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Endelig forår! Og hvor har vi længtes efter at mærke varmen, så vi kan rykke udendørs og nyde 
solen – og livet. For FællesBos ejendomsfunktionærer betyder det også en god og travl uden-
dørs-tid. Græsplænerne skal slås, hækken skal klippes, og flere steder får man besøg af hånd-
værkere, der skal i gang med vedligeholdelsen, mens vejret tillader det. Opgaver som, sammen 
med den daglige administration af boligerne, altid er i fokus for at sikre dig et godt sted at bo.

Et sikkert tegn på, at foråret er nær, er, når FællesBos beboerdemokrater mødes på den årlige 
kursusweekend. I år dannede Helnan Marselis Hotel igen rammerne for arrangementet sidst i 
februar. Weekenden var fyldt med gode indlæg, erfaringsudveksling og hygge, og du kan natur-
ligvis læse en reportage fra arrangementet her i bladet på side 19.

Det kan være svært at få fodfæste i det danske samfund for kvinder af anden etnisk baggrund. 
Især for dem, der netop er kommet til Danmark og ikke kender landet. Så er det godt at få 
hjælp af nogle, der kender lokalområdet, kommunens tilbud og det offentlige system. Rojin 
Hasan er en af de frivillige kvinder, som gennem den landsdækkende organisation Bydelsmødre 
hjælper andre kvinder med anden etnisk baggrund med at komme på fode i det danske sam-
fund. Det kom blandt andre Iman til gode. Læs deres historie på side 10.

På Gyvelvej er der sket store forandringer. Boligerne er lyse og luftige. Nyt køkken og bad og 
opdaterede udearealer. Alt skinner. Den 1. marts flyttede de sidste beboere ind i afdelingen 
og alle boliger er nu igen beboet efter en renoveringsperiode på halvandet år. I anledning af 
færdiggørelsen inviterede FællesBo sidst i februar alle interesserede til åbent hus for at vise de 
renoverede boliger frem. Slå op på side 16 og læs om arrangementet og de renoverede boliger.

På side 14 bringer vi kort nyt om administrationens arbejde. Og så giver vi dig naturligvis et 
indblik i, hvad der rører sig hos os i organisationsbestyrelsen. 
Sidst men ikke mindst bringer vi som sædvanligt lidt ’guf’ til hjernecellerne. På side 23 finder 
du krydsordet. Løser du opgaven og finder løsningsordet, kan du sende det ind til os og deltage 
i konkurrencen om en flot buket blomster til din bolig. God fornøjelse og rigtig god læselyst.

Med venlig hilsen 
Organisationsbestyrelsen for FællesBo

Forårsfornemmelser

VIL DU HAVE NOGET MED I BLADET?  Har du, eller kender du nogen, som bor 
hos FællesBo, der har en god nyhed eller historie? Så er du meget velkommen 
til at give et tip til kommunikationsmedarbejder Karin Nygaard Sørensen på mail: 
kans@faellesbo.dk eller på telefon: 96 26 58 34.
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Lukkedage 
i foråret
FællesBo holder lukket følgende dage i foråret:

PÅSKEN
Fra torsdag 9. april til og med mandag 13. april

1. MAJ

ST. BEDEDAG
Fredag 8. maj  

KRISTI HIMMELFART
Torsdag 21. maj og fredag 22. maj

GRUNDLOVSDAG
Fredag 5. juni 

2. PINSEDAG
Mandag 1. juni

Sæt kryds i 
kalenderen
Tirsdag 19. maj afholder FællesBo det 
ordinære repræsentantskabsmøde for 
medlemmer af repræsentantskabet med 
valg til organisationsbestyrelsen.

Indkaldelse følger.  

MAJ

19

Nye ansigter hos FællesBo 
MARTIN FREDSTED KJÆR  er pr. 1. februar ansat som børne- og ungemedarbejder hos Plads til Forskel. Martin er 30 år og 
kommer oprindelig fra Ålborg, men han er nu flyttet til Herning. Han er nyuddannet kandidat i kultur, kommunikation og 
globalisering og har igennem flere år været frivillig projektmedarbejder hos Dansk Flygtningehjælp. 

JEPPE SØRENSEN  er pr. 1. februar ansat som børne- og ungemedarbejder hos Plads til Forskel. Jeppe er 41 år, bor i Herning 
og kommer fra en stilling som lærer hos FGU Midt-Vest i Ikast.

REBECCA BRÆNDGAARD  er pr. 1. februar ansat som socialfaglig projektmedarbejder. Rebecca er 30 år, bor i Herning og 
kommer fra en stilling som socialpædagog hos Center for Børn og Forebyggelse (tidligere Hedebocenteret). 

Hjertelig velkommen til jer alle

Du bor tæt sammen med andre, når du bor i en almen 
bolig. Det betyder, at du har et ansvar – men du har også 
en række rettigheder og muligheder. Det kan du læse 
mere om i brochuren ”Når du bor hos os”, som er vedlagt 
dette beboerblad. 

Her kan du bl.a. læse om, hvordan du sparer på forbru-
get, muligheden for at skabe en bolig efter dine ønsker og 
Mennesket i Midten, som tilbyder socialfaglig rådgivning og 
støtte til beboere i FællesBo. 

Vi ønsker dig god læselyst, og har du spørgsmål, er du altid 
velkommen til at kontakte din ejendomsfunktionær eller 
administrationen.

Ekstra brochure til dig
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Tirsdag 28. januar og onsdag den 5. februar havde FællesBo 
indkaldt til café-møder med YouSee. Alle beboere i afdelin-
ger med YouSee var inviteret, og fremmødet var med over 
150 deltagere ganske flot. 

Baggrunden for mødet var naturligvis YouSee’s ændring 
af programmer, hvor alle Discovery Channels kanaler fra 
1. januar i år ikke længere var at finde i programpakken.

På mødet forklarede en konsulent fra YouSee om baggrun-
den for situationen, og om hvorfor den nuværende aftale 
ikke var blevet forlænget. Hun fortalte samtidig om YouSees 
nye kanaler og tilbud. 

For de mange fremmødte blev det en informativ aften, hvor 
mange blev klogere på de reelle fakta. Mange myter og 
rygter blev manet i jorden, og der var stor spørgelyst. 

Stort fremmøde
til café-møde med 

Galaxen på Sønderager 
er under nedrivning
Midt i marts gik nedrivningen af den gamle institution Galaxen på 
Sønderager i gang. Siden børnene i oktober 2018 rykkede i nye 
lokaler ved Brændgårdskolen, har lokalerne stået tomme, og da 
det ikke var muligt at finde andre anvendelsesmuligheder, blev 
nedrivning den bedste løsning. 
FællesBo forventer at bygningerne er revet helt ned i starten 
af maj. Herefter sås der græs på arealet. 

