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t godt beboerdemokrati er vigtigt t godt beboerdemokrati er vigtigt 
for en velfungerende almen for en velfungerende almen 
boligorganisation. Det er blandt boligorganisation. Det er blandt 

andet derfor, at vi arbejder på at styrke andet derfor, at vi arbejder på at styrke 
samarbejdet mellem bestyrelserne. samarbejdet mellem bestyrelserne. 
I efteråret var alle bestyrelser inviteret I efteråret var alle bestyrelser inviteret 
til et fælles erfamøde for at inspirere, til et fælles erfamøde for at inspirere, 
motivere og skabe relationer på tværs motivere og skabe relationer på tværs 
af afdelingerne. Et tiltag, som vi har i af afdelingerne. Et tiltag, som vi har i 
sinde at holde fast i. Måske kunne det sinde at holde fast i. Måske kunne det 
også være relevant at inddrage hele også være relevant at inddrage hele 
repræsentantskabet for at give repræsentantskabet for at give demdem  
et indblik i de ting, der foregår rundt et indblik i de ting, der foregår rundt 
omkring i de forskellige afdelinger og omkring i de forskellige afdelinger og 
på den måde gøre afstanden kortere på den måde gøre afstanden kortere 
og ikke mindst klæde dem på til og ikke mindst klæde dem på til 
det årlige repræsentantskabsmøde. det årlige repræsentantskabsmøde. 
Repræsentantskabet er jo faktisk vores Repræsentantskabet er jo faktisk vores 
øverste myndighed.øverste myndighed.

Parallelt med denne indsats, har vi Parallelt med denne indsats, har vi 
også sat en anden indsats i gang, som også sat en anden indsats i gang, som 
på mange måde hænger uløseligt på mange måde hænger uløseligt 
sammen med førnævnte. I bestyrelsen sammen med førnævnte. I bestyrelsen 
har vi især i det seneste år haft ekstra har vi især i det seneste år haft ekstra 
stor fokus på økonomisk, social og grøn stor fokus på økonomisk, social og grøn 

bæredygtighed. Vi havde i november bæredygtighed. Vi havde i november 
en workshop med en gruppe beboere, en workshop med en gruppe beboere, 
der kom med ideer til, hvordan vi der kom med ideer til, hvordan vi 
i boligselskabet kan arbejde med i boligselskabet kan arbejde med 
bæredygtighed, og til marts skal vi have bæredygtighed, og til marts skal vi have 
endnu en workshop. endnu en workshop. 

En ting, der blev nævnt igen og igen på En ting, der blev nævnt igen og igen på 
workshoppen var ideen om fællesskabet. workshoppen var ideen om fællesskabet. 
Den grundlæggende tanke bag almene Den grundlæggende tanke bag almene 
boliger er netop fællesskabet, og boliger er netop fællesskabet, og 
udviklingen af boligselskabet i en mere udviklingen af boligselskabet i en mere 
bæredygtig retning, er en opgave, som bæredygtig retning, er en opgave, som 
vi kan løfte i fællesskab. Så hvis du vi kan løfte i fællesskab. Så hvis du 
læser dette, og tænker, at du har nogle læser dette, og tænker, at du har nogle 
ressourcer, kompetencer eller interesser ressourcer, kompetencer eller interesser 
på et område, hvor du kunne bidrage til på et område, hvor du kunne bidrage til 
bæredygtighed i din afdeling, så tag fat i bæredygtighed i din afdeling, så tag fat i 
din bestyrelse med dine ideer.  din bestyrelse med dine ideer.  

