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Et godt studieliv i Herning
Sommerferien er forbi, og børn og unge
er begyndt på et nyt skoleår med alt,
hvad det indebærer. Igen i år har mange
unge valgt at begynde uddannelse på
universiteter i de fire største byer i landet.
I pressen kan man læse om stor mangel
på boliger i de fire store byer, men også
om høje boligpriser, som ikke er til at
betale for den unge.
Vil det så ikke være at foretrække at bo
et andet sted end i de fire største byer?
Det er jo en nærliggende tanke for
os, der som boligselskab netop
har de efterspurgte gode og billige
studieboliger, at man sagtens kan bo hos
os i Herning og tage sin uddannelse for
eksempel i Århus. For nogle er det en
ret vild tanke, der er helt uden interesse
af forskellige årsager. For andre er det
ikke så umuligt endda. Men måske er
tiden kommet til, at vi som boligselskab
skal spille en aktiv rolle i arbejdet med
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at skabe et bedre studiemiljø i Herning
og derved medvirke til, at det bliver
attraktivt at bo hos os i Herning, mens
man tager sin uddannelse i en anden
by. Herning er nemlig ikke nogen helt
uanseelig studieby. Udover gode og
billige boliger, byder Herning også
på gode muligheder for sports- og
fritidsaktiviteter, et rigt by- og erhvervsliv
og smuk natur. Der er desuden også
flere uddannelsesmuligheder i byen.
Så vi vil gerne være med til at udbrede
den gode historie om, at man som ung
sagtens kan have et godt studieliv - også
udenfor de største byer i Danmark.

Af Steen Jonassen
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard
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Har du ikke også noget
AT SKULLE HAVE SAGT?
Synes du nogle gange, at
der er nogle ting, der kunne
gøres på en anden måde i din
afdeling? Ryster du indimellem
på hovedet over, hvad der sker
omkring dig? Lufter du af og til
dine tanker offentligt?
Så skulle du måske komme til
afdelingsmødet og udtrykke
din holdning.
Alle mennesker er jo forskellige og
har forskellige behov og ønsker.
Nogle gange er vi enige om tingene,
og andre gange, er vi rygende
uenige. Sådan er det. Også i en
almen boligafdeling.

Det er blandt andet derfor, at vi har
et demokrati. Beboerdemokratiet
hersker i enhver almen boligafdeling, og hvis du ikke deltager til
afdelingsmøderne, ja så har du ikke
så meget at skulle have sagt.
Der er flere måder at deltage på.
Den mest simple er at komme til
de årlige beboermøder. Hvert år i
september afholdes de ordinære
afdelingsmøder. Alle beboere får
en indkaldelse senest 4 uger før
mødet, og hver husstand har 2
stemmer, uanset hvor mange, der
bor i lejemålet. Som beboer kan
du også komme med forslag, hvis
der er noget, du ønsker at ændre

på eller forbedre. Forslag skal være
din afdelingsbestyrelse i hænde
senest 14 dage inden mødet, og de
skal formuleres skriftligt og på en
sådan måde, at der kan stemmes
JA eller NEJ til forslaget. Til mødet
er du med til at stemme om dine og
andres forslag.
Der er også andre fordele ved at
deltage til afdelingsmødet. Du
møder blandt andet dine naboer,
lærer lidt mere om, hvem der ellers
bor i din afdeling, og så er det faktisk
ofte meget hyggeligt.
Indkaldelserne er allerede sendt
ud, og de kan også findes på
fruehojgaard.dk

Gode tips til at stille forslag
dit forslag konkret, og √ Aflever dit forslag senest √ Mød op til afdelingsmødet.
√ Gør
formuler det, så der kan
14 dage før afdelingsmødet.
stemmes JA eller NEJ.

Det dur altså ikke bare at skrive:
”Hej. Jeg synes, at det er træls,
når folk vasker deres tøj om
aftenen. Hilsen Jørgen.”

Det virker nemlig bedst, at
forslaget og baggrunden for
det præsenteres personligt
på mødet. Er der flertal for dit
forslag, bliver det vedtaget.

dit forslag udtømmende,
√ Gør
så ingen er i tvivl om, hvad
der stemmes om.