Brian cykler i Midt – gratis 
motion og godt for miljøet

Elcykler er populære som aldrig før og i område Midt er ejen-
domsfunktionær Brian Flensborg også hoppet med på bølgen.  
FællesBo har nemlig investeret i en såkaldt ’Christiania-cykel’ til 
ham, og det nyder han.
Cyklen er eldrevet og har et stort lad foran, der gør det nemt at 
medbringe værktøj fra sted til sted på opgaver ude i boligafde-
lingerne. Tidligere kørte Brian typisk rundt i en lille traktor, men 
sådan er det ikke længere, nu skal der trampes i pedalerne.
- Jeg kan have min værktøjskasse med på ladet, så jeg har alt 
det, jeg skal bruge. Der er også plads til mindre reservedele, 
hækkeklippere, små stiger og diverse haveredskaber. 
En stor fordel ved cyklen er, at Brian nu kan parkere lige foran 
døren. – Det er selvfølgelige nemmere for mig, griner Brian, 
men uddyber, at det også sparer tid, da han herved ikke først 
skal finde en parkeringsplads.
Set ud fra et grønt perspektiv, kan Brian også med god samvit-
tighed køre løs på sin cykel.  – Der er så mange fordele ved en 
elcykel når man dækker et geografisk lille område som Midt, 
fortæller han og slutter, den er god at køre på, og så får jeg 
gratis motion. 
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Luk lyset ind igennem rene ruder
Lyset er tilbage, og for mange giver det lyst til at give boligen en 
forårsrengøring. For at få boligen til at skinne er vinduespudsning 
en vigtig del – også den indvendige. Vil du have dine ruder helt 
rene, er det vigtigt at bruge det rigtige grej. Spand, indsæber, en 
klud til at tørre overskydende vand af med og selvfølgelig en god 
skraber. Det kan godt svare sig at investere i en god skraber, der 
hurtigt kan fjerne vandet – det gør arbejdet meget nemmere.  

5 liter kold vand
1 spsk. opvaskemiddel
Evt. en halv hætte salmiakspiritus 
(hvis ruderne er meget fedtede)

Bruger du almindeligt vand fra vandhanen, indeholder det meget kalk og andet, som kan 
sætte sig som striber eller pletter på dit vindue efter vask. Brug i stedet regnvand eller 
kondensvand fra tørretumbleren, hvis du har mulighed for det.

God fornøjelse. 

Rejsegilde i 
Teglparken
Torsdag den 9. januar fejrede FællesBo rejsegilde 
på vores 64 energiproducerende boliger på Tegl-
parken i Herning. 

Efter tale af FællesBos formand Freddy Horsleben, 
var der traditionen tro pølser og vand til hånd-
værkerne og resten af de fremmødte.

I den lille afdeling Niels Bohrs Vej i Herning er de gode til 
det med sociale arrangementer – og julefrokost er fast i 
kalenderen.  

På grund af vand i klæderen i festlokalet på Ørstedgården 
blev afdelingens årlige julefrokost sidste år dog konverte-
ret til en nytårskur og derfor flyttet til januar i år. Arrange-
mentet blev desuden flyttet til festlokalet i Eegholmen. 

Med et flot dækket bord, lækker tre-retters menu og 
efterfølgende bankospil med lækre præmier var scenen 
sat for en skøn dag. Og det blev det. De 24 deltagende 
beboere hyggede sig, der blev snakket på kryds og tværs 
og alle have en god dag. 

Julefrokost blev til nytårskur 
på Niels Bohrs Vej
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’Mennesket i Midten’ er et tilbud om socialfaglig rådgivning 
og støtte, der skal komme beboere i FællesBo til gode og 
medvirke til at skabe og fremme trivsel. 

Har du eksempelvis behov for vejledning i at
•  få lavet et budget, så du har overblik over din økonomi? 
• etablere kontakt med Herning Kommune eller din bank? 
• forstå og reagere på din post, e-boks, breve og regninger?
•  komme i kontakt med fritids- eller uddannelsestilbud, 

jobcenter og lignende?

Oplever du mistrivsel? Det kan være på grund af ensom-
hed, helbredsmæssige årsager, økonomi, krise (fx skilsmis-
se, dødsfald, arbejdsløshed) eller andet.  Så er Mennesket i 
Midten klar til en samtale.
FællesBo har ansat to socialfaglige medarbejdere Rebec-
ca Brændgaard og Lars K. Rasmussen til at varetage disse 
opgaver, og de er klar til at mødes med dig – gerne inden 
problemerne vokser sig for store.

Mennesket i Midten har desuden til formål at forebygge 
udsættelser af beboere, der bor til leje hos FællesBo. For 
at undgå de menneskelige samt økonomiske konsekvenser, 
der kan være forbundet med en udsættelse, tilbyder vi 
vejledning omkring dette.

Mennesket i Midten
– Et tilbud til alle FællesBos beboere

Projekt ’Mennesket i Midten’
Projekt ’Mennesket i Midten’ blev igangsat i oktober 
2016. Med økonomisk støtte fra Udlændinge-, Integra-
tions- og Boligministeriet fik FællesBo mulighed for at 
ansætte en socialfaglig projektmedarbejder i en tre-
årig periode under projektet ’Mennesket i Midten’. 
Målsætningen er en samlet nedsættelse af udsættelser 
på 40 procent efter tre år.

For at opnå støtte fra Ministeriet har FællesBo skullet 
udpege en målgruppe for projektet. Derfor var kun 
10 afdelinger i FællesBo med i projektet 'Mennesket i 
Midten’ ved projektets start.

I dag er Mennesket i Midten udvidet til at omfatte alle 
FællesBos afdelinger – dvs. alle beboere hos FællesBo – 
og der er ansat yderligere én medarbejder.

Mennesket i Midten er et tilbud om socialfaglig rådgiv-
ning og støtte, der skal komme beboere i FællesBo til 
gode og medvirke til at skabe og fremme trivsel. 
Mennesket i Midten har desuden til formål at forebyg-
ge udsættelse af beboere, der bor til leje hos FællesBo. 
For at undgå de menneskelige samt økonomiske kon- 
sekvenser, der kan være forbundet med en udsættelse, 
tilbyder vi vejledning omkring dette.

Sådan kontakter du 
Rebecca og Lars

Rebecca Brændgaard
20 85 49 13 eller mail rebr@faellesbo.dk

Lars Korsgaard Rasmussen
20 90 17 39 eller mail lakr@faellesbo.dk
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Som medarbejder i et alment boligselskab møder man 
mange mennesker – også mennesker som har det svært 
og kæmper med forskellige psykiske lidelser i større eller 
mindre grad. Ejendomsfunktionærerne møder dem ude i 
afdelingerne, hvor de kan skabe uro for de øvrige beboere. 
Nogle isolerer sig i deres lejligheder. Andre larmer, spiller 
høj musik og råber ad naboerne.

Nedbryde fordomme
Men psykisk sygdom kan naturligvis ikke skæres over en 
kam. Mange af os ved ikke nok om psykisk sygdom, og der 
hersker mange fordomme om mennesker, som rammes. 
Vi kan hver især mere eller mindre bevidst komme til at 
udelukke dem, som har eller har haft en psykisk sygdom. 
Mangel på viden og gode råd til, hvordan vi skal forholde os 
til mødet med mennesker med psykisk sygdom, gør netop 
ondt værre.

For at give et indblik i psykisk sygdom og prøve at nedbryde 
nogle af de fordomme, der ofte er omkring emnet, havde 
FællesBo inviteret alle medarbejdere til et to timers fore-
drag torsdag 6. februar. 

Til at formidle emnet fik FællesBo besøg af Jesper Dessau 
fra Psykinfo Midt og Ferry Moerkert, ambassadør fra Lands- 
indsatsen EN AF OS, som har til formål at afstigmatisere 
psykisk sygdom i Danmark. Jesper fortalte indlevende om 
fakta og fordomme ved psykisk sygdom, og medarbejder-
ne fik mulighed for at stille spørgsmål og tage forskellige 
emner op i små grupper. 

Og så til Ferrys historie. Forestil dig, at du konstant bliver 
forfulgt… Af en stemme, en skikkelse, som hele tiden taler 
til dig… fortæller dig, at du er dum, grim og uduelig. Sådan 
er Ferrys liv blevet, efter han i 2008 blev ramt af en svær 
depression og senere skizofreni. Ferry fortalte levende og 
ærligt om sin situation, om depressionen, selvmordsforsøg 
og stemmerne, som er efter ham konstant. Selv om Ferrys 
historie er barsk, trist og meget tankevækkende, formåede 
han med stor ro og masser af humor at formidle sit bud-
skab til FællesBos medarbejdere. 

