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En fælles vision og strategi
Af Steen Jonassen
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard
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Året 2021 lakker mod enden, og det er
igen blevet tid til at gøre status over
året, der gik.
En ting, som vi har praktiseret en del
også i det forgangne år, er samarbejde.
Samarbejde er en ”kunstart”, som der
altid er brug for i alle organisationer.
Sammen med de øvrige almene boligorganisationer og Herning kommune
er vi i september blevet enige om
en fælles vision og strategi for alle
boligområder i Herning kommune.
Visionen for de almene boligselskaber
og Herning kommune er blandt
andet at styrke beboernes trivsel,
livsmestring og mulighed for at deltage
på arbejdsmarkedet samt at styrke den
sociale bæredygtighed i områderne.
Har vi ikke hørt sådanne visioner før?

Jo, det har vi. Det nye er, at Herning
kommune og den almene boligsektor
indgår i et samarbejde. Vi deler
den samme vision og vil med en
kollektiv indsats omforme visionen
til nogle fælles strategier, der blandt
andet handler om at sikre, at det
boligsociale arbejde understøtter
boligorganisationernes øvrige kernedrift
samt en bedre kobling mellem
boligorganisationernes lokale arbejde
og kommunens kernedrift.
Dette sammen med andre strategier
vil give os nye muligheder for et tæt
samarbejde, som vi ikke har haft
tidligere.
Skulle der være et privat boligselskab,
der også kan se sig selv i en sådan
fælles vision og strategi, vil det være
velkomment. Private udlejere kan også
tage et socialt ansvar.
Vi glæder os til at komme i gang med et
nyt år.

I ønskes alle en glædelig jul
samt et godt nytår!
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Tips til en mere
BÆREDYGTIG JUL
Bæredygtighed står højt på den
globale dagsorden, og det afspejler
sig alle steder - også i medier,
politik, virksomheder og i mange
danske hjem.
Danmark er et af de lande, der har det
højeste klimaaftryk per person, og
alene af den grund kan vi virkelig gøre
en forskel hver især for at nedbringe
vores klimaaftryk.
En stor del af det handler dog også
om, at politikere og virksomheder tager
ansvar for at sætte nogle rammer,
der gør det nemmere for den enkelte
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dansker at nedbringe sit klimaaftryk.
Som boligselskab, der huser mange
mennesker, har vi altså et stort ansvar.
Det er blandt andet derfor, at vi i
november har afholdt en workshop
for beboere for at få deres ideer til,
hvordan vi som boligselskab kan skabe
nogle rammer for, at vores beboere
lever mere bæredygtigt.
En grønnere jul
Julen står for døren, og det er ikke
nogen hemmelighed, at vi danskere
virkelig forstår hvad det vil sige at
julehygge. Omvendt er vi desværre
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MINIMER MADSPILD

Hvis du ikke ligefrem går all in og dropper
kødet juleaften, så kan mindre altså også
gøre det. For eksempel kan du servere lidt
mindre kød eller sørge for, at overskydende
mad ikke går til spilde og ender i skraldespanden. Brug flæske-, ande- eller
gåsestegen til julefrokost dagen efter.
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også helt utroligt gode til at (over)forbruge, særligt i juletiden. Julen
er nemlig højsæson for storforbrug,
gaveræs og madspild, og det har
nogle negative konsekvenser for vores
klima og miljø.
Men det kan faktisk godt lade sig gøre
at gøre julen mere bæredygtig uden
at gå alt for meget på kompromis med
hyggen og juletraditionerne.
Med få justeringer kan du gøre julen
lidt ”grønnere”. Så hjælper du med at
tage et vigtigt medansvar for klima og
miljø, og samtidig kan du holde jul og
nytår med ekstra god samvittighed.

GENBRUG ER COOL!

Om du skal købe julepynt eller gaver til pakkeleg og under
træet, så kan du virkelig gøre en forskel for klimaet ved
at købe genbrug. Og hvis du har læst Herning Folkeblad
i december, så ved du, at der er flere og flere, der køber
genbrugsgaver til jul. Der er sågar nogle genbrugsbutikker,
der tilbyder byttemærker her op til jul. Så shop med god
samvittighed!