Fx ”Vasketiderne skal ændres,
så det er tilladt at vaske mellem
kl. 7 og kl. 20. Sidste maskine
må startes kl. 19.”

dit navn og adresse
√ Skriv
på forslaget og skriv også
gerne datoen.

Så er det tydeligt hvem, der
har stillet forslaget, og at det er
stillet rettidigt.
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SANG &
SAMVÆR
Sang & Samvær er startet op igen efter ferien, og sangfællesskabet trives i bedste velgående. Det foregår både
på Fruehøj, i Dalgasparken og i Børglumparken, hvor
beboere kan komme og synge sammen med andre
beboere og korleder Bente. "Folk er meget glade for det",
fortæller Ruth i Børglumparken.
Også på Fruehøj og i Dalgasparken er der gang i
sangstemmerne, men der er plads til mange flere, mener
Mona i Dalgasparken og Lisbeth på Fruehøj.
"Jeg synes jo, at de skulle komme allesammen", griner
Mona. "Men der kommer da flere og flere, og de nye, der
kom sidste gang, var meget begejstrede og ville udbrede
budskabet, så jeg håber, at der kommer endnu flere med
næste gang!"
Selvom du bor i en anden afdeling, er du velkommen
både i Børglumparken, på Fruehøj og i Dalgasparken. I de
to sidstnævnte afdelinger kræver det dog tilmelding og
alle tre steder kræves der Coronapas, fordi der serveres
kaffe og kage. Kontakt Sara Terp Uhre på tlf. 24 64 30 80.

Gratis ordblindeundervisning
Er du ordblind - eller i tvivl, om du er det?
FOF tilbyder gratis undervisning for
voksne ordblinde ude i vores afdelinger.
Boligselskabet Fruehøjgaard har indgået et
samarbejde med FOF om at tilbyde vores
beboere gratis ordblindetest og undervisning
ude i afdelingerne.
Med dette initiativ vil FOF og Boligselskabet
Fruehøjgaard gøre det lettere for vores
beboere at blive testet for ordblindhed og få
undervisning ved underviser, Vibeke Wittrup.
Vil du vide mere, kan du henvende dig direkte
til Kirsten fra FOF på tlf. 97 22 47 44, hvor du vil
blive tilbudt en gratis ordblindetest.
FOF vil fordele deltagerne på hold så tæt på
deres bopæl som muligt, men skynd dig undervisningen starter snart. Fortæl gerne
andre om tilbuddet.

Film om affaldssortering
Med den nye affaldsordning, kan det være svært
at finde hoved og hale i, hvilken skraldespand
affaldet hører hjemme i. De fleste kender jo for
eksempel papir fra plastik, men så er der vådt og
tørt, beskidt og rent, og ikke mindst emballage,
der er blandet sammen, fx papir og plastic.
Så hvis du synes, at det kan være svært at finde
ud af, så forstår vi det godt.
Derfor er vi i samarbejde med FællesBo og Plads
Til Forskel ved at producere nogle film, som skal
hjælpe dig og dine naboer med at blive klogere
på affaldssortering. Filmene bliver produceret på
dansk og på 4 andre sprog.
På www.facebook.com/Genbrug bliver der ofte
delt gode tips, men du kan også kontakte Herning
Genbrug og Affald på tlf. 96 28 80 80 eller på mail
affald@herning.dk
Der kan desuden være hjælp at hente til din
affaldssortering ved at tjekke Affaldslisten på
www.affaldsweb.net/affaldsliste/
Har du fundet en virkelig god måde at indrette
din affaldssortering på, så hører jeg gerne fra dig.
Kontakt mig på ckp@fruehojgaard.dk eller på tlf.
24 41 28 35.
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PORTRÆT AF EN FRIVILLIG