Nedbryder fordomme om 
folk med psykiske sygdomme

FællesBos medarbejdere fik besøg af Ferry:

Ferry havde et godt liv med karriere, han blev chef i en ung alder, var far til tre børn og lykkelig 
gift. Hans verden blev dog pludselig vendt på hovedet, da han blev ramt af stress og psykisk 
sygdom.  Hvor arbejde tidligere var en stor del af hans identitet, skulle han finde sig selv igen, nu 
med en psykisk sygdom i rygsækken – Ferry fortalte sin historie til FællesBos medarbejdere.

Af Karin Nygaard Sørensen

1 af 5

Psykisk sygdom er en udfordring for folkesundhed 
i Danmark. Faktisk rammes en ud af fem danskere 
af psykisk sygdom i løbet af et år. Psykisk sygdom 
vedkommer derfor os alle. 

Kilde: www.en-af-os.dk

”Fået øjnene op 
– blev klogere på 
flere ting omkring 
psykisk sygdom”

”Ferry var virkelig god – 
han formåede at gøre det 
levende og humoristisk 
uden at tabe alvoren”

Ferry og Jesper gav FællesBos 
medarbejdere et indblik 
i psykisk sygdom. 



M e n n e s k e r  i  m i d t e n

10

”Mor” for 
en hel bydel 



11

Alle, som kender til bydelsmødrene, vil være enige i, at 
det er et fantastisk initiativ. Så godt, at det i både 2018 og 
2019 modtog Kronprinsparrets sociale pris på 500.000 kr. 
Bydelsmødrene har eksisteret siden 2011. Det er en privat 
organisation, som er etableret under den almennyttige 
non-profit organisation Fonden for Socialt Ansvar.

Kompetente kvinder
Men hvad vil det sige at være bydelsmor? Hvem er de, og 
hvad går deres arbejde ud på?
Bydelsmødrene er selv primært kvinder med etnisk minori-
tetsbaggrund, som har personlige kompetencer, der gør dem 
særligt gode til at støtte andre kvinder: De taler flere sprog, 
de har kulturel viden, de har selv erfaringer med at være nye 
i Danmark, de ønsker at hjælpe andre og – ikke mindst – de 
bor side om side med de kvinder, der har brug for hjælp.

Alle Bydelsmødrene gennemgår en grunduddannelse på 
14 moduler, hvor de får viden om forskellige temaer, som 
vedrører familielivet. De lærer principperne for det frivillige 
arbejde og konkrete metoder, der klæder dem på til at 
støtte andre kvinder bedst muligt.

Opsøgende arbejde
Bydelsmødrene laver opsøgende arbejde. De har øje for og 
tør opsøge kvinder, som det offentlige har svært ved at nå. 
De opsøger kvinder i deres lokalområde i gården, i vaskeri-
et, i kvindeklubben, på gaden, på legepladsen, i opgangen 
og mange andre steder. Og det faktum, at Bydelsmødrene 
selv har oplevet de udfordringer og bekymringer, man kan 
have som nytilkommet kvinde med anden etnisk baggrund 
end dansk, gør det nemmere at vinde kvindernes tillid. By-
delsmødrene har rødder i fx arabisk, tyrkisk eller afghansk 
kultur og sprog, og det er nærmest en forudsætning for 
projektets succes.

En stor succes
Bydelsmødrene er gennemgående en stor succes. For 
gennem Bydelsmødrenes støtte og arrangementer lærer de 
ellers isolerede kvinder om fordelen ved at stole på famili-
ens kommunale sagsbehandler, gevinsten ved at deltage i 
skolens forældremøder – og hvordan man finder sine egne 
ben i opdragelsen af børn i det danske samfund. Grun-
didéen bag Bydelsmødrene er, at mødre på mange måder 
er nøglen til, at hele familien socialt og kulturelt bliver godt 
integreret i Danmark.

Vi er blevet meget glade 
for at være i byen

Rojin – bydelsmor med overskud
Rojin er et fantastisk eksempel på en bydelsmor, som med 
sin venlige, rolige fremtoning og overskud formår at gøre en 
forskel for de kvinder, hun møder på sin vej. Hun er 33 år 
og har selv anden etnisk baggrund. Hun kommer fra Syrien 
og har prøvet, hvad det vil sige at stå i et fremmed land og 
skulle klare sig. 
– Min mand flygtede til Danmark for omkring syv år siden, 
og jeg fulgte efter et år senere, da han var blevet etableret 
her i Herning. Vores håb var at komme til enten København 
eller Århus på grund af jobmuligheder, men det bestemmer 
man jo ikke selv, så vi endte her i Herning. Vi overvejede at 
flytte, men min mand fik et job, og nu, hvor vi har lært folk 
at kende og har fået en omgangskreds, er vi blevet meget 
glade for at være i byen, forklarer Rojin. 

Ønskede ikke af flygte fra Syrien
Rojin og hendes mand er begge uddannede IT-ingeniører. 
De mødte hinanden på universitetet i Aleppo, blev forlove-
de og senere gift. Da krigen brød ud, aftjente Rojins mand 
sin værnepligt i militæret. Rojin var lærer på et gymnasium. 

Det kan være svært at få fodfæste i det danske samfund for kvinder af anden etnisk baggrund. Især 
for dem, der netop er kommet til Danmark og ikke kender landet. Så er det godt at få hjælp af nogle, 
der kender lokalområdet, kommunens tilbud og det offentlige system. Rojin Hasan er en af de frivillige 
kvinder, som gennem den landsdækkende organisation Bydelsmødre hjælper andre kvinder med anden 
etnisk baggrund med at komme på fode i det danske samfund. Det kom blandt andre Iman til gode.

Af Karin Nygaard Sørensen og Tina Alexandersen

Den største begivenhed i mit liv? 
Det er helt sikkert, da vi fik vores søn Miran

Mit yndlingssted? 
Jeg kan rigtig godt lide at tage på tur til Silkeborg og 
nyde naturen der.

Min livret?
Almindelige kurdiske retter

Min favoritmusik? 
Den kurdiske sanger Feqe Teyran

Min favoritbog? 
Jeg læser både romaner og filosofi. Min yndlings-
forfatter lige nu er Elif Shafak, som har skrevet 
mange spændende bøger. Jeg læser den på arabisk, 
men mange af bøgerne er også oversat til dansk

Mit favorit rejsemål?
Vi kan godt lide at tage ud i naturen, især i bjerg-
rige områder. Derfor kan vi godt lide blandt andet 
Silkeborg. 

      skarpe t i l  Roj in6

M e n n e s k e t  i  M i d t e n
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Parret ønskede ikke at flygte, men da krigen efterhånden 
tog til, og situationen blev meget usikker overalt, især for 
soldaterne, som blev sendt ud i krigszonen, så de ingen 
anden udvej. 
– Det gik meget stærkt. Da beslutningen var taget, var han 
kun hjemme én enkelt dag, og så var han afsted. Resten af 
hans familie er siden hen også flygtet ud af Syrien og bor i 
dag blandt andet i Tyskland og Sverige, siger Rojin. 

