
Beboernes egne tips til
indretning af affaldssortering, side 5

BEBOERBLAD FOR BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD

DIREKTØREN BLIVER 60   side 6-7

TIL DIG
HJEM

nummer 78 / oktober / 2021

GRØN OASE PÅ 2. SAL, side 3



Boligselskabet Fruehøjgaard 

Aaparken 2, DK-7400 Herning

Tel. 76 64 66 00

E-mail: post@fruehojgaard.dk

www.fruehojgaard.dk

Kontortid*:

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

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

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

*Telefonerne er åbne man.-ons. 8-14, 
tors. 8-17, fre. 8-12.

Dog kan du træffe vores serviceafdeling 
fra kl. 7 alle hverdage 

 

Hjem til dig

Ansvarshavende:

Formand Steen Jonassen

Redaktion:

Birgitte Juhl

Lene Merrild

Carina Kjærsgaard

Lay-out og tryk:

Fruehøjgaard

Økotryk, Skjern

2

t attraktivt boligselskab skal kendes t attraktivt boligselskab skal kendes 
på, om der er evne og vilje til at på, om der er evne og vilje til at 
udvikle sig, så man matcher den udvikle sig, så man matcher den 

udvikling, der er i det omkringstående udvikling, der er i det omkringstående 
samfund. Vores beboerundersøgelse viser, samfund. Vores beboerundersøgelse viser, 
at der at der blandt beboerne blandt beboerne er stor interesse er stor interesse 
for bæredygtighed, både i økonomisk, for bæredygtighed, både i økonomisk, 
grøn og social forstand. På et temamøde grøn og social forstand. På et temamøde 
fik vi en orientering om, hvordan beboerne fik vi en orientering om, hvordan beboerne 
i Børglumparken er optagede af at ”tænke i Børglumparken er optagede af at ”tænke 
grønt”. Det var meget inspirerende, og de grønt”. Det var meget inspirerende, og de 
mange deltagere på mødet fik et indblik i, mange deltagere på mødet fik et indblik i, 
hvad der kan gøres af grønne tiltag. Også i hvad der kan gøres af grønne tiltag. Også i 
Aaparken bliver der gjort noget for klimaet. Aaparken bliver der gjort noget for klimaet. 
Beboerne i afdelingen bliver mødt med en Beboerne i afdelingen bliver mødt med en 
blomsterpragt, som er fantastisk, og som blomsterpragt, som er fantastisk, og som 
gør en positiv forskel for mange. gør en positiv forskel for mange. 
I fremtiden vinder elbiler helt sikkert I fremtiden vinder elbiler helt sikkert 
også indpas blandt vores beboere. Derfor også indpas blandt vores beboere. Derfor 
er det vigtigt, at vi som boligselskab er det vigtigt, at vi som boligselskab 
snart begynder at tænke på at sætte snart begynder at tænke på at sætte 
ladestandere op, så man som beboer kan ladestandere op, så man som beboer kan 
få strøm på sin bil uden besvær. Derudover få strøm på sin bil uden besvær. Derudover 

skal det være til en pris, der matcher skal det være til en pris, der matcher 
markedsvilkårene. Det er noget, som vi i markedsvilkårene. Det er noget, som vi i 
bestyrelsen er begyndt at forholde os til, bestyrelsen er begyndt at forholde os til, 
selvom det er et kompliceret nyt tema. selvom det er et kompliceret nyt tema. 
Lige nu afventer vi, at der er nogle ting Lige nu afventer vi, at der er nogle ting 
omkring medfinansiering, der falder på omkring medfinansiering, der falder på 
plads fra regeringens side.plads fra regeringens side.
At interessen for bæredygtighed blandt At interessen for bæredygtighed blandt 
beboerne i boligselskabet er stor, beboerne i boligselskabet er stor, 
afspejler sig også i, at mange har meldt afspejler sig også i, at mange har meldt 
sig til at deltage i vores arbejdsgrupper sig til at deltage i vores arbejdsgrupper 
omkring blandt andet grøn og social omkring blandt andet grøn og social 
bæredygtighed. Det er utrolig flot. Tak til bæredygtighed. Det er utrolig flot. Tak til 
jer, der deltager. Det bliver spændende at jer, der deltager. Det bliver spændende at 
se, hvilke resultater grupperne kommer se, hvilke resultater grupperne kommer 
frem til.frem til.    
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På en altan på Fruehøj, er der ekstra-
ordinært frodigt og grønt. Altanen hører 
med til det lejemål, som Ulla og Bo 
flyttede ind i efter renoveringen. De har 
faktisk boet i afdelingen i 34 år, og det er 
aldrig faldet dem ind at bo andre steder. 
”Vi er så glade for den nye lejlighed og 
for placeringen. Vi har vindue mod øst 
og en skøn udsigt fra altanen. Vi nyder at 
have fuglene og stærekassen lige uden 
for. I det hele taget er der rigtig mange 
fugle i området, og i sommers er der 
udruget to kuld skovspurve lige heroppe 
i hjørnet, siger Ulla og peger op på et af 
fuglehusene, der hænger på muren. 

