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Frivillig klar
til at hjælpe

Madspild til fællesspisning

Økotryk, Skjern

Fruehøjgaard og fremtiden
Fremtiden kommer uanset hvad vi
mener om det. Vi kan ikke stoppe
den, men vi kan forholde os til den.
At se ind i krystalkuglen og sammen
tage bestik af situationen er en
nødvendig handling i en ”levende”
organisation, som skal og vil have
fremdrift. Flere og flere får øjnene op
for FNs verdensmål, som fremover
vil blive et stort tema. Vi skal bruge
disse mål som overordnet ramme for
udviklingen af vores boligselskaber,
og det er en vedvarende proces.
Inddragelse af medarbejdere
og afdelingsbestyrelser i denne
proces bliver uomtvistelig. Stærkere
samarbejde med kommuner og
andre boligselskaber om bestemte
temaer vil blive en del af fremtiden,
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som vi som bestyrelse skal forholde
os til. Boligsocialt arbejde, internt og
eksternt samarbejde med NGO’er vil
blive en del af hverdagen for ethvert
boligselskab. Vi har tidligere i vores
historie vist at have både evne og vilje
til at håndtere sådanne udfordringer.
Det både kan og vil vi også i vores tid.
Fremtiden tilhører os!

Af Steen Jonassen
Formand
Boligselskabet Fruehøjgaard
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Forrygende foredragsaften
En ældre kvinde med en barnevogn gæstede Boligselskabet Fruehøjgard til temaaften i januar, og hun gav
et forrygende foredrag. Hvert år afholder boligselskabet 2-4 temamøder, hvor alle beboere er velkomne.

Endnu et temamøde blev en
succes. Foredraget med Anne
Helene gjorde tilsyneladende
indtryk på de beboere, der havde
taget turen til Aaparken for at høre
om hendes vandretur ned gennem
Jylland. - Og tak for dejlig mad. Det
smagte helt vidunderligt, skrev en
beboer efter mødet.

Fra vanvittig ide til virkelighed
Tirsdag den 28. januar havde
boligselskabet besøg af Anne
Helene Krabsmark Jensen, som
efter en hjerneblødning og 5
operationer, besluttede sig for at
tage turen fra Skagen til Kruså… til
fods.
Hun havde sagt til sin mand, da hun
stod overfor den sidste operation,
som ikke var helt uden risiko, at
hvis hun overlevede, så ville hun
gøre noget vanvittigt, ikke mindst
for at bevise overfor sig selv, at hun

kunne.
Som sagt så gjort. Med en
barnevogn som eneste ”følgesvend”
gik Anne Helene over 400 km på
22 dage, og sikke en fortælling,
Anne Helene kunne levere.
Tilhørerne var fængslet i de knap
to timer, foredraget varede, for
Anne Helenes historie var både
spændende, sjov og rørende, og
hun fortalte den med så megen
indlevelse, at der blev både grinet
og grædt.

Hvor der er vilje, er der vej
Siden den lange vandretur i 2006
har Anne Helene hvert år gået
en lang tur. Anne Helene har
efterhånden holdt mange foredrag,
og budskabet er entydigt: Uanset
hvor svært livet kan føles, så er der
en vej ud på den anden side. Dét er
Anne Helene et levende bevis, hvis
du spørger hende. Hun har et rigtig

godt liv i dag trods al den modgang
og hendes mands død, men det er
også, fordi hun vil det. Hvor der er
vilje, er der vej, lyder et gammelt
ordsprog.
- Tænk lyse tanker, tænk opad. Der
er en vej fremad, lød de vise ord fra
Anne Helene.
- Er der noget, du gerne vil gøre, så
gør det nu, for lige pludselig kan det
være for sent, sluttede hun.