Savnet af familien er det sværeste
For Rojin var sagen dog lidt anderledes. – Da jeg et års tid 
senere fik mulighed for at blive familiesammenført med 
min mand, skulle jeg samtidig forlade hele min familie 
– mine forældre og søskende. De er alle blevet tilbage i 
Syrien. Rent mentalt, nåede jeg ikke at fordybe mig meget i 
tanken, men jeg vidste jo godt, at når jeg tog afsted, så kun-
ne der gå meget lang tid, inden jeg så dem igen, for man 
rejser ikke bare tilbage til Syrien. Savnet af dem er helt klart 
det sværeste ved at være så langt væk. Og det er ikke blevet 
mindre, siden vi fik vores søn, Miran, for fem år siden. Jeg 
ville da ønske, at min familie kunne møde vores søn og 
lære ham rigtigt at kende. Men sådan er vores liv i dag, og 
heldigvis kan man have god kontakt via de sociale medier 
som Facetime og Whatsapp, understreger Rojin. 

Vejen til Bydelsmødrene
Det unge par har klaret sig godt, siden de kom til Danmark. 
Rojins mand arbejder hos et IT-firma i Herning. Rojin selv 
har videreuddannet sig og har taget en kandidatuddannel-
se i innovation og forretningsudvikling. Lige i øjeblikket er 
hun i praktik i IT-afdelingen hos Herning Kommune, og hun 
søger samtidig en fast stilling. Og så er hun som sagt Bydels-
mor. Hun er endda repræsentant for Midtjylland i styre-
gruppen, som mødes flere gange om året for koordination 
og sparring i området Jylland og Fyn. Det har fyldt meget de 
sidste fire år.
– For fire år siden var jeg på barsel med min søn og kom 
ofte i kvindeklubben, som er en del af FællesBos boligsocia-
le helhedsplan, Plads Til Forskel. Det var herigennem, jeg 
hørte om Bydelsmødrene og blev spurgt, om det kunne 
være noget for mig. Da jeg var på barsel, havde jeg god tid, 
så jeg sprang ud i det, og det har jeg bestemt ikke fortrudt, 
fortæller Rojin med et smil, og fortsætter: – Jeg har det 
godt, hver gang jeg kommer ud og snakker med andre kvin-
der og kan hjælpe dem. Ofte hjælper jeg med at læse og 
udfylde papirer fra det offentlige. Jeg tolker og tager med 
på hospitalet og kommunen og sikrer mig, at de forstår, 
hvad der skal ske de forskellige steder. 

De fleste tager 
imod hjælpen

Mange kvinder kommer i kontakt med mig via Herning 
Kommune eller Plads Til Forskel, men efterhånden har jeg 
også fået så stor en omgangskreds, at mange kender mig og 
henviser hinanden til mig. Så det er helt fantastisk. Jeg har 
med tiden og erfaringen også lært at spotte kvinder, som 
kunne have brug for hjælp. Så spørger jeg dem direkte, om 

der er noget, jeg kan hjælpe dem med. Og fordi jeg selv er 
kvinde, giver det ofte en tryghed, så de fleste tager imod 
hjælpen. Én af de kvinder, som Rojin har gjort en meget 
stor forskel for, er Iman.

Imans historie
Iman kom til Danmark for knap fire år siden.  Hun er 26 år 
og bor i Herning. Iman var gravid, da hun flygtede fra krigen 
i Syrien og kom helt alene til Danmark. Planen var, at hun 
skulle rejse til Norge til sin mand, som var flygtet før hende, 
så de kunne være sammen. Så langt nåede hun ikke, og da 
hun forsøgte at komme ind i Norge, blev hun sendt tilbage 
til Danmark. Efter nogle måneder, og efter hun havde født 
sin søn, fik hun opholdstilladelse i Danmark. Parret måtte 
nu leve adskilt de næste tre år.

Alene og nybagt mor
Iman kendte ingen i Herning, hverken andre syrere eller 
danskere. Hun sad alene i en lejlighed som nybagt mor, 
og hun havde kun kontakt til sundhedsplejersken, som i 
starten kom og tilså hende og hendes nyfødte søn én gang 
om ugen. Iman var meget bekymret og bange for, hvad hun 
skulle gøre, hvis der skete noget med barnet, og hvordan 
hun generelt skulle klare sig i hverdagen. Hun havde ingen 
i verden, hun kunne ringe til, og hun kunne hverken forstå 
eller tale dansk. 
Situationen blev ikke bedre af, at hun på et tidspunkt blev 
nødt til at flytte til en anden lejlighed i en anden del af 
byen, hvor hun følte sig knap så tryg. Hun skulle nu lære et 

Iman og Rojin mødtes, inden Iman rejste til Norge til sin familie



nyt område at kende og finde sin vej rundt her. Heldigvis 
havde Iman fået kontakt til Bydelsmødrene og fået Rojin 
som kontaktperson. 

Rojin tager affære
Rojin bor tæt på og viser Iman rundt i området og gør 
generelt, hvad hun kan for den unge kvinde. Hun siger til 
Iman, at hun må kontakte hende dag og nat, hvis der er 
noget hun kan gøre for at hjælpe. Alligevel går det næsten 
galt, da Iman pludselig får store rygsmerter og konstateret 
en diskusprolaps i ryggen. En lidelse, som Rojin er sikker på 
er opstået af det store pres hun har været under i forbin-
delse med flugten fra Syrien, adskillelsen fra sin mand og 

ansvaret ved at være enlig mor i et ukendt land. Iman kan 
stort set ikke løfte noget, hverken indkøb eller sit eget barn. 
Iman er dog også stolt, og hun er ikke god til at bede om 
hjælp hos kommunen. Hun føler, at det er noget, hun selv 
skal klare sig igennem, fortæller Rojin. – Selv om jeg siger 
til hende, at hun må kontakte mig døgnet rundt, er hun 
alligevel ikke tryg ved situationen. Og en aften ligger hun 
hjælpeløs og kan ikke bevæge sig, så hun ringer til sin mand 
i Norge. Han bliver naturligvis bange, og flyver til Danmark 
dagen efter, men han kan heller ikke gøre så meget.
 
Rojin kontakter kommunen og forklarer dem situationen. 
– Som bydelsmor kan jeg hjælpe med mange praktiske ting 
som tolkning, kørsel og indkøb, men Iman var så syg, at hun 
havde akut brug for hjælp her og nu, så der måtte sættes 
ind, forklarer Rojin. Kommunen forstod heldigvis budska-
bet, og Iman fik hjælp fra en sygeplejerske og en barnepige, 
som tilså og hjalp hende, indtil hun var på fode igen. Det 
var en hård tid. 

Bydelsmødrene 
hjælper hinanden

Som Bydelsmor hjalp Rojin Iman med mange ting. – I og 
med, at hun var helt alene skulle hun have meget hjælp. 
Jeg tolkede meget, jeg kørte hende til fysioterapi og så efter 
hende. Jeg var selv studerende på det tidspunkt og var ret 
presset. Heldigvis kan jeg i sådan en situation trække på 
de andre Bydelsmødre i gruppen. Så træder de til, og vi 
hjælper hinanden, understreger Rojin. 

I et socialt fællesskab
Med hjælp fra Rojin får Iman det bedre, og hun kommer 
ind i et socialt fællesskab i kvindeklubben og til familieaf-
tenerne under Plads til Forskel. Hun lærer meget hurtigt, 
og nu tager hun selv bussen til de ting, hun skal til. Iman 
lærer andre at kende og får nu et større netværk. Bare det 
at komme ud og opleve noget er dejligt. Iman er ikke i tvivl 
om, at hendes liv i Danmark havde været meget sværere, 
hvis hun ikke havde fået hjælp fra sin Bydelsmor, Rojin. 
– Jeg sætter stor pris på den hjælp, jeg har fået her i landet. 
Men kommunen går ikke ind og hjælper med alle de udfor-
dringer, man står med som enlig førstegangsmor, der ikke 
kan sproget og har følelserne uden på tøjet. Jeg har været 
i vildrede så mange gange og har haft mange udfordringer, 
og her har Bydelsmødrene og især Rojin været guld værd, 
fortæller hun og smiler til Rojin. 