HENNING
HJÆLPER
MED
PRAKTISKE
TING
Rar, storsmilende og med
hænderne skruet rigtigt på.
Sådan kan man beskrive
Henning, en af boligselskabets
frivillige sociale viceværter.
Henning blev ansat som frivillig
social vicevært i november 2018.
Han henvendte sig til Boligselskabet
Fruehøjgaard efter at han så en jobannonce på nettet. Dét har han ikke
fortrudt.
En "bette knejt" på arbejde
Henning har været førtidspensionist
siden 2010. Han er ganske enkelt slidt
ned efter et langt og hårdt arbejdsliv en historie, der starter allerede, da han
var en ”bette knejt”.
Han voksede op på en gård i Bording
sammen med 4 søskende. Det var en
anden tid dengang, og når børnene
kom hjem fra skole, skulle de hjælpe
til på gården, så der var ikke så megen
tid til hverken lektier eller leg.
Som 11-årig ønskede Henning sig
brændende en ny cykel. ”Så må du

ud at tjene til den”, fik han at vide. Så
han opsøgte først naboen og siden
genboen, og her kunne han få lov at
tjene ved at samle sten på marken.
Efterhånden som Henning blev ældre,
fik han større og tungere opgaver både
hjemme på gården og ude i arbejde.
Som 17-årig fik han job som væver
og senere aftjente han sin værnepligt
ved Civilforsvaret. At være ved
Civilforsvaret gav Henning mod på
at søge job som brandmand. Han fik
job som deltidsbrandmand i Herning,
og ved siden af arbejdede han ved
spildevandsanlægget i nogle år.
I 1985 blev han ansat som tekniker
ved Herning Svømmehal. Her befandt
han sig godt helt frem til 2008, hvor
han desværre måtte stoppe med
at arbejde på grund af vedvarende
smerter i arme og skuldre. Efter 2 års
arbejdsprøvning fik han førtidspension,
og det gav ro på. Dermed ikke sagt,
at Henning sidder stille, for det vil
han ikke. ”Jeg kan ikke bare sidde
derhjemme og kigge ud i luften”, siger
han med en overbevisende fasthed i
stemmen.

Jobbet som frivillig social vicevært
For Henning er jobbet som frivillig
social vicevært helt ideelt. ”Det største
for mig, er den sociale del”, fortæller
han. ”Dét at man kommer ud til en
beboer og får sig en hyggelig snak”.
Og alt imens Henning snakker og
lytter, så sætter han for eksempel en
lampe, en hylde eller et billede op,
for han er rimelig handy, når ikke han
skal stå for længe med armene over
hovedet. ”Ja, jeg har sågar repareret
en stol”, griner han… ”men jeg sagde til
vedkommende, at der altså ikke var
nogen garanti på”.
”Jeg fornemmer, at beboerne er
glade for, at de har sådan nogle som
os frivillige, som de kan ringe til… Og
deres glæde og taknemmelighed
giver selvfølgelig også mig en glæde.
Samtidig synes jeg, at boligselskabet
gør meget for at påskønne vores
indsats, både ved at invitere os
til møder, hvor vi kan sparre med
hinanden, og hvor vi får noget fagligt
input og god forplejning… Og så får vi
tilmed julegaver. Det synes jeg er rigtig
godt og vigtigt.”

KONTAKT VORES FRIVILL
FRIVILLIGE
IGE SOCIA
SOCIALE
LE VICEVÆRTER

De har allerede gjort en forskel for flere beboere i vores afdelinger - Skal de også gøre en forskel for dig?
Aage Voigt
Tlf. 91 17 83 25
*praktisk, breve,
formidling m.m.

Fawzi og Jehan
(Cykelværksted)
SMS 51 53 99 08
*reparerer cykler

Lisbeth Jakobsen
(Aktiv Tirsdag, Fruehøj)
Tlf. 51 34 67 15
*frivillig i Aktiv Tirsdag

Anny Skou Nielsen
(Kun Storgården,
se beboermappe)
*fx ledsagelse, bisidder

Henning Hansen
Tlf. 92 43 71 19
*praktisk hjælp

Muaaz Said
Tlf. 91 17 92 07
*praktisk hjælp

Bodil Sønderkjær
Tlf. 20 94 82 41
*fx ledsagelse, bisidder, it,
økonomi, forsikring, breve

Lena Holt
Tlf. 20 46 36 02
*fx ledsagelse, bisidder,
besøg, læse og forstå breve

Få mere at vide her:
www.fruehojgaard.dk/frivillige
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Jeg satser på at gøre mig 		 			

