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Vores afdelingsmøder er nu 
veloverståede. Det er blandt andet til 
afdelingsmøderne, at repræsentanter 
fra organisationsbestyrelsen og 
boligselskabets ledelse har mulighed 
for at lytte til beboere og bestyrelsers 
drøftelser om stort og småt i 
dagligdagen i vores afdelinger. 
Det er en vigtig del af boligselskabets 
demokratiske udvikling.
Det er også med stor glæde, at vi 
har fået bestyrelser i nogle af vores 
afdelinger, hvor det tidligere har 
været svært at finde beboere, der 
vil deltage i den opgave. Det kræver 
lidt mod at gå over den tærskel, 
det kan være at beslutte sig for at 
deltage i bestyrelsesarbejde, men 
det kan på mange måder være en 

spændende personlig udfordring. 
Bestyrelsesarbejde giver også mulighed 
for at få indflydelse på udviklingen af 
den afdeling, man bor i. Dialog, møder 
og debat mellem beboere, ledelse, 
afdelings- og organisationsbestyrelser 
er livsvigtige for en boligforening. Tak til 
alle jer, der er frivillige, og tak til jer, der 
deltager aktivt i bestyrelsesarbejde i 
Boligselskabet Fruehøjgaard.     

 

Af Steen Jonassen
Formand 
Boligselskabet Fruehøjgaard 

Demokratiet fungerer
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Det er ikke længe siden, at værelserne i 
Frisenborgparken nr. 28-30 var beboet af ældre 
mennesker. Sådan er det ikke længere. 

IBG Dorm står der på døren til indgangen, og overalt på 
gangene støder man ind i unge mennesker, der enten 
er på vej fra A til B eller hygger sig sammen i et af de to 
store køkkener eller i fællesrummet, som ligger lige i 
hjertet af bygningen. 

Unge beboere fra hele verden
Julie Bloch Hornsved på 18 år er en af dem, der har 
været så heldige at få en bolig i Frisenborgparken, hvor 
der er venteliste til værelserne. Der er i alt 30 boliger og 
32 elever i huset. Kun 12 er danske, mens resten kommer 
fra hele verden. 
Julie flyttede ind den 8. august. Hun flyttede fra 
Sportstar College, så det med at bo på kollegium er ikke 
nyt for hende, men der er en del af beboerne, der er helt 
unge. Mange er kun 16 år gamle.
Julie er begejstret for sine nye rammer i Frisenborg-
parken. - Her er dejligt, og jeg synes, at det er så 
hyggeligt, at mine forældre kan komme til kaffe om 
søndagen, så nu gider jeg jo ikke at tage hjem hver 
weekend mere. Der hvor jeg boede før, var der ikke rigtig 
plads til at have gæster. 

Som en ekstra mor i hverdagen
Netop fordi eleverne i Frisenborgparken er så unge, 
har gymnasiet ansat Charlotte Theilgaard Nielsen 
som kollegieansvarlig. Hendes primære opgave er at 
socialisere de unge mennesker og integrere dem, der 
kommer udefra, i det danske samfund.  - Der kan være 
store kulturelle forskelle, og Danmark er et ret frit land. 
Jeg kan guide dem og være den mor, de mangler i 
hverdagen, både som en, der holder et ekstra øje, men 
også som én, der støtter dem og taler med dem. 
De kan ringe til mig også udenfor kontortid, hvis der 
opstår en akut situation, men jeg skal nok lige have 

præciseret, 
at en akut 
situation ikke 
omfatter en støvsuger, der ikke virker, griner Lotte, som 
hun hedder i daglig tale.

Fællesskab og plads til også at være sig selv
- Folk er rigtig gode til at være sociale herude. De spiser 
ofte sammen i køkkenet og besøger hinanden. Det er 
nok især de nye elever, der har behov for, at der skal ske 
en masse. Jeg kan godt lide at være alene, men det er 
nok også fordi jeg har fået en del mere skolearbejde, 
siger Julie.
- Det er en stor fordel at bo på denne måde sammen 
med andre unge, for man er aldrig alene. Omvendt skal 
man også være god til at sige fra og tage sig alene tid, 
så man ikke brænder ud. De fleste vil jo gerne passe ind 
og være en del af det sociale, så det er en balancegang.
Julie er formand for IBG Dorm - et elevråd med 6 
elever, som mødes en gang om måneden ved siden 
af de øvrige fællesmøder, der er for alle beboere. 
På fællesmøderne drøftes alt, hvad der rører sig i 
hverdagen, stort som småt.
 
