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en frivillig

10
Glædelig jul fra 
alle os til alle jer

Når året går på hæld, er det oplagt at Når året går på hæld, er det oplagt at 
kaste et blik tilbage på året, der gik. kaste et blik tilbage på året, der gik. 
2022 har været et svært år på 2022 har været et svært år på 
mange områder. Corona, krig og mange områder. Corona, krig og 
store prisstigninger har udfordret store prisstigninger har udfordret 
velfærdssamfundets fortælling om, velfærdssamfundets fortælling om, 
at i morgen er bedre end i går, og at i morgen er bedre end i går, og 
usikkerhed og utryghed har præget usikkerhed og utryghed har præget 
verdenen igennem lang tid. Det kan ikke verdenen igennem lang tid. Det kan ikke 
undgå at sætte sine spor i samfundet undgå at sætte sine spor i samfundet 
og hos den enkelte borger. Man kan vist og hos den enkelte borger. Man kan vist 
godt sige, at optimismen er svækket.godt sige, at optimismen er svækket.

I Boligselskabet Fruehøjgaard har vi I Boligselskabet Fruehøjgaard har vi 
også kunnet mærke krisen. Inflationen også kunnet mærke krisen. Inflationen 
har blandt andet betydet, at vi har måttet har blandt andet betydet, at vi har måttet 
opgive ikke bare ét, men flere af vores opgive ikke bare ét, men flere af vores 
planlagte byggerier, og det forplanter sig planlagte byggerier, og det forplanter sig 
i vores økonomi, hvilket i sidste ende går i vores økonomi, hvilket i sidste ende går 
ud over vores lejere, fordi vi er nødsaget ud over vores lejere, fordi vi er nødsaget 
til at sætte huslejen op. til at sætte huslejen op. 

Men i skrivende stund har vi netop Men i skrivende stund har vi netop 
underskrevet kontrakterne på ikke underskrevet kontrakterne på ikke 
mindre end to byggerier på henholdsvis mindre end to byggerier på henholdsvis 
Tingvej i Herning med 39 boliger og Tingvej i Herning med 39 boliger og 
Toftevænget i Ikast med 64 boliger.Toftevænget i Ikast med 64 boliger.

De stigende priser har også gjort det De stigende priser har også gjort det 
svært for mange af vores beboere at svært for mange af vores beboere at 
få økonomien til at hænge sammen. få økonomien til at hænge sammen. 
Vi har heldigvis i boligselskabet nogle  Vi har heldigvis i boligselskabet nogle  
kompetente frivillige, som gerne kompetente frivillige, som gerne 
vil hjælpe, og som tilbyder gratis vil hjælpe, og som tilbyder gratis 
økonomisk rådgivning og hjælp til stort økonomisk rådgivning og hjælp til stort 
og småt. De vil gerne gøre livet lidt og småt. De vil gerne gøre livet lidt 
lysere for andre, og det er vi dem meget lysere for andre, og det er vi dem meget 
taknemmelige for.taknemmelige for.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til Jeg vil gerne benytte lejligheden til 
at sige tak for i år og ønske alle vores at sige tak for i år og ønske alle vores 
beboere, frivillige, medarbejdere og beboere, frivillige, medarbejdere og 
samarbejdspartnere en rigtig glædelig samarbejdspartnere en rigtig glædelig 
jul, samt et godt nytår. Jeg håber, at det jul, samt et godt nytår. Jeg håber, at det 
kommende år vil bringe mere stabilitet kommende år vil bringe mere stabilitet 
og tryghed i verden. og tryghed i verden. 