					UUNDVÆRLIG

På kontoret i Aaparken er 29-årige Caroline rykket ind. Hun startede i juni lige før ferietiden satte
ind, og hun er boligselskabets nye voksenelev.
Der er sket meget i boligselskabet
i det sidste år. Renoveringen på
Fruehøj er slut. Til gengæld er der nye
byggeprojekter på vej, og da en af de
ansatte i administrationen søgte nye
udfordringer i foråret, var der pludselig
rum og ressourcer til at ansætte en
elev.
Et must-have job
For Caroline var det en win-win
situation, for det her var chancen hun
havde ventet på. ”Da jeg så annoncen,
sagde jeg til min kæreste: Det her job det SKAL jeg bare have”.
Caroline har nemlig længe ønsket at
gå nye veje og få nye udfordringer.
Hun blev færdiguddannet som
salgsassistent i en dametøjsforretning
i Esbjerg i 2015. Siden har hun haft
forskellige jobs, og senest var hun
assisterende butikschef i ONLY.
”Jeg vidste inderst inde godt, at det
var en ny uddannelse, jeg skulle have,
men vi købte hus sidste år, så jeg
vidste også, at økonomien ikke var til,
at jeg skulle tilbage på skolebænken.”
Før hun så boligselskabets
stillingsannonce, kunne hun ikke
helt se vejen. Hun vidste bare, at hun
gerne ville lave noget administrativt
og at hun fortsat gerne ville have med
mennesker at gøre: ”Jeg kan godt lide
at have mange forskellige opgaver i
en stilling, hvor jeg samtidig er med til
at hjælpe folk. Det, synes jeg, er vildt
givende ved det her job - kontakten
med beboerne, og dét at skulle
hjælpe dem”.
Caroline er selv Herningenser
helt ind til benet. Hun er født og
opvokset i Herning, og huset, som
hun og kæresten har købt, ligger i
barndomskvarteret, hvor de begge
har slået deres folder som både børn,
unge og voksne. Begge hold forældre
bor i under en kilometers afstand.
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Den nye hverdag
”Jeg føler virkelig, at jeg er blevet
taget godt imod her og er kommet
godt ind i rutinerne efterhånden. Jeg
har en opfattelse af, at det er en rigtig
dejlig arbejdsplads, hvor folk gerne
vil hinanden og ønsker hinanden det
bedste. Der er frihed under ansvar og
enormt mange muligheder. Jeg ser en
virksomhed i vækst med nye ideer og
udvikling. Der tænkes innovativt, og
det er enormt fedt og spændende.”

Jeg forventer, at jeg får en
god og lærerig uddannelse,
hvor der er frihed under
ansvar, som kan give plads
til, at jeg vokser, bliver
udfordret og udviklet.

Caroline Thatt Jørgensen

I perioder er jobbet lidt rutinepræget,
og det kan Caroline godt lide, for så
ved hun, hvad hun møder ind til om
morgenen. ”Når jeg møder, går jeg i
gang med at håndtere mails og post.
Det skal journaliseres og behandles.
Om mandagen bliver der som regel
sendt svar på boligtilbud, og om
tirsdagen sender jeg de boliger, der
ikke er udlejet, ud i nye tilbud.”
Derudover laver Caroline også
lejekontrakter, prisoverslag,
synsrapporter, flytteafregninger og
andre ad hoc-opgaver.
Man skal turde at kaste sig ud i det
”Jeg har før døjet med lidt usikkerhed,
men jeg føler virkelig, at mine styrker
er kommet frem i det her job. Jeg føler
mig slet ikke usikker, og jeg er heller
ikke bleg for at erkende det, når jeg har
brug for lidt ekstra hjælp. Så spørger
jeg bare – også selv om jeg føler mig
som en "Spørgejørgen".
Omvendt er jeg også typen, der helst
skal sidde med tingene selv og bare