Endelig familiesammenført
Efter mange års ansøgninger er Iman nu blevet familie-
sammenført med sin mand i Norge. Hun glæder sig til, at 
familien skal være sammen, og at hendes søn nu endelig 
skal bo sammen med sin far og lære ham at kende. Hun ser 
meget lyst på fremtiden, og selv om hun har været igennem 
en svær tid, føler hun, at hun kan bruge de mange oplevel-
ser positivt. – Jeg har mødt mange udfordringer, men jeg er 
også blevet hjulpet, og det har givet mig en god styrke, og 
jeg tror på mig selv. Jeg er en stærk kvinde. 
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Fakta om bydelsmødrene
• I Danmark er der over 600 aktive Bydelsmødre
•  Der er knap 40 Bydelsmødregrupper fordelt i 

hele Danmark
• Bydelsmødrene taler 54 forskellige sprog
•  Bydelsmødrene repræsenterer 41 forskellige 

nationaliteter
•  Bydelsmødre har i gennemsnit 3 samtaler 

pr. måned
• Bydelsmødrene bruger 137.000 frivillige timer

Kilde: Bydelsmor.dk



Når vi hos FællesBo udvælger, hvilke afdelinger, der skal 
renoveres, f.eks. med støtte fra Landsbyggefonden, er det 
ikke tilfældigt. Vi har af to omgange i 2011 og 2014 fået 
udarbejdet omfattende rapporter, hvor de fleste afdelinger 
blev gennemgået og fik en bedømmelse. Afdelingerne blev 
vurderet på parametre som udlejning, byggefysisk stand, 
indretning, tilgængelighed, fællesfaciliteter, udearealer, 
boligsociale forhold og drift. Ud fra disse bedømmelser 
har vi sat projekter i gang, som dækker renoveringen af ca. 
2000 af vores 5000 boliger. 

Kalenderen siger nu 2020, vores bygninger er blevet ældre 
og tiden er kommet til igen at få overblik over de indsat-
ser, som skal sættes i gang i de kommende år. Der skal 
tages stilling til, hvilket renoveringsbehov der er i dag og i 
fremtiden for den resterende del af FællesBos boligafde-
linger. Der skal både tages hensyn til de udfordringer, som 
tidligere rapporter allerede har kortlagt og iværksættes 
tiltag, som øger bygningernes og boligernes kvalitet.  Dette 
er vigtigt, for at FællesBos boliger skal forblive attraktive på 
længere sigt. 

Planen er nu i tæt samarbejde med organisationsbesty-
relsen at fastlægge de parametre, som vi 
mener, er vigtige, når vi taler en attraktiv, 
fremtidssikret bolig. Det er ikke en let 
opgave - der skal prioriteres og tages 
hensyn til mange interesser. Men opga-
ven er spændende, og når vi kommer så 
vidt, vil den berøre mange af jer beboere 
og jeres boliger. Når parametrene er på 
plads, vil vi rent praktisk i samarbejde 
med en rådgiver starte arbejdet med en 
opdateret screeningsrapport, som 
kan give os et hint om, 
hvor vi skal starte. Det 
kan betyde, at du kan 
møde håndværkere 
i din afdeling, som 

vil foretage forskellige tekniske undersøgelser. Men det vil 
du naturligvis blive orienteret om på forhånd. 

En ting er at vedligeholde de boliger, vi har. Men her i Fæl-
lesBo lægger vi ikke skjul på, at vi også gerne vil bygge nyt. 
Som almen boligorganisation er det dog kommunen, der 
bestemmer, hvor og hvor mange nye boliger, vi må bygge. 
Og det er desværre ikke så mange for tiden. Som tingene 
ser ud i øjeblikket, får vi ikke lov til at lægge billet ind på 
det nye Herning+ område. Det ærgrer os meget, for vi me-
ner, vi har meget at byde ind med, og at vi kan være med til 
at sikre Herning gode boliger til attraktive huslejer. Heldig-
vis har vi haft mulighed for at bygge 26 boliger i Sunds og 
64 boliger i Teglparken. Bæredygtige boliger med solceller 
og opbygget i højisolerede paneler med et forventelig lavt 
forbrug af el. Boligerne i Sunds har nu været beboet i godt 
et halvt år, og vi går nu i gang med en evaluering af, hvor-
dan konceptet fungerer i praksis.  

Arbejdet med screeningsplanerne, renovering og nybyggeri 
er naturligvis blot nogle af de opgaver, som vi bruger tid på 
i administrationen. I januar og februar har vi som nor-
malt på denne tid travlt med regnskaberne. Vi har været 

involveret i kursusweekenden, som igen i år forløb rigtig 
godt. Derudover har vi stadig fuldt fokus på projektet 

’Mennesket i Midten’. FællesBos tilbud om social-
faglig rådgivning og støtte, der skal komme beboe-

re i FællesBo til gode og medvirke til at skabe og 
fremme trivsel. En af vores socialfaglige med-
arbejdere fandt nye udfordringer i december, 
men vi har nu ansat hendes afløser - Rebecca 
Brændgaard. Jeg håber, du vil være med til at 

sprede budskabet om ’Mennesket i Midten’ 
– det er til gavn for alle. 

Venlig hilsen 
Kaj Mortensen

På mit bord lige nu
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Gyvelvej
Renoveringen af Gyvelvej er nu afsluttet, og afdelingen vil 
derfor fremover ikke fremgå på denne faste statusside. 
Som afslutning på sagen kan du på de næste sider læse 
om det åbent hus-arrangement, vi holdt i slutningen af 
februar for at vise de nye boliger frem for alle interessere-
de, og se billeder af det færdige resultat. 

Sjællandsparken, Mindeparken, Gormsvej og Val-
demarsvej/Thyrasvej 
Ansøgning om de endelige helhedsplaner for afdelingerne 
er afleveret til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har 
bekræftet modtagelsen, og FællesBo venter i øjeblikket 
på det endelige økonomioplæg fra fonden for at kunne 
gå videre med den beboerdemokratiske proces, hvor alle 
beboere blandt andet indbydes til informationsmøder. 

Sønderager og Porshøj 
Ansøgning om de endelige helhedsplaner for afdelingerne 
er afleveret til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har 
bekræftet modtagelsen, og FællesBo venter i øjeblikket 
på det endelige økonomioplæg fra fonden for at kunne 
gå videre med den beboerdemokratiske proces, hvor alle 
beboere blandt andet indbydes til informationsmøder. 

Fredhøj
Planen er fortsat under revidering. FællesBo er i dialog 
med Landsbyggefonden om hvordan helhedsplanen bedst 
kan udformes, så udgifterne til arkitekt og ingeniør kan 
reduceres som meget som muligt. 

Fredbovej 
Den endelige planlægning af renoveringen på Fredbovej– 
også kaldet projekteringen – er nu godt i gang. Rådgiver 
Kærsgård & Andersen/Norconsult kommer med mange 
gode løsningsforslag og projektet kører godt. FællesBos 
genhusningsrådgiver har indkaldt alle beboere til en per-
sonlig samtale om deres kommende genhusning. 
FællesBo forventer, at håndværkerne rykker ind i afdelin-
gen omkring sommerferien 2020.