Givtigt samarbejde
Ikast Brande Gymnasium har længe gerne villet samle 
alle IB-eleverne under ét tag, og da muligheden bød 
sig med et samarbejde med Fruehøjgaard, sprang de til. 
Et samarbejde som 
både boligselskabet 
og gymnasiet er 
glade for. Behovet 
for ungdomsboliger 
i Ikast vokser nemlig, 
da flere udenlandske 
elever har fået 
øjnene op for den 
internationale 
uddannelse i Ikast.

Unge er flyttet
    ind på 
"plejehjemmet"

Værelserne er rummelige og 
med eget køkken og bad

Julie Bloch Hornsved, beboer i IBG Dorm

Kollegieansvarlig, 
Lotte Theilgaard 
på sit kontor, hvor 
de unge kan træffe 
hende i dagtimerne.
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– Jeg har forsøgt at udnytte pladsen 
bedst muligt, fortæller Ali Khalaf, 
nyslået butiksejer, som for kort tid 
siden slog dørene op for kunderne 
på Fruehøj Butikstorv.
Hjem til dig besøgte Ali på hans 
første åbningsdag, hvor der allerede 
var en god kundestrøm i butikken  
– Det er gået bedre end forventet. 
Kunderne begyndte faktisk allerede 
at komme en halv time, før jeg 
åbnede, så jeg måtte hente hjælp. 
Mine forældre og min bror kom og 
hjalp.. 

Friske varer
Uden for butikken bugner kasserne 
med frisk frugt og grønt, for det er 
nemlig vigtigt for Ali at sikre sine 
kunder friske råvarer. – Jeg har 
arbejdet i 7 år som grønthandler, 
så jeg ved, hvad det betyder. Jeg 
har lige hentet de her forsyninger 
i morges. Tørvarer er et nyt felt for 
mig, som jeg prøver at sætte mig 

ind i. Der er 170 forskellige slags 
krydderier, og jeg kan jo ikke have 
dem alle, så jeg har hentet 72 af de 
vigtigste, fortæller han.
Ali og hans familie har taget sig god 
tid med at få gjort butikken klar. - 
Jeg ville gerne gøre det ordentligt 
fra starten af, og så kan vi med 
tiden ændre i sortimentet alt efter 
efterspørgsel. 

Hvad du ønsker, skal du få…
To kunder afbryder snakken et 
øjeblik. Ali siger til dem, at de 
endelig må sige til, hvis der er 
noget, de mangler i butikken. Det er 
der. Et øjeblik efter er deres ønsker 
skrevet ned på ”Alis ønskeseddel”, 
og sådan er der flere kunder, der 
har skrevet ønsker ned i løbet af 
dagen.
Der er foruden tørvarer, frugt og 
grønt også brød og forskellige 
typer af pålæg, kebab, fisk og 
mejeriprodukter. Ali er dog ikke i 

konkurrence med slagteren inde 
ved siden af. – Det er forskellige 
varer, vi fører, siger han. 
Sukayna’s Bazar har åbent fra 10–19, 
og Ali er klar til at tage imod sine 
kunder med et smil og ikke mindst 
med friske råvarer.

Ny basar på Fruehøj
Der er ikke noget, der er overladt til tilfældigheder i Sukayna’s Bazar på 
Fruehøj Butikstorv. Varerne ligger sirligt på hylden og er nøje udvalgt. 

Sukayna's Basar på Fruehøj Butikstorv

Masser af kunder i butikken på første dag
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Hvor mange kan bryste sig af at 
have været aktiv beboerdemokrat 
igennem 30 år? Det er der ikke 
mange, der kan. Lotte Jensen fra 
Brændgårdsparken er én af de få.