Tanker om året, der gik

Boligselskabet Fruehøjgaard 

Aaparken 2, DK-7400 Herning

Tel. 76 64 66 00

Mail: post@fruehojgaard.dk

       fruehojgaard.dk

       facebook.com/fruehojgaard

Kontortid*:

Mandag-onsdag...... kl. 08.00-16.00

Torsdag........................... kl. 08.00-17.00

Fredag*.............................kl. 08.00-13.00

*Telefon: Man.-ons. 8-14, tors. 8-17, 
fre. 8-12. Serviceafd. træffes fra kl. 7

Hjem til dig

Ansvarshavende:

Formand Bjarne Krog 

Redaktion:

Hanne Skov

Carina Kjærsgaard

Lay-out og tryk:

Fruehøjgaard

Økotryk, Skjern
    Vi bruger Økotryk, fordi de værner om         
    miljøet ved at bruge 100 % vind-energi,                      
    kun anvender vegetabilske og kobolt-     
    frie farver og bruger færre kemikalier.

Oplag: 

2250 stk

Af Bjarne Krog
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard
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Tema: Sparetips

I november havde vi et temamøde for I november havde vi et temamøde for 
beboere i boligselskabet, der handlede beboere i boligselskabet, der handlede 
om sparetips til hverdagen. Indeklima-om sparetips til hverdagen. Indeklima-
ekspert Thomas Lyngvad gav gode ekspert Thomas Lyngvad gav gode 
tips til at spare på el, vand og varme. tips til at spare på el, vand og varme. 
Christian Søgaard fra Økonomisk Christian Søgaard fra Økonomisk 
Paraply inspirerede til at komme i Paraply inspirerede til at komme i 
gang med et husholdningsbudget, gang med et husholdningsbudget, 
og Lena Holt fortalte om, hvordan og Lena Holt fortalte om, hvordan 
hun genbruger grøntsagsrester til hun genbruger grøntsagsrester til 

gendyrkning. gendyrkning. 
Derudover havde vi hyret kokken Uffe Derudover havde vi hyret kokken Uffe 
Kjeldgaard Truelsen fra Køkkenkultur, Kjeldgaard Truelsen fra Køkkenkultur, 
som underviste i sund og budgetvenlig som underviste i sund og budgetvenlig 
madlavning, og sammen med 14 madlavning, og sammen med 14 
beboere fra forskellige afdelinger beboere fra forskellige afdelinger 
lavede han 5 lækre retter til aftenens lavede han 5 lækre retter til aftenens 
gæster. Det var en oplevelse uden lige gæster. Det var en oplevelse uden lige 
både for dem, der var med på kurset, både for dem, der var med på kurset, 
og for dem, der kom og smagte maden og for dem, der kom og smagte maden 
om aftenen. om aftenen. 
”Vi var lidt i tvivl, om vi overhovedet ”Vi var lidt i tvivl, om vi overhovedet 
kunne lære noget nyt”, indrømmede kunne lære noget nyt”, indrømmede 
nogle af de frivillige fra madholdet i nogle af de frivillige fra madholdet i 
Børglumparken. Dét kunne de. ”Vi fik da Børglumparken. Dét kunne de. ”Vi fik da 
flere fifs og lærte at lave mayonnaise”, flere fifs og lærte at lave mayonnaise”, 
sagde Lisa med et smil. sagde Lisa med et smil. 
Angelique fra Birk var også begejstret: Angelique fra Birk var også begejstret: 
”Jeg har lært at lave mad på andre ”Jeg har lært at lave mad på andre 
måder, og at der findes sundere og måder, og at der findes sundere og 
billigere alternativer”.billigere alternativer”.
Kaj, Kjeld og Bjarne havde det også Kaj, Kjeld og Bjarne havde det også 
hyggeligt i deres lille tremandsgruppe, hyggeligt i deres lille tremandsgruppe, 
der stod for at lave hønsesalat, og de der stod for at lave hønsesalat, og de 
var godt tilfredse med resultatet.var godt tilfredse med resultatet.

Den økonomiske krise 
rammer alle, og nok 
især dem, der i forvejen 
er økonomisk pressede, 
men nu ser det ud til, at 
inflationskurven er knækket 
for første gang i år, og det er 
jo glædeligt!
Dog ændrer det ikke på, at 
inflationen fortsat er enormt 
høj, og at mange må spinke 
og spare for at få det til at 
hænge sammen.

Thomas' tips!
Spar 10-15% af dit varmeforbrug 
ved at skrue ned fra 22 til 19 gr.

