vores 
boligselskab deltager i et fællesskab 
sammen med to andre boligselskaber i 
Herning om et projekt Plads Til Forskel. 
Plads Til Forskel er en boligsocial 
helhedsplan, som skal komme 
beboerne i vores afdelinger til gode 
og medvirke til at skabe positive 
forandringer gennem lokale aktiviteter. 
Projektet er finansieret primært af 
Landsbyggefonden og derudover 
medfinansieret af boligorganisationerne 
og Herning kommune. 
Et af initiativerne er, gennem et 
samarbejde med den lokale afdeling 
af SIND i Herning, at skabe viden 
og forståelse for, hvad det vil sige 
at være psykisk syg og sårbar. Som 
boligselskab møder vi ofte beboere, 
som har psykiske udfordringer, og vi 
oplever til tider, at disse beboere er 
isolerede og udenfor fællesskaberne. 

Derfor vil vi gennem dette projekt 
forsøge at gøre en forskel. Vi har 
ansatte, afdelingsbestyrelser og 
frivillige grupper, som ofte ikke har 
den nødvendige viden om, hvordan 
de med lidt ekstra hensyn og 
opmærksomhed kan række en hånd 
ud og inkludere de beboere, som 
kæmper med en psykisk lidelse. Det 
er et stort projekt, som er finansieret 
af Danske Handicaporganisationers 
Lokalpulje. Stor tak til de af vores 
medarbejdere, der har arbejdet for at 
få projektet gennemført, og tak til de 
frivillige, der har lyst til at medvirke. 
Det er godt samarbejde. Tak for det.

       

Af Steen Jonassen
Formand
Boligselskabet Fruehøjgaard 

Positive forandringer
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Hele boligselskabets vognpark er blevet 
skiftet ud og har fået nyt udtryk. 

I stedet for de ældre hvide dieselbiler med et forældet 
logo på, har boligselskabet nu fået ni nye sorte VW, som 
selvfølgelig bærer det opdaterede logo fra 2016. Desuden 
har Bogh Skilte tegnet en ny grafisk skyline, som skal 
skabe genkendelighed og fortælle en historie om, hvad 
Boligselskabet Fruehøjgaard er for en virksomhed.
- Det er en skyline, som griber godt rundt om jeres 
virksomhed, for der er både store og små huse, træer og en 
cykel. Så der er tænkt både virke og miljø ind, og det er lige 
jer, for I kan det hele, siger Lotte Ovesen fra Bogh Skilte.

Økonomien spiller en rolle
Økonomien har spillet en stor rolle i beslutningen om at 
skifte alle bilerne ud. - Det er klart, at det er dyrt at skifte hele 
vognpakken på én gang, og hvis bilerne havde været bare 
4 år gamle, så havde vi jo ikke gjort det på den her måde, 
fortæller Kjeld Kristensen, der er driftschef i Boligselskabet 
Fruehøjgaard. - Men når bilerne er så gamle, som de er, 
så er det på sigt den bedste og billigste løsning, når vi for 
eksempel taler driftsomkostninger, brændstof og ejerafgift.

Der er også tænkt på miljøet
Miljømæssigt var de gamle biler nogle tunge drenge. Det 
var dieselbiler, og udslippet fra bilernes udstødning er 
blandt andet kendt for at være sundheds- og miljøskadelig. 
De er dyre både i brændstof, driftsomkostninger, syn 
og grønne afgifter. - Som boligselskab har vi jo et stort 
miljøansvar, og bare dét, at mange af de nye biler kører 
dobbelt så langt på literen, er jo et kæmpe plus, siger Kjeld. 
De nye biler kommer også til at køre flere kilometer 
end hidtil. De nye afdelinger i både Ikast og Brande 
skal naturligvis synes og vedligeholdes på lige fod 
med resten, og samtidig administrerer boligselskabet 

godt 1000 kommunale boliger, som er spredt over hele 
kommunen, blandt andet også i Vildbjerg og Aulum. 
Bilerne kommer altså til at køre cirka 15.000 om året, 
og planen er, at de bliver afskrevet henover 10 år. 

