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Bliver det lettere at være almen?
Folketingsvalget i juni gav en ny Folketingsvalget i juni gav en ny 
regering, og regeringens boligminister regering, og regeringens boligminister 
Kaare Dybvad har for nyligt lovet, at Kaare Dybvad har for nyligt lovet, at 
den nye regering vil gøre det nemmere den nye regering vil gøre det nemmere 
for den almene boligsektor at bygge for den almene boligsektor at bygge 
nye boliger. nye boliger. 
Som det er lige nu, kan kommunerne Som det er lige nu, kan kommunerne 
opkræve en såkaldt tillægskøbesum, opkræve en såkaldt tillægskøbesum, 
når man som alment boligselskab når man som alment boligselskab 
vil udnytte en ejendom ud over den vil udnytte en ejendom ud over den 
aftalte bebyggelsesbegrænsning. aftalte bebyggelsesbegrænsning. 
Regeringen har sendt et lovforslag i Regeringen har sendt et lovforslag i 
høring, som skal gøre det muligt at høring, som skal gøre det muligt at 
undtage almene boligorganisationer undtage almene boligorganisationer 
fra at betale tillægskøbesummen. fra at betale tillægskøbesummen. 
Dét vil gøre det lettere at opføre Dét vil gøre det lettere at opføre 
nye almene boliger på grunde, nye almene boliger på grunde, 
som vi i forvejen ejer og har bygget som vi i forvejen ejer og har bygget 
på. Boligministeren vil endda gøre på. Boligministeren vil endda gøre 
endnu mere for at fremme alment endnu mere for at fremme alment 
boligbyggeri, og dét er noget, der boligbyggeri, og dét er noget, der 
glæder os her i boligselskabet. glæder os her i boligselskabet. 
I vores kommune kan vi se, at der I vores kommune kan vi se, at der 
opføres mange private lejeboliger. Ikke opføres mange private lejeboliger. Ikke 
et ondt ord om privat boligbyggeri, et ondt ord om privat boligbyggeri, 
men vi har i flere år ønsket at få men vi har i flere år ønsket at få 
bedre muligheder for at bygge bedre muligheder for at bygge 
almene boliger, og det ønske kan almene boliger, og det ønske kan 

måske gå i opfyldelse nu, hvor måske gå i opfyldelse nu, hvor 
flere almene boliger er et centralt flere almene boliger er et centralt 
omdrejningspunkt; boliger, der vel omdrejningspunkt; boliger, der vel 
at mærke er til at betale for alle at mærke er til at betale for alle 
befolkningsgrupper. befolkningsgrupper. 
Det skal ikke forlyde, at vi har Det skal ikke forlyde, at vi har 
noget imod konkurrence, for vores noget imod konkurrence, for vores 
boligorganisation er gearet til, at når og boligorganisation er gearet til, at når og 
hvis vi får lov, kan vi sagtens hamle op hvis vi får lov, kan vi sagtens hamle op 
med de private byggevirksomheder. med de private byggevirksomheder. 
Måske kunne svaret på fremtidens Måske kunne svaret på fremtidens 
boligbyggeri være, at almene og boligbyggeri være, at almene og 
private bygherrer går sammen, så der private bygherrer går sammen, så der 
bygges lige andele af alment og privat bygges lige andele af alment og privat 
boligbyggeri. Vi er i hvert fald mere boligbyggeri. Vi er i hvert fald mere 
end klar til den udfordring.end klar til den udfordring.

Glædelig jul til beboere, frivillige, Glædelig jul til beboere, frivillige, 
medarbejdere, samarbejdspartnere, medarbejdere, samarbejdspartnere, 
afdelingsbestyrelser og afdelingsbestyrelser og 
organisationsbestyrelse.  organisationsbestyrelse.  

Af Steen JonassenAf Steen Jonassen
FormandFormand
Boligselskabet FruehøjgaardBoligselskabet Fruehøjgaard  
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Nu har vi altså jul igen...
Julen er et tiltrængt afbræk fra vinterens mørke og kulde, og de fleste bruger julemåneden til at hygge 
lidt ekstra både i de små hjem, men også i fælleshusene rundt omkring i vores afdelinger. Det betyder, 
at der har været travlt rundt omkring med forberedelser, indkøb og praktik til julemarked, julefrokost, 
juletræsfest og meget andet. Her er et par glimt fra nogle af afdelingernes julearrangementer. 