Sørg for frisk luft i din bolig. 
Hold friskluftventilerne åbne og 
luft ud med gennemtræk 3x5 
minutter om dagen, hvis der ikke er 
ventilationsanlæg.

Spar på vandet ved at tage 
færre og kortere bade. Sænk 
temperaturen på vandet ved bad 
og håndvask.

Hold øje med fugtigheden. Sørg 
for frisk luft og hold temperaturen 
på mindst 18 grader i boligen. Køb 
fx et termometer med hygrometer. 

Fyld (op)vaskemaskine og 
tørretumbler helt op, brug dem 
mindre og sluk evt. for elapparater 
på standby.

CHRISTIAN SØGAARD: 

Derfor skal du bruge tid 
på at lave et budget...

Et budget er et redskab til at følge med i dit eget liv 
og lave tilpasninger. Det lærer dig noget om, hvad du 
i virkeligheden bruger tid og penge på og giver dig en 
fornemmelse af, hvad du bør gøre lige om lidt. Desuden 
giver et budget tryghed og færre bekymringer!

Sådan gør du budgetlægning til en god oplevelse:
- Vælg en dag om ugen som din finansdag.
- Sæt dig med en god kop kaffe.
- Åbn google.dk og søg på “Husholdningsbudget”.
- Tilret budgettet løbende og afstem med virkeligheden. 

Find et budgetskema her:
www.bankly.dk/budgetskema/husholdningsbudget

BRUG FOR HJÆLP? 
Kontakt FrivilligHjælper Signe Riis på tlf. 24 25 52 63 
eller udviklingskonsulent Sara Uhre på tlf. 24 64 30 80

Er du  i tvivl om, hvordan du sikrer et godt indeklima og sparer 
på energien i din bolig, så tjek de gode råd på sparenergi.dk.
Har du tekniske spørgsmål, så kontakt vores serviceafdeling.
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Kort og godt 
  i Boligselskabet Fruehøjgaard

Nyt fra Serviceafdelingen

I serviceafdelingen på "Fyret" sidder 7 
medarbejdere klar til at servicere dig, når du 
som beboer ringer ind og skal have repareret 
noget i din bolig. 
Per 1. november har vi ansat to nye 
medarbejdere. 
Den ene er Flemming Olesen. Flemming 
er 42 år, uddannet elektriker og bor uden 
for Vorgod Barde med sin kæreste og to 
børn. "Indtil videre har jobbet været, som jeg 
forventede, og jeg er blevet taget rigtig godt 
imod af både beboere og kollegaer", siger 
Flemming om sin nye stilling.
Den anden medarbejder er en "gammel 
kending". Vi er nemlig så heldige at have 
fået Gert Rasmussen tilbage i folden efter 
at han i et års tid har prøvet græsset på den 
anden side. "Det var ikke ligeså godt, som hos 
Fruehøjgaard", siger Gert, der er 39 år og bor i 
Snejbjerg med sin kone og to drenge. Gert har 
været ansat i boligselskabet i 6 år i alt.

 

TILMELD DIG DIGITAL KOMMUNIKATION
OG FÅ CHANCEN FOR AT VINDE 
BIOGRAFBILLETTER

I Boligselskabet Fruehøjgaard arbejder vi hele tiden på at 
blive bedre. Derfor vil vi også gerne kommunikere mest 
muligt digitalt med dig, for på den måde kan vi passe på 
dine penge uden at gå alt for meget på kompromis med den 
gode service - og samtidig kan vi passe på miljøet!
Når du er tilmeldt digital kommunikation, får du 
informationerne hurtigere, og du modtager invitationer til 
vores temamøder.

Tilmeld dig digital kommunikation på fruehojgaard.dk/
vaerd-vide eller kontakt administrationen.

Vi trækker lod blandt de *beboere, der tilmelder sig i 
perioden 20. december 2022 - 31. januar 2023 om et gavekort 
til biografen. 

VI VIL GERNE HØRE DIN HISTORIE! 