KØB BÆREDYGTIGE
DAGLIGVARER

Vi danskere køber stort ind i julen. Derfor
er det relevant at købe mere bæredygtige
dagligvarer, og heldigvis tilbyder flere
og flere supermarkeder mange af disse
varer til fair priser. Kig fx efter EU’s
miljømærke (blomsten), svanemærket,
Dyrevelfærdsmærket, fairtrade,
Økologimærket eller MSC-mærket.

VÆLG LED-LYS

Statistisk set bruger de fleste stearinlys
eller LED. Vælg LED-lys! De er bedre
for både miljøet, for din sikkerhed(!) og
for dit helbred - da de ikke forurener
dit indeklima. LED-lys er desuden
mere energieffektive og afgiver ifølge
CONCITO et meget mindre Co2-udslip.
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VÆLG GRØN
INDPAKNING

TIP! Brug gamle aviser,
magasiner, stofrester eller
papirsposer til at pakke ind i,
eller du kan gemme papir fra
de gaver, du får. Alternativt
kan du gå efter FSC-mærket
gavepapir, som kommer fra
bæredygtigt skovbrug.

SORTER JULENS
AFFALD RIGTIGT

Gavepapir og -bånd er ofte fyldt med kemikalier
og kan ikke genanvendes sammen med papir og pap.
Så hvis du ikke gemmer og bruger det igen til næste jul,
så skal det i restaffald
Anden emballage, der fx indeholder blandet plastic og
papir, skal adskilles og sorteres rigtigt. Kan det ikke skilles,
skal det i restaffald. Det gælder også juledekorationer.
Kan du ikke undgå madspild? Så smid det i den grønne
spand til madaffald. I tvivl? Kontakt Herning Kommune.
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BØRGLUMPARKEN INVITERER
"Måske kan vi inspirere hinanden"

Svaret er selvfølgelig individuelt,
men for beboerne i Børglumparken er
fællesskabet et omdrejningspunkt, og
selvom opskriften ikke er helt simpel,
så er der et par vigtige ingredienser:
• Mindst én (og helst flere)
vedholdende ildsjæl(e) • tolerance
og rummelighed • mange gentagne
aktiviteter • en god tone • masser af
humor!

indtryk af afdelingen, inden
de søger en lejlighed i
afdelingen. Det er altså et
vigtigt redskab for os, og
det betyder meget, hvad og
hvordan vi kommunikerer,
fx på Facebook. Vi tror på,
at hvis vi har en god tone
og positiv kommunikation,
så kan vi selv være med
til at tiltrække nogle gode
mennesker og skabe et godt
nabolag.”

Der er en gennemstrømning på godt

Lisa, der har boet i afdelingen i

Hvad skal der til for, at et boligområde bliver ”et godt sted at bo”?

og vel 50 beboere i Børglumparkens
fællesskab, og udover det årlige
afdelingsmøde, har de flere
arrangementer hver uge lige fra
fællesspisning over kaffemøder til
skak, højtidsfejringer og havedage.

Det handler om ”drømmen”, siger

formand Torben Ringsø, der har godt
20 års erfaring som beboeraktiv.
”Der er mange, der anskuer dét at
bo til leje eller at bo alment, som
en midlertidig løsning, men her i
afdelingen vil vi gerne skubbe til den
indstilling. Målet er, at det skal blive
”drømmen” – at de skal kunne se sig
selv blive gamle her.”

"

Måske kan vi inspirere
andre til at realisere
drømme i deres afdelinger
- og måske er der grobund
for at skabe netværk,
arbejdsgrupper eller
samarbejde på tværs
af afdelingerne,”

God tone og positiv kommunikation

Og Børglumparken er i den grad
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blevet til et sted, hvor folk gerne
vil bo, og hvor der stort set aldrig
er tomme boliger. ”Vi oplever, at
mange er forbi vores Facebookside og vores hjemmeside, hvor de
søger information og danner sig et

6 år og selv er aktiv beboer og
bestyrelsesmedlem, stemmer i:
”Forleden mødte jeg et par herude,
hvor manden fortalte, at han var ved
at søge en lejlighed i afdelingen,
så jeg inviterede dem på en
rundvisning, og de var også inde og
se min lejlighed”, fortæller hun. "Det
tog de godt imod".