Anemonevej
Den endelige planlægning af renoveringen på Fredbovej– 
også kaldet projekteringen – er nu godt i gang. Rådgiver 
Kærsgård & Andersen/Norconsult kommer med mange 
gode løsningsforslag og projektet kører godt. FællesBo for-
venter, at håndværkerne rykker ind i afdelingen omkring 
sommerferien 2020.

Fælles Fremtid
FællesBo renoverer over en årrække omkring 2000 af organisationens 5000 boliger. 
Projekterne er samlet under navnet Fælles Fremtid, og du kan i hvert nummer af ’Til enhver Lejlighed’ 
læse nyheder om og status på, hvordan de forskellige projekter skrider frem.

Af Karin Nygaard Sørensen

Læs mere...
om de forskellige 

helhedsplaner på  

www.fællesfremtid.dk
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Der var stort rykind torsdag 20. februar, da FællesBo 
åbnede dørene til tre boliger på Gyvelvej, hvor over 100 
nuværende lejere og interesserede kiggede forbi afdelingen 
for at opleve en renoveret bolig. 

Alt udlejet
Udlejningschef Gitte Bjerregaard fortæller, - selv om vi har 
lejet alle boligerne ud her på Gyvelvej, valgte vi alligevel at 
holde åbent hus, da vi gerne vil vise nuværende og kom-
mende lejere, hvor godt det er blevet, efter så omfattende 
en renovering. Det viser, at vi med de forskellige boligtyper 

og størrelser har meget godt at tilbyde til både unge, gamle 
og familier, og at kvaliteten er i top, uddyber hun og tilføjer, 
-og så håber vi naturligvis at folk får lyst til at skrive sig på 
ventelisten, så vi hele tiden har let ved at finde nye lejere.

Stor interesse fra afdelingsbestyrelser
Gitte Bjerregaard er også glad for at opleve, at bestyrelses-
medlemmer fra andre FællesBo-afdelinger, som ligeledes 
står overfor en stor renovering er mødt op. – Det kan være 
svært at forestille sig, hvad der sker ved en renovering. Ind-
retningen af boligerne vil altid være forskellig fra afdeling til 

Stort rykind til åbent 
hus på Gyvelvej 
Boligerne er lyse og luftige. Nyt køkken og bad og opdaterede udearealer. Alt skinner på Gyvelvej. 
Den 1. marts flyttede de sidste beboere ind i afdelingen og alle boliger er nu igen beboet efter en 
renoveringsperiode på halvandet år. I anledning af færdiggørelsen inviterede FællesBo sidst i februar 
alle interesserede til åbent hus for at vise de renoverede boliger frem.

Af Karin Nygaard Sørensen

Nyt køkken på Gyvelvej
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Bo Andersen og projekt- 
leder Ole Rahbek kikker på 
elektriske installationer

Eva Arparci fra Porsvænget 
kigger på de renoverede 
boliger på Gyvelvej

Renoveringen af Gyvelvej
• Gyvelvej er opført i 1963

•  Den byggetekniske rapport pegede blandt 
andet på følgende kritiske punkter: Begrænset 
isolering, ringe ventilation i boligerne, hvilket 
forårsager dårligt indeklima, store støjgener 
mellem boligskel og fra trafikstøj fra Messevejen, 
utidssvarende VVS- og elinstallationer 

•  Før renovering og efter renovering 48 boliger

•  Nogle boliger sammenlægges for at skabe nye 
boligstørrelser. Før var der 32 4-værelses og 16 
1-værelses boliger

•  Nu er der 12 stk. 4-værelses, 16 stk. 3-værelses, 
4 stk. 2-værelses og 16 1-værelses boliger

• Eksempler på tiltag i boligerne:
 –  Nye elinstallationer
 –  Balanceret ventilation
 –  Nye VVS-installationer
 –  Lydisolering vertikalt og horisontalt
 –  Ny entrédør
 –   Nyt åbent køkken og rummeligt bad med 

gulvvarme
 –  Maling af vægge, træværk og lofter
 –  Nye trægulve og fodlister
 –  Nyt tag samt tagrender og nedløb
 –   Fransk altan på de otte 1-værelses boliger, 

som ikke havde altan før renoveringen
 –  Opdatering af de grønne områder

afdeling, men at få lov til at opleve, hvor lækker en bolig 
kan blive efter renovering, mærke overflader og materi-
aler, mærke rummeligheden og lysindfaldet giver i hvert 
fald en god fornemmelse, forklarer hun.

Mange gode tiltag
To af de beboere, som har fundet vej til Gyvelvej er Eva 
Arparci og Bo Andersen, som begge bor på Porsvænget i 
Herning, hvor de er med i afdelingsbestyrelsen. Porsvæn-
get står ligeledes over for en renovering i løbet af nogle 
år. –Det er spændende at se, hvordan det er blevet her 
på Gyvelvej, fortæller Eva. –Jeg glæder mig da bestemt 
til vi skal i gang, og især at få et bedre badeværelse bliver 
godt, for det trænger, uddyber hun. Eva har dog også sine 
betænkeligheder ved projektet, - jeg ved at det er nød-
vendigt, men jeg glæder mig ikke til, jeg skal genhuses. 
Det er lidt uoverskueligt, men jeg elsker at bo på Porshøj, 
så der er ikke noget at gøre, forklarer hun med et smil.

Bo Andersen undersøger også med stor nysgerrighed 
og interesse boligens forskellige rum, installationerne 
og de forskellige materialer, og han får en god snak med 
projektleder Ole Rahbek fra FællesBo. – Jeg kan godt lide 
indretningen her på Gyvelvej, og jeg synes, at det er helt 
optimalt, at der i mange af boligerne har været mulighed 
for vindue i både køkken og bad, fortæller han. – Det er 
også godt at se, at der er tænkt på at minimere støjen 
fra Messevejen med gode trelagstermoruder, jeg tænker, 
at det giver noget komfort for beboerne, tilføjer han. 
Bo glæder sig også til Porshøjs renovering, -større bad, 
gulvvarme, skjulte installationer og nyt køkken, - der er 
meget, som endnu skal falde på plads, men det bliver 
helt sikkert godt, slutter han. 
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  Nyheder fra FællesBo
  Billeder fra din afdeling
  Konkurrencer
  Og meget mere

Følg FællesBo på

Følg os på www.facebook.dk/fællesbo

F a c e b o o k
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– Hej hej, I kan sætte bagagen derhenne. Der er morgenmad, 
inden vi går i gang. Der var lagt op til en hyggelig weekend, da 
bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra FællesBo mød- 
tes på den årlige kursusweekend – igen i år på Helnan Mar-
selis Hotel i Århus. Dagen startede med morgenkaffe, mens 
der blev hilst ivrigt på gamle bekendte og kollegaer fra andre 
afdelingsbestyrelser. Da alle havde indfundet sig på stoleræk-
kerne i den store sal på hotellet, bød Kirsten Sørensen fra kur-
susudvalget velkommen og introducerede dagens program.
 
FællesBo ’her og nu’
De første på talerstolen var FællesBos formand Freddy Hor-
sleben, næstformand Heidi Guldhammer og adm. direktør 
Kaj Mortensen. De gav et indblik i, hvad der sker i FællesBo 
’her og nu’. Freddy og Heidi fokuserede på organisationsbe-
styrelsens arbejde og gav en kort status på FællesBos nu-
værende vision, som løber fra 2018 til 2022 og forklarede, 
hvordan organisationsbestyrelsen, de forskellige udvalg og 
administrationen har arbejdet efter de mål, der er sat, og 
hvordan målene er blevet indfriet.  Freddy og Heidi sluttede 
deres indlæg med en lille introduktion til FNs 17 verdensmål, 
og hvordan FællesBo arbejder med dem. 
Kaj Mortensen fulgte trop og gav tilhørerne et fint indblik 
i, hvad der rører sig i administrationen i øjeblikket. Kaj var 
blandt andet inde på, hvordan FællesBo udvælger, hvilke af-
delinger, der skal igennem større renoveringer, og hvordan 
man screener og vurderer tilstanden af afdelingerne.