Grønne fingre
De grønne fingre sidder på Ulla: ”Jeg 
har altid haft mange blomster, men 
min interesse for biodiversitet og bier 
er kommet til i de senere år." Bo er dog 
også med, når Ulla køber planter, og de 
vælger bevidst noget, som bierne kan 
lide. Men engang i mellem køber de 
også en blomst, bare fordi den er pæn. 
”I år tog det måske lidt overhånd”, griner 
Ulla. ”Men vi har haft vores lille hjørne 
og nydt, at bierne summede omkring 
ørerne på os. De gør jo ingenting, de 

kommer kun for at finde føde.”
På altanen er der blomster i alle mulige 
farver og afskygninger. Men nu er 
mange ved at afblomstre. 
”Jeg plejer at lade dem afblomstre, og 
så køber jeg som regel nogle Asters 
eller andre efterårsblomster, som jeg 
sætter i stedet. Jeg har flere planter, der 
kan overvintre, så sidst i oktober eller i 
starten af november, dækker jeg dem 
til med noget gran. Jeg henter også 
alle mine forårsløg op fra kælderen og 
lægger dem i krukker, så der er noget til 
bierne til foråret.”

Behøver ikke at koste en formue
Ulla oplever, at flere og flere begynder 
at bruge deres altaner til grønne planter 
og blomster i afdelingen. ”Man behøver 
jo ikke at bruge en formue på at købe 
planter. Man kan købe nogle små planter 
billigt i supermarkedet eller nogle breve 
med frø og få dem til at vokse op".
For Ulla giver det hende en glæde ved 
hver dag at komme hjem og kigge på 
alle blomsterne. "Og så er det skønt at 
sidde ude og lytte til fuglenes sang og 
biernes summen. Vi bruger altanen rigtig 
meget – og kan også finde på at tage en 

frakke på og drikke en kop kaffe herude 
om efteråret, når solen skinner" siger hun.

Ønsker mere natur i afdelingen
Både Ulla og Bo synes, at de grønne 
områder i afdelingen er kedelige. "Vi 
håber, at vi med tiden kan få noget 
mere diversitet herude og måske få 
lavet nogle øer eller områder, ligesom i 
Børglumparken, hvor der er forskellige 
blomster, der kommer på skift."
"Nu har vi fået vedtaget på afdelings-
mødet, at der skal være en terrasse med 
borde og blomster ved petanquebanen, 
som nedlægges. Det glæder vi os 
meget over, for de ældre damer, der bor 
i blokken herovre, de bruger det rigtig 
meget, og det kunne jo være, at flere 
stødte til, hvis området var lidt mere 
attraktivt."
"Jeg tror, at vi når langt med frivillighed. 
Vi har meldt os til nogle arbejdsgrupper 
i boligselskabet, og vi håber, at der 
kommer til at ske en masse, så vi kan få 
noget skønt at kigge på og skabe plads 
til de dyr og planter, der har brug for det." 
Ulla og Bos grønne altan er et bidrag til 
klimaet, og selv en lille plet med grønne 
planter på din altan kan gøre en forskel.

3

HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 78] oktober 2021

Gør din altan vinterklar!Gør din altan vinterklar!
 
√ Ryd op og gør rent. 
√ Fjern spindelvæv og fastgroet snavs. 
√ Køb vinterhårdføre planter, der kan overleve flere sæsoner
√ Læg forårsløg og hvidløg i krukker
√ Plant inden frosten sætter ind, fx lyng, prydkål, skimmia og kristtorn.
√ Enkelte krydderurter kan også overleve vinteren, hvis du for eksempel    
    planter mynte og persille i små krukker på din altan.

Ulla har købt 
en fleksibel  
vandslange, 
som hun lige 
kan sætte til 
sin vand-
hane med en 
hanekobling, 
så nu tager 
det kun 10 
minutter at 
vande!