Næste temamøde
I 2020 har Boligselskabet Fruehøjgaard planlagt yderligere et
temamøde den 17. marts, hvor beboerne inviteres med på bustur til
Møltrup optagelseshjem. Tilmelding
foregår via www.fruehojgaard.dk/
moltrup senest den 10. marts.
Du kan også kontakte Sara Terp
Uhre, hvis du vil høre mere om
temamøderne eller tilmelde dig
på gammeldags manér.

ER DU IKKE TILMELDT DIGITAL
KOMMUNIKATION, SÅ GØR DET PÅ
FRUEHOJGAARD.DK/VAERD-VIDE.
Så får du invitationer til temamøder
tilsendt direkte til din indbakke.
Vil du vide mere om temamøderne, så
kontakt Sara Terp Uhre
på tlf. 24 64 30 80

3

Om at tage et socialt ansvar

og om udvidelsen af service og drift
I Boligselskabet Fruehøjgaard synes vi, at det er vigtigt at
tage et socialt ansvar. Det gør vi på flere måder.
Blandt andet hjælper vi uddannelsesinstitutioner
ved at stille praktik- og elevpladser til rådighed.
– Mennesker er vores vigtigste ressource.
Vi lever af at yde en service, og den service
afhænger af vores medarbejdere, så vi
tager gerne en tørn, når det handler om
at uddanne unge mennesker til gode
servicefolk, siger Birgitte Juhl,
direktør i boligselskabet.

Praktikanten blev ansat

F

lemming Kristiansen er ikke
helt ny i Boligselskabet
Fruehøjgaard. Han startede som
praktikant i januar 2019 og er den
første af sin slags her i boligselskabet.
Birgitte Juhl takkede faktisk nej, da
Flemming ringede og spurgte, om
han måtte sende sit CV, men efter lidt
overvejelse fik hun kolde fødder og
kaldte ham til samtale. Renoveringen
på Fruehøj optog mange ressourcer,
så måske kunne boligselskabet
alligevel godt bruge en praktikant. I
mellemtiden havde Flemming dog
fået andre tilbud, så det var med
lidt forbehold, at han kom ind til en
samtale med direktøren.
Heldigvis passede kemien, og
resten er historie, for efter endt
praktik, er Flemming blevet ansat
i en tidsbegrænset stilling frem til
renoveringen på Fruehøj slutter i
februar 2021. I januar afsluttede han
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sin uddannelse og kan nu kalde sig
bygningskonstruktør.
- Jeg er ansat halvt i byggeri og
halvt i drift, så min opgave bliver at
sørge for, at der ikke er noget, der
falder ned mellem stolene, fortæller
han. Han skal blandt andet være
tovholder på en udvidelse af Fyret,
samt på en renovering af Søndergade
i samarbejde med driftschefen.
Flemming er oprindeligt uddannet
murer, og har arbejdet i dét fag i
mere end 10 år. – Jeg startede som
fejedreng i en murerforretning, da jeg
var 13, så da jeg blev 30, tænkte jeg,
at nu var det på tide at prøve noget
andet, siger han. Og det giver ham
en fordel i jobbet, at han har været på
begge sider, både som håndværker
på byggepladsen og nu på den
anden side som bygherre. – Jeg kan
rigtig godt lide at være på denne
side, siger han om sin nye stilling i

Boligselskabet Fruehøjgaard.
Flemming Kristiansen er 34 år, bor i
Herning sammen med Kate og deres
to drenge på 3 og 5 år. I sin fritid går
han på jagt, ser en masse fodbold
og er en værre spasmager, så han er
vellidt blandt kollegaerne på kontoret.

Praktikant
nu ansat
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Elev i Serviceafdelingen

I

efteråret var Boligselskabet
Fruehøjgaard så heldige
at have Thomas Godsk Stagsted
i erhvervspraktik i 6 uger i
serviceafdelingen. Han er i gang med
at tage en erhvervsgrunduddannelse.
Nu er han tilbage i boligselskabet.
Denne gang som elev på Fyret, hvor
han startede i januar og skal være i
de næste 2 år. Indimellem skal han
også sidde på skolebænken, og så
må de andre undvære ham på Fyret.

men jeg har lyst til at prøve det hele
af. Jeg vil gerne lære så meget som
muligt både uddannelsesmæssigt,
men også personligt.
Der er én ting, som ikke falder
Thomas så let: Det er nyt for mig
at skulle være kontaktopsøgende
og udadvendt. Det er noget, jeg
lige skal vænne mig til, fortæller
han. – Men det er jo en del af jobbet
at skulle snakke med beboerne,
og det kan jeg faktisk godt lide.