I år har Lotte været i afdelings-
bestyrelsen i Brændgårdsparken 
i 30 år. Det er lidt af en bedrift. Til 
afdelingsmødet fik hun en stor 
lykønskning sammen med en buket 
blomster og et gavekort. 
Hun er god til at sige sin mening – 
positiv som negativ – og hun ved 
meget, dels om at være beboer i 
en almen boligafdeling og dels om 
bestyrelsesarbejde. Hjem til dig har sat 
Lotte i stævne på en helt almindelig 
formiddag for at få hendes perspektiv 
på det at sidde i bestyrelsen. 

Hvad mener du, er en bestyrelses 
vigtigste opgave?
Det er at være åben og lyttende samt 
at være synlig i området. Det er også 
vigtigt at være ærlig og ikke rende med 
en halv vind. Fortrolighed er vigtig. 

Jeg lytter til, hvad andre beboere 
siger, og jeg tænker over tingene, fordi 
jeg repræsenterer mange beboere. 
De fleste kender mig jo også, så der 
kommer rigtig mange og banker på min 
dør. Både for at snakke og hvis de har 
noget konkret på hjertet. 

Hvad har fået dig til at blive siddende i 
afdelingsbestyrelsen?
Jeg har lysten til at gøre en forskel 
og jeg brænder for det. Jeg synes 
også, at det er sjovt at være med 

til at lave noget nyt. Jeg synes 
dæleme, at vi laver mange ting 
her i Brændgårdsparken, og lyset i 
Multihuset er aldrig slukket. 
Det har tit været svært at forene 
med mit arbejde om sommeren, 
hvor jeg arbejder meget. Men jeg 
har fået det til at passe, fordi jeg 
gerne vil det. Jeg er træt af det, hvis 
jeg misser et møde, for så er jeg 
helt lost. Jeg tror faktisk aldrig, at 
jeg har misset et bestyrelsesmøde. 

Hvad har du fået ud af at være i 
afdelingsbestyrelsen?

Jeg har fået rigtig meget ud af at sidde 
i bestyrelsen. Jeg er kommet tæt på 
folk og har fået en ekstra vennekreds. 
Vi hilser på, snakker med hinanden 
og hjælper hinanden. Man skal kunne 
kigge ud over sin egen næsetip, 
men det er også vigtigt at adskille 
dét at være beboer og dét at være 
bestyrelsesmedlem. Jeg vil jo gerne 
have lov at være begge dele. Det forstår 
folk godt, så det er heldigvis ikke altid at 
snakken handler om bestyrelsesarbejde. 

30 ÅR I AFDELINGSBESTYRELSEN

Beboerdemokratiet 
I    T  R  I  V  S  E  L
Beboerdemokratiet fungerer bedst, 
hvis der er en afdelingsbestyrelse. 
I de senere år, har der været en del 
afdelinger i boligselskabet, som 
ikke har haft kandidater nok til at 
danne en afdelingsbestyrelse. Men 
i år lykkedes det i flere afdelinger. 
Blandt andet fik både Aaparken og 
Søndergade en afdelingsbestyrelse. 
I Rådhusstrikkeriet blev bestyrelsen 
udvidet fra 3 til 5 medlemmer, og i 
Børglumparken lykkedes det igen 
at skaffe 7 frivillige til bestyrelsen. 
Det er godt gået! Du kan se, 
hvem der ellers er i bestyrelserne 
på www.fruehojgaard.dk 
under hver enkelt afdeling.

AFDELINGSMØDER PÅ STRIBE
september blev der afholdt 
afdelingsmøder, og det er aldrig 
kedeligt. Der bliver luftet mange 
meninger på møderne, og det er med til 
at gøre beboerdemokratiet levende. 

Blandt andet var der i Afdeling Fruehøj i år 
et forslag om at tillade kæledyr. Forslaget, 
som blev begrundet med de mange plusser 
ved at holde kæledyr som bedre trivsel og 
velvære, vakte stor debat. Forslaget faldt 
dog, da flertallet var imod. 
Et andet emne, der blev 
drøftet i mange afdelinger var 
højden på hække, hegn og 
træer. Det er altså ikke kun i 
parcelhuskvartererne, at hegn 
i skel kan være et problem.
I husordenen for din afdeling, 
kan du se hvordan de 
specifikke regler er dér, hvor 
du bor. 