GRØN OASE PÅ 2. SAL
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BUSTUR TIL MØLTRUP
Temamøde i boligselskabet 
  

På Møltrup kan mænd, der for en På Møltrup kan mænd, der for en 
kortere eller længere periode i deres kortere eller længere periode i deres 
liv har brug for støtte, finde hjælp til at liv har brug for støtte, finde hjælp til at 
genoptage livet. Møltrup har i alt 117 genoptage livet. Møltrup har i alt 117 
boliger.boliger.
Selvom Møltrup først og fremmest er et Selvom Møltrup først og fremmest er et 
hjem, er det også en social-økonomisk hjem, er det også en social-økonomisk 
virksomhed med 50 fuldtidsstillinger. virksomhed med 50 fuldtidsstillinger. 
Beboerne på Møltrup er med til at Beboerne på Møltrup er med til at 
drive virksomheden, for mantraet er, drive virksomheden, for mantraet er, 
at alle skal opleve en meningsfuld at alle skal opleve en meningsfuld 
hverdag gennem det forpligtende hverdag gennem det forpligtende 
arbejdsfællesskab, der eksisterer arbejdsfællesskab, der eksisterer 
omkring herregården og dens drift. omkring herregården og dens drift. 
– I skoven, på marken, i staldene, i – I skoven, på marken, i staldene, i 
gartneriet, i køkkenet, i slagteriet, gartneriet, i køkkenet, i slagteriet, 
eller på værkstederne omkring de eller på værkstederne omkring de 
omfattende produktionsaktiviteter.omfattende produktionsaktiviteter.

Formålet med temamødetFormålet med temamødet
"Uden mad og drikke, duer helten "Uden mad og drikke, duer helten 
ikke"... Så aftenen startede selvfølgelig ikke"... Så aftenen startede selvfølgelig 
med, at alle fik noget at spise. Derefter med, at alle fik noget at spise. Derefter 
var der foredrag, rundvisning og var der foredrag, rundvisning og 
kaffebord, og samtlige deltagere kaffebord, og samtlige deltagere 
fik én på opleveren. I pauserne gik fik én på opleveren. I pauserne gik 
snakken livligt omkring bordene, snakken livligt omkring bordene, 
og dét at skabe fællesskab på og dét at skabe fællesskab på 
tværs af afdelingerne er netop et af tværs af afdelingerne er netop et af 
hovedformålene med boligselskabets hovedformålene med boligselskabets 
temamøder. temamøder. 
"Vi holder temamøder for at være i "Vi holder temamøder for at være i 
øjenhøjde med vores beboere og have øjenhøjde med vores beboere og have 
en fornemmelse af, hvad der sker, en fornemmelse af, hvad der sker, 
hvad de tænker og hvilke ønsker og hvad de tænker og hvilke ønsker og 
behov, der rører sig. Vi præsenterer behov, der rører sig. Vi præsenterer 
dem for forskellige emner, nogle dem for forskellige emner, nogle 
gange har de selv valgt dem - andre gange har de selv valgt dem - andre 
gange har vi. Temamøderne er med gange har vi. Temamøderne er med 
til at udbrede viden, skabe dialog og til at udbrede viden, skabe dialog og 
give os en fornemmelse af, hvor vi give os en fornemmelse af, hvor vi 
som boligselskab skal hen", fortæller som boligselskab skal hen", fortæller 
udviklingskonsulent i boligselskabet, udviklingskonsulent i boligselskabet, 
Sara Terp Uhre, der står for at arrangere Sara Terp Uhre, der står for at arrangere 

temamøderne.temamøderne.
"Boligselskabets temamøder er også "Boligselskabets temamøder er også 
uformelle, og på den måde bryder de uformelle, og på den måde bryder de 
med de ellers ret formelle afdelings- med de ellers ret formelle afdelings- 
og bestyrelsesmøder, som beboerne og bestyrelsesmøder, som beboerne 
er vant til.er vant til.
Formålet med busturen til Møltrup Formålet med busturen til Møltrup 
var blandt andet at skabe forståelse var blandt andet at skabe forståelse 
og rummelighed over for nogen, der og rummelighed over for nogen, der 
lever et anderledes liv. Som alment lever et anderledes liv. Som alment 
boligselskab huser vi nemlig også boligselskab huser vi nemlig også 
mennesker, der lever på kanten mennesker, der lever på kanten 
af samfundet. Vi håber, at vores af samfundet. Vi håber, at vores 
deltagere tog hjem med en større deltagere tog hjem med en større 
rummelighed og forståelse for rummelighed og forståelse for 
beboere, som de i boligområderne beboere, som de i boligområderne 
oplever som anderledes, måske fordi oplever som anderledes, måske fordi 
de kæmper med psykisk sygdom, de kæmper med psykisk sygdom, 
misbrug eller på anden måde er misbrug eller på anden måde er 
udsatte."udsatte."
Næste temamøde bliver i det nye år. Næste temamøde bliver i det nye år. 
Invitationen bliver sendt enten til din Invitationen bliver sendt enten til din 
fysiske eller digitale postkasse, eller fysiske eller digitale postkasse, eller 
det bliver slået op i din opgang og på det bliver slået op i din opgang og på 
vores hjemme- og Facebookside. vores hjemme- og Facebookside. 

