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På med havehandskerne
Endelig, endelig, endelig kom solen - og så endda sammen med skønne, lune temperaturer. 
Det er utroligt, hvad sådan noget kan gøre ved humøret - mit stiger i hvert fald lige nogle 
grader, og det lader til at være tilfældet hos de fleste af  de personer, jeg i weekenden mødte 
på min vej. Men vi fortjener nu også noget sol, synes jeg nok. 
Det betyder jo så samtidig, at nu er det slut med at sidde indendøre og kigge ud på haven, 
mens der tænkes tanker om, hvad der skal ske, når det bliver havevejr. Nu er det havevejr, 
og så skal tankerne pludselig føres ud i livet. Måske finder man så ud af, at det måske er 
bedst, det kun bliver ved tankerne ... 
Ellers bringer vi i denne udgave af  Boligmagasinet lidt inspiration og forskellige nyheder 
til haven. Det er godt nok efterhånden ved at være uger siden, at jeg modtog de første pres-
semeddelelser, der handlede om haven, men der er jo ikke meget ved at fortælle, hvordan 
man bedst fjerner mos i plænen, når den er dækket af  sne, eller hvilke løg der er gode at 
sætte i jorden, når denne er pivfrossen. 
Så det hele er blevet gemt til forårets komme, hvilket jo er nu, så på med havehandskerne. 
God fornøjelse med læsningen - og ikke mindst god fornøjelse med havearbejdet.

Lene Toksvig
Magasinredaktør

12

24

25

28

34

SÆT KULØR PÅ HJEMMET
»Vovede« farver i solafskærmningen

TÆT PÅ EN BOLIG
Landejendom med masser af jord

HAVEEARBEJDE GØR GODT
Havearbejdet er sundt for både krop  
og sjæl

HAVEN HITTER
Danskerne værdsætter i højere grad haven

KRUKKETID
Fyld krukkerne med løgblomster

TINGSTEDET 
KAPITEL 3

JUDITH MIKKELSEN  
ER NYESTE  

BEBOER

Uge 15 · 2018

Oplag: 47.000 eksemplarer i Herning Folkeblad.

Ansvarshavende redaktør: Alex Nielsen
an@herningfolkeblad.dk

Magasinredaktør Lene Toksvig 
kan kontaktes på direkte tlf. 96 26 37 62 ,  
Herning Folkeblads hovednummer:  
96 26 37 00 eller bolig@herningfolkeblad.dk

Udgivet og produceret af:

16

Indhold

UGENS BOLIG
Villa med et væld af detaljer8



16

Det er den første fredag i april, og forårsso-
len skinner ned over andelsboligforeningen 
Tingstedet i Gullestrup - og ikke mindst ind 
ad vinduerne i de 14 andele. I nummer 83 
bor Judith Mikkelsen. Det er tæt ved første 
gang, hun oplever foråret indtage boligen, 
for hun har kun boet her siden december. Det 
gør hende til den senest ankomne blandt de 
21 beboere i Tingstedet.

- Jeg er meget glad for at være her. Jeg er 
blevet taget så godt imod, og man føler sig 
velkommen, konstaterer Judith Mikkelsen 
med stor overbevisning i stemmen. 

Forinden boede hun 15 år i Brande.
- Da jeg blev alene, skulle jeg i gang med at 

finde ud af, hvad jeg skulle, for huset var for 
stort for mig, siger Judith Mikkelsen. 

Solgt på stedet

Hun havde gjort sig tanker om, at hun gerne 
ville flytte til Hernig for at komme tættere på 
sit arbejde som lærer på Gjellerup skole, men 
derudover vidste hun ikke, hvad fremtiden 
skulle byde på. Men ved en tilfælding »sur-
fen rundt« blandt internettets boligannoncer 
faldt det hele pludselig på plads. 

- Det var helt tilfældigt, jeg så det her, og da 
min søster og svoger lidt senere kom på be-
søg, viste jeg det til dem, og de sagde straks, 
vi skulle på tur og kigge. Og så var jeg solgt, 
da jeg så stedet, fortæller Judith Mikkelsen.

En af  de andre beboere, Erik Juul, mød-
te Judith Mikkelsen under sit første besøg 
i Tingstedet, og han gav sig tid til at give 
en rundvisning, ligesom han kunne fortælle 
om hele værdigrundlaget for andelsboligfor-
eningen. Judith Mikkelsen var især glad for 
udsigten til at blive en del af  et fællesskab 

med blandt andet fællesspisning på ugens 
første fire dage, hvor alternativet formentlig 
ville være at spise aftensmad i selskab med 
sig sig selv. Det havde hun gjort sig en del 
tanker om i forhold til sit nye liv. 

- Jeg vil gerne påvirkes af  andres holdnin-
ger og meninger, så det var en pakke, der kom 
med oven i det at bo her. Jeg faldt også for, at 
jeg kan gå ud. Jeg havde en bekymring for, 
at jeg skulle sidde i en lejlighed. Her kan jeg 
gå ud - og går jeg en tur, er jeg hurtigt ude i 
naturen, fortæller Judith Mikkelsen. 

En varm velkomst

Naturligvis var selve boligen også et centralt 
punkt i beslutningen. Den andel, som var til 
salg, er 110 kvadratmeter, hvilket betød, at 
Judith Mikkelsen også i fremtiden ville have 

plads til at få besøg af  børn, svigerbørn og 
børnebørn. 

Inden hun kunne flytte ind, skulle boligen 
dog lige have en »overhaling«, men det ar-
bejde endte med at være en anderledes måde 
at møde de andre beboere i Tingstedet på.

- Noget af  det fantastiske var, at folk kom 
forbi og sagde hej. Der var en åbenhed