Lotte fik en stor flot 
buket blomster til 
afdelingsmødet

Bestyrelsen i Rådhusstrikkeriet

Bestyrelsen i Aaparken

I 
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Frisk luft og HØJT HUMØR
Boligselskabet Fruehøjgaard arrangerede i samarbejde med Herning Cykler 
en cykelpicnic for beboerne, og stemningen var helt i top blandt de i alt 60 deltagere.

Høstfest på Lindegården
Høstfest er en gammel tradition, som 
stammer fra dengang landmændene 
brugte le og bandt neg, mens kvinderne 
syltede, saltede og bryggede øl. Man 
fejrede, at høsten var i hus. 
På Plejehjemmet Lindegården fejrer man 
fællesskabet og efterårets komme med 
en årlig høstfest. Her er både beboere 
og pårørende inviteret til en dejlig 
eftermiddag med god mad og musik.
Forventningens glæde var da også 
at mærke, da de ældre med deres 
pårørende kom gående eller kørende hen 
ad gangen. Udenfor var der pyntet med 
flotte efterårsbuketter og i festsalen var 
der dækket op til den helt store festivitas. 
Frivillige fra Støttevennerne havde hjulpet 
med borddækning og sad med ved 
bordene for at hjælpe til. – Tak for den 

store indsats, I gør i hverdagen, sagde 
Centerleder, Eva Østergaard, i sin tale før 
maden. 

Efterårsmenu
Når man er til høstfest, skal menuen 
også bære præg af efterår. ”Dagens 
ret” var indbagt svinemørbrad med 
hjemmesyltede squash og tyttebær, 
pyntet med æbler fra Lindegårdens egne 
æbletræer og plukket af beboere selv. 
Til dessert var der en lækker blommetrifli 
med kanelflødeskum – noget de fleste 
med garanti nød. 
På programmet var der udover dejlig mad 
også musik til maden, sang og tale af 
formand for ældrerådet, Bodil Markmøller. 
Både beboere, pårørende og ansatte 
havde en rigtig dejlig eftermiddag.

Torsdag den 22. august stimlede en flok cyklister sammen 
foran Multihuset i Brændgårdsparken. Alle iklædte sig de 
gule veste, som de havde fået udleveret sammen med vand, 
cykelkort, tæppe og andre gode sager.

Gule veste vakte opsigt
I samlet flok begav ”de gule veste” sig afsted ud i det grønne, 
et optog, der vakte opsigt og smil fra forbipasserende. Selv 
bilister holdt tilbage, når flokken - anført af en medarbejder 
fra Herning Cykler -  skulle gennes over vejen, som en 
andemor med hendes ællinger. Efter en fin cykeltur i tørvejr, 
nåede cyklisterne ud til Løvbakkerne, hvor der var gjort klar til 
gæsterne fra boligselskabet. Flere kom til i bil.
Der var dækket op til picnic med borde, bænke, røde duge, 
lyng og vilde blomster fra skoven, og inde i Huggehuset 
kunne gæsterne hente deres picnickurv, som blandt andet 

indeholdt kød fra dyrene i Løvbakkerne. Der blev snakket og 
hygget, mens Hammerum Musikforsyning spillede i teltet på 
hjørnet. 

I dyrenes tegn
Da folk var færdige med at spise, begyndte det at regne, 
så de fleste trak indenfor, hvor de fik en kop kaffe, mens 
naturvejleder, Karen-Louise, fortalte om dyrehaven, dyrene 
og maden, der blev serveret. 
Da tilhørerne var blevet kloge på dyrene i Løvbakkerne, 
gik døren op, og en lidt særpræget karakter trådte ind over 
dørtærsklen. – Goddag, hilste falkoneren, Frank Skaarup, som 
kort efter stod med falken Luna på armen. Efter et forrygende 
falkeshow, tog gæsterne hjemad – rige på oplevelser og 
samvær. – Vi vil gerne cykle igen til næste år, sagde mange af 
deltagerne, så turen kan i høj grad betragtes som en succes. 