Onsdag den 13. oktober var 
der endnu et temamøde i 
boligselskabet, og godt 60 
beboere deltog i mødet, som 
denne gang foregik på Møltrup 
Optagelseshjem..

ELIN HØJMOSE, BEBOER I AAPARKEN:
Det var en god aften! Jeg var meget 
imponeret over alt det, de tager hånd om på 
Møltrup. Folk befinder sig godt derude, tror 
jeg, og der er en god ånd og fællesskab. 
Jeg har også været til et andet temamøde i 
boligselskabet, hvor jeg hørte et foredrag af 
en, der var psykisk syg. Det var så godt.
Man bliver lidt mere forstående, for det er jo 
en øjenåbner. Og næste gang man støder på 
én, der opfører sig lidt anderledes, så er man 
måske knap så hurtig på aftrækkeren, fordi 
man har fået en forståelse for, at der jo kan 
være en god grund.
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Beboernes egne tips til indretning af

AFFALDSSORTERINGEN 
Dina Kjøller Rasmussen, Børglumparken

Her i mit hjem har jeg investeret i (red.: stabelbare) spande fra Her i mit hjem har jeg investeret i (red.: stabelbare) spande fra 
Harald Nyborg til 179 kr, eller man kan finde billigere udgaver, Harald Nyborg til 179 kr, eller man kan finde billigere udgaver, 
der ligner. Disse står fint i hjørnet af køkkenet med en pose i, der ligner. Disse står fint i hjørnet af køkkenet med en pose i, 
som jeg tømmer på jævnlig basis. Det skaber for mig en ro i som jeg tømmer på jævnlig basis. Det skaber for mig en ro i 
køkkenet, uden at det roder, og det er nemt, når køkkenet, uden at det roder, og det er nemt, når 
man har en plastikpose i, som kan skiftes uden at man har en plastikpose i, som kan skiftes uden at 
det hele skal gøres rent. Udover disse tre spande det hele skal gøres rent. Udover disse tre spande 
har jeg den grønne spand til madaffald og den har jeg den grønne spand til madaffald og den 
“almindelige“ skraldespand under vasken til “almindelige“ skraldespand under vasken til 
restaffald.restaffald.

Ulla og Bo Larsen, Fruehøj

Vi har valgt en løsning med 3 spande med låg inde i Vi har valgt en løsning med 3 spande med låg inde i 
køkkenskabet til mad /rest /plast og metal (kan købes hos køkkenskabet til mad /rest /plast og metal (kan købes hos 
Harald Nyborg for 99 kr). Stativet fra lågen er monteret på en Harald Nyborg for 99 kr). Stativet fra lågen er monteret på en 
køkkenvogn til pap/papir, og så bruger vi en stor plastikspand køkkenvogn til pap/papir, og så bruger vi en stor plastikspand 
(fra en blomsterbuket købt i Føtex) til glas og farligt affald. (fra en blomsterbuket købt i Føtex) til glas og farligt affald. 
Håber at andre kan få glæde af dette. Det fungerer rigtig fint Håber at andre kan få glæde af dette. Det fungerer rigtig fint 
hos os.hos os.

ULLAS TIPULLAS TIP! Kopier ikonerne fra ! Kopier ikonerne fra 
kommunens folder, klip dem ud og kommunens folder, klip dem ud og 

sæt dem på spandene. Så kan du sæt dem på spandene. Så kan du 
altid huske hvilket affald, der skal altid huske hvilket affald, der skal 

være i hvilken spand.være i hvilken spand.

Christopher og Thea Jensen, Brændgårdsparken

Min kone og jeg har selv investeret i et system, der med Min kone og jeg har selv investeret i et system, der med 
lidt tilpasning virker meget godt og passer fint i lejligheden. lidt tilpasning virker meget godt og passer fint i lejligheden. 
Systemet er købt ved www.koekkenfornyelse.dk til 499,-Systemet er købt ved www.koekkenfornyelse.dk til 499,-

    Billedet er fra haraldnyborg.dk    Billedet er fra haraldnyborg.dk

HVOR TOMT/RENT SKAL DET VÆRE? HVOR TOMT/RENT SKAL DET VÆRE? 