Løfte i fællesskab
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Stemmen er rolig, smilet er hjerteligt, og øjnene er Stemmen er rolig, smilet er hjerteligt, og øjnene er 
opmærksomt rettet mod den, hun taler med. For Lena er opmærksomt rettet mod den, hun taler med. For Lena er 
medmenneskelighed en selvfølge...medmenneskelighed en selvfølge...
Selvom det er mere end 2 år siden, hun blev frivillig Selvom det er mere end 2 år siden, hun blev frivillig 
i Boligselskabet Fruehøjgaard, er det endnu ikke så i Boligselskabet Fruehøjgaard, er det endnu ikke så 
mange beboere, hun har været i kontakt med på grund mange beboere, hun har været i kontakt med på grund 
af pandemien. Dét håber hun dog ændrer sig, for fra den af pandemien. Dét håber hun dog ændrer sig, for fra den 
2. marts vil hun stå til rådighed for beboere på kontoret i 2. marts vil hun stå til rådighed for beboere på kontoret i 
Multihuset onsdage i ulige uger mellem kl. 14-16, og det Multihuset onsdage i ulige uger mellem kl. 14-16, og det 
er bestyrelsen i Brændgårdsparken glade for: er bestyrelsen i Brændgårdsparken glade for: 
"Vi er i bestyrelsen meget positive overfor det her tilbud "Vi er i bestyrelsen meget positive overfor det her tilbud 
til boligselskabets beboere, og vi håber, at det vil komme til boligselskabets beboere, og vi håber, at det vil komme 
rigtig mange til gavn, ikke mindst her i afdelingen. Det rigtig mange til gavn, ikke mindst her i afdelingen. Det 
er jo et fantastisk tilbud, der er for alle, og så er det er jo et fantastisk tilbud, der er for alle, og så er det 
endda gratis. Vi vil gøre, hvad vi kan for at give Lena endda gratis. Vi vil gøre, hvad vi kan for at give Lena 
de bedste forudsætninger her i vores lokaler", udtaler de bedste forudsætninger her i vores lokaler", udtaler 
Brændgårdsparkens formand, Karsten Nielsen.Brændgårdsparkens formand, Karsten Nielsen.

En kreativ jazzet sjæl med grønne fingreEn kreativ jazzet sjæl med grønne fingre
Privat bor Lena i Vildbjerg. Hun er 42 år, mor til en pige Privat bor Lena i Vildbjerg. Hun er 42 år, mor til en pige 
på 7 år, og så er hun vild med at gå i haven. "Haven er på 7 år, og så er hun vild med at gå i haven. "Haven er 
mit fristed og terapirum, plejer jeg at sige. Her lader jeg mit fristed og terapirum, plejer jeg at sige. Her lader jeg 

op. Jeg er lige gået i op. Jeg er lige gået i 
gang med at gendyrke, gang med at gendyrke, 
og jeg drømmer om og jeg drømmer om 
at få et drivhus i min at få et drivhus i min 
have. Jeg ved ikke lige, have. Jeg ved ikke lige, 
om det bliver i år... Jeg om det bliver i år... Jeg 
kan også godt lide at kan også godt lide at 
læse og lave kreative læse og lave kreative 
ting, og musik betyder ting, og musik betyder 
rigtig meget for mig. rigtig meget for mig. 
Jeg lytter ofte til musik Jeg lytter ofte til musik 
derhjemme og går også derhjemme og går også 
tit til koncerter. Hvis jeg tit til koncerter. Hvis jeg 
virkelig skal slappe af virkelig skal slappe af 
herhjemme, så er det herhjemme, så er det 
med kaffe, cognac og med kaffe, cognac og 
jazz på P8 – så er jeg jazz på P8 – så er jeg 
rigtig i mit es".rigtig i mit es".

Frivilligt arbejde har givet mig så megetFrivilligt arbejde har givet mig så meget
Lena blev frivillig i boligselskabet i sensommeren 2019, Lena blev frivillig i boligselskabet i sensommeren 2019, 
da hun var i gang med at skrive sin bachelor. da hun var i gang med at skrive sin bachelor. 
"Jeg var på udkig efter nyt frivilligt arbejde, og da jeg så "Jeg var på udkig efter nyt frivilligt arbejde, og da jeg så 
boligselskabets opslag på frivillignet.dk, vidste jeg, at boligselskabets opslag på frivillignet.dk, vidste jeg, at 
det var et match. Jeg har lavet masser af frivilligt arbejde det var et match. Jeg har lavet masser af frivilligt arbejde 