Skal skabe genkendelighed og synlighed
- Når vi nu kører rundt både i midtbyen og udenfor 
Herning, er det heller ikke uvæsentligt, at vi bliver 
genkendt. Det skaber en vis tryghed for vores beboere, 
at vi er synlige, og at de kan genkende os, når vi kommer, 
og så styrker det selvfølgelig også vores brand. De 
nye biler er ret genkendelige med den grønne skyline, 
som også vil gå igen i andre sammenhænge.
- Der er utroligt mange af vores kunder, der har 
kommenteret bilerne, da de holdt ude foran VW. Der 
er ingen tvivl om, at I bliver langt mere synlige. Det er 
blevet så godt, og nu kan man se alt, hvad I står for, siger 
Lars Christensen, Filialchef ved Volkswagen Herning, og 
peger ud mod gaden. – Det er en levering, der betyder 
sindssygt meget for os, for det er jo en blåstempling, når 
en virksomhed vælger os til at levere så mange biler – og 
især når det er inden for vores egen lille bygrænse.

Et løft for medarbejdernes hverdag
Også for firmaet og især for medarbejderne i ”marken” 
er det stort. - Det er noget, vi har ønsket os længe, siger 
Kjeld Kristensen, driftschef i boligselskabet. – Der er ingen 
tvivl om, at det også er en personalegode, som øger 
arbejdsglæden og komforten for vores medarbejdere. 
Så set i en helhed, er det en ren win-win-situation!
Og medarbejderne er enige: - Det er et kæmpe løft, 
for det bliver meget nemmere i vores hverdag, og 
vi får plads til langt flere ting – og så er det da altid 
lækkert med ny bil, lyder det fra Gert, der ligesom 
resten af teamet er afhængig af sin firmabil i sit 
daglige arbejde i Boligselskabet Fruehøjgaard. 

FRUEHØJGAARD

I NYE BILER
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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! 

Tjek MIN BOLIG ud!
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Kort og godt 
  i Boligselskabet Fruehøjgaard

Følg med på
Facebook
På Boligselskabet Fruehøjgaards Facebook 
side, kan du følge med i, hvad der foregår både 
i boligselskabet og i vores afdelinger rundt 
omkring.

Vi bruger vores Facebook-side til at komme med aktuelle 
nyheder, links og opfordringer. Så husk løbende at holde 
øje med siden - der er både invitationer, arrangementer, 
jobopslag, ledige boliger og andre aktuelle nyheder.

Musikalsk foredrag 
med Mathilde Falch
SIND Herning har i samarbejde med 
Boligselskabet Fruehøjgaard og Plads Til 
Forskel søgt Dansk Handicapforbund om 
økonomiske midler og har fået 114.500 kr. til 
et projekt, som skal være med til at opruste 
alle i vores organisationer – frivillige som 
ansatte - i forståelsen og håndteringen af 
psykisk syge og sårbare beboere. Forløbet 
blev indledt med en fortællekoncert med 
Mathilde Falch den 25. april.

Beboere hjælper andre beboere!
 

Plads til Forskel har uddannet 9 frivillige beboerrådgivere, 
som skal fungere som rådgivere i Plads Til Forskels 
3 boligområder Brændgårdsområdet, Holtbjerg og 
Gullestrup. De vil stå til rådighed i Plads Til Forskels åbne 
beboerrådgivning hver torsdag i alle områder fra kl. 14-16. 
Rådgiverkorpset taler mere end 7 forskellige sprog og kan 
hjælpe med opgaver som ansøgning af pas, forlængelse 
af opholdstilladelse, ansøgning om børnebidrag m.m. 
Rådgiverkorpset har været igennem 6 undervisningsmoduler, 
hvor de har stiftet bekendtskab med forskellige emner. De 
frivillige beboerrådgivere har valgt at tage uddannelsen, fordi 
de ønsker at hjælpe andre beboere i deres lokalområdet. 



5

HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 63] april 2019

BRÆNDGÅRDSPARKEN
FYLDER 50 ÅR

Brændgårdsparken, som blev bygget 
i slutningen af 60'erne har forandret 
sig væsentligt siden dengang, både 
fysisk og socialt. Der er en anden 
beboersammensætning, og der er 
også et helt andet fællesskab. 
I oktober 2006 stemte beboerne ja til 
en helhedsplan, der skulle forandre 
Brændgårdsparken fra datidens gule 
murstensbyggeri til et helt anderledes 
udtryksfuldt byggeri. Renoveringen blev 
færdig i 2013, og siden har der været 
lang venteliste til de attraktive boliger.
Beboerne var med på 3 workshops, der 
- indenfor de økonomiske rammer - gav 
arkitekterne mulighed for at tilpasse 

deres tegninger ud fra beboernes behov 
og ønsker. Målet var, at beboernes 
engagement og samarbejde skulle 
række videre efter renoveringen.