Metal-, plast- karton- og glasemballage skal være 
almindeligt tømt og skrabet. Der må altså gerne være 
lidt madrester tilbage. 
KORT SAGT! Du behøver ikke at skylle disse ting - men 
du må gerne! I så fald er brugt opvaskevand eller en 
plads i opvaskemaskinen et godt tip. 
Pap og papir skal være rent og tørt for at kunne 
genanvendes - hvis det er beskidt eller vådt, skal det 
til restaffald.

TOTOMMELFINGERREGEL:MMELFINGERREGEL:
Kan du holde den tømte emballage over hovedet, 
uden at der drypper noget ned i håret på dig, 
SÅ ER EMBALLAGEN TOM NOK! 

11

22 33

Sinne Kristensen, Dalgasparken

Der er mange måder at gøre det på, men min Der er mange måder at gøre det på, men min 
løsning har ikke kostet mig noget. løsning har ikke kostet mig noget. 
I mit grovkøkken stiller jeg glas og flasker I mit grovkøkken stiller jeg glas og flasker 
i bunden af skabet, hvor jeg også har et i bunden af skabet, hvor jeg også har et 
affaldsstativ til plastik, metal og kartoner affaldsstativ til plastik, metal og kartoner (1).(1).  
I køkkenet har jeg så et stativ til restaffald i I køkkenet har jeg så et stativ til restaffald i 
lågen samt den grønne spand til madaffaldlågen samt den grønne spand til madaffald  (2)(2), , 
og i et lille hjørne i køkkenet står en pæn og i et lille hjørne i køkkenet står en pæn 
læderkurv, som jeg bruger til papir. Den ser læderkurv, som jeg bruger til papir. Den ser 
man næsten ikke man næsten ikke (3)(3)

Boligselskabet
 Fruehøjgaard 
arbejder med 

verdensmålene



Direktøren bliver 60
"Det er jeg jublende lykkelig over"
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I hjørnekontoret på 1. salen i 
boligselskabets administration, 
holder Birgitte Juhl til. Her kan hun 
lukke døren, som det passer hende 
og have plads til de mange mapper 
og papirer, der hører med til jobbet 
som direktør, hvor hun i øjeblikket 
har rygende travlt med flere nye 
byggesager. 

Det er dog ikke så tit, at døren til 
Birgittes kontor er lukket, for det er 
vigtigt for hende at signalere, at døren 
er åben, og at intet er for småt til, 
at man kan komme og snakke med 
hende om det. 

Langt ude på landet
Birgitte er opvokset i en lille flække, 
der hedder Vedum i Østhimmerland 
langt ude på landet med en halv 
kilometer til nærmeste nabo. 
Her havde hun en god barndom 
med to (der senere blev til 
tre) søskende. Faderen var 
landmand, og moderen var 
sygehjælper.
Som 16-17-årig flyttede Birgitte 
til Aalborg for at tage sig en 
uddannelse. Det var hendes 
mor magtpåliggende, at 
især pigerne i familien fik en 
akademisk uddannelse. Derfor 
læste hun til landinspektør på Aalborg 
Universitet, og det viste sig, at dét 
ikke var helt dumt. For Birgitte, der er 
selvstændig af natur, drømte allerede 
på dét tidspunkt om at være sin 
egen chef, og det blev målet med 
uddannelsen. Samtidig foregik en stor 
del af arbejdet ude i den friske luft, 
hvor hun holder meget af at opholde 
sig.

Karrierevejen
Som eneste kvinde på uddannelsen, 
befandt den unge Birgitte sig meget 

tidligt i en mandeverden, og det 
fortsatte hun med i sine efterfølgende 
jobs. Selv synes hun, at det har været 
en fordel, og så har hun i øvrigt 
kunnet bruge sin evne til at begå 
sig i alle sociale sammenhænge og 
snakke med alle slags mennesker, 
ung som ældre, mand som kvinde, 
håndværker som direktør.

Efter mange år som selvstændig, 
blev Birgitte ansat ved Aars 
Kommune først som byplanlægger 
og siden som vicekommunaldirektør. 
Senere blev hun udviklingsdirektør 
i Vesthimmerland Kommune, 
inden hun i 2008 blev headhuntet 
som direktør i Hanstholm Havn. I 
december 2014 blev hun så ansat 
som ny direktør i Boligselskabet 
Fruehøjgaard. 

