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I vinteren 1986 blev en del aftener brugt 
rundt om køkkenbordet hos Lis Holm Hansen 
og Hans-Kristian Hansen. De boede på davæ-
rende tidspunkt i en af  Gullestrups blokke, 
men de drømte om en ny boform.

Her mere end 30 år senere er køkkenbordet 
skiftet ud med et sofabord. Det står i fælleshu-
set, som er omdrejningspunktet i andelsbolig-
foreningen Tingstedet i Gullestrup, hvor Lis 
Holm Hansen og Hans-Kristian Hansen nu 
har boet i 30 år. Bofællesskabet var den drøm, 
der blev talt om rundt om den gang ved køk-
kenbordet - og aftenmøderne bar altså frugt, 
for de førte til grundlæggelsen af  Tingstedet. 

- Jeg havde altid haft en drøm om at bo på 
en måde, hvor der var et fælleshus, og hvor 
man deltes om noget. Det var idéen bag, for-
tæller Lis Holm Hansen. 

Det gør man i den grad hos Tingstedet. 
Her deles man om de praktiske opgaver som 
eksempelvis at luge ukrudt, slå græs og ikke 
mindst at lave aftensmad. Mandag til torsdag 
mødes alle beboere til fællesspisning, hvor 

madhold på skift står for dagens menu. Des-
uden er fire årlige arbejdsweekender plottet 
ind i kalenderen, hvor alle går til hånde med 
de opgaver, der trænger sig på.

Prikket på skulderen

Det var i midten af  1980’erne, at Herning 
Kommune udbød seks storparceller i Gul-
lestrup, hvoraf  de to skulle bruges til privat 
andelsbyggeri. Det passede som fod i hose 
med Lis Holm Hansens drøm om et bofæl-
lesskab, og så var det »blot« at finde andre 
interesserede. Der var udsigt til at etablere 14 
andele, så mund-til-mund-metoden blev taget 
i brug for at udbrede kendskabet til planerne 
i Gullestrup. En af  dem, der hoppede med på 
idéen, var Kurt Grauballe. 

- Mange af  os kom med, fordi nogen prik-
kede til os - vi kendte nogen, der ville være 
med. Vi boede den gang i et villakvarter, og 
der var vi ikke så glade for at bo, men det her 
passede os, fortæller Kurt Grauballe.

Det krævede dog noget benarbejde, inden 

familien Grauballe, familien Hansen og 12 
andre familier kunne flytte ind i den nye an-
delsboligforening. Først og fremmest skulle 
projektet udvikles. Det gik dog ikke helt efter 
planen, for arkitekten, der i første omgang 
var tilknyttet projektet og sad med ved de før-
ste møder ved køkkenbordet, gik i en retning, 
der ikke stod mål med drømmene. 

- Vi ville gerne have et landsbymiljø, og 
det præsenterede vi for arkitekten, men han 
kom med et helt andet oplæg, så vi afbrød 
samarbejdet og ansatte Mads Peter Jensen. 
Han var meget lydhør og lavede skitser på, 
hvordan det hele kunne laves, husker Hans-
Kristian Hansen. 

Men en ting er drømme - noget andet er, 
hvad der kan lade sig gøre. Derfor drog alle 
på studieture til lignende bomiljøer rundt i 
Jylland, for intet lignende fandtes på davæ-
rende tidspunkt her i området. Således lod 
man sig inspirere og tog det bedste af  alt - og 
samlede det i Gullestrup-projektet. 

- Mads Peter var kreativ, dygtig, samar-

bejdsvillig og lyttende. Han prøvede mange af  
vores tåbelige idéer af, griner Kurt Grauballe. 

Beslutningen blev, at et fælleshus var om-
drejningspunktet i den lille »landsby«, men 
samtidig at andelene skulle udstyres med eget 
køkken og bad, så det var selvstændige boliger. 

- Fælleshuset skulle være så funktionelt 
som muligt, så vi besluttede, at der skulle 
være et industrikøkken, fortæller Hans-Kri-
stian Hansen.

Det er sidenhen kommet alle beboerne til 
gavn - ikke blot i forhold til fællesspisningen, 
men også i forhold til festlige anledninger. 
Gennem årene har fælleshuset lagt lokaler til 
fejring af  mange mærkedage, hvor beboerne 
altid står klar til at hjælpe hinanden med det 
praktiske - hvis altså man ikke ligefrem del-
tager i festlighederne.