Boligsocialt tiltag
I 2011 flyttede 3 boligsociale medarbejdere 
ind i Brændgårdsparken under 
projektnavnet Tryghed under Tag. Projektet 
der blandt andet skulle styrke livskvalitet, 
tryghed og fællesskab, var på mange 
måder, sammen med renoveringen og 
det nye multihus, med til at bane vejen 
for en ny kultur i afdelingen. For få år 
siden, var det primært bestyrelsen, der 
”trak læsset” i forhold til at få skabt et 
fællesskab med arrangementer og ture, 
men i dag er der kommet et multihus 
og en større gruppe af frivillige, som er 
med til at skabe aktiviteter i Multihuset 
og i den gamle gildesal i kælderen. 
Der er rige muligheder for at deltage i 
fællesskabet i afdelingen, og der er altid 
plads til flere frivillige og flere deltagere.

Spørger du afdelingens formand, 
Theresa Ahle, er Brændgårds-
parken et dejligt sted at bo med 
et fantastisk nærområde, gode 
naboer og centralt beliggende i 
forhold til både supermarkeder, 
daginstitutioner og skoler.

Fotoudstilling i Mulithuset

I anledning af jubilæet kan 
der ophænges billeder i en 
udstilling i Multihuset med 
artikler igennem årene og 
beboernes egne billeder. Har 
du billeder, som du gerne 
vil dele med andre, kan du 
hænge dem (eller kopier) op 
i indgangspartiet i Multihuset 
helt frem til jubilæet den 10-
11. maj.

JUBILÆUM BRÆNDGÅRDSPARKEN - historien

1970

2014

1962

1965

1969

1967

Ejendoms-
selskabet 
”Herning” af 
1961, tilbød  
Boligselskabet 
Fruehøjgaard 
at købe 
Matrikel 1d af 
Sønderager og 
Brændgaard Skødet blev 

underskrevet 
den 4. oktober

Licitation

De første 
beboere 
flyttede ind i 
begyndelsen 
af 1969 1970 Den sidste del 

blev færdig 
til indflytning 
i juni

2010

De fysiske del 
af renoveringen 
begyndte

2013 Renoveringen 
blev færdig, 
og Multihuset 
blev indviet2019

Brændgårds-
parken 
har 50 års 
jubilæum

2011 Tryghed under 
Tag flyttede ind

TIDS-
LINJE

Fra boligselskabets
 jubilæumsbog 1950-2000
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En kold forårsdag i marts, ringer jeg på 
hos Kai. Det varer ikke længe, før døren 
bliver åbnet og Kai byder velkommen 
på syngende vendelbomål og med 
sit venlige smil. Vi sætter os ind i 
stuen, hvor en imponerende samling 
af teaktræsmøbler, porcelænsfigurer, 
glasstager og billeder på væggene 
vidner om liv, der er levet og nydt. Kai 
sætter sig til rette i spisebordsstolen 
og begynder at fortælle:

- Jeg ankom til Brændgårdvej første 
gang den 1. juni 1970. Jeg kom 
alene i første omgang, og det var 
et trist syn, der mødte mig. Hele 
området var en byggeplads, der 
var mudret, og arbejdsskurene stod 
nede på parkeringspladserne. Vi 
havde solgt vores dejlige hus på 142 
kvadratmeter, efter at vi havde måttet 
lukke vores forretning gennem 10 
år. Herefter fik jeg job i Herning. 
Du kan jo nok forstå, at det var noget 
helt andet at komme til en lille 
lejlighed, og det var på en måde lidt 
mismodigt… Ikke mindst fordi jeg kom 
alene. Min kone Elisabeth og vores 4 
børn kom først den 25. juni, for børnene 
skulle lige gøre skolen færdig. 
Børnene spurgte ofte i starten: 
”Hvornår skal vi hjem”, men med tiden 
accepterede de også, at vi var havnet 
i den situation, og det begyndte at gå 
bedre. Vi fik mere mod på livet igen, 
fik nogle gode bekendte, og jeg endte 
med at blive ret glad for mit arbejdsliv. 

Min kone blev kommunal dagplejer, og 
efterhånden blev jeg også involveret 
i afdelingsbestyrelsen, hvor jeg var i 
næsten 25 år. På et tidspunkt valgte 
jeg at sige stop. Men jeg bliver af 
og til spurgt, og jeg kommer stadig 
med min mening, Jeg synes, at jeg 
har deltaget i mange ting. Jeg var 
blandt andet med i papirpiloterne og 
et vandspare-projekt, og så var jeg 
med i styregruppen, da afdelingen 
blev renoveret. Jeg føler også, at der er 
blevet lyttet til mig i mange tilfælde. 