Det er en beslutning, som hun ikke 
har fortrudt, og hun pendler gladeligt 
hver dag fra Nordjylland. ”Afstanden 
generer mig ikke det mindste”, siger 
Birgitte. ”Jeg har altid arbejdet meget, 
og da jeg fik børn, var der ingen tid til 
mig selv. Så tiden i bilen blev ”Birgitte-
tid”, hvor jeg kunne slappe af uden 
forstyrrelser. Det sidder så dybt i mig, 
og jeg nyder det stadig.”

Dertil kommer, at Birgitte er rigtig 
glad for sit arbejde. ”Jeg har sagt helt 
fra starten, at der er noget særligt 

ved det her hus – altså kollegaerne. 
Det har været så fantastisk at komme 
her og opleve det. Og så er jeg 
virkelig glad for samarbejdet med 
bestyrelsen og formanden. Så det er 
aldrig faldet mig ind at finde noget 
tættere på, selvom jeg måske kunne 
hente 3 timer ekstra om dagen.”  

Privat
Selvom arbejde og transport fylder 
en del i Birgitte Juhls liv, så har hun 
også et privatliv. Den ældste søn er 
flyttet fra reden, men den yngste søn 
bor fortsat hjemme lidt endnu.
 ”Jeg kan jo godt lide at rejse, og nu 
da drengene er store, kan jeg egentlig 
gøre, som det passer mig, men det 
skal jeg lige vænne mig til”, siger hun. 
”Jeg bruger også rigtig mange timer 
på at gå lange ture. Jeg er ikke den 
store sportsfreak, men jeg elsker at 
gå og cykle og være i naturen.”

Og så har Birgitte også gjort en del 
i frivilligt arbejde. Lige nu er hun 
besøgsven for en ældre mand på 
et plejehjem. ”Det er simpelt hen så 
hyggeligt. Vi spiller kort og sidst var vi 
ude at køre en tur og se det sted, hvor 
han er født. Det har vi begge megen 
fornøjelse af,” fortæller hun.

Birgitte har ikke - ifølge hende selv – 
en kæmpe omgangskreds. Men dem 
hun har, ser hun ofte. Hun sætter stor 
pris på ærlighed og nærvær og gør 

Boligselskabets direktør bliver 60 den 30. oktober, og det er en festdag, 
fortæller hun. I dette portræt af Birgitte, kan du læse om, hvorfor det 
betyder noget helt særligt for hende at blive 60.

Jeg er typen, der ikke 
fortryder en beslutning. I stedet 

prøver jeg at få det bedste ud af det, 
som jeg nu har sagt ja til, og så bliver det 

altid en positiv situation.
- Birgitte Juhl
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også selv en stor dyd ud af at være 
det. ”Så får man altid den bedste 
dialog,” siger hun. ”Der var en klog 
mand, der engang sagde til mig: Man 
kan ikke vise kærlighed, hvis man ikke 
først viser ærlighed”, og det er et råd, 
som Birgitte følger.

Ukuelighed
Tilbage på jobbet skal Birgitte som 
direktør træffe en del beslutninger. 
Det har hun heldigvis ingen 
problemer med. ”Jeg er hurtig til 
at træffe beslutninger, men jeg er 
også typen, der ikke fortryder en 
beslutning. I stedet prøver jeg at få 
det bedste ud af det, som jeg nu har 
sagt ja til, og så bliver det altid en 
positiv situation.”

Den kvalitet kom for eksempel til 
udtryk, da en helt ung Birgitte på 
en rejse til Grønland besluttede sig 
for at bestige Sermitsiaq-fjeldet. En 
beslutning, som – set i bakspejlet – 
måske var lidt overilet, for det er ikke 
nogen nem eller ufarlig opgave for en 
amatør, men den egenrådige unge 
dame havde hørt om én, der havde 
gjort det, og når andre kunne, så 
kunne hun også, mente hun. 
Der er lidt Pippi Langstrømpe over 
Birgitte Juhl: ”Det har jeg aldrig prøvet 
før, så det klarer jeg helt sikkert”. Og 
det er også noget, der kendetegner 
hende som direktør i boligselskabet. 
Der bliver gået nye veje og besteget 
nogle "bjerge".