 
93-årige Mona blev 
i Huggehuset under 
falkeshowet, men fik en 
usædvanlig oplevelse, da 
Frank og Luna kom ind til 
hende efter showet.
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Der er travlt på Fruehøjvej 
33, hvor den boligsociale 
helhedsplan Plads Til Forskel i 
Brændgårdsområdet holder til. 

Der er gang i legene 
på sommerlejren

På tur ved vandet

"Den Store Bagedyst"
på Efterskolen Helle

- Vi har fået overvældende mange 
henvendelser, begynder Heidi Jakobsen, 
der er familiemedarbejder i Plads Til 
Forskel, idet hun sætter sig ned. Det 
er ikke tit, at medarbejderne i Plads Til 
Forskel sidder ned, for der er gang i den. 
- Jeg går ufatteligt mange skridt i løbet 
af en dag, siger Heidi uden at kunne 
skjule en let begejstring. 

Udover aktiviteter som lommepenge-
jobs, beboerrådgivning, lektiecafe, far 
og søn-aftener og kvindeklub, så er der 
familieaften hver torsdag fra kl. 17-19. 
Her kommer familier og hygger sig, 
spiser sammen og nogle gange er der 
oplæg og dialog om forskellige emner 
som tandsundhed, kost, opdragelse, 
generel viden om det danske samfund 
og andre vigtige ting. 
Mange kommer også for at styrke deres 
lokale netværk.

Sommerlejr
I uge 27 var Plads Til Forskel på 
sommerlejr på efterskolen Helle 
med 98 beboere fra Holtbjerg, 
Brændgårdsområdet og Gullestrup. 
Der var 50 mere, der gerne ville have 
været med, men der var 
ganske enkelt ikke flere 
pladser. Udvælgelsen 
er benhård, og de 
familier, som kommer 
til familieaftenerne har 
fortrinsret. 

Skaber samhørighed
Hver morgen kørte 
en buschauffør 
de morgenfriske 
ned til stranden til 
morgenbadning. 

Derudover kunne børn og voksne hygge 
sig i løbet af dagen med aktiviteter 
som børnebio, bagedyst, klatrevæg 
og rollespil. Udflugterne til Djurs 
Sommerland og Kattegatcenteret var 
også blandt ugens højdepunkter.

Det er vigtigt, at børn og forældre får 
de her oplevelser sammen, indskyder 
Heidi. - Målet med lejren er nemlig 
at styrke forældrekompetencer og 
generel livsduelighed samt skabe øget 
samhørighed i familien. Familierne får 
nogle nye perspektiver og erfaringer 
og oplever at være sammen på en 
anden måde, så de har nogle positive 
oplevelser, de kan relatere til, når 
hverdagen af og til kan være svær. 
Mange af familierne har ikke råd til at 
tage på ferie ellers. 

Små forskelle med stor betydning 
For de 5 medarbejdere, der var med fra 
Plads Til Forskel er der også stor værdi 
i at opleve familierne og deres samvær 
på nært hold. 
- Det giver os mulighed for at skabe 
relationer til familierne og opbygge tillid, 
og det er et vigtigt fundament for vores 
arbejde. Relationsarbejde gør en forskel, 
fastslår Heidi. 
 
– Vi oplever for eksempel, at familier, 
der har været med på lejren, er 
mere opsøgende bagefter i andre 

sammenhænge. Det kan være for at få 
hjælp til kommunikation med børnenes 
skole, blandt andet til noget så simpelt 
som forældreintra. Det lyder banalt, 
men hvis det lige præcis er dén ting, 
der gør, at de her forældre engagerer 
sig i deres børns skolegang, kommer 
til forældremøder, er med i forhold til 
lektier og aktiviteter, så kan det være 
lige nøjagtigt dét, der gør, at deres unge 
menneske kommer ud af skolen med 
lyst til og mod på at videreuddanne 
sig. Det er små ting, som kan have stor 
betydning, reflekterer Heidi.