Hvis du savner historier og interviews fra din afdeling 
i Hjem til dig eller på Facebook, så send os dit forslag 
eller kontakt os. 
Vi kommer også gerne forbi og laver et indslag i din 
boligafdeling.

MØD OS på www.facebook.com/fruehojgaard

Gert Flemming

*Beboere, der endnu ikke er tilmeldt digital kommunikation, og som er flyttet ind før den 15/12 2022
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Mere natur og fællesskab

I Boligselskabet Fruehøjgaard arbejder vi på at få mere natur og fællesskab ind i vores 
boligområder, blandt andet ved at hjælpe afdelingsbestyrelser og frivillige med at realisere 
deres gode ideer. Senest har Klosterparken fået penge af Nordeafonden til et grønt projekt, og 
Birk Campus har sendt en ansøgning til samme fond omkring et større projekt i afdelingen. 

BLOMSTRENDE FÆLLESSKAB

I efteråret blev der taget "første spadestik" 
til Klosterparkens nye blomsterhave, som 
bliver indviet til foråret. Begivenheden blev 
fejret med sandwich og kaffe for beboere og 
naboer. 
Klosterparken har fået støtte fra Nordea-
fonden til at lave en blomsterhave med 
forårsløg og stauder, der skal være med til 
at øge biodiversiteten. Ønsket er at skabe en 
lille oase til glæde for dyr, insekter og ikke 
mindst beboere. Alle beboere kan deltage 
i havegruppen, som påtager sig at passe 
haven. På den måde kan haven være med til 
at styrke fællesskabet i afdelingen samtidig 
med, at den fremmer trivsel og livsglæde. 

De unge i Birk Campus oplever, at udendørsarealerne 
mangler variation, naturoplevelser og mere klart 
definerede rum, som indbyder til aktivitet og fællesskab. 
Det fremgik på afdelingsmødet i september, at der var et 
stort ønske om at gøre noget ved udearealerne.

Afdelingsbestyrelsen i Birk Campus har samarbejdet 
med Studenterforeningen om projektet og har udpeget 
Asbjørn Pank, der er beboer i Birk og medlem af 
bestyrelsen i Studenterforeningen, som tovholder. 

På rekordtid fik Asbjørn engageret en gruppe frivillige til 
en workshop omkring projektet, og i samarbejde med 
boligselskabets udviklingskonsulent Sara Terp Uhre blev 
der sendt en ansøgning til Nordeafonden i starten af 
november. Nu går Asbjørn og de andre frivillige og håber 
på at få bevilget pengene til at realisere projektet, som 
har flere formål.

Blandt andet skal projektet bidrage til at skabe mere 
natur og øget biodiversitet ved at få flere blomster og 
buske ind i landskabet og dermed skabe flere levesteder 
for dyr og insekter i området.

Derudover skal der skabes udendørs faciliteter 
som forbedrer opholds-, oplevelses- og 
aktivitetsmulighederne. Der er blandt andet planer om 
bålplads, udendørs fitness, volleyball-bane, basketball-
bane, fodboldbane, plæne til udendørs yoga samt borde 
og bænke. Altsammen noget, der indbyder til andre 
former for fællesskaber, end dem, der er i forvejen.

De unge studerende har selv ansvaret for at engagere 
og organisere frivillige til projektet, og målet er derfor 
også at sikre deltagelse og lokal forankring samt at 
understøtte fællesskab og øget mental, fysisk og social 
trivsel.

Klosterparken

FRIVILLIGE KRÆFTER I Birk Campus
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Jeg kan bare 
godt lide at 
gøre en forskel 
På Grundtvigsvej i en af de nyrenoverede boliger bor Lone Olesen. Hun er formand for 
afdelingsbestyrelsen på Fruehøj. En rolle, der tilkom hende ved et tilfælde, men som hun er 
kommet til at sætte stor pris på.