Afdelingsbestyrelsens opgaver og ansvar
Så var tiden kommet til at tale lidt om, hvilke opgaver og 
ansvar man har som afdelingsbestyrelse. For at give gode 
eksempler og gøre informationen relevant, kom formanden 
for afd. 500 Bytoften Tove Saka på scenen. Med forklaringer 
og spørgsmål fra driftschef Peter Mortensen og økonomi-
chef Søren Mortensen, forklarede Tove præcist og indle-
vende på, hvordan hendes afdeling blandt andet griber 
markvandring og afdelingsmødet an.
 
Den attraktive bestyrelse
Efter en valassorteret frokost og en lille pause til hygge-
snak fortsatte programmet med et to timer langt oplæg 
omkring ’den attraktive bestyrelse’ af chefkonsulent Torben 
Bundgaard fra Danmarks Idrætsforbund. Torben koblede 
sin store viden om frivillighed i idrætsverdenen til arbejdet 
med frivillighed i afdelingsbestyrelser og satte fokus på 
mange relevante aspekter.

Gode råd til bestyrelsesarbejdet
AF Torben Bundgaard, DIF

1.  Fokus på bestyrelsen som et team – forventnings- 
afstemning

2. Tag udgangspunkt i folks forskellighed
3. Bestyrelsesmøder er midler - ikke MÅL i sig selv
4. Giv dagsordenspunkter titler på formål med punktet

Kursusweekenden 2020
bød på faglighed, nyttige tips og mange gode grin

FællesBos årlige kursusweekend løb af stablen den 29. februar til 1. marts. Her mødtes 
organisationens medarbejdere, medlemmer af afdelingsbestyrelserne og organisations- 
bestyrelsen for at blive klogere på både faglige og personlige aspekter. 

Af Karin Nygaard Sørensen

K u r s u s w e e k e n d
Reportage

fra årets
kursus-
weekend
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5. Rækkefølgen af punkterne skal afspejle vigtigheden 
6. Variere mødeformen
7. Skift mødested – lav en ’studietur’
8. Inviter gæster til enkelte punkter
9.  Fokus på, hvad der skal ske efter mødet og 

mellem møderne
10. Fejre succeser og give løbende anerkendelse

Drengene fra Specialklassen
Efter en kort pause, var det blevet tid til et godt grin. Og 
der blev grinet til den store guldmedalje! De tre drenge fra 
Specialklassen er en impro comedy-gruppe, og de leverede 
underholdning i topklasse. Gruppens show var både gakket, 
sjov, overraskende og ikke mindst imponerende, og flere 
og flere grinede med, da de tre komikere underholdt med 
improviserede sketches, sange og musik.
Som altid blev der lørdag aften hygget med lækker mad, 
gode samtaler og levende musik.

Brug humoren i hverdagen
Efter en dejlig morgenmad søndag bød programmet på et 
sidste humoristisk indslag at køre hjem på. Rune Green er 
praktiserende humorist og har beskæftiget sig med humor 

på alle tænkelige leder og kanter. Rune holdt et morsom og 
begavet foredrag, hvor han brugte sin egen lune og skarpe 
humor til at fortælle om humor. Med stor selvironi, skarpe 
observationer og udgangspunkt i sine mange års erfaring 
som humorist, inspirerede han på en munter og underhol-
dende måde, til at bruge mere humor i hverdagen. Og de to 
timer i selskab med Rune fløj afsted – for han have meget 
på hjertet. Efter en god frokost blev der takket af, og bussen 
kørte retur til Herning. 

Det er rigtig vigtigt med et godt 
samarbejde i en bestyrelse, 
og at man får afstemt forvent-
ningerne til hinanden. 

Det kan være en god idé at 
udarbejde en forretningsorden i 
afdelingsbestyrelsen, da den er 
med til at tydeliggøre og sætte 
en ramme om jeres arbejde 
i bestyrelsen.

FællesBo afholder hvert år et weekendarrangement, typisk fra lørdag til søndag, hvor medlemmer af alle 
afdelingsbestyrelserne og repræsentantskabet er inviteret. Arrangementet er planlagt og koordineret af 
et kursusudvalg under organisationsbestyrelsen, og formålet er at give deltagerne gode idéer og input til 
deres bestyrelsesarbejde og give dem mulighed for at møde ’kolleger’ fra andre boligafdelinger og herved 
dele erfaringer og idéer med hinanden.  

Hvad er FællesBos kursusweekend?

Afdelingsbestyrelsens 
fem bud

1.  Du er valgt til at træffe beslutninger og plan- 
lægge – ikke til at administrere. 

2.  Du er tillidsmand for alle beboerne – også for de 
psykisk syge og mentalt handicappede, de unge, 
de ældre og andre nationaliteter end dansk. 
Du skal altså varetage alle beboernes interesser.

3.  Du er beboernes kontaktled til organisations- 
bestyrelsen og administrationen.

4.  Du skal fungere som igangsætter – f.eks. af 
aktiviteter i afdelingen – ikke  udføre alle de 
praktiske opgaver selv.

5.  Du skal vide (og vise), at andre beboeres 
holdninger og meninger er lige så meget værd 
som dine – også selv om du sidder i en 
afdelingsbestyrelse.

Rune Green talte varmt 
for at bruge og huske 
på humor i hverdagen



Hvordan har kursusweekenden 
været i 2020?

Maisi Dahl, afd. 109 Læsøvej
Jeg har haft en rigtig god kursusweekend. Jeg vil gerne 
rose kursusudvalget hos FællesBo, for jeg synes, at 

arrangementet er utrolig godt tilrettelagt. Der er noget 
for enhver. Jeg fik om lørdagen mange gode tips og råd 
til arbejdet i en bestyrelse ved foredraget med Torben 
Bundgaard fra DIF. Jeg er selv formand hos os i afd. 109 
Læsøvej, og kan helt sikkert tage noget med mig ind i den 
rolle. Derudover er det altid spændende at høre en status 
fra FællesBo, når formanden og direktøren orienterer. Og at 
slutte programmet af med et godt grin både lørdag og søn-
dag med Specialklassen og Rune Green – det er optimalt, 
for så går man hjem med et smil på læben. 

Ingrid Peter, afd. 410 Landsbyparken i Kibæk
Jeg tror, det må være 7. gang, jeg er med på FællesBo 
kursusweekend. Det er naturligvis godt at høre nogle 

gode oplæg, men det bedste ved denne weekend må være, 
at man møder medlemmer fra de andre bestyrelser og kan få 
nogle gode snakke og erfaringsudveksle. Jeg synes derfor, at 
det er godt i år, at man ikke skal sidde ved siden af dem, man 
kender. Så kommer man meget nemmere i snak med nye 
mennesker. Ved spisningen i går kom jeg til at sidde ved et 
bord med unge mennesker, det var meget festligt. Program-
met er ok i år. Da jeg har været med i mange år, var der ikke 
dog så meget nyt for mig i oplægget lørdag eftermiddag 
omkring bestyrelsesarbejde. Men jeg må sige, at drengene 
fra Specialklassen var suverænt sjove.   