Meget at lære

Faldet godt til

Thomas har allerede været med til
syn, klargøring af flyttelejligheder,
været med til at løse serviceopgaver
og så har han været med det grønne
team rundt i afdelingerne. Indtil videre
er den unge mand på 19 somre glad
for at være i boligselskabet: - De første
4 uger har været travle. Der er meget
nyt at lære og mange nye indtryk,

Tonen kan indimellem være lidt ”frisk”
blandt boligselskabets servicefolk,
men Thomas er helt med på jargonen.
Han føler, at han er faldet til. - Jeg
kører med dem alle sammen, og
det gør, at jeg lærer nogle vidt
forskellige ting og samtidig lærer
dem bedre at kende hver især.
Thomas var glædeligt overrasket

over, at han fra første dag skulle
have helt nyt arbejdstøj og sit
eget værktøj: - Det blev jeg rigtig
glad for, og det har været med til,
at jeg følte mig godt taget imod.
Når Thomas er færdig som elev, kan
han vælge at læse videre til
ejendomsservicetekniker.

Elev

Bestyrelsen har bestemt, at boligselskabets tømrerafdeling lukkes,
og at tømrerne i stedet bliver en del af serviceafdelingen. Målet
er at styrke serviceafdelingen yderligere, og i den forbindelse skal
Fyret ombygges, så der er plads til at huse de ekstra folk,

Fyret som
skal udvides
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Bekæmpelse af madspild

kan også komme dig til gode!
Lukker du ørerne, når der bliver snakket om klima?
Så er det måske på tide, at du lytter, for her er noget, der også handler om dig!

D

anskerne er for alvor gået ind i
kampen mod madspild.
I 2019 blev 249,8 ton mad reddet
fra skraldespanden i Wefoods
madspildsbutikker. Flere aktivister
kæmper, heriblandt initiativet Danmark
mod Madspild, hvis mål om at halvere
madspild i Danmark inden 2030,
tager afsæt i FNs Verdensmål for
bæredygtig udvikling.
Madspild er nemlig en af de store CO2
syndere og handler ikke bare om, hvad
der går til spilde i de private hjem.
Det handler om spildet i hele kæden,
dvs. under dyrkning og produktion,
transport og håndtering. Ved at
arbejde sammen, kan vi tage store
skridt i kampen mod madspild.
Virksomhederne har et ansvar
Mange dagligvarebutikker har sat ind
med tiltag for at stoppe madspild, og
det er noget, de med tiden er blevet
rigtig dygtige til.
I Rema 1000 på H. P. Hansens vej i
Herning har Simon Mortensen arbejdet
i 8 år. Han fortæller, at de i butikken har
været gode til at sætte madvarerne

ned, inden de når sidste salgsdato. - Vi
har også indgået et samarbejde med
Mad til Herning, fortæller han. Mad til
Herning er et initiativ, som arbejder for
at mindske madspild og madfattigdom
ved at sælge mad, som butikkerne
ikke kan sælge, til billige penge.
Mod madspild i Børglumparken
I Børglumparken har de også slået
lyttebøfferne ud og gør noget aktivt for
at bekæmpe madspild.
Sidste år etablerede de et samarbejde
med den lokale Netto, hvorfra de hver
torsdag modtager mad, som er ved
at nå sidste salgsdato. Maden bruges
blandt andet til fællesspisning hver
fredag, og resten uddeles til beboerne
torsdag eftermiddag.
Til gavn for alle - også for klimaet
.- Vi har en helt formel og nedskrevet
aftale med Netto. Ordningen, som
vi kalder "Mod Madspild" handler
for os om at bidrage til at mindske
ressourcespild, om bæredygtighed og
om klimaaftryk, og det hele fungerer
så fint, netop fordi man kommer af