Julemarked 

Brændgårdsparken

Juletræsfest 

Fruehøj Julehygge ved Åbent Hus i værkstedet

Aaparken

Julefrokost

Børglumparken

Julebingo 
Birk Campus
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fdelingen er helt fyldt op, 
fortæller centerlederen i sin 
indledende velkomsttale. 
Med udvidelsen kan 'Rehab', 

som det hedder i daglig tale, 
fortsat løfte opgaverne i ”det nære 
sundhedsvæsen”, hvor målet er 
at nedbringe antallet af akutte 
indlæggelser blandt ældre. 
- Vi vil specialisere os lidt mere 
for at være endnu bedre rustede 
til de opgaver, der kommer til os i 
fremtiden, så vi er meget lykkelige 
for den proces, vi har sat i gang.

Et rart sted at være
Formanden for Social og Sundheds-
udvalget, Anne Marie Søe var 
kommet for at klippe snoren til den 
nye fløj.
- Det har været vigtigt, at den nye 
arkitektur falder godt ind i den 
eksisterende, men det har også 
været vigtigt, at skabe et sted, hvor 
der er rart at være. Med den nye 
tilbygning er det lykkedes rigtig 
fint, sagde hun og takkede alle 
implicerede parter i byggeprojektet 
for indsatsen.
Herefter gik alle i samlet flok til den 
nye fløj, og da Anne Marie Søe havde 
klippet snoren, kunne hun sammen 
med gæsterne og de ansatte gå ind 
og se den flotte nye tilbygning.

Elsker sit arbejde
Hjem til dig’s udsendte mødte en 

sygeplejerske på rehabiliterings-
centeret, som har været ansat i 
mange år. Hun fortæller, at hun og 
de øvrige ansatte var lidt skeptiske 
i forhold til den nye fløj, men det 
er de ikke længere, for de hjælper 
hinanden.
- Det går faktisk rigtig fint, fortæller 
hun. - På en aftenvagt går vi ofte 
omkring 12.000 skridt, men jeg føler 
mig rigtig privilegeret over at have 
mulighed for at bevæge mig på mit 
arbejde. Jeg elsker mit arbejde. Vi 
har en enorm spændvidde i dét, 
vi laver til dagligt, og der er ikke to 
dage, der er ens, så det synes jeg er 
spændende.

Der er efterspørgsel på pladserne 
på Rehabiliteringscenter Herning, 
som med den nye tilbygning nu har 
i alt 40 værelser. 

Der var stor glæde at spore hos 
Centerleder Kirsten Nielsen, 
da hun i slutningen af oktober 
bød velkommen til indvielsen af 
en ny fløj med 10 nye værelser 
på Rehabiliteringscentret på 
Brændgårdvej. 

Plads til flere 
på "Rehab"

A
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Julen indbyder til hygge og giver anledning til at tænde mange stearinlys. Det betyder 
desværre også, at der er mange brande i private hjem i december. Derfor er det vigtigt, at både 
børn og voksne kender de typiske brandfarer og følger disse simple råd!

√ Sæt røgalarmer op - og/eller tjek dem du allerede har.

√ 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 væk fra små børn og husdyr.

√ Pas især på juledekorationer og adventskranse.

√ Sørg for, at juletræet 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!

X Tobaksrøg
X Radon 
X Partikler fra brænde-
ovne, stearinlys mm.

X Kemikalier fra møbler, 
maling, byggematerialer, 
rengøringsmidler mm.
X Støj

X Allergifremkaldende 
stoffer fra husdyr, 
husstøvmider, pollen og 
skimmelsvampe.

Læs mere på 
www.bolius.dk/
saadan-faar-du-et-
godt-indeklima-76964

ANDRE ÅRSAGER TIL DÅRLIGT INDEKLIMA KAN VÆRE

Du kan købe 
et hygrometer, 

i byggemarkeder, 
isenkræmmere og på 

nettet fra 35 kroner 
Tjek gerne 

luftfugtigheden 
dagligt. 