i de sidste 20 år, i de sidste 20 år, 
blandt andet i blandt andet i 
genbrugsbutikker, genbrugsbutikker, 
som uddannet som uddannet 
samarit ved Dansk samarit ved Dansk 
Folkehjælp, som Folkehjælp, som 
ferielejrleder og ferielejrleder og 
meget andet. I meget andet. I 
nogle perioder har nogle perioder har 
det været mere end det været mere end 
i andre, men jeg i andre, men jeg 
har altid haft gang i har altid haft gang i 
noget, for det giver noget, for det giver 
mig mig såså meget. Man  meget. Man 
kan noget andet kan noget andet 
med et frivilligt med et frivilligt 
arbejde, end man arbejde, end man 
kan med et betalt kan med et betalt 
job, og jeg har stor job, og jeg har stor 
grad af frihed i mit frivillige arbejde her i boligselskabet. grad af frihed i mit frivillige arbejde her i boligselskabet. 
Det passer mig godt.Det passer mig godt.

"Jeg havde møde med bestyrelsen i starten af februar, og "Jeg havde møde med bestyrelsen i starten af februar, og 
de var meget åbne og interesserede, så det er jeg utroligt de var meget åbne og interesserede, så det er jeg utroligt 
glad for. Det er vigtigt at sige, at jeg kommer som uvildig, glad for. Det er vigtigt at sige, at jeg kommer som uvildig, 
og jeg har tavshedspligt – også over for bestyrelsen og og jeg har tavshedspligt – også over for bestyrelsen og 
ansatte i boligselskabet. Og alle er velkomne - også dem, ansatte i boligselskabet. Og alle er velkomne - også dem, 
der bor i andre afdelinger. Uanset om du har brug for én, der bor i andre afdelinger. Uanset om du har brug for én, 
der bare lytter, hjælp til at læse breve fra myndigheder, der bare lytter, hjælp til at læse breve fra myndigheder, 
hjælp til telefonopkald eller hvad som helst andet, så kig hjælp til telefonopkald eller hvad som helst andet, så kig 
ind. Hvis jeg ikke kan hjælpe, så kan jeg henvise til nogen, ind. Hvis jeg ikke kan hjælpe, så kan jeg henvise til nogen, 
der kan. Der er ikke noget, der er for småt, og hvis du bare der kan. Der er ikke noget, der er for småt, og hvis du bare 
er nysgerrig på, hvad jeg er for en giraf, så kom ind og sig er nysgerrig på, hvad jeg er for en giraf, så kom ind og sig 
hej".hej".

Lena ser det som en fordel, at hun har arbejdet et par år Lena ser det som en fordel, at hun har arbejdet et par år 
som socialrådgiver i Ikast/Brande Kommune. "Det har som socialrådgiver i Ikast/Brande Kommune. "Det har 
givet mig erfaring og viden, der kan komme beboerne til givet mig erfaring og viden, der kan komme beboerne til 
gavn. Men jeg har ikke noget tilhørsforhold til kommunen gavn. Men jeg har ikke noget tilhørsforhold til kommunen 
i mit arbejde som frivillig, og jeg sagsbehandler ikke. Jeg i mit arbejde som frivillig, og jeg sagsbehandler ikke. Jeg 
er her kun for at lytte til og vejlede beboerne. Jeg glæder er her kun for at lytte til og vejlede beboerne. Jeg glæder 
mig meget til at komme i gang, og jeg håber, at der er mig meget til at komme i gang, og jeg håber, at der er 
mange, der har lyst til at benytte det gratis tilbud".mange, der har lyst til at benytte det gratis tilbud".