SÅDAN KAN DU UNDGÅ MADSPILD DERHJEMME
• Planlæg dine indkøb, og køb kun den mad, der er behov for.
• Spis lokale produkter, så skal de ikke holde sig længe under transport.
• Bliv bedre til at bruge rester i nye retter, men hold øje med
holdbarheden
• Opbevar maden rigtigt, så den ikke bliver dårlig før tid
• Køl madrester hurtigt ned, eller frys dem evt. i små pakker.

6

I Danmark smides årligt
700.000 ton mad ud, mens
der på verdensplan dør 15
millioner børn af sult

ideelle årsager, og fordi alle gerne vil
være med til at reducere madspild
og mindske klimaaftrykket. Og så
gør vi det til en hyggestund, så det
ikke bare gavner klimaet, men også
fællesskabet, fortæller bestyrelsen.
I Børglumparken har beboerne faktisk
arrangementer i fælleshuset 5 dage
om ugen, og det er altsammen
med til at styrke sammenholdet og
stemningen i afdelingen.
Det er frivillige beboere, der
sammen med afdelingsbestyrelsen
er tovholdere og hjælpere på de
forskellige aktiviteter og initiativer i
afdelingen. Mange hjælper også til, når
der uddeles "Mod Madspild" - og alle
bakker op med deres gode humør og
påskønnelse.
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MUAAZ er klar til at give en

hjælpende hånd
Døren bliver åbnet i lejligheden i Aaparken, og Muaaz
byder velkommen. Snart står en lille yndig pige med
et smil på læben og spørger nysgerrigt: Hvem er du?
Stuen er badet i sollys, og i loftet over sofaen hænger
lyserøde balloner med glimmer. – Det er fra Emmas
fødselsdag, griner Muaaz forklarende og hiver i
ballonerne for at demonstrere, at de sidder godt fast.

Et liv i Danmark
Muaaz Said er kurder fra Syrien. Han er 34 år gammel
og har boet i Danmark siden 2015. Først boede
familien på Fruehøj, og nu er de flyttet til Aaparken.
Familien består af Muaaz, Hadil og Emma på 3.
- Før jeg kom hertil, havde jeg hørt om Danmark, at
det var et flot land og om demokratiet. Det synes jeg
godt om.
Muaaz er oprindeligt uddannet elektriker i Syrien,
men hans uddannelse er ikke helt tilsvarende den
danske, og han har derfor ikke kunnet få job som
elektriker. Da han først kom til Danmark, startede han
derfor i praktik ved KIFA Plast i Herning.
Han var siden rundt på cykel med sin ansøgning og
sit CV mange steder. Heldigvis havde han hurtigt
heldet med sig og fik job hos Midtjysk Fornikling, som
han har haft siden sommeren 2016.
Han arbejder som smed i værkstedet, hvor han
blandt andet svejser og reparerer ophæng. – Det er et
job, som jeg er meget glad for. Jeg kan godt lide, at
hver dag ikke er ens.

Vigtigt at lære sproget
Muaaz har gjort meget ud af at lære dansk. - Jeg
synes, at det er vigtigt at lære sproget, når man
kommer til et andet land, for det er en forudsætning
for, at man kan snakke med andre mennesker og
forstå hinanden. Jeg har gået på sprogskole og har
også lært en del dansk gennem danskere, som jeg
har lært at kende blandt andet i min praktikperiode,
på min arbejdsplads og via frivilligt arbejde. Jeg
kan godt lide kontakten med andre mennesker, og
jeg snakker meget med for eksempel naboer og
kollegaer. Det er også en af grundene til, at jeg har
lært så mange at kende, mens jeg har boet her.