Når Torben og Lisa møder nye

tilflyttere, hilser de altid og inviterer
dem gerne til næste fællesspisning.
"Den personlige kontakt er vigtig",
fastslår Lisa. ”Vi prøver generelt at
møde folk med åbenhed og invitere
dem ind i vores fællesskab, hvor
stort set alle aldre er repræsenteret.
Der kommer helt unge mennesker,
som bor i vores ungdomsboliger,
der kommer børnefamilier, og der
kommer ældre mennesker... Og vi har
det så sjovt og hyggeligt og føler os
lidt som en stor familie. I hverdagen
er det ofte de samme mennesker, vi
ser, men vi håber og arbejder på at få
endnu flere med. Vi tror på, at det er
de hyppige aktiviteter, der har styrket
det gode naboskab.”

Kunne du tænke dig at opleve
en boligafdeling, hvor drømme
bliver realiseret, og hvor et stærkt
fællesskab har gjort en kæmpe
forskel for mange beboere? Så kom
på besøg i Børglumparken - og tag
gerne din nabo, bestyrelse eller gode
ven under armen.

TIPS TIL AT BLIVE AKTIV

√Find en ven eller en god nabo, du
kan være aktiv sammen med

√Gå til afdelingsbestyrelsen med din idé
√Tilbyd din hjælp til en eksisterende idé
√Stil forslag på afdelingsmødet om en
aktivitet, hvor du selv er med

√Sig ja til andres gode ideer til ny
aktivitet

Af Torben Ringsø

VI GIVE R KAFFE!
Børglumparken er en aktiv
afdeling, hvor fællesskab og
bæredygtighed er i højsædet.
"Efter nytår vil vi invitere alle bestyrelser
og beboere, der drømmer om at være
aktive eller ændre noget, dér hvor de
bor, til at komme ud til os.
Vi giver kaffe!"
Bestyrelsen i Børglumparken
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Lidt af hvert
Ingen af boligselskabets afdelinger
på listen over udsatte områder
De nye lister over udsatte boligområder er netop
offentliggjort, og det er positivt, at der for tredje år i træk,
er kommet færre udsatte boligområder på listen
Listerne præsenteres endda i år uden ordet ”ghetto” og heldigvis
også uden nogle af Boligselskabet Fruehøjgaards afdelinger
iblandt. Til gengæld optræder boligselskabets to største
afdelinger på en ny liste over såkaldte ”forebyggelsesområder”.
Forebyggelsesområder er på ingen måde en del af de områder,
der betegnes som udsatte. Listen er indført alene for at
forebygge, at disse områder udvikler sig til nye udsatte områder.
Det, der kendetegner de 62 forebyggelsesområder, er,
at der skal bo mindst 1.000 beboere, som adskiller sig fra
det omgivende samfund på kriterier som beskæftigelse,
uddannelse, indkomst og kriminalitet – og hvor andelen af ikkevestlige indvandrere og efterkommere overstiger 30 procent,
skriver BL.
Nogle af de værktøjer, som et boligselskab kan bruge i
forebyggelsesområder, er blandt andet fleksibel udlejning, hvor
man som boligsøgende kan komme længere frem i køen, hvis
man opfylder visse kriterier, ligesom der sker en stramning af
reglerne for, hvem kommunen kan anvise til boligerne. Det kan
være med til at skabe en mere blandet beboersammensætning.
Boligselskabet Fruehøjgaard bruger i forvejen fleksibel udlejning.

En brandgod jul
Julen indbyder til hygge og giver anledning til at
tænde mange stearinlys. Det betyder desværre
også, at der er mange brande i private hjem i
december. Derfor er det vigtigt, at både børn og
voksne kender de typiske brandfarer og følger
disse simple råd!

√ Sæt røgalarmer op - og/eller tjek dem du
allerede har.

√ Gå aldrig fra et tændt stearinlys.
√ Hav altid vand i nærheden.
√ Den der tænder, slukker!
√ Brug stabile stager, som ikke kan brænde.
√ Placer ikke levende lys tæt på let 		
antændelige.materialer - og væk fra små
børn og husdyr.

√ Pas især på juledekorationer og 		
adventskranse.