Hvordan synes du, at 
Brændgårdsparken har udviklet sig?
Før i tiden rendte børnene konstant ud 
og ind, og der var ingen, der tænkte på 
at låse døren. I dag er det, det første 
man gør, når man kommer hjem. Det 
skal dog lige siges, at jeg ikke føler mig 
utryg ved at bo i Brændgårdsparken, og 
det har jeg aldrig gjort. Jeg kan slet 
ikke forstå, at der overhovedet er 
snak om ghetto, for det er det i mine 
øjne slet ikke. Det er da godt nok 
nogle andre mennesker, der bor her, 
men det er jo sådan udviklingen er. 

For 10 år siden døde Elisabeth 
pludseligt, og det var en 
omvæltning. Men selvom savnet 
var stort, traf Kai og familien en 
beslutning om, at livet måtte gå 
videre, og heldigvis er Kai bestemt 
ikke tabt bag en vogn, når det 
kommer til husholdning. Han laver 

varm mad til sig selv hver dag, sylter 
og meget andet. Han lever sundt og 
går også meget op i miljøet. Han holder 
blandt andet øje med sit forbrug og 
sparer på både vand, strøm og el. 
Kolonihavehuset, som Kai har haft i snart 
40 år, er hans fristed. Her dyrker han 
kartofler, grøntsager og blomster og 
slår en solseng op i ny og næ, når han 
har lyst til at få kroppen badet igennem. 
Der er jo også arbejde med det, så her 
får han motion og holder sig i gang. 

Hvad er godt naboskab for dig?
Godt naboskab er, at man kan snakke 
med hinanden, og hilser på uden at 
overrende hinanden. En hyggelig 
komsammen over en kop kaffe. Jeg 
kommer ofte nede i Mulithuset til både 
kaffe og fællesspisning. Det samvær vi 
har fået i Multihuset – og den mulighed 
vi har for samvær der - er jo noget helt 
andet end før. Ikke fordi vi ikke havde 
noget samvær før, men det var mere 
beboermøder og private fester. Det er 
ligesom om, at folk vil det mere i dag. 
Jeg har ikke nødvendigvis et behov, men 
jeg deltager, fordi jeg gerne vil, at det 
skal holdes ved lige. Jeg kommer også 
til beboermøderne, for jeg er blevet 
mere bevidst om, at det er vigtigt, at vi 
deltager. Vi har jo reelt indflydelse på 
det, der foregår her. Det siges også, at 
jeg holder øje med Brændgårdsparken.

""

"

JEG DELTAGER FOR AT BAKKE OP
OM FÆLLESSKABET
Det var måske lidt af et tilfælde, 
at Kai Møller Andersen flyttede til 
Brændgårdsparken og at han nu 
har levet over halvdelen af sit liv 
på dén adresse, men Kai er ellers 
ikke en mand, der lader ting 
være op til tilfældighederne. Nok 
er han 85 år, men det er hverken 
til at se eller høre på ham. Han er 
mere aktiv end de fleste, og han 
siger sin mening. En lidt mismodig ung Kai ved indflytning 

JUBILÆUM BRÆNDGÅRDSPARKEN - tæt på beboere
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VI KUNNE IKKE ØNSKE OS
ET BEDRE STED AT BO

Der var ingen terrasse, husker Kirsten. Det var ingenting, 
så flyttebilen kunne køre helt op til døren. Både Kirsten 
og Erling griner lidt ved mindet. De havde boet til leje i et 
privat hus, som var blevet for lille, og da Erling flyttede sine 
forældre ind i en af de spritnye lejligheder på Brændgårdvej, 
fik han tanken om, at her kunne de da også bo. På det 
tidspunkt havde parret to børn, Michael på knap 3 år og 
Leif på 6 måneder. I 1974 fik de Lars. 

Hvordan har området været for jer at bo i?
- Det har været roligt og med en god atmosfære. 
Vi har altid følt os godt tilpasse og trygge her. 
Ikke engang nytårsaften er der ballade… 
- Børnene har også været glade for at vokse op 
her. De brugte biblioteket og badeanstalten rigtig 
meget, fortæller Kirsten. – Og dengang var der en 
lille skov, der hvor friskolen ligger i dag. Den legede 
de meget i, og der var masser af børn i området. 