Stor succes
Foreningen Familieferie under 
Arbejdsmarkedets feriefond har doneret 
157.000 kroner til sommerlejren, som var 
en stor succes. 
- Efterskolen Helle gjorde det bare rigtig 
godt. Elever og ansatte stod selv for at 
arrangere aktiviteter og tilberede vores 
måltider. Nogle elever havde også lavet 
en film, som de viste om morgenen, 
inden vi skulle rejse hjem. Folk sad med 
tårer i øjnene og klappede, fordi det hele 
havde været så godt. Vi har allerede 
booket Efterskolen Helle til næste år, 
slutter Heidi med et smil.

Familier i    F                       kus



Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider
Den 10. dec.: Lukket fra 8-9.30
Mellem jul og nytår: Åbent fra 9-12

Ved akut behov uden for åbningstid, 
ring til vagttelefonen på tlf. 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. december 2019.

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

Digital post 
Vi vil gerne sende digital post til dig, så 
hvis du ikke allerede har gjort det, så 
tilmeld dig digital kommunikation på 
fruehojgaard.dk/vaerd-vide 

Tilmeld dig digitale nyheder
Under nyheder på fruehojgaard.dk

Medarbejdere
  
      Jesper Pedersen er blevet  
      fastansat i Parkafdelingen. 
      (Sæsonansat i 2018 og 2019)

Min Bolig - Selvbetjening 24/7
Her har du adgang til dokumenter, 
som vedrører dit lejemål. Log ind via 
forsiden på fruehojgaard.dk eller under 
din afdeling. Adgangskoden står på din 
huslejeopkrævning og skal tastes ind, 
som den står på opkrævningen.

Send til 

Lidt af 
hvert...

Følg med på vores Facebook side, hvor vi poster 
om stort og småt, blandt 
andet vores arrangementer, 
byggerier og renoveringer, 
åbningstider, jubilæer, 
konkurrencer og historier fra 
det virkelige liv rundt omkring 
i vores afdelinger.

Følg med på Facebook

25 års jubilæum

Der findes to forskellige ventelister i et alment boligselskab; 
den interne og den eksterne. Den interne venteliste har 
indtil 1. juli 2019 gjort det muligt for nuværende beboere 
at få adgang til andre ledige boliger i boligselskabet. Men 
ifølge nye regler, bliver hver anden ledige bolig nu tilbudt 
direkte til ansøgere på den eksterne venteliste, som er for 
alle boligsøgende, der ikke bor i boligselskabet i forvejen.

Nye regler for venteliste

I 1994 blev Helle Aagaard 
ansat i Boligselskabet 
Fruehøjgaard. Nu har hun 
været ansat i 25 år.
– "Men selvom jeg har 
lavet det samme i 25 år, 
så føles det ikke sådan. 
Der er jo sket rigtig meget 
i de år", siger jubilaren. 
Helle gør hver dag en 
forskel for såvel kollegaer 
som beboere.

Handicap-parkering
Lejere i Boligselskabet Fruehøjgaard med et blåt handicapskilt 
kan få anvist en hensigtsmæssig parkeringsplads af 
administrationen. Ifølge Dansk Handicap Forbund er der 
lovgivningsmæssigt ikke krav om et bestemt antal handicap-
parkeringspladser, medmindre det står i lokalplanen. 
På grund af mangel på parkerings-
pladser i såvel Dalgasparken som 
i Brændgårdsparken er der dog 
indført særregler i begge afdelinger. 
I Brændgårdsparken kan der 
maksimalt tildeles 3 handicappladser 
per gård, samt 1 ved Mulithuset og 
1 per svalegang. I Dalgasparken 
tildeles der maksimalt 2 pladser i 
parkeringskælderen og ingen i terræn. 

Affald tiltrækker rotter
Affald tiltrækker rotter, og rotter laver skader på 
kloakrør, inventar og materialer. Det kan være 
bekosteligt - på afdelingens og dermed din 
regning. Så sørg for at lukke dine affaldsposer og 
stil eller smid ikke affald på jorden! Hjælp gerne 
dine naboer til at gøre det samme, og selvom det 
ikke er dit job, så er det god stil at samle hensmidt 
affald op og smide det i nærmeste affaldsbeholder.

POLITIK