Arbejdet skred hurtigt frem

Andelsboligforeningen blev stiftet tidligt i 
processen - ja, inden man overhovedet vidste, 
om der kunne findes opbakning til projektet, 

Andelsboforeningen Tingstedet opstod ud fra drømme om at bo et sted, hvor man deltes om noget. I år kan Tingstedet 
fejre 30-årsjubilæum, og fællesskabet er fortsat i højsædet

AF LENE TOKSVIG toksvig@herningfolkeblad.dk

Drømmen om et fællesskab
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Andelsbofællesskabet Tingstedet ligger i Kornblomstens Kvarter  
i udkanten af Gullestrup - tæt på grønne arealer. Tingstedet består 
af seks bygninger: De fem består af 14 andele - tre blokke med to i 
hver og to blokke med fire boliger.  Den sidste bygning er fælleshuset 
med køkken, fællesrum og gæsteværelser. Bygningen ses lige midt i 
billedet- lige før carportene øverst til højre. Foto: Flemming Hansen

Lis Hansen, som her er fotograferet, mens hun er i fuld gang med kokkereringen til 
fællesspisningen, var foregangskvinde til andelsbofællesskabet Tingstedet.   

men den nye forening gjorde det muligt at 
købe grunden af  Herning Kommune. I januar 
1987 blev de første møder med interesserede 
så holdt, og i marts holdt man en stiftende 
generalforsamling, da det viste sig, at mange 
gav tilsagn om at være en del af  projektet. 

Hans-Kristian Hansen blev udpeget til at 
være Tingstedets første formand, og han 
havde nok at se til med byggeriet.

- Jeg kendte de fleste, der var med, så jeg 
var kontakten ud ad til - det var mig, der 
bandt det hele sammen og mig, man ringede 
til, når der var noget, fortæller han. 

Mobiltelefoner og e-mails var ikke værktø-
jer, man kendte til på daværende tidspunkt, 
og Hans-Kristian Hansen lægger ikke skjul 
på, at der gik lidt af  arbejdstiden med at være 
i kontakt med håndværkere, leverandører og 
arkitekt. Arbejdet skred dog hurtigt fremad: 
I begyndelsen af  1988 lå udbudsmaterialet til 
byggeriet klar, hvorefter der kunne indhentes 
tilbud. Kort efter gik byggeriet i gang, og i 
juni inviterede man til rejsegilde. I novem-

ber samme år flyttede de første beboere ind 
i deres nye hjem i Kornblomstens Kvarter.

Høj gennemsnitsalder

Tingstedet består af  14 andelskvoter, og 
boligerne ligger fra 55 til 110 kvadratmeter. 
Da de 14 andele for første gang blev taget i 
brug, var den yngste beboer blot to år, mens 
den ældste var 59. 

- Jeg tror, nogle af  os, der var +/- 40 år 
tænkte, hvad de ældste mon tænkte om os, 
men de købte faktisk en ekstra andel, da 
der manglede at blive solgt en, før vi kunne 
komme i gang, griner Kurt Grauballe.

Da Tingstedet havde flest beboere, var der 
35 - i dag er man 21. Gennemsnitsalderen er 
steget en del i løbet af  de 30 år, efterhånden 
som de yngste er blevet store og er flyttet 
hjemmefra. Håbet er, at den snart kan sættes 
ned igen, når der findes købere til de to andele, 
som er til salg på nuværende tidspunkt. 

Selvom der er gået mere end 30 år, siden de 
første tanker om et bofællesskab blev luftet, 

er tankerne i dag de samme. Fællesskabet er 
omdrejningspunktet - ligesom Lis Holm Han-
sen i sin tid drømte om. 

- Den her måde at bo på - fællesspisning 
er en god ting, men det er også det at have 
naboer. Vi er ikke alle venner på den måde, 
men vi er gode naboer. Nogle boliger har vi 
kun været i en eller to gange, for vi mødes 
altid i fælleshuset, fortæller hun. 

Også Kurt Grauballe er fortsat glad for, at 
familien i sin tid involverede sig i projektet.

- Det bedste er, at der altid er nogen, du 
kender, når du kommer hjem - det betyder 
altså noget. Og så arbejder vi sammen. At 
hakke ukrudt på vores vold er noget af  det 
sure arbejde, når der skal gøres forårsklart, 
men når vi er nogle stykker, der arbejder sam-
men, så er det ikke så slemt, fortæller Kurt 
Grauballe og fortsætter:

- I dag var flaget oppe, og det var fantastisk 
at cykle hjem, og så kunne man se »vores 
flag«, lyder det med en antydning af  stolthed 
og glæde i stemmen.

TÆT PÅ 
TINGSTEDET
I år er det 30 år siden, 
at de første indbyggere 
i andelsbofællesskabet 
Tingstedet i Gullestrup flyttede 
ind.  
I de kommende måneder kan 
man komme tættere på livet og 
ikke mindst beboerne i den lille 
»landsby«.  
Det sker gennem en række 
artikler, som bringes løbende 
her i Boligmagasinet.  
I denne uge lægger vi ud med 
Tingstedets grundlæggelse. 
Næste kapitel bringer vi 26. 
marts, hvor vi inviterer til 
fællesspisning. 