Hvordan har det sociale været dengang i forhold til nu?
Der skete ikke så meget dengang, som der gør nu, 
svarer Kirsten prompte, men Erling protesterer: - Ah, det 
passer da ikke, vi havde dilettantforestillingen i mange 
år. Erling var med til at sætte scenen op og rydde op, og 
Kirsten var suffløse. Kirsten har også fundet en masse 
billeder frem fra dengang. – Vi havde det så skægt, 
fortæller hun, men en dag blev det bare for svært at 
finde nogen, der ville være med, så derfor stoppede vi.
Ellers var der indimellem banko og nogle udflugter 
for børn, som bestyrelsen arrangerede, men der 
sker meget mere efter at vi har fået Multihuset. Hvis 
man har lyst, kan man sådan set komme der flere 
gange om ugen til både det ene og det andet. 
Kirsten er med til formiddagskaffe om onsdagen, og så 
deltager hun, når der er banko og også til fællesspisning, 
for hun er nemlig frivillig på madholdet. Før i tiden var 
hun i afdelingsbestyrelsen, hvor hun i øvrigt sad i 26 år. 
Erling kommer også til fællesspisning, for det synes han er 
hyggeligt. Parret har det godt med naboerne, og de hilser 
på hinanden, men til fællesspisning får de kontakt til nogle 
andre folk end dem, de plejer at snakke med, fortæller han.
 
Hvad laver I ellers?
Både Kirsten og Erling sørger for at holde sig i form, og 
det bruger de nærområdet til. Kirsten går til træning på 
AktivCentret og Erling går til friluftstræning ved Fuglsang 
Sø. Derudover har parret også en kolonihave, som de er 

meget glade for. – Erling er der stort set hver dag, 
siger Kirsten - og helst hele dagen. Erling rejser sig 
og forsvinder ud af stuen et øjeblik, hvorefter han 
kommer tilbage med billeder af kolonihaven. Det er 
tydeligt, at her er hans livsværk, og på billederne ses 
den idylliske have med et væld af blomster og grønne 
planter omkring. – Her er der fred og ro, siger Erling. 
Kirsten og Erling har også masser af børnebørn og en 
"bonussøn", Tue, som kom hos dem hver dag i en årrække 
af sine unge år, og nu er han så godt som en del af familien.

Hvordan oplevede I renoveringen i Brændgårdsparken?
Vi tog det stille og roligt. Jeg gad ikke at bruge min energi 
på at spekulere over det. Jeg tænkte bare, at vi må se, 
hvad der kommer, siger Kirsten. - Heldigvis var det ikke 
noget problem, da vi skulle genhuses, og flyttefolkene var 
så dygtige. Da vi flyttede tilbage til vores lejlighed stillede 
de alle møblerne dér, hvor de skulle stå, og dem har vi 
ikke flyttet med siden. Kirsten og Erling har indrettet deres 
lejlighed med en ekstra stue i et af værelserne, og en stor 
entre med masser af skabsplads, når man kommer ind. 
Køkkenet er stort og lyst og med en dejlig spiseplads. -Ja, 
så vi har ikke noget ekstra værelse, siger Kirsten og ligner 
mest af alt én, der er ligeglad, for lejligheden er tydeligvis 
præcis, som ægteparret ønsker det – og hvis nogen skal 
sove her, så lægger vi bare en madras på gulvet inde i 
stuen, så det er slet ikke noget problem, slutter hun.

"

I den anden ende af Brændgårdsparken bor 
Kirsten og Erling. De flyttede ind i afdelingen den 
15. april 1969. 

Erling og Kirsten i den store stue

"

Fra dilettant 1993

Kirsten
Sønnen 
Leif

Sønnen 
Michael
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Vi har altid været glade for at bo her, 
siger Tove og Finn, som har boet i 
Brændgårdsparken i 20 år. Børnene 
har altid haft nogle at lege med, 
og de var aldrig til at drive ind om 
aftenen. Der er dog ikke så mange 
børn mere, som der var dengang.

Omme i U’et er der mange børn, 
modsiger Annette… Og vi har nogle 
gode legepladser. Sportspladsen 
ved Multihuset er også populær, 
og der bliver spillet fodbold på 
tværs af både alder og etnicitet. 
- Før vi fik Multihuset var der ikke så 
meget fællesskab, men det hus har 
gjort, at vi kan have noget sammen. 
- Og så har hundene også bragt 
mange sammen, istemmer andre. 
Når vi møder hinanden, så hilser vi. 
Hunden er blevet en fællesnævner.