En boligsocial indsats kan dog også bidrage til at løfte de
eksisterende beboere. "Men vi har ikke indflydelse på hvem, der
flytter ind i boligområderne, så selve beboersammensætningen
er ude af vores hænder”, udtaler Carina Sohnemann, leder i
Plads Til Forskel. ”De værktøjer ligger ved kommunerne og ved
boligselskaberne. Men vi står klar til at hjælpe de beboere, der
har brug for os, og på den måde kan vi medvirke til, at folk har
det godt, og at det er rart at bo her.”
Og selvom det måske ikke er så rart at se sit hjem på en
forebyggelsesliste, så er det faktisk positivt, at der nu er endnu
mere fokus på - og værktøjer til - at sikre en god udvikling og
mere blandede bolig- og byområder.
”Det er nemlig et spørgsmål om at kunne tilbyde de mennesker,
der nu er omfattet af denne statistik, boliger et andet sted.
Det kræver et målrettet samarbejde med almene og private
bygherrer om at sikre blandede boligområder og i disse områder
langt flere almene boliger, som er til at betale. Det er vigtigt, at
kommunerne har blik for det – hvilket de også er begyndt at
have. Fruehøjgaard bygger netop boliger sammen med private
bygherrer nu både i Herning, Ikast og Brande,” siger direktør i
Boligselskabet Fruehøjgaard, Birgitte Juhl.

√ Sørg for, at juletræet er så friskfældet som
muligt. Opbevar det udendørs evt. i vand,
indtil det skal bruges.

√ Brug en juletræsfod, der kan fyldes med
vand.

√ Anbring lysene på juletræet, så flammen
ikke kan antænde grene og pynt. Husk at
slukke lysene - før de brænder helt ned.

√ Pas ekstra på, når juletræ og dekorationer
er blevet knastørre.

√ Bliv i køkkenet, mens du laver mad og stil
ikke brandbare ting fra dig på komfuret

Nye medarbejdere på Fyret
I en tid hvor der er gang i arbejdsmarkedet, har vi
desværre måttet sige farvel til tre medarbejdere
i Serviceafdelingen. Tommy og Anders har
startet eget firma, og Gert har valgt at søge nye
udfordringer. Vi har ansat to nye medarbejdere,
Kenneth og Anders, som starter efter nytår.
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Et glimt af

Julens sammenkomster
JUL I AFDELINGERNE...
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På Fruehøj var beboerne invi
teret til både juletræsfest og
julebanko. Desværre
måtte begge dele aflyses på
grund af de nye anbefalinger.
Der var ellers 54 tilmeldte
til den årligt tilbagevendende
juletræsfest, men i stedet fik
deltagerne deres penge
retur, og børnene fik deres slik
poser, som julemanden havde
afleveret. Heldigvis
nåede afdelingen af gennem
føre deres Tysklandstur i nov
ember med 31 deltagere.

02

En vellykket ”afskeds”-revy, jule
frokost og julemarked samt
en bustur til
Tyskland er det blevet til i Bræ
ndgårdsparken. Julemarkede
t
hav
de
godt 50
besøgende, og der var næste
n udsolgt af vafler, fortæller
Lisbet Rahbek, der hvert år
har en vaffelstand til Brændg
årdsparkens traditionelle jule
marked.

01 Juletræet med sin pynt p
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Ingen jul i Børglumparken ude
n en masse juleri. Her har der
blandt andet været
juleklip, julebagedag og jule
frokost foruden fællesspisnin
g og meget andet.
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I Aaparken havde bestyrelse
n i år inviteret på julefrokost.
Tove og Leif var
blandt de knap 20 gæster: Vi synes, at det er hyggeligt,
når der bliver holdt nogle
arrangementer, så man lige
kan snakke med nogle forskel
lige. Det kan vi godt
gentage igen til næste år! Vi
kommer i hvert fald, lød det.
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I Dalgasparkens gildesal sam
ledes beboere traditionen tro
til gløgg og
æbleskiver. Bernhard på 95
stod igen for at lave gløgg efte
r hans "hemmelige"
opskrift, som er en gammel
familieopskrift. Det har han gjo
rt i 18 år nu.
- Men han vil godt nok ikke af
med opskriften, griner Mona,
der var tovholder og
arrangør. Mona havde været
lidt nervøs for, om arrangeme
nte
t skulle blive aflyst,
men der var heldigvis fuldt hus
med 43 gæster.