Vil gerne hjælpe andre
Sidste år blev Muaaz frivillig social vicevært i
Boligselskabet Fruehøjgaard, fordi han gerne vil
hjælpe andre og lære nye mennesker at kende.
- Frivilligt arbejde er meget populært her i Danmark,
og jeg kan godt lide ideen. Der er plads til, at jeg
kan lave noget andet ved siden af mit almindelige
arbejde, siger han.
Muaaz har allerede hjulpet beboere både på Fruehøj
og i Aaparken med ting som at flytte møbler og sætte
lamper op, og han vil gerne hjælpe flere. Har du brug
for Muaaz' hjælp, eller vil du læse mere om vores
frivillige viceværter, så kig ind på fruehojgaard.dk/
om-os/frivillige-sociale-vicevaerter

Muaaz og hans familie deltager ofte i boligselskabets
arrangementer og foredrag.
I august var hele familien
med på cykelpicnic.

Fra dilettant 1993
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Sang for Sindet - Nyt kor starter op

LIDT

Undersøgelser viser, at sang kan højne livsglæde, skabe fællesskabsfølelse,
styrke koncentrationen og selvværdet samt skabe indre ro og overskud. Nu
har Foreningen SIND i samarbejde med Den Jyske Sangskole skabt et kor for
psykisk sårbare og deres pårørende.
Sang for Sindet er et kor for dig, som har brug for et lyspunkt i hverdagen og et
frirum til bare at være den, du er. På Den Jyske Sangskole er rammerne trygge,
og her kan du holde fri fra hverdagens udfordringer.
Du må gerne følges med en ven, veninde, familiemedlem, støtteperson eller
lignende til kor. Koret ledes af en fast sangkonsulent, og indholdet tilpasses
deltagerne.
Sang for Sindet mødes hver tirsdag fra kl. 15.30-16.30 på Den Jyske
Sangskole, Nørregade 7D i Herning. Første gang er den 18. februar. Du kan
tilmelde dig ved line@denjyskesangskole.dk eller ringe på tlf. 22 70 46 63. Det
er også okay bare at møde op. Det er gratis og kræver ingen erfaring.

AF
HVERT

Signe Svendsen gæster Multihuset
Multihuset på Brændgårdvej 81 danner tirsdag den 25. februar rammen om en
”hjemmebanekoncert” med Signe Svendsen.
Koncerten er kommet i stand i samarbejde med BL og ROSA – Dansk Rock Samråd,
som i 2018 første gang lancerede projektet ”Musik På Hjemmebanen”.
Ideen er at trække musikken og kulturen helt ind i lokalområdet, nærmere bestemt
i Multihuset, som normalt huser fælles arrangementer som fællesspisninger og
banko. Brændgårdsparkens fælleshus gøres altså til en intim koncertramme på
beboernes hjemmebane, hvor de får mulighed for at komme helt tæt på Signe
Svendsen, som blev landskendt, da hun sammen med Rollo & King vandt Melodi
Grand Prix 2001 med "Der står et billede af dig på mit bord". Siden har hun turneret
landet rundt både med sit eget band og med Niels Hausgaard, og beboerne i
Boligselskabet Fruehøjgaard kan glæde sig til at opleve en unik koncert med Signe,
som gør en dyd ud af at skabe en direkte kontakt med sit publikum.
Frivillige i Brændgårdsparken har stået for at sælge billetter og laver også mad til
afdelingens beboere inden koncerten, så der er grobund for en hyggelig aften.
Der er fuldstændigt udsolgt til koncerten.

Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider
Den 5. marts: Lukket fra 8.15-9.15
Den 25. marts: Lukket fra 8-9.30
Den 6.-8. april: Åbent fra kl. 9-12
Den 9.-13. april: Lukket pga. påsken
Den 30. april: Lukket fra 8.15-9.15
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 31/3 2020.
Send til

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.
Her får du også besked, hvis vi har

nogle spændende arrangementer på
programmet.

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.