- Vi er flyttet til Brændgårdsparken 

på grund af mangfoldigheden, 
for det vil jeg gerne have, at mine 
børn oplever. Der er så mange 
sjove mennesker herude, og så 
sker der mange spændende ting. 
Vi holder lidt øje med hinanden og 
har omsorg for hinanden – og så 
kommer der altså mange børnehaver 
valfartende på grund af de gode 
legepladser, vi har her, siger Susan.

John og Lotte har boet i Brændgårds-
parken siden 1985, og John fortæller: 
- Vi har det så godt her, og vi er 
heldige i vores opgang. Der er roligt 
og fredeligt, og vi kender hinanden 
alle sammen. Vi har aldrig haft 
noget bøvl. Man har frihed på en 
anden måde, når man ikke har hus 
og have, så vi kan bare låse døren 
og rejse væk i 14 dage, hvis vi vil.
Vi er så glade for at bo her og har 
mange venner og bekendte i området, 
fortsætter Lotte. Vi er med i alt, 
hvad vi kan være med i. Men der 
er ikke så mange ressourcestærke, 
som der var engang, tilføjer hun.

Lisbet har boet i Brændgårdsparken 
siden 1992 i 4 forskellige lejligheder. 

– Der er masser af gode mennesker 
i Brændgårdsparken, der sker altid 
noget, og så har vi et rigtig godt 
sammenhold. Det er nok også, 
fordi jeg er aktiv. Det er et centralt 
sted at bo, og jeg er glad for det. 
så mere kan jeg ikke ønske.

Marianne har ikke boet så længe i 
afdelingen, men hun er netop flyttet i 
en mindre lejlighed, som hun er rigtig 
glad for: - Jeg bruger mit køkken mere 
end jeg gjorde før, måske fordi der er 
mere liv ude foran mit køkkenvindue 
nu, da jeg bor ud til Brændgårdvej.

Tina som er ny frivillig på Madholdet 
fortæller, at selv om hun ikke har 
været med så længe, så har det 
været hyggeligt lige fra starten af. 

Aase på 82, som har været frivillig 
i Brændgårdsparken siden hendes 
mand gik bort, har altid været glad for 
at bo i afdelingen: - Jeg befinder mig 
godt her, for man er aldrig alene. Der 
er altid nogen omkring én. Men man 
skal selv gøre noget for at holde sig i 
gang. Jeg tror på, at når man er positiv, 
så kommer man lettere igennem livet.

HØRT OMKRING BORDET
TIL FÆLLESSPISNING
Man hører meget, når 
man deltager omkring 
bordet til fællesspisning i 
Brændgårdsparken. Den gode 
stemning bidrager til gode 
snakke.

JUBILÆUM BRÆNDGÅRDSPARKEN - tæt på beboere
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JUBILÆUM BRÆNDGÅRDSPARKEN - aktiviteter

FESTLIGHEDER OG KRÆMMERMARKED
I ANLEDNING AF JUBILÆET
Fredag den 10. og lørdag 
den 11. maj 2019 markeres 
Brændgårdsparkens 
jubilæum med 2 dages 
festligheder. Der er 
blandt andet revy, fælles 
spisning med helstegt 
pattegris og stegte 
kyllinger, kræmmermarked, 
hoppeborge og 
underholdning. Alle er 
velkomne til at kigge forbi 
i løbet af dagen. Revyen 
kræver dog billet.

Fredag den 10. maj : 
Revy i Multihuset kl 19.00
" Det sker i vaskekælderen " 
Billetter kan købes ved indgangen 
Voksne : 50 kr.
 Børn : 25 kr. 