Læs mere om de frivillige sociale viceværter på 
www.fruehojgaard.dk/frivilligesocialeviceværter
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Nyt tiltag for alle beboere
Lena giver råd om stort og småt i Multihuset

Fra den 2. marts vil Lena være at finde på Brændgårdvej 81 onsdage i ulige uger fra kl. 14-16, hvor hun Fra den 2. marts vil Lena være at finde på Brændgårdvej 81 onsdage i ulige uger fra kl. 14-16, hvor hun 
som frivillig tilbyder vejledning til beboere i Boligselskabet Fruehøjgaard, og hvor alle er velkomne med som frivillig tilbyder vejledning til beboere i Boligselskabet Fruehøjgaard, og hvor alle er velkomne med 
stort som småtstort som småt

Lena elsker at være i haven, 
som er hendes fristed

Lena kan nu træffes i Multihuset 
onsdage i ulige uger fra 14-16.
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Kort nyt

Processen med at finde en ny driftschef og direktør 
for Boligselskabet Fruehøjgaard er sat i gang, og vi 
forventer at have ansættelserne på plads omkring 
maj 2022.
Der er afholdt interviews med såvel personale som 
bestyrelse samt nedsat et ansættelsesudvalg, som i 
samarbejde med en ekstern konsulent skal sikre, at 
vi får ansat de helt rigtige personer.

Anders Bang-Udesen og Kenneth Olesen er per 3. 
januar ansat som serviceteknikere i Boligselskabet 
Fruehøjgaard. Måske har du allerede hilst på dem?
Begge medarbejdere indgår i boligselskabets 
serviceteam, som har til huse på "Fyret" i Afdeling 
Fruehøj og servicerer samtlige af vores afdelinger. 
Tak fordi du tager godt imod vores medarbejdere!

Anders Bang-Udesen kommer fra 
en stilling som ambulanceredder 
ved Falck og Region Midt. Han er 
tidligere uddannet tømrer og bor i 
Herning sammen med sin kone og 
deres 3 drenge.

Kenneth Olesen er uddannet tømrer 
og har arbejdet med faget siden 
1993. Han bor sammen med sin 
kæreste og deres sammenbragte 
børn i Tjørring.

Nye ansigter

Ansættelse af 
driftschef og direktør

Anders Bang-Udesen

Kenneth Olesen

  DU FINDER OS PÅ WWW.FACEBOOK.DK/FRUEHOJGAARD

OG VÆR SIKKER PÅ AT FØLGE MED I:

> Nyheder fra Boligselskabet Fruehøjgaard
> Invitationer til fx temamøder og arrangementer
> Inspiration og information fra din og andre afdelinger
> Jobopslag, ændrede åbningstider, konkurrencer m.m.

Følg Boligselskabet Fruehøjgaard på
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I den almene sektor bor der alle slags mennesker, og det 
er netop en af styrkerne. Men mangfoldighed sætter også 
ofte vores rummelighed og tolerancetærskel på prøve, for 
vi er jo meget forskellige som mennesker, og vi har hver 
vores måder at gebærde os på. Det sker, at vi støder på 
mennesker, som vi opfatter som anderledes, og det kan 
aktivere både fordomme og negative forventninger.
Derfor forsøger vi at gøre en indsats i boligselskabet for 
at skabe større viden, forståelse og tolerance og bidrage 
til, at tabuer og fordomme brydes, blandt andet ved at 
sætte fokus på relevante temaer ved vores temamøder. 
Temaerne bliver bestemt ud fra beboeres ønsker, og 
frivillige melder sig til at hjælpe med det praktiske og 
være værter. 

Temamøde om angst 3. marts
Den 3. marts holder vi temamøde om angst, hvor Jette 
Dupont Lauritsen fra PsykInfo Midt vil gøre os klogere 
på angst, og en ambassadør fra ÉN AF OS vil dele sin 
personlige fortælling om, hvordan det er at leve med 

angst. Det er Lisbeth Jakobsen, frivillig i Aktiv Tirsdag, der 
er værtinde i Fælleshuset på Fruehøj denne aften.

Fremtidige temamøder
Nåede du ikke at melde dig til temamødet den 3. marts, 
så er næste temamøde allerede den 3. maj, hvor du kan 
glæde dig til et spændende foredrag af Anne Grethe 
og Helge, der fortæller om deres ture på landevejene 
som ”Familie på Farten”. Her er det Børglumparken og 
Aaparken, der forener deres frivillige kræfter og sørger 
for en hyggelig stemning i Børglumparkens beboerhus. 
Hold øje med www.fruehojgaard.dk og Facebook eller din 
mail, hvis du har tilmeldt dig digital post. Invitationen til 
foredraget vil komme ud i løbet af foråret.