kaste mig ud i det. Det var blandt
andet dét, der gjorde, at jeg turde søge
elevpladsen.”
Caroline har da også fået anerkendelse
fra sine kollegaer for at være modig
og turde kaste sig ud i tingene. Til
dét siger hun: ”Man kan jo heller ikke
forvente, at tingene bliver serveret på
et sølvfad, eller at arbejdsopgaverne
bliver skræddersyet til én. Jeg er nok
af den opfattelse, at hvis man vil noget,
så er man også nødt til at gøre en
indsats selv. Man må arbejde med det
og forme det hen ad vejen.”
Caroline har givet sig selv et år til at
lære det hele. "Jeg skulle jo gerne blive
uundværlig, så de ikke kan undvære
mig, når jeg er færdiguddannet,
for jeg har det godt her. Jeg har
en forventning om, at inden der er
gået et år, så er jeg en knivskarp
kunderådgiver!"

BONUSINFO
OM CAROLINE:

• Bor i Herning med sin kæreste og to
katte • Er et meget socialt menneske, og
elsker at bruge tid med venner og familie
• Kan godt lide at rejse og at opleve, og
holder meget af naturen, samt det at gå
ture og løbe • Kan lide at eksperimentere
med madlavning og prøve nye opskrifter
af • Elsker TV-serier og god vin.
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KLIMA OG MILJØ

			 MERE NATUR i vores boligområder
Af Sara Terp Uhre

Flere beboere efterspørger det, vilde arter af dyr og
planter har brug for det, og boligselskabet vil gøre,
hvad vi kan for at realisere det. Blandt andet holder
vi et temamøde om emnet den 1. september.
Verden rundt er naturen truet. Det gælder også i Danmark.
Men hvad kan du gøre, og kan du overhovedet gøre noget?
Ja! Har du en altan, en terrasse, en græsplæne eller
et stykke jord, så kan du gøre noget. Og hvis hele din
boligafdeling vil det, så kan I gøre en kæmpe forskel.
Men for at hjælpe naturen på vej, er vi nødt til at flytte os fra
de meget ensformige udearealer med store græsplæner
og ensartede klippede hække til et langt mere varieret
landskab som blandt andet byder på en større variation af
træer, buske, blomster og urter samt bi- og insektvenlige
blomster eller bede med forårsløg og stauder,
Historien om bladlusen og mariehønen
Vil vi naturen, skal vi altså vænne os til, at vores udearealer
og haver kommer til at se anderledes ud, og at pasningen
og driften skal ske på en anden måde. Lidt højt svævende
kan man sige, at vi skal lære at arbejde med naturen og ikke
imod den. Hvad der menes med det, kan bedst forklares
med en lille historie om bladlusen og mariehønen. Mange

kan nikke genkendende til stigende udfordringer med
bladlus og for nogle i en sådan grad, at det har ødelagt
sommeraftenerne på terrassen. Lune vintre kombineret
med en periode med varmt og tørt sommervejr betyder
gode betingelser for bladlusene. Engang sprøjtede vi mod
alskens ”utøj” og ”ukrudt”. Dét gør vi ikke længere. Men hvad
skal vi så gøre? Jo det er her, vi skal arbejde med naturen.
Helt konkret i forhold til bladlusen skal vi finde ud af, hvad
og hvem, der begrænser dens fremfærd. Og det er her,
at mariehønen sammen med svirrefluer, snyltehvepse og
andre insekter kommer ind i historien, for de spiser bladlus i
store mængder. Så rejses det næste spørgsmål, for hvorfor
er de ikke kommet til den bladlus-buffet som mange af
vores bøgehække har været omdannet til de sidste somre?
Svaret er, at deres levesteder i og rundt om vores boligområder er forsvundet. Løsningen på det store antal
bladlus, som gør livet surt for os, er altså at genskabe disse
levesteder. Det kan vi kun gøre i samspil med vores beboere
og bestyrelser.
Den 1. september holder vi temamøde om, hvordan vi får
mere natur ind i vores boligområder. Invitationerne er ude,
skynd dig at tilmelde dig ved Sara på tlf. 24 64 30 80 eller på
mail stu@fruehojgaard.dk senest den 26. august. Læs mere
om arrangementet på www.fruehojgaard.dk

Aaparken den 8. juli

Det ser smukt ud og dufter ganske vidunderligt ved
arealet langs åen, som er omlagt til vild natur.
I Aaparken er ialt 600 kvm blevet omlagt.

