
”Jeg er rykket ned i Væksthuset – kom 
og få lidt nærvær med afstand”, skriver 
formand Torben Ringsø til de andre 
beboere på afdelingens Facebook-
side. Og snart er der nogle, der svarer, 
at de er på vej.
For i Børglumparken har beboerne 
ikke lagt fællesskabet helt på hylden, 
mens corona-feberen raser. Selvom 
alle normale arrangementer som 
fællesspisning og kaffehygge er aflyst, 
mødes beboere stadig udendørs 
til gåture eller ved væksthuset. Og 
selvfølgelig tages der også forbehold 
for myndighedernes anbefalinger om 
forsamlinger, afstand, håndsprit m.m.

Isolation kan have konsekvenser
Lige nu oplever de fleste danskere 
en større grad af isolation, end de er 
vant til, og det er noget, der optager 
formanden: - Det, jeg er bekymret for, 
er, om vi mentalt går op i limningen, 
siger han. 
Og ifølge eksperter på området, 
skal der heller ikke så meget til for, 
at folk bliver ramt både kognitivt, 
følelsesmæssigt og fysisk – især dem 
der sidder alene. 
- Vi arbejder ud fra en teori om, at vi er 
nødt til at finde frem til en ny ”normal”, 
for jeg tror, at det her kommer til at 
vare lidt tid. Vi er nødt til at acceptere, 

at dette er tilstanden lige nu, og så må 
vi få det bedste ud af det, siger Torben.

Kontakt til alle
- Der er nogle, der har familie, men der 
er altså også nogle, der er lidt mere 
”tyndhudede”, fordi de ikke har nogle. 
Det her scenarie rammer lige ind i 
hjertekulen på den danske identitet 
– nemlig hygge. Så det er vigtigt, at 
vi forsøger at holde kontakt til alle på 
en eller anden måde, men hvad med 
dem, der ikke er digitale?
Torben er i gang med at lave et 
nyhedsbrev, for på den måde kan 
han nå ud til nogle af dem, der ikke er 
digitale. – Bare jeg har en eller anden 
mulighed for at høre tilbage, hvis der 
er nogen, der har brug for det. Jeg vil 
også tilbyde at give dem en daglig 
opringning, og jeg kan sætte Skype op 
for dem med fjernadgang, så de kan 
komme i kontakt med naboer, familie 
og venner den vej.

Naboskab blomstrer i en svær tid
I Børglumparken er beboerne 
generelt gode til at hjælpe hinanden. 
Nogle har tilbudt at handle ind for 
andre, og der er flere eksempler på 
godt naboskab, fx en beboer, der 
lejlighedsvis laver mad til en anden 
og stiller på dørtrinnet. Så man kan 

sige, at naboskabet blomstrer i denne 
svære tid.

Man må være forberedt 
Bestyrelsen i Børglumparken er 
også i gang med at forberede til, at 
fremtidige møder kan foregå online, så 
de kan fortsætte bestyrelsesarbejdet. 
- Indtil nu har vi haft møder, hvor vi 
kun har været 3 deltagere, og det har 
været rigtig godt. Vi fik både grinet og 
snakket, og det kan være vigtigt i disse 
dage.
Men med usikkerhed omkring 
fremtidige tiltag fra myndighederne, er 
afdelingsbestyrelsen også forberedt 
på, at tingene kan ændre sig meget 
hurtigt. - Alting forandrer sig fra time 
til time, siger Torben. - Vi er jo bare 
frivillige, og det vigtigste er, at vi 
passer på hinanden og vores naboer, 
så vi følger med, når regeringen 
kommer med nye retningslinjer.
Alle afdelinger i Boligselskabet 
Fruehøjgaard har aflyst deres normale 
aktiviteter i fælleshuse og øvrige 
forsamlingslokaler. Der er i mange 
afdelinger et godt naboskab og skik 
for at kere sig om hinanden, så det 
er boligselskabets håb, at netop 
solidariteten, som hele det almene 
boligselskab er bygget op omkring, nu 
kommer til sin ret. 
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Tæt naboskab i god afstand
I en tid, hvor hverdagen pludselig ser meget anderledes ud for alle, og hvor mange føler 
sig isoleret, kan godt naboskab gøre en forskel.  