SÅ LUFT DOG UD! Om indeklimaet i din bolig

 

1) Luft ud med gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. 
    Luft også ud, når du laver mad og går i bad! 
2) Luk døren til badeværelset under og efter bad og tør op efter badet.
3) Sørg for at have låg på gryderne og tænd emhætten, når du laver mad.
4) Tør ikke tøj indendørs - det skaber høj luftfugtighed
5) Sørg for, at ALLE rum er opvarmet til 20-22 grader
6) Luk aldrig ventiler eller aftræk til 

Trivsel afhænger af et godt indeklima. Hvis der er for høj fugtighed i luften, 
skaber det et dårligt indeklima, hvor husstøvmider og skimmelsvampe stortrives. 

Hvis der vokser skimmelsvampe i din bolig, kan du opleve irriterede slimhinder, træthed, 
åndedrætsbesvær og hovedpine. Men før du går i panik, så husk, at der er mange andre ting, 
der kan give de samme symptomer.
Også boligen kan tage skade af for høj luftfugtighed. Fugt og skimmel kan sprede sig og i 
værste fald inficere hele boligen. Det er DIT ansvar at holde luftfugtigheden på et normalt 
niveau, som ifølge ekspert Rune Høgh fra Dansk Miljørådgivning bør være på 40-50 % i 
vinterperioden. Får du skimmelsvamp, fordi du ikke lufter ud eller opvarmer din bolig, så kan omkostningerne for 
udbedring af skaden pålægges dig. Tilstræb derfor at holde din luftfugtighed under 50% .
Ved at følge disse råd, er du hjulpet godt på vej!

VIDSTE DU 
at hver enkelt 
person i husstanden 
afgiver ca. 3 liter 
vand i døgnet, som 
skal ud af boligen.
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enne næsten umulige forestilling er virkeligheden for mange, 
der er diagnosticeret med en skizofren lidelse. De hører 
stemmer, ser noget, der ikke er der, og måske mærker de 
ligefrem noget, der ikke er der. 

Sådan er det for Ferry Moerkerk, som er diagnosticeret med 
skizofreni. Selv når han står og holder foredrag som ambassadør for 
landsindsatsen EN AF OS, står en kvinde et sted i rummet og taler 
grimt til ham. Hun er altid iklædt en lang hvid kjole, og hun viser 
aldrig sit ansigt, men hun er der hele tiden, dag ud og dag ind. 
- Jeg bliver så irriteret på hende, siger Ferry.
Alligevel formår han, med stoisk ro og ikke så lidt humor, at formidle 
sit budskab til et publikum, der er blæst bagover af hans historie, 
hans åbenhjertighed og hans karisma.

Går lige i hjertet
Henover efteråret har Boligselskabet Fruehøjgaard sammen med 
FællesBo, Plads Til Forskel og SIND afholdt en række workshops, 
hvor Jette Dupont fra PsykInfo Midt med sit indsigtsfulde indlæg 
har gjort bestyrelsesmedlemmer, frivillige og beboere klogere på, 
hvad psykisk sygdom og sårbarhed er. Jette har hver gang haft 
en oplægsholder med fra EN AF OS. Alle workshops har været en 
succes, hvor foredragsholderens historie er gået lige i hjertet på 
tilhørerne.

- Det var bare en super fantastisk aften, personligt var det et af de 
bedste foredrag, jeg har været til. 🙏Ferry´s historie var lige fra hjertet.

Dét skriver Heidi Andersen på Facebook efter foredraget.

Nedbryde tabu
Vi har tilbudt disse workshops med det formål at øge viden, 
forståelse og rummelighed hos vores bestyrelser, frivillige, 
beboere og ansatte. Som almen boligorganisation, der huser 
rigtig mange mennesker, har vi et udpræget ønske om at være 
med til at øge den almene danskers viden om psykisk sygdom 
for at fremme forståelse og nedbryde fordomme. Det er vores 
oplevelse, at der er blevet taget rigtig godt imod vores tilbud, 
og vi er stolte af, at vi med denne workshoprække når hele 
vejen rundt med vores budskab. Til januar afholdes de sidste to 
workshops for ansatte i FællesBo og Boligselskabet Fruehøjgaard.

Det samlede deltagerantal i alle arrangementer er 527, og vores 
budskab er nået ud til omkring 300 forskellige mennesker. 