Aaparken den 8. august

Af Torben Ringsø, Børglumparken

Hvad kan du gøre?

Har du en altan eller en lille terrasse kan du
anskaffe eller selv bygge et lille insekthotel og
du kan plante insektvenlige blomster i altankassen og i dine potter og krukker. Har du en
have kan du udover at plante evt. også lave et lille
kvashegn. Hvis du ønsker at gøre mere, end hvad
du lige kan og må i og omkring din egen bolig
og fx ønsker at skabe mere plads til naturen i din
afdeling, kan du kontakte administrationen, og vi
kan undersøge, hvad der kan lade sig gøre.
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LIDT AF HVERT
FOR DIG, DE R VIL GØRE EN FORSKEL
25 beboere har indtil videre sagt ja - Vil du også?
Resultaterne af vores spørgeskemaanalyse viser, at mange
beboere har gode idéer til, hvordan vi sammen kan gøre
Boligselskabet Fruehøjgaard til et endnu bedre sted at bo.
Men gode idéer får først værdi, når de følges op med
handling. Derfor vil boligselskabet starte en række
arbejdsgrupper, der skal hjælpe med at finde og
konkretisere idéer, der kan føres ud i livet. 87 beboere
svarede i analysen, at de gerne ville deltage i dette
arbejde, og samtlige beboere har modtaget en invitation til
at deltage i arbejdet, som kommer til at foregå gennem et

par møder henover efteråret. Emnerne er følgende:
• GRØN OMSTILLING • BÆREDYGTIG ØKONOMI
• SOCIAL BÆREDYGTIGHED • TIL KAMP MOD
ENSOMHED • FRIVILLIGHED OG ENGAGEMENT
• VORES BIDRAG TIL FN'S VERDENSMÅL
• FÆLLESSKAB • INDSPARK TIL ENGAGERENDE
KOMMUNIKATION • FREMTIDENS BEBOERDEMOKRATI
Så hvis du ikke har fået tilmeldt dig endnu, og du brænder
for et eller flere af disse emner, så skynd dig at sende en
mail til bju@fruehojgaard.dk eller ring på tlf.: 76 64 66 00

Sommeraktiviteter i vores boligområder

ÉT HOLD UNDE R SAMME TAG

I flere af vores afdelinger er sommertiden og de milde vejrforhold
(alt er jo relativt...) blevet udnyttet til at lave nogle fælles aktiviteter
og arrangementer. I Aaparken havde afdelingsbestyrelsen inviteret
til picnic ved åen, i Børglumparken har de henover sommeren
haft flere fællesspisninger og andre "komsammener", mens de i
Brændgårdsparken har haft grillaften og banko.

Boligselskabets servicemedarbejdere har
længe glædet sig til at flytte sammen.
Den 23. august flytter hele holdet sammen
under ét tag på "Fyret". Tømrerværkstedet
på Sandagervej bliver sat til salg,
og tømrerne vil fremadrettet være
serviceteknikere. Det betyder, at alle vores
medarbejdere i serviceafdelingen nu kan
rykke ud i alle afdelinger, og det giver hver
enkelt afdeling adgang til en større pulje
af kompetencer og ressourcer og sikrer
fleksibilitet i forbindelse med sygdom og
ferie. Samdrift er altså med andre ord en
måde, hvorpå vi kan effektivisere driften og
passe på beboernes penge.

Fra beboernes
picnic
ved åen i
Aaparken

Nyt fra administrationen
Lukkedage og ændrede
åbningstider
10. sept.: Lukket hele dagen
18.-22. okt.: Åbent fra kl. 9-12
Uden for åbningstid, kan du ringe
til vagttelefonen ved akut behov.
Vagttelefon: 70 33 30 70
Du kan altid se de gældende
åbnings- og telefontider på
hjemmesiden under kontakt.

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 24. september 2021.
Skriv eller ring til os:
Boligselskabet Fruehøjgaard
Aaparken 2, DK-7400 Herning
Tlf: 76 64 66 00
Mail: post@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 eller under din
afdeling. Adgangskoden står på din
huslejeopkrævning.