Glad for at bo på Fruehøj
Lone er født i København men har boet det meste af sit 
liv i Herning og omegn. "Jeg havde lige et par ungdomsår 
i Horsens men flyttede tilbage til Herning, da jeg mødte 
mine børns far. Da vi blev skilt, flyttede jeg i rækkehus i 
Vildbjerg med mine tre drenge, og da de to fløj fra reden, 
flyttede jeg til Fruehøj. Det er 11 ½ år siden. Først tænkte 
jeg, at her ville jeg ikke bo. Det var ikke, før jeg kom hjem 
og kunne visualisere, hvordan lejligheden ville se ud med 
mine egne møbler, at jeg ombestemte mig. Det er jeg jo 
glad for nu, og allerede på det tidspunkt, vidste jeg, at det 
skulle renoveres. Der gik dog lige 8½ år", griner hun. 

Under perioden med genhusningen, boede Lone 
nærmest i papkasser på Brorsonsvej i et halvt år, for hun 
har samlet en del ting gennem årene, fortæller hun.
. 
"Jeg følte mig slet ikke tilpas i genhusningsboligen, og 
jeg savnede sådan min egen lejlighed", husker hun. Så 
der var stor gensynsglæde, da Lone endelig flyttede 

tilbage i sin egen lejlighed. ”Her er virkelig blevet dejligt 
efter renoveringen. Jeg tror, at jeg er den i vores gård, der 
bruger min altan allermest”, griner hun. 
Lone kan også mærke, at indeklimaet er blevet meget 
bedre. ”Jeg er så glad for mit ventilationsanslæg. Der 
var ret fugtigt i lejligheden før renoveringen, og der var 
skimmelsvamp på væggene inde i det ene værelse”, 
fortæller hun. Det er der heldigvis ikke længere. 

Kom i bestyrelsen ved et tilfælde
"En dag, da jeg tilfældigt snakkede med en fra bestyrelsen 
om bestyrelsesarbejdet, blev jeg spurgt, om det ikke var 
noget for mig. ”Det var der ikke meget arbejde ved, fik jeg 
at vide, og sådan blev jeg overtalt. Men det har jo grebet 
lidt om sig, for pludselig blev jeg formand, og der var 
meget, jeg skulle sætte mig ind i og følge op på, men det 
gør mig egentlig ikke noget. Det stresser mig ikke”. 

”Jeg synes, at vi har en velfungerende bestyrelse og en 
god arbejdsfordeling. Alle byder ind med noget og gør 
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det, de brænder for. Vi fungerer og supplerer hinanden 
rigtig godt, og vi er fælles om de store afgørelser. Jeg vil 
ikke bestemme, selvom jeg er formand”, siger hun. Lone 
kan dog godt lide at have styr på tingene, så derfor står 
hun for meget af det administrative.
 
Mærkesagerne
”Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at de ting, vi 
gør i bestyrelsen, tilgodeser flest muligt. Afdelingen 
skal være for alle”, erklærer Lone, men hun erkender 
også, at Rom ikke blev bygget på én dag. Og så er hun 
meget bevidst om, at det er svært at gøre alle tilfredse 
i en afdeling, hvor der er mere end 300 lejligheder, og 
hvor folk er vidt forskellige. ”Det er nok en af de største 
udfordringer”, siger hun eftertænksomt. ”...fordi der jo 
er mange hensyn at tage, både hvad angår forskellige 
behov, men også økonomi, regler og miljøhensyn”.

”Vi prøver at være åbne omkring det, vi gør, og hænger 
blandt andet information op på opslagstavlen ved 
storskrald. Der hænger for eksempel referater fra 
bestyrelsesmøder og info om Frivilligbanken, Aktiv 
Tirsdag og boligselskabets FrivilligHjælpere”.

Det er også vigtigt for Lone og bestyrelsen, at de ikke 
agerer politibetjente. ”Jeg har ingen interesse i at rende 
rundt og dunke folk oveni hovedet. Jeg vil gerne være 
foregangsmand og argumentere for de gode ideer, 
for alting behøver ikke at være, som det plejer. Der må 
gerne ske noget nyt, og vi vil rigtig gerne engagere og 
inddrage beboerne mere. Derfor håber jeg også, at flere 
vil være med i vores Frivilligbank, kontakte os eller bruge 
vores postkasse, hvis de har nogle gode ideer og input til 
tiltag eller arrangementer i afdelingen. Vi vil gerne gøre 
beboerne stolte af at bo på Fruehøj."
 
