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Den 6. og 7. maj afholdes workshops på biblioteket i Herning, hvor det populære spil 
Minecrafts digitale byggeklodser bruges som et sjovt og nytænkende redskab til at 
inddrage børn og unge i alderen 7-14 år i diskussioner om demokrati og almene boliger.  

Boligselskabet Fruehøjgaard samarbejder med Brændgårdskolens SFO og Biblioteket i Herning 
om afholdelsen af workshops i Herning. Workshoppen er et led i et formidlingsprojekt, hvor 
Danmarks Almene Boliger (BL), Dansk Arkitektur Center og børnebibliotekernes digitale univers, 
Palles Gavebod, i løbet af foråret sætter fokus på demokratiet på 10 af landets børnebiblioteker. 
Forløbet udspiller sig i Danmarks første almene boligområde i Minecraft, ’Lykkeparken’. 
Lykkeparken er et fiktivt boligområde, der er sammensat af elementer fra virkelighedens almene 
boligområder og derfor består af både etagebyggeri, rækkehuse og én-familieshuse. Med 
workshops’ene håber boligorganisationen og biblioteket på at styrke deltagernes stolthed over den 
måde de bor på og opfordre dem til at tage del i fællesskabet. 

”Vi bruger spillet Minecraft i vores workshops, fordi det er et rigtig godt kreativt værktøj, når 
børnene skal komme med forslag til forbedringer i deres boligområde. Først skal de blive enige 
om, hvilke forbedringer de kunne tænke sig, for derefter at visualisere dem i boligområdet 
”Lykkeparken” i Minecraft,” siger Niels Erik Larsen, bibliotekar på Herning Bibliotekerne 

Der er workshops onsdag den 6. maj og torsdag den 7. maj. Begge dage fra kl. 14.30-16.30 
på biblioteket i Herning. 
 
Om Boligselskabet Fruehøjgaard  
Boligselskabet Fruehøjgaard blev stiftet i 1950 og har gennem et halvt århundrede opført knap 
1400 gode, sunde og attraktive boliger i Herning Kommune. Boligselskabet Fruehøjgaard arbejder 
med omtanke for menneske og miljø. Tillid og troværdighed er nogle af nøgleordene, og målet er 
at bidrage til gode og trygge omgivelser for boligselskabets beboere. Der tænkes grønne tanker 
ind i såvel nybyggerier som renoveringer. Hovedkontoret ligger i Herning, og boligselskabet har 11 
boligafdelinger, en ny under opførsel og administrerer desuden Egelunden og Herning Kommunes 
pleje- og ældreboliger. 

Kontakt: 

Boligselskabet Fruehøjgaard: Birgitte Juhl, bju@fruehojgaard.dk eller tlf.:  51 58 38 20 
Herning Bibliotekerne: Niels Erik Larsen, bibnel@herning.dk eller tlf.: 51 70 29 35 
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