Birgittes ukuelighed kom hende 
virkelig til gavn, da hun stod igennem 
en af de største udfordringer i hendes 
karriere, nemlig renoveringen på 
Fruehøj. ”Renoveringen af Fruehøj 
er en af de største udfordringer, 
jeg har stået overfor. Jeg synes jo 
bare, at jeg passede mit arbejde, 
når jeg diskuterede en sag med 
entreprenørerne, men det var de ikke 
helt enige med mig i. Heldigvis er jeg 
blevet så gammel, at det ikke påvirker 
min nattesøvn. Erfaringen gør, at man 
kan bære meget mere, end da man 
var ung.”

”Desuden har vi jo fået nogle dejlige 
boliger på Fruehøj, og det gør mig 
glad, når jeg hører beboere, der 
bekræfter det. Jeg synes, at det 
er vores fornemste opgave som 

boligselskab at sikre gode boliger 
til alle og skabe rammer, så vores 
beboere kan have et godt liv og 
har mulighed for at deltage i nogle 
sociale aktiviteter og mødes omkring 
nogle ting. Jeg er stolt af at være 
ansat et sted, hvor alle er enige om at 
tage et socialt og grønt ansvar."

60 år og hva’ så
Alderen trykker ikke Birgitte Juhl. Hun 
er jublende lykkelig over at blive 60. 
”Jeg er simpelt hen så glad over det, 
for jeg havde aldrig troet, at jeg skulle 
blive 60. Jeg tror, at det er fordi, at jeg 
har været alene med mine børn, så 
jeg har altid været så bange for at dø 
fra dem. Så at få lov at blive 60 og at 
drengene nu er så gamle, som de er… 
Jamen, det bliver en festdag!

Og det er lige, hvad det bliver, for 
Birgitte har nøje udvalgt de 15, der 
skal danse på bordene sammen med 
hende, og så skal hun selvfølgelig 
også være sammen med sine drenge 
på dagen. ”Vi skal ud at spise frokost”, 
fortæller hun. Siden Birgitte blev skilt 
fra drengenes far, har de været et 
trekløver, der har været tætte. 
"Jeg har for eksempel aldrig haft 
de store konflikter med dem som 
teenagere, for det har altid været et 
fælles projekt for os at få tingene til at 
hænge sammen.”

Til spørgsmålet om alderen 
har rundet hende af, svarer 
hun ret hurtigt ja. Én af 
de ting, som følger med 
at være så selvstændig 
og handlekraftig er også 
trangen (og modet) til at 
sige sin mening. ”Jeg er 
blevet bedre til ikke altid 
at føle mig kaldet til at sige 
min mening. Jeg har lært 
at sluge nogle kameler”, 
smiler hun. ”Men jeg var 
gammel, inden jeg lærte 
det”.

Fremtiden
Fremtiden bliver 
anderledes, for når begge 
mine drenge er flyttet, 
er jeg pludselig fri som 
fuglen, så jeg overvejer 
nogle ting, blandt 
andet hvor jeg skal bo. 

Arbejdsmæssigt har jeg ikke planer 
om at skulle noget andet. Jeg synes, 
at alting har sin tid, men jeg regner 
ikke med at gå på pension som 65-
årig, for det har jeg egentlig ikke lyst 
til."
Udviklingen af boligselskabet ligger 
Birgitte stærkt på sinde, og hun har 
nogle ambitioner, som hun gerne 
vil nå, før hun er klar til at overgive 
direktørstolen til en anden: ”Blandt 
andet vil jeg gerne være med til at 
lave et seniorbofællesskab. Det ved 
jeg, at der er stor efterspørgsel på, og 
jeg tror også på, at det er fremtidens 
boligform for mange. Så det håber 
jeg, at jeg kan være med til enten i 
Herning eller Ikast, og hvis det kan 
blive i træ, vil det glæde formanden”, 
griner hun.

Derudover vil hun gøre sit for at sikre, 
at det boligselskab, hun overdrager 
til en ny direktør engang, bliver med 
lige så dygtige, glade og kompetente 
medarbejdere, som det hun selv fik 
overdraget. ”Og så vil jeg kæmpe 
for, at det bliver et boligselskab, der 
fortsat arbejder med den grønne 
og sociale bæredygtighed, og at vi 
er kendte for det. At det ikke bare 
er et spørgsmål om, at vi bygger og 
udlejer, men at vi tager et ansvar for, 
at det skal være et godt sted at bo og 
ikke mindst for det samfund, som vi er 
en del af.”