22

"Miniklosteret" stod øde hen
den 16. december, da beboer
ne i Klosterparken
skulle have sagt god jul nab
oer imellem med en god gan
g gløgg og æbleskiver.
Desværre blev arrangemente
t aflyst på grund af den alvo
rlige corona-situation.

6

12

er
Gløgg og æbleskiv

04 Børglumparkens jul

i Dalgasparken
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02 Brændgårdsparkens julemarked

lebagedag

...og fællesspisning

... Bernhard og den
hemmelige opskrift

10 Aaparkens julefrokost

22 Ingen gløgg i Klosterparken i år
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SANG & SAMVÆR PÅ SIDSTE VE RS
De som har prøvet fællessang kan
sikkert nikke genkendende til den
følelse af glæde, ro og samhørighed,
der ofte følger med. Forskere har
endda fundet nogle gode forklaringer
på hvad det er, som fællessangen
forårsager.
Vi synkroniserer tilsyneladende hjerterytmer samt producerer lykkehormoner
og kolesteroldæmpende stoffer, når vi
synger sammen.
Sang har en afstressende virkning og
ledsages ofte af en følelse af velvære
og for nogle noget, der nærmer sig
lykkerus eller eufori, hvilket skyldes de
endorfiner, der frigives i kroppen ved
fællessang.
Derfor er det også glædeligt,
at en lille andel beboere i
3 afdelinger igennem det
sidste års tid, er troppet op for

at synge sammen med deres naboer
til Sang & Samvær - et projekt, som er
støttet af BL og lanceret i samarbejde
med den Jyske Sangskole, som har god
erfaring med lignende projekter.
Fælles afslutning
Sang & Samvær sluttede af den 15.
december med fælles morgenmad
og sang for samtlige deltagere i de 3
afdelinger, der var en del af projektet.
Det foregik i beboerhuset på Fruehøj.
Tove er en af dem, der er kommet
meget til Sang & Samvær på Fruehøj:
”Det har været hyggeligt, selvom vi
ikke har været så mange. Det er også
mit indtryk, at de andre har hygget sig.
Tove har boet på Fruehøj i mange år
og kommer også en del i Aktivcenteret.
”Men det er jo nogle andre, der kommer
dér”, fortæller hun. ”Så det betyder
meget, at der også er aktiviteter i

afdelingen, fordi det er dem, der bor her,
der kommer. Jeg vil nemlig gerne have
lidt forhold til mine naboer.”
Flere deltagere udtrykker en oplevelse
af, at "man bliver glad af fællessang", og
at "snakken omkring bordene bliver så
positiv, når man har sunget først".
I hver af de tre afdelinger har der været
en frivillig, der har stået for det praktiske.
Sara Terp Uhre, der er projektleder i
boligselskabet, er imponeret over de
frivillige tovholdere. - De har løftet en
stor opgave blandt andet ved at sikre,
at det var trygt at komme i forhold til
corona, og de har gjort det på en måde,
så det alligevel altid var rart og hyggeligt
at komme. De har været med til at sikre
en positiv stemning med plads til alle.
Det er bare gået rigtig godt, bekræfter
tovholderne Lisbeth, Ruth og Mona.
”Folk har været virkelig glade ved det,
og vi har sunget og sunget og sunget”.

Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider
Lukket kl. 12-13
Lukket hele dagen
Åbent fra kl. 9-12
Lukket hele dagen
Lukket kl. 8.15-9.15
Åbent fra kl. 9-12

• 17/12		
• 23/12: 		
• 27- 30/12:
• 24 og 31/12:
• 12/1 - 2022:
• Uge 7:		

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

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/frivillige eller kontakte
boligselskabet for at få mere
information.

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

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

Frivillige Sociale Viceværter
I Boligselskabet Fruehøjgaard er

Idéer til bladet
Vi er altid på udkig efter en

god, rørende, spændende eller
sjov historie til næste blad, så
giv os gerne et tip på tlf. 76
64 66 03 eller skriv til: ckp@
fruehojgaard.dk. Deadline for
næste blad er 1. februar 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.