Lørdag den 11. maj : 
Kl. 9.00 : Steen Jonassen, formand i 
Boligselskabet Fruehøjgaard, åbner 
jubilæumsdagen med tale. 
Efterfølgende er der gratis 
rundstykker og kaffe i teltet
Kl. 10-15: Kræmmermarked 
     Hoppeborge
     Flødebollekast
     Vendespil
     Tegnestue i teltet
     Snobrød
     Sæbebobler
     Amerikansk lotteri
     Slå søm i ( Søm 5 kr. )
     Plads Til Forskel's bod

Kl. 10-12: Cykelevent
Kl. 11-15: Bumperball 
Kl. 13: Ballonklovnen Fubbi 
underholder de mindste i teltet
Kl. 16: Revy i Multihuset
" Det sker i vaskekælderen " 
Billetter kan købes ved indgangen 
Voksne : 50 kr.
Børn : 25 kr. 
Kl 18: Spisning i teltet ( Udsolgt )
kl. 21 - 01: Band spiller op til dans

Fra Revyen 2017

Hoppeborg

Underholdning 

Revy
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    OM CYKLING
I Boligselskabet Fruehøjgaard har 
vi valgt at tage et socialt ansvar. 
Det gør vi blandt andet gennem en 
række initiativer, der på den ene 
eller den anden måde gør noget 
godt for vores beboere, heriblandt 
Fællesskab & Flyttehjælp, frivillige 
sociale viceværter og et cykelprojekt. 
Boligselskabet holder også hvert år 
nogle temamøder, som alle beboere 
bliver inviteret med til. Den 2. april 
var temaet cykling. At cykle er godt, 
både for fysikken, for pengepungen, 
for humøret og for miljøet.

Team Herning
I hele 2019 har Boligselskabet 
Fruehøjgaard fokus på cykling. Godt 
hjulpet på vej af Herning Cykler og en 
god flok frivillige, er der blandt andet 
blevet etableret et cykelværksted for 
alle boligselskabets beboere, der er 
en fast cykeltur for alle interesserede 

hver anden mandag eftermiddag, 
der har været mountainbiketur til 
Momhøje, fastelavn på hjul, og senest 
en temaaften, hvor læge Carsten 
Byrjalsen kom og fortalte om hans og 
andres arbejde i Team Herning. Tre 
gange har Team Herning taget unge 
mennesker med livsudfordringer 
med på en fantastisk cykeltur til 
Paris, og træningen og turen har 
været med til at flytte disse unge 
individer til at begynde at tro på 
sig selv og på livet igen. Det er et 
inspirerende projekt, som viser, at det 
kan lade sig gøre at flytte sit tankesæt 
og dermed ændre sit livssyn. 

Mikroeventyr
Michael Bremer fra Dansk 
Skolecykling er lidt af en eventyrer. 
Man kan vist roligt sige, at han er 
bidt af en gal cykel. Michael fortalte 
denne aften om noget, som vi 

alle kan trænge til indimellem: 
Hverdagseventyr, som også kaldes 
mikroeventyr. Mikroeventyr  kan helt 
kort beskrives som en oplevelse, 
udflugt eller aktivitet indendørs 
eller udendørs, der kan klares fra 
dag til dag, men som er med til at 
give hverdagen lidt mere eventyr 
på en nem, billig og sjov måde. 
Michaels budskab og den røde tråd 
i hans indlæg var, at vi skal prøve 
noget nyt, gøre noget andet end dét 
vi plejer, cykle en anden vej hjem 
fra arbejde. Hvis vi åbner øjnene og 
tænker en lille smule kreativt, så 
er der uanede eventyrmuligheder 
lige ude foran døren. Mikroeventyr 
behøver ikke at koste noget, det 
kan gøres på relativt kort tid og så 
giver det oplevelser og livsglæde. 
At cykle handler altså ikke kun 
om at flytte sig fra A til B, men 
også om at flytte sig mentalt.

Mona og Claus på 
tur i Rickshaw Forårsklargøring 

Hyggeligt temamøde med fælles spisning

Du er velkommen!
Temamøderne er for alle beboere i 
boligselskabet, og datoerne kan ses på 
kalenderen på fruehojgaard.dk

Næste temamøde bliver den 22. 
august 2019, hvor hele boligselskabet  
inviteres på cykel-picnic! Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.

Velkommen i cykelværkstedet
Husk også at du og din cykel er velkommen 
i cykelværkstedet under Brændgårdvej 
71. Åbningstiderne finder du ved 
indgangsdøren eller på hjemmesiden her: 
fruehojgaard.dk/brabeboer
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Foråret er sat ind, og det betyder, at dagene bliver længere og vejret mildere, så nu er det bare med at 
komme udenfor og få noget lys og nogle D-vitaminer. Her er en guide til, hvordan du nemt, hurtigt og 
billigt kan skabe dine egne hverdagseventyr.