Har du en ide til et tema, som vi kan tage op til et 
temamøde i fremtiden, eller har du og din afdeling lyst 
til at være værter ved et temamøde, så kontakt Sara 
Terp Uhre enten på mail stu@fruehojgaard.dk eller på 
telefonnummer 24 64 30 80.

Velkommen til forårets temamøder
På Fruehøj gør Lisbeth Jakobsen klar til at tage imod gæster til temamøde om angst den 3. marts,
og den 3. maj byder frivillige værter fra Aaparken og Børglumparken velkommen til et andet tema-
møde med et spændende foredrag af "Familie på Farten".

Til temamøde den 3. maj kommer Anne Grethe og Helge og fortæller 
om deres eventyr på landevejene. Tilbage i 1986 stoppede de deres 
små drenge, Toke, Roar og Hjalte, ind i en autocamper og kørte ud på 
alverdens landeveje for at blive en familie på heltid - eller en "Familie 
på Farten". Siden er der gået 32 år... og nu er "Familie på Farten" blevet 
til Pensionister på Farten. Billederne her er Anne Grethe og Helges egne.



I boligselskabets spørgeskema-
undersøgelse fra februar sidste 
år svarede en stor andel af 
vores beboere, at de synes, at vi 
som boligselskab skal arbejde 
med økonomisk, grøn og social 
bæredygtighed. Ydermere var der 
over 80 beboere, der gerne ville 
deltage i det videre arbejde med 
udviklingen af boligselskabet i en 
mere bæredygtig retning.
På dén baggrund blev der i 
november afholdt den første 
workshop ud af to, hvor godt 25 af 
de førnævnte 80 beboere deltog. 
På workshoppen blev der arbejdet 
i 3 diskussionsgrupper, hvor alle fik 
mulighed for at komme med deres 
ideer til, hvordan vi kan arbejde 
med bæredygtighed på forskellige 
måder, som kommer vores beboere 
til gode. Det var en udbytterig aften, 
hvor ønsker, drømme og ideer for 
fremtiden blev kastet op i luften. 
I boligselskabet har vi brugt tiden 
siden workshoppen på at strukturere 
og samle op på de ideer, som 
beboerne kom med, og nu har 

deltagerne fra workshop 1 modtaget 
en invitation til workshop 2 den 30. 
marts, hvor de skal være med til at 
prioritere og konkretisere ideer og 
mål. Selvom det kunne være dejligt, 
hvis det var muligt, så kan vi desværre 
ikke arbejde videre med alle ideer 
og forslag, og derfor er denne del af 
arbejdet mindst lige så vigtig som 
den første, så vi håber selvfølgelig, at 
alle inviterede har lyst og mulighed 
for at deltage.
Arbejdet skal bruges som 
grundlag for et beslutningsoplæg 
til organisationsbestyrelsen, og i 
sidste ende skal det munde ud i en 
strategiplan og nogle guidelines for, 
hvilken retning vi skal bevæge os i.

Har du også noget på hjertet?
Sidder du med ideer, ressourcer, 
evner, kompetencer eller lyst til på 
en eller anden måde at være en 
del af boligselskabets arbejde med 
bæredygtighed, så tøv ikke med at 
kontakte os. Skriv til Sara Terp Uhre 
på stu@fruehojgaard.dk eller ring på 
telefonnummer 24 64 30 80.

Bæredygtigt boligselskab
Drømmer du også om en mere bæredygtig fremtid? - Om mere natur på fællesområderne, mere 
sammenhold, demokrati og fællesskab i og på tværs af afdelingerne?