Det handler om mennesker
”Hvordan hænger dit arbejde i bestyrelsen sammen 
med den, du er?” spørger vi Lone. Hun dvæler lidt ved 
spørgsmålet og tænker sig om. ”Jeg troede nok bare, 
at jeg skulle være med til et par bankospil, og så var 
det ligesom det”, griner hun. ”Men jeg har fundet ud af, 
at der er meget mere i det. Jeg bruger hjernen på en 
helt anden måde, end jeg er vant til på arbejdet, og det 
kan jeg rigtig godt lide. Jeg prøver at være visionær og 
nytænkende, og her kan jeg også bruge mine kreative 
evner”.

”Mit liv har altid handlet meget om mennesker. Jeg har 
været i hjemmeplejen i 18 år, og før det var jeg dagplejer. 
...Og bestyrelsesposten handler jo faktisk også om 
mennesker. 
Jeg kan bare godt lide at gøre en forskel for andre, og jeg 
synes, at det har givet mig endnu mere styrke og tro på 
mig selv”.

6  skarpe til Lone

Dit livs største begivenhed?
At få mine børn – det kan jeg ikke komme udenom. 
De betyder alt for mig – og nu er der jo også kommet 
børnebørn.

Dit yndlingssted?
Min stue – her slapper jeg af, har gæster og hygger 
med familien.

Din yndlingsbeskæftigelse?
At snakke (griner hun) – og så kan jeg rigtig godt lide 
at male. 

Dit favorit rejsemål?
Jeg kommer vist ikke udenom Tyrkiet – der har jeg 
været mindst 15 gange.

Din favorit forfatter?
Jeg elsker alle former for krimier og har læst meget af 
Nick Carter.

Hvad vil du helst huskes for?
At være sød, rar og hjælpsom overfor andre.
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TEMA: Frivillighed

Nu har de ”frivillige sociale viceværter” fået nyt navn, 
fordi flere af de frivillige oplevede, at der opstod 
forvirring om, hvorvidt de var viceværter i boligselskabet 
eller socialrådgivere fra kommunen. Derfor lavede 
boligselskabet tidligere på året en konkurrence, hvor vi 
bad beboerne om hjælp til at finde et nyt navn. Vi fik rigtig 
mange gode forslag, og det vil vi gerne sige tak for. Det 
er de frivillige hjælpere selv, der har fundet vinderen, som 
blev Malene Sjøgren fra Brændgårdsparken. 

De frivillige hedder nu "FrivilligHjælperne".  Navnet siger 
noget om dét, som de frivillige står for. De er frivillige, og 
de hjælper andre, og det var også tanken bag forslaget, 
fortæller Malene Sjøgren. Og netop det åbenlyse ved 
navnet var en af grundene til, at forslaget blev valgt.

Alle kan få brug for hjælp
Malene kendte godt til de frivillige hjælpere i forvejen og 

har selv benyttet sig af hjælpen ved en enkelt lejlighed: 
"Jeg skulle have sat en elektrisk skinne op, og så fik jeg 
hjælp af Henning, så det blev gjort rigtigt. Det turde jeg 
alligevel ikke selv, og Henning ved, hvad han snakker om", 
siger hun.

"Jeg synes, at det er et ret fint projekt, fordi de frivillige 
kan træde til i de tilfælde, hvor opgaven er udenfor 
servicemedarbejderens arbejdsområde. Man kan jo godt 
stå i den situation, hvor man ikke har nogen til at hjælpe 
sig, eller man kan have brug for en at snakke med eller 
hjælp til økonomien. Jeg kan godt lide ideen med, at 
der er mange forskellige frivillige, der alle kan noget 
forskelligt, for på den måde kan de hjælpe bredt".