D

Workshops skal være med til at
bryde tabuet
Forestil dig, at du konstant bliver forfulgt… Af en stemme, 
en skikkelse, som hele tiden taler til dig… fortæller dig, 
at du er dum, grim og uduelig. Ville du blive distraheret? 
Ulykkelig? Vred?

Psykisk sygdom er en udfordring for folkesundhed i Danmark.
Faktisk rammes en ud af fem danskere af psykisk sygdom i løbet af et år.

Psykisk sygdom vedkommer derfor os alle
Kilde:  www.en-af-os.dk/en-af-fem

1AF5

Ferry Moerkerk fra EN AF OS og 
Jette Dupont fra PsykInfo Midt taler 
om psykisk sygdom og sårbarhed
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Fra dilettant 1993

orsdag den 7. november var der igen temaaften 
i boligselskabet. Frivillige havde dækket borde 
og taget sig af alt det praktiske forarbejde, så de 
knap 60 gæster bare kunne sætte sig til bords 

og koncentrere sig om aftenens 
foredrag. Og selv om temaet 
var døden, så handlede Herdis 
Hansens foredrag mindst lige så 
meget om livet, og det gav både 
livslyst og stof til eftertanke. 

- Det er de færreste af os, der 
taler om døden. Selv om døden 
er en livsbetingelse for os alle, 
så er det noget, der for mange er 
utroligt svært at tale om - også selv om man faktisk er 
døende. 
Aftenens foredragsholder Herdis Hansen er 
Hospicechef på Anker Fjord Hospice, og hun har 
efterhånden en del erfaring med døden eller rettere 

sagt med livet, når det ebber ud. 
Rådet fra Herdis var klart og tydeligt: Tal med dine 
nærmeste om døden, mens der stadig er god tid. Ved 
at få taget hul på den svære samtale om døden, kan 

alle parter få afklaret nogle ting, 
så den sidste del af livet bliver 
en god tid, og man får truffet de 
vigtige beslutninger i tide. 

Martin Luther er kendt for at 
have sagt, at man skal tale om 
døden, når den er langt væk, så 
man kan fokusere på livet, når 
døden er tæt på. Det er kloge 
ord. At få snakket om døden 

giver nemlig afklaring og ro, så der er plads til livet – 
om det synger på sidste vers eller ej.

Du kan læse mere hos Etisk Råd:
https://livetsafslutning.etiskraad.dk/

Ingen er garanteret
et langt liv...
En temaaften, der satte tanker igang om at italesætte
døden for at skabe mere plads til livet!

T
Vi forbereder os på rigtig 
mange ting her i livet, 

men vi er faktisk ikke særligt gode 
til at forberede os på døden, for 
den konfronterer os med vores 
ultimative magtesløshed
                       Herdis Hansen

"

Selvom emnet var 
grav-alvorligt til årets 
sidste temamøde, så 
var der masser af smil 
og godt humør blandt 
gæsterne. Det kan også 
være livsbekræftende 
at snakke om døden.
Næste temamøde 
bliver den 28. januar.



Nyt fra administrationen

Ændrede åbningstider 
Uge 52 samt uge 1

Åbent fra kl. 9-12: Den 23., 27., + 29. dec
Lukket: Den 24.- 26/12, 31/12 og 1/1

Ved akut behov uden for åbningstid, 
ring til vagttelefonen: 70 33 30 70

Idéer til bladet
Har du et tip til en god, rørende eller 

sjov historie til næste blad, så send det 
senest den 24/1 2020.

   Boligselskabet Fruehøjgaard
   Aaparken 2, DK-7400 Herning
   Tlf: 76 64 66 00 
   Mail: post@fruehojgaard.dk

Digital post 
Tilmeld dig digital kommunikation på 
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. 

Boligselskabet Fruehøjgaard 
ønsker alle en rigtig god jul!

Send til 

Julehygge i
pavillonen
I Boligselskabet Fruehøjgaard er vi 
så heldige at have 7 frivillige sociale 
viceværter, og her i december mødtes de 
i Klosterparkens hyggelige pavillon for at 
ønske hinanden en glædelig jul. 
De frivillige sociale viceværter er til for at 
hjælpe dig som beboer i boligselskabet.
Vil du læse mere om vores frivillige sociale 
viceværter, så gå ind på hjemmesiden
fruehojgaard.dk/om-os/frivillige-sociale-
vicevaerter 