Det er et trist syn, når man 
møder affald smidt i naturen. Det 
ødelægger på mange måder 
naturoplevelsen, og så er det 
både skadeligt for miljøet og 
kan også indeholde værdifulde 
ressourcer, som kunne være blevet 
genanvendt.
Danmarks Naturfredningsforening 
sætter igen i år fokus på 
affaldsproblemet med 
AFFALDSINDSAMLINGEN 2022, 
som finder sted i uge 13 fra den 28. 
marts til 3. april.
Hvert år er næsten 200.000 
danskere med til at samle affald 
i naturen i deres nærområde. 

Bagefter registrerer de, hvor meget 
affald de har fundet, og dét tal kan 
Danmarks Naturfredningsforening 
bruge til at lægge pres på 
politikerne.
 
Opret en affaldsindsamling 
- og gør en forskel
Vil du være med til at sikre en 
renere og smukkere natur samt et 
bedre miljø og klima? Så opret en 
affaldsindsamling i dit nærområde 
og inviter dine naboer, din familie, 
kollegaer eller venner med til at 
gøre en forskel.
Du modtager en pakke med 
skraldeposer og kaffe til arbejdet, 

og det er (selvfølgelig) gratis 
at deltage. Du styrer helt selv 
forløbet, du skal blot oprette en 
indsamling senest den 8. marts på 
Danmarks Naturfredningsforenings 
hjemmeside: www.dn.dk/min-
affaldsindsamling/

Renere natur dér, hvor du bor
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VARMEOPGØRELSE PÅ VEJ TIL DIG

 fortsat lave fjernvarmepriser i Herning...

Det er en kombination af flere 
faktorer, der gør, at energipriserne 
i Europa stiger markant, og det kan 
mærkes både hjemme i de private 
hjem og hos virksomhederne. Ifølge 
tal fra Dansk Energi er prisen på 
ren el steget med næsten 150%, 
men da el-prisen hos forbrugerne 
også inkluderer afgifter, tariffer 
og abonnement, vil forbrugernes 
elregning "kun" stige med ca. 30%. 
Regningen kan dog også komme til 
at virke ekstra voldsom, fordi prisen 
på el ramte et lavpunkt i foråret 2020.
 
Hovedårsagen til de stigende 
el-priser er, at prisen på fossilt 
brændstof er mangedoblet siden 
sidste år, og lagrene med naturgas 
er allerede halvtomme, fordi 
efterspørgslen har været enorm, 
og fordi Rusland har skruet ned for 
leverancerne af gas til Vesteuropa. 

Derudover skal en lille del af 
forklaringen også findes i, at der har 
været mindre regn og mindre blæst, 
og derfor mindre grøn el at hente via 
kilder som vandkraft og vindmøller. 
Det betyder, at forbrugere med 
naturgasfyr bliver ramt relativt 
hårdere end dem med varmepumpe 
eller fjernvarme baseret på 
varmepumper og øvrig fossil 
produktion 

Heldigvis ser priserne for el ud til at 
falde på den anden side af vinteren. 
Dansk Energi forudser desuden, 
at hvis det lykkes at etablere 
tilstrækkelig grøn elproduktion, 
bliver fremtiden både grønnere og 
billigere. 

Brunata og Techem er lige nu 
i fuld gang med at opgøre dit 
varmeforbrug i 2021 . Vi forventer at 

få opgørelserne retur her i løbet af 
marts. Herefter skal de behandles 
i boligselskabet, inden de bliver 
sendt ud til dig som beboer senest i 
slutningen af april 2022. 

Vi har nok alle læst eller hørt skrækhistorier om stigende el- og varmeudgifter igennem de seneste par 
måneder. Heldigvis vil de fleste beboere i Boligselskabet Fruehøjgaard kun opleve ingen eller mindre 
prisstigninger på varme, for på Herningværket består 85% af brændslet af grøn biomasse - også kaldet 
flis - som kun er steget omkring 10 procent. Derimod vil mange sandsynligvis få en større el-regning.

Mens vi venter på, at energipriserne falder, kan vi lige give vores energivaner et tjek!

Vidste du for eksempel at...
Hver ekstra grad på stuetermometeret koster 5 procent ekstra på varmeregningen?