"Jeg synes, at det er vigtigt at få budskabet ud, og jeg tror, 
at det nye navn kan være med til at udbrede budskabet, 
fordi folk så forstår, hvad det handler om", slutter Malene.

FrivilligHjælperne
står til rådighed for alle beboere

De frivillige står til rådighed for beboere i boligselskabet med hver deres kompetencer. Nogle 
hjælper med praktiske ting, og andre hjælper for eksempel med at læse og forstå papirer 
eller med økonomisk og anden rådgivning om stort og småt. 

     Henning har efterhånden hjulpet mange 
beboere med forskellige praktiske ting, og 
så er han også altid god for en snak.

<

Nogle gange om året 
mødes de frivillige til 

erfa-møde, hvor de 
drøfter ideer til, hvor-

dan projektet kan 
udvikles og hører 

forskellige oplæg til 
inspiration

>
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En af vores nyeste 
”Frivillighjælpere” 
er Signe Riis. Signe 
hjælper primært med 
økonomisk rådgivning, 
og det er der hårdt brug 
for især i disse tider, 
hvor forbrugspriserne 
er steget voldsomt, 
og mange er under 
økonomisk pres.

Signe har haft en lang 
karriere som lærer på 
Hammerum Efterskole, 
og senere blev hun leder 
af skolen. Hun har derfor 

især stor erfaring med unge mennesker, og da hun blev 
spurgt, om hun ville være FrivilligHjælper i boligselskabet 
og hjælpe andre med økonomien, tøvede hun ikke med at 
sige ja.

”Jeg synes, at det med at hjælpe mennesker med økonomi 
er ret spændende, og da jeg netop var blevet færdig med 
noget andet frivilligt arbejde, så var tidspunktet gunstigt”, 
siger Signe.
Signe kan hjælpe med budgetter og økonomi, og hvis du 
har nogle andre udfordringer, så vil hun også gerne prøve 
at hjælpe med det. Signe kan kontaktes på tlf. 24 25 52 63.

Udover Signe har vi også 9 andre FrivilligHjælpere, som 
står til rådighed og hjælper med forskellige ting. Nogle 
hjælper med praktiske ting, som at reparere cykler, hænge 
hylder, lamper eller billeder op, mens andre fx tilbyder 
rådgivning, hjælper med at læse og forstå dokumenter, 
forsikringspapirer, MitID m.m.

Du kan læse mere om vores FrivilligHjælpere, og hvad 
de hver især kan hjælpe dig med, hvis du går ind på 
boligselskabets hjemmeside www.fruehojgaard.dk/
frivillighjælperne.

Hvis du har ekstra overskud i din hverdag og lyst til at 
hjælpe andre, kan du også selv blive FrivilligHjælper. 
Kontakt Sara Terp Uhre på tlf. 24 64 30 80, hvis du vil vide 
mere.

Hvem er vores frivillige?

Signe Riis hjælper primært 
med økonomisk rådgivning

Kontakt de frivillige:

FrivilligHjælperne er helt almindelige mennesker, der af et godt hjerte har valgt at bruge 
deres fritid på at hjælpe andre. Vi ved, at det er en tillidssag at bede om hjælp, men vi kan kun 
anbefale at tage kontakt.

GRATIS RÅDGIVNING I MULTIHUSET
Hver anden onsdag (ulige uger) fra kl. 14-16, kan 
du møde op på Brændgårdvej 81 og få gratis 
rådgivning - økonomisk eller anden, en snak og 
en kop kaffe.

Lena Holt
Tlf. 20 46 36 02
*fx ledsagelse, bisidder, besøg, 
læse og forstå breve 

Muaaz Said
Tlf. 91 17 92 07
*praktisk hjælp

Aage Voigt
Tlf. 91 17 83 25
*fx hjælp til at forstå breve m.m

Bodil Sønderkjær
Tlf. 20 94 82 41
*fx bisidder, økonomi, it, forsikring,  

Henning Hansen
Tlf. 92 43 71 19
*praktisk hjælp, fx hænge hylde op

Fawzi og Jehan 
(Cykelværksted, Brændgård)
SMS  51 53 99 08
*reparerer cykler

Lisbeth Jakobsen
Tlf. 92 43 51 48
*Aktiv Tirsdag (Fruehøj) og rådgivning

Signe Riis
Tlf. 24 25 52 63 
*Bl.a. økonomisk rådgivning

Heidi Andersen (Kun Aaparken)
Tlf. (Opdateres snarest)
*Bl.a. lettere praktiske opgaver og 
"besøgsven".
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Julekort fra nær og fjern