1 LAV SNOBRØD 
TIL AFTENSMAD

Det er bare mega hyggeligt 
at lave snobrød! Det kan 
naturligvis gøres over 
gløderne fra det klassiske bål, 
men har I ikke lige en bålplads 
i afdelingen, så kan du også 
godt lave dem over grillen, 
hvis det er tilladt. Vil I have 
endnu mere eventyr, kan I 
også tage cyklerne og køre ud 
i det blå til et sted, hvor I kan 
lave snobrød over bål, fx. er 
der bålplads i Løvbakke Skov.

2 DEN SIMPLE: GØR NOGET 
ANDET END DU PLEJER

3 TILBRING NATTEN 
UNDER ÅBEN HIMMEL

En overnatning i shelter, telt eller under åben himmel kan være 
en helt fantastisk oplevelse. At kigge op i de funklende stjerner 
og vågne op til fuglesang gør sjælen glad. Og det kræver ikke de 
store forberedelser... Du kan jo vælge bare at rykke ud på altanen 
eller terrassen og sove, men husk at klæde dig på efter vejret. Har 
du børn med, så pak dem ekstra ind. Du kan naturligvis også finde 
et sted, hvor du kan sove i shelters eller slå et telt op. Se f.eks. 
Herning Kommunes naturlejrpladser: www.visitherning.dk/herning/
naturlejrpladser

Om du er på gåben, løber eller cykler, så kan 
det være et eventyr blot at tage en anden vej, 
end du plejer. Når du altid kører den samme vej, 
sætter du nemlig hjernen på automatpilot, og så 
kan du formentlig ikke engang huske turen. Få 
nye oplevelser og indtryk bare ved at gøre noget 
andet end dét, du plejer.

Pak tæpper, puder, brætspil og lidt til at hygge jer med, og slå 
jer ned et sted. Det kan være et sted på fælles-arealerne, ude 
i en park, skov eller plantage, eller det kan være hjemme på 
altanen. I kan også tage Ipad'en med ud og se en film.

5 PAK TÆPPE OG BRÆTSPIL

Opskrift på snobrød*
40 g smør
5 dl mælk
30 g gær
1 spsk sukker
3/4 tsk salt
500 g hvedemel
250 g grahamsmel, ølandshvede eller lign
3 spsk olivenolie
*opskrift fra valdemarsro.dk

TIP: Prøv snobrød med pølser, skinke, ost 
eller marmelade.

4  
Spis en is på en 
bænk med udsigt til 
smuk natur

SPIS IS 
MED UDSIGT

TAG PÅ
MIKROEVENTYR

FREMGANGSMÅDE:
Smelt smøret og rør mælk og 
gær i, tilsæt herefter resten af 
ingredienserne. Ælt dejen smidig 
og lad hæve 1 time.



I løbet af maj bliver de nye nedgravede affaldsmolokker 

vasket rundt omkring i afdelingerne. Det gøres én gang 

om året. 

Med din hjælp kan vi forebygge risikoen for lugtgener og 

fluer. Sørg for at binde en god knude på din affaldspose 

og undgå at lave huller i den, når du smider den i 

molokken.

Datoer for afvask af affaldsmolokker:

Den 2. maj:  Brændgårdsparken

Den 3. maj:  Birk Campus

Den 7. maj:  NorthCamp

  Klosterparken

  Aaparken 

  Storgården 

  Vævergården 

  Børglumparken

 

Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider
Der er lukket på følgende dage: 
Den 1 maj
Den 17. maj (St. Bededag)
Den 30-31. maj (Kr. Himmelfart)
Den 5. juni (Grundlovsdag) 
Den 10. juni (2. pinsedag)
Den 11. juni kl. 8-9.30

Ved akut behov uden for vores 
normale åbningstider, kan du ringe 
til vagttelefonen: 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 1. juni 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. 

  IDT
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#Glimt
Team Teatret i Herning har produceret 
et teaterstykke, som rykker teatret ud 
af sine vante rammer og ind i et ægte 
boligområde. 

Team Teatret tager dig med op og ned af 

trapper, ind og ud af døre i Brændgårdsparken 

og undersøger hvad menneskeliv egentlig er. 

I #Glimt møder du det virkelige levede liv, når 

du træder ind over dørtærsklen i hjemmene i 

Brændgårdsparken. Forestillingen er ikke egnet 

for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

#Glimt kan ses fra den 23. maj 2019 til den 14. juni 

2019 kl. 19.30 i Multihuset i Brændgårdsparken. Du 

kan købe billetter fra  70 - 190 kr. på hjemmesiden: 

www.teamteatret.dk/arrangement/glimt/

Affaldscontainere vaskes