   

Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider 
29/10:   Lukket kl. 9-10 
3/11:  Lukket kl. 8-9
7/12:  Lukket kl. 8-9.30
23/12:   Lukket hele dagen
27 - 30/12: Åbent fra kl. 9-12
Desuden er der lukket den 24. og 31/12

Du kan altid følge med i aktuelle 
åbningstider på fruehojgaard.dk
Uden for åbningstid, kan du ringe 
til vagttelefonen ved akut behov.
Vagttelefon: 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 give 
vores beboere en håndsrækning 
med forskellige ting. Læs mere 
på fruehojgaard.dk/frivillige eller 
kontakt boligselskabet for at få mere 
information. 

Boligselskab med mål
I øjeblikket kører en programserie 
på KanalVest om boligselskabets 
arbejde med bæredygtighed. Følg 
med på kanalvest.dk

Idéer til bladet
Vi er altid på udkig efter en god, 
rørende, spændende eller sjov 

historie til næste blad, så giv os 
gerne er tip. Deadline for næste blad 
er 1. december 2021.  
Ring til os på tlf. 76 64 66 03 eller 
skriv til: ckp@fruehojgaard.dk   

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,
som vedrører dit lejemål. 
Log ind via forsiden på 
fruehojgaard.dk. Adgangskoden står 
på din huslejeopkrævning.

Nu bliver der gjort en større indsats for at klæde 
bestyrelserne på og styrke beboerdemokratiet. 

Vi har i vores spørgeskemaundersøgelse fra 
tidligere i år spurgt beboerne om deres kendskab til 
beboerdemokratiet generelt og til bestyrelsesarbejdet. 
Svarene viser, at mange ikke ved, hvad det egentlig er 
en afdelingsbestyrelse skal, og når der er usikkerhed 
omkring éns rolle som medlem af en bestyrelse, så kan 
det være ret demotiverende. 

Udvikling af beboerdemokratiet
Derfor har vi i boligselskabet taget tyren ved hornene og 
har igangsat nogle initiativer, der skal udvikle og styrke 
det kære beboerdemokrati, for vi kommer ikke udenom, at 
det er det bærende element i en almen boligorganisation.
Til november har vi for eksempel den første af to 
workshops for beboere, der har meldt sig til at deltage i 
nogle arbejdsgrupper. De skal blandt andet arbejde med 
grøn og social bæredygtighed, og her vil vi også komme 
ind på beboerdemokratiet. 
Derudover er det besluttet, at bestyrelsesmedlemmer 
årligt vil blive inviteret til erfamøder. Her vil der 
være mulighed for at få svar på spørgsmål, møde 
bestyrelsesmedlemmer i andre afdelinger og udveksle 
erfaringer, så beboerdemokraterne kan inspirere og 
motivere hinanden og måske endda arbejde sammen på 
tværs af afdelingerne. 

Vigtigt med en bestyrelse i afdelingen
Vera Horsted er ny i bestyrelsen i Dalgasparken. Hun er 
egentlig også ret ny i afdelingen, hvor hun flyttede ind i 

marts i år. ”De ville gerne have nogle yngre kræfter ind i 
bestyrelsen og spurgte mig, så bare dét i sig selv gjorde jo, 
at jeg ikke kunne sige nej”, siger hun spøgefuldt. ”Men jeg 
sagde også ja, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at afdelingen 
har en bestyrelse – og samtidig kan jeg få lidt indflydelse på 
de ting, der sker i afdelingen”.
Selvom Vera har en ide om, hvad hendes rolle og opgave er 
i bestyrelsen, så er hun ikke helt sikker. ”Derfor har jeg meldt 
mig til erfamødet, så jeg kan blive klogere og få lidt mere 
indblik.” 
Vera håber, at hun gennem bestyrelsesarbejdet kan lære 
nogle af de andre beboere i afdelingen bedre at kende, samt 
at hun kan være med til at gøre gavn. ”Det er jo ikke kun for 
min egen skyld, at jeg melder mig, men også for de andre 
beboere”, fastslår hun. ”Men jeg føler bestemt også, at jeg 
selv får noget ud af det!”.

Ny i bestyrelsen - hva' så?

•
•
•
•
•

DU KAN STADIG NÅ DET!DU KAN STADIG NÅ DET!
Gå ikke glip af en unik mulighed for at sætte Gå ikke glip af en unik mulighed for at sætte 
dit præg på udviklingsarbejdet i boligselskabet!dit præg på udviklingsarbejdet i boligselskabet!

Brænder du for social og grøn bæredygtighed, så skynd dig 
at tilmelde dig til vores workshop den 11. november fra kl. 
17-21 ved at sende en mail til bju@fruehojgaard.dk

Absolut sidste frist er onsdag den 3. november kl. 12!