Fruehøj

Brændgårdsparken

Aaparken

Klosterparken

Julehygge i Klosterparken af Bodil Sønderkjær

Birk Campus
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Børglumparken

Dalgasparken

Decembernat på Dalgas Allé af Ole Kildevang Kristensen

Smuk himmel over Hyvildhus af Viola Lund

Julefrokost 
i Børglum-
parken af 
Torben Ringsø

Hyvildhus

Glædelig jul 
fra alle os 
til alle jer



Nyt fra administrationen

Ændrede åbningstider
Lukket: Den 23.- 26. samt 31. dec.
Begrænset åbningstid:
Uge 52: Åbent fra kl. 9.00 - 12.00
5. januar: Lukket fra kl. 11.00 - 13.00
Uge 7: Åbent fra kl. 9.00 - 12.00 

Du kan følge med i aktuelle åbnings-
tider på fruehojgaard.dk/kontakt

Uden for åbningstid kan du 
ved AKUT behov ringe til 
vagttelefonen på tlf.: 70 33 30 70

FrivilligHjælperne
I vores boligselskab er vi så heldige, at 
helt almindelige mennesker har valgt 
at være frivillige hos os. De tilbyder 

at hjælpe beboere med forskellige 
ting. Læs mere på fruehojgaard.
dk/frivillighjælperne eller kontakt 
boligselskabet for at høre mere.

Nye ansigter
 
   Gert Rasmussen
   Servicetekniker

   Flemming Olesen
   Servicetekniker

Idéer til bladet
Kender du til en anderledes, sjov, 
sød, sørgelig, lærerig eller på anden 
måde berigende historie, som du 

har lyst til at dele i Hjem til dig? 
Så ring på tlf. 76 64 66 04 eller 
skriv til: ckp@fruehojgaard.dk. 
Deadline for næste blad 
er den 1. marts 2023.  

Digital post 
Tilmeld dig digital post under 
digital kommunikation på 
fruehojgaard.dk/vaerd-vide

Min Bolig - selvbetjening 24/7
Få adgang til dokumenter, 
der vedrører dit lejemål. 
Du kan logge ind via 
fruehojgaard.dk/minbolig.
Adgangskoden står på din 
huslejeopkrævning.

Julen indbyder til hygge, og hvis du er en af dem, der tænder mange stearinlys, så skal du 
være opmærksom. Antallet af brande topper i vintermånederne, og derfor er det vigtigt, at 
både børn og voksne kender de typiske brandfarer og følger disse simple råd!

√ Tjek at din(e) røgalarm(er) virker.

√ Gå aldrig fra et tændt stearinlys.

√ Hav altid vand i nærheden.

√ Den der tænder, slukker!

√ Brug stabile stager, som ikke kan brænde.

√ Placer ikke levende lys tæt på let antændelige.
   materialer - og hold dem væk fra små børn og husdyr.

√ Pas især på juledekorationer og adventskranse.

√ Hvis du har juletræ, så sørg for, at træet er så friskfældet  

   som muligt. Opbevar det udendørs evt. i vand, indtil det   
   skal bruges.

√ Brug en juletræsfod, der kan fyldes med vand.

√ Anbring lysene på juletræet, så flammen ikke kan
   antænde grene og pynt. Husk at slukke lysene - før de                
   brænder helt ned.

√ Pas ekstra på, når juletræ og dekorationer er blevet                                  

   knastørre.

√ Bliv i køkkenet, mens du laver mad og stil ikke brandbare  
   ting fra dig på komfuret.
.

Du ønskes en BRANDGOD JUL!


