Kære venner af Frøjkgården.
Det er ved at være sidst på året, og før vi når helt ind i 2017, vil jeg sende jer en lille hilsen med lidt
orientering fra Frøjkgården.

Frøjkgården i en ny rolle
De ansatte på Frøjkgården har store faglige kompetencer. Det giver også mulighed for, at man kan bidrage
ud over stedets fire vægge. Den sidste udgave af dette er, at der nu er lavet aftale med VIA i Holstebro om
at være praktiksted for pædagogstuderende. Ud over Frøjkgårdens bidrag til uddannelsen, kan de
studerende formentlig også bidrage til at personalet ser nye perspektiver i den kendte dagligdag. Vi glæder
os derfor til kommende erfaringer med det.

Ny leder af Kristelig Handicapforening
Dette brev har egentlig kun til hensigt at orientere om ting, som er direkte relateret til Frøjkgården.
Alligevel vil jeg (pga. lokal tilknytning) benytte anledningen til at fortælle, at der er kommet ny landsleder
for Kristelig Handicapforening, som Frøjkgården jo er tilknyttet. Det er Tove Søgaard, der indtil for nylig var
leder i Center for Pleje og Omsorg i Holstebro Kommune, og derfor kan være kendt af nogen af jer. Vi har
hele tiden haft et godt samarbejde med Kristelig Handicapforening og ser selvfølgelig frem også at have
Tove som en del af det.

Udskiftning i bestyrelsen
Else Marie Doktor har ønsket at udtræde af bestyrelsen til fordel for andre opgaver. Vi vil gerne sige en stor
tak til Else Marie for engagement og kvalificerede input, der har været til stor nytte i bestyrelsens arbejde –
og tak til både hende og hendes familie for at vi måtte trække på de gode ressourcer.
I hendes sted byder vi velkommen til Rakel, der får lov at præsentere sig med egne ord:
Jeg hedder Rakel Stagis Nielsen. Jeg er gift med Daniel, som er lærer på Den Kristne Friskole i
Holstebro. Sammen har vi to piger, Selma på 5 år og Vera på 2,5.
Jeg arbejder som socialrådgiver i Struer Kommune hvor jeg er ansat i Børne- og Familiecentrets
Handicapteam. Vi har boet i Holstebro siden august 2014.
Jeg ser frem til arbejdet i Frøjkgårdens bestyrelse.

Vi glæder os til i fællesskab at arbejde på gode løsninger for alle dem, som på den ene eller anden måde er i
kontakt med Frøjkgården.

Må vi høre jeres mening?
Som jeg har nævnt i tidligere breve, er vi meget taknemmelige for at have jer som et bagland for
Frøjkgården. Det har betydning, at vi véd, der er nogen rundt om os, som interesserer sig nok for stedet til
at følge lidt med i de skiftende glæder og sorger, vi har. Tak for det!
I forlængelse af jeres interesse, vil vi gerne lufte en tanke for jer – og meget gerne høre fra jer, hvad I
tænker om det.

På en del af de andre bofællesskaber indenfor Kristelig Handicapforening har man en venneforening. Det
har fået os til at overveje, om noget lignende kunne give mening for på Frøjkgården – og vi er kommet frem
til, at det kunne det måske godt.
Når jeg skriver om ideen hér, er det ikke, fordi jeg har en forventning om, at I som modtagere af vores
nyhedsbrev automatisk vil være medlemmer af en venneforening eller varetage de nævnte opgaver. Men
netop jeres interesse for stedet gør, at vi tænker, dette brev er et passende forum at lufte de første tanker
i.
Vi har haft overvejelser om, hvad en eventuel venneforening kunne bidrage med netop på Frøjkgården. De
forslag, som indtil videre er kommet frem, er for eksempel:









At hjælpe med praktiske opgaver som at male eller ordne have
At hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med husets fester
At gøre klar til aktiviteter. F.eks. at stå klar med bål og snobrødsdej, kage, kanoer eller lignende på
et aftalt sted i det danske land, når en flok tager på tur
At købe julegaver fra Frøjkgården til hver enkelt beboer
At stå for juleaktiviteter, som kranse/dekorationer eller at komme med juletræet
At invitere en lille flok hjem på en kop kaffe
At være besøgsven for en beboer
At koordinere hvem af medlemmerne, der stiller op (når der f.eks. fra Frøjkgården lyder ønske om
et bål)

Hvis der skal være en venneforening, skal den gerne være selvkørende i den forstand, at Frøjkgårdens
bestyrelse og personale ikke skal bruge en masse energi på koordinering – det vil være en del af
foreningens bidrag til stedet. Tanken er, at der fra Frøjkgårdens side kan beskrives nogle ønsker, og
medlemmer af venneforeningen så kan stå for henholdsvis at koordinere og udføre opgaver.
Tænker nogen af jer mon, at det giver mening at overveje? Måske er der endda en eller flere, som kunne
forestille sig at gøre lidt benarbejde for at starte det op? Eller nogen, som kan se, at en eller flere af
opgaverne lige var noget for dem?
Vi vil gerne høre både fra dem, som kan svare ja til ovenstående – men også gerne fra dem, som gør sig
tanker om en evt. venneforening uden nødvendigvis at ville eller kunne engagere sig i den. Svar kan gives til
mig ved at ringe eller sende SMS på 2276 3073 eller sende mail til 64jytte@gmail.com.

Advent
Mens jeg skriver dette, er der kort tid til jul. Den er for nogen den helt store fest og for andre en svær
tid, fordi de netop ikke føler sig som en del af festen. Derfor vil jeg gerne minde om, at det centrale i
julen netop ikke er julefester, julegæster eller julegaver. Det er derimod budskabet om, at Gud
ønsker at være i vores liv – uanset hvordan det ser ud. Derfor er det værd at fejre julen, også selv om
livet ligner alt andet end det, reklamer og normer præsenterer os for. Den rigtige jul er for alle!
Jeg ønsker for jer alle, at I må opleve ægte advents- og juleglæde.
Jytte Borg Madsen, formand for Frøjkgården