Tove Nielsen, afd. 21 Gormsvej
Jeg har været medlem af afdelingsbestyrelsen på 
Gormsvej i otte år, men det er første gang, at jeg delta-

ger på FællesBos kursusweekend. Det plejer at falde sammen 
med, at jeg skal arbejde, så da arrangementet i år blev rykket 
en weekend, slog jeg naturligvis til. Jeg tager mange gode 
ting med mig hjem, som jeg kan bruge i bestyrelsesarbejdet 
fremover. Indslagene fra Specialklassen og Rune Green var 
med fokus på humor, og det er godt at blive husket på, hvor 
meget gavn humor kan gøre i hverdagen, når man bruger 
den rigtigt – både i bestyrelsesarbejdet og i hverdagen gene-
relt. Alt i alt en rigtig god weekend, og jeg er helt sikker klar 
igen til næste år, hvis det passer ind i kalenderen. 

Birgit Grønborg, afd. 109 Læsøvej 
Jeg har siddet i repræsentantskabet i flere år og væres 
suppleant i afdelingsbestyrelsen de sidste fire år, så jeg 

har været med på kursusweekenden flere gange. Nu er jeg dog 
blevet medlem af vores afdelingsbestyrelse, så i år skulle jeg 
naturligvis også med. Jeg synes, det er et rigtig godt arran-
gement, og det giver altid inspiration til arbejdet i beboerde-
mokratiet. Det var spændende i år at høre, hvordan de f.eks. 
griber bestyrelsens opgaver og ansvar an i afd. 500, hvor besty-
relsesformand i denne afdeling Tove Saka utrolig fint forkla-
rede deres arbejdsrutiner og procedurer. Efterhånden kender 
og genkender man også mange af medlemmerne fra de andre 
bestyrelser, hvilket skaber god tryghed og fin stemning.
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Det sker i 
bestyrelseslokalet
Spændende vintermåneder
De to første måneder af 2020 har været fyldt med spæn-
dende milepæle for FællesBo. Vi startede året ud i januar 
med rejsegilde på de kommende 64 energiboliger i Tegl-
parken. Selv om regnen silede ned, var stemningen høj og 
håndværkerne godt tilpas og klar til at give den en skalle, 
så boligerne bliver klar til indflytning til sommer. I februar 
holdt vi åbent hus i de renoverede boliger på Gyvelvej. 
Mange interesserede slog vejen forbi, og vi var stolte over 
at vise de flotte boliger frem, som fik rosende ord med på 
vejen. 

Kursusweekenden
Den største begivenhed siden sidst er dog årets kursus- 
weekend i februar. Vi vil gerne takke for stor tilslutning. I år 
var vi samlet på Helnan Marselis Hotel i Århus. Det er en 
fornøjelse at kunne samle 120 engagerede medlemmer fra 
afdelingsbestyrelserne, repræsentantskabet og medarbej-
dergruppen og fra start til slut opleve den gode stemning 
og masser af erfaringsudveksling på tværs – det er præcis 
det, vi håber at opnå. Bestyrelsesarbejdet var i år omdrej-
ningspunktet, og vi håber, I fik gode input med hjem, som I 
kan bruge i jeres eget arbejde i bestyrelserne.

FN Verdensmål
Som mange ved, og som vi fortalte lidt om på kursusweek-
enden, besluttede BL’s repræsentantskab i 2018, at 
FNs Verdensmål skal være en prioriteret indsats i BL og 
boligorganisationernes arbejde over de næste 4 år. Denne 
indsats arbejder vi naturligvis også med i FællesBo. Der 
er mange sammenfald mellem verdensmålene og vores 
arbejde med at skabe gode forhold for beboerne. Vi 
gør allerede meget i dag, som understøtter de 
17 verdensmål, blandt andet opførsel af 
energiboliger i Sunds og Teglparken. Det 
er spændende at sætte vores daglige 
opgaver ind i en større sammen-
hæng, så det bliver tydeligt, hvordan 
vi bidrager til at gøre samfundet 
mere bæredygtigt. Verdensmålene 
vil bestemt være et fokus fremover.

Netværk for afdelingsformænd
Networking er et smart ord, som er 
meget brugt indenfor erhvervslivet. 
Med andre ord går det blot ud 
på, at man mødes med andre og 
deler viden og erfaringer. Denne 
vidensdeling har været efterspurgt 
blandt flere afdelingsformænd. 
For at skabe rum til møder bød vi 

derfor ind til et par opstartsmøder for alle formænd i løbet 
af februar. Et møde for større afdelinger og ét for mindre 
afdelinger. Møderne gik godt, og der blev udpeget en 
tovholder for begge grupper, som nu vil tage initiativ til at 
holde netværkene i gang. Er du formand, og havde du ikke 
mulighed for at deltage i mødet, er du velkommen til at 
kontakte Peter Mortensen på 96 26 58 67, som vil henvise 
dig til tovholderen for din afdeling.
 
Opfølgning på mission, vision og mål
Vores arbejde med FællesBos mission, vision og mål er 
vigtig. Det er denne plan, som driver os frem og holder den 
positive udvikling i gang. Vi er nu cirka halvvejs i visions- 
perioden 2018-2022, og i den anledning gennemgik vi mål 
og resultater på sidste bestyrelsesmøde her i organisations-
bestyrelsen. Det ser godt ud! Vi følger planen og har nået 
mange af de mål, vi har sat os for perioden. I øjeblikket 
arbejder vi blandt andet med projekter omkring beboer- 
ambassadører, grønne glæder, digital kommunikation, og 
vi har afholdt en innovationskonkurrence. Du kan læse den 
samlede vision med alle mål-punkterne på fællesbo.dk.

De bedste hilsner og ønsker om en god sommer
Organisationsbestyrelsen for FællesBo

HUSK 

hvis du vil vide mere 

om organisations- 

bestyrelsens arbejde 

kan du finde dagsor-

dener og referater af 

bestyrelsesmøderne på

fællesbo.dk.
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Krydsordsløsningen skal være os i hænde senest 18. maj 2020. Send løsningen 
til FællesBo, Nygade 20, 7400 Herning i en kuvert mærket ’Krydsord’. Eller 
send løsningen på en mail til kans@faellesbo.dk. Vinderen får direkte besked, 
og løsningsordet kan læses i næste udgave af ’Til enhver Lejlighed’. 
Præmien er en buket til en værdi af 200 kr.  Præmien kan ikke ombyttes til 
penge. Ansatte ved FællesBo må ikke deltage i konkurrencen. 

Løs krydsordet og deltag i konkurrencen om en flot buket

Vind en flot forårsbuket Vinder af 
krydsordet 

i “Til enhver Lejlighed” 
i december var: 
E. Madsen fra 
Tolstedparken.

Sidste nummers
løsning var: Honninghjerte.

FællesKryds



Nygade 20    7400 Herning    Tlf: 96 26 58 58      www.faellesbo.dk

Hos FællesBo vil vi rigtig gerne passe på dig og din familie. 
Derfor ønsker vi at medvirke til at forsinke en spredning af corona-virus.

Vores personale vil være på arbejde i et nødvendigt nødberedskab. I kan derfor 
 ikke forvente, at opgaver bliver løst med samme hastighed som ellers.

Vores ejendomsfunktionærer eller håndværkere vil kun udføre akutte opgaver i dit lejemål. 
Vi vil her kræve, at du eller andre beboere ikke opholder jer i samme rum, som dem.

Vi har generelt bedt vores personale om at holde afstand til alle personer. 
Håber på jeres forståelse herfor. 

Med venlig hilsen
FællesBo

Kære Beboer

Følg med på 
fællesbo.dk og på vores 

Facebook-side for de 
nyeste opdateringer på, 

hvordan FællesBo 
håndterer situationen