Det er mere økonomisk at bruge alle radiatorer i et rum, fremfor kun en enkelt

Om vinteren er det bedre at lufte ud med gennemtræk 2-3 gange om dagen a 5 
minutter end at lade et vindue stå på klem hele dagen – Skru ned for varmen imens!

Du kan spare 40-50% af strømmen ved at vaske ved mindre grader

Du kan spare op til mellem 500- 700 kroner om året ved at slukke for dine elapparater 
på kontakten og undgå standbyforbrug

Du kan spare mange penge og bruge mindre energi ved at droppe tørretumbleren og 
tørre vasketøjet udenfor
Der er naturligvis også penge at spare ved bruge sund fornuft og huske at slukke lyset, 
når du forlader et rum, købe elapparater med de bedste energimærker samt sørge for 
at fylde vaskemaskine og opvasker helt op.

Tjek dine vaner

IKAST OG BRANDE

I Ikast og Brande forholder 
det sig lidt anderledes med 
varmeregnskaberne, da det her 
er hhv. Ikast Værkerne og Brande 
Fjernvarme, der leverer varme 
til vores beboere. En stor del af 
forsyningen i Ikast kommer dog 
også fra Herningværket, så også 
her vil forbrugere kun opleve 
ingen eller mindre prisstigninger, 
hvorimod Brande Fjernvarme 
varsler en prisstigning på 
omkring 25%.
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Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider 
Den 9 marts: Lukket kl. 8.15-9.15
Den 11.–13. april: Åbent kl. 9-12 
Den 14.-18. april: Lukket 
Den 4. maj: Lukket kl. 8.15-9.15

Du kan altid følge med i aktuelle 
åbningstider på fruehojgaard.dk

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

Frivillige Sociale Viceværter
I Boligselskabet Fruehøjgaard er vi så 
heldige, at helt almindelige mennesker 

har valgt at være frivillige hos os. 
De tilbyder at hjælpe beboere med 
forskellige ting. 
Du kan læse mere på fruehojgaard.dk/
frivilligesocialeviceværter eller kontakte 
boligselskabet for mere information. 

Video om affaldssortering
Vi har i samarbejde med FællesBo og 
Plads Til Forskel lavet en lille film om 
affaldssortering på 5 sprog. Find dem 
på fruehojgaard.dk/vaerd-vide

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 03 eller skriv til: 
ckp@fruehojgaard.dk. Deadline for 
næste blad er primo april 2021.  

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

Min Bolig - selvbetjening 24/7
Her har du adgang til dokumenter,
der vedrører dit lejemål. Log ind via 
fruehojgaard.dk. Adgangskoden 
står på din huslejeopkrævning.

Men nej… ikke i dette tilfælde! De frivillige sociale 
viceværter er helt almindelige mennesker, der bruger 
deres fritid på at hjælpe andre. De har forskellige 
forudsætninger og indgangsvinkler til deres frivillige 
job. Én hjælper med praktiske ting som at hænge et 
billede eller en hylde op, en anden hjælper med it, 
at læse og forstå breve fra myndigheder eller at få 
overblik over privatøkonomien, og en tredje ledsager til 
for eksempel møder eller aftaler.  Alle kan få hjælp!

Vil du vide mere om de frivillige sociale viceværter? 
Så tjek fruehojgaard.dk/frivilligesocialeviceværter

Send os dit forslag senest den 15. marts 2022 på 
mail til ckp@fruehojgaard.dk eller med almindelig 
post til Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 
7400 Herning, Att. Carina! (Husk at skrive dit navn og 
telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis du vinder)

Hjælp os med at finde et nyt navn til 
de frivillige sociale viceværter

Vi oplever, at navnet på de frivillige sociale viceværter skaber forvirring.
Måske fordi det er forskelligt, hvad folk associerer med ordet ”social” – og en vicevært er vel en vicevært?

•
•
•
•

Du kan vinde et gavekort på 500 kr til App Du kan vinde et gavekort på 500 kr til App 
store og Itunes, hvis vi vælger dit forslagstore og Itunes, hvis vi vælger dit forslag

Frivillige sociale viceværter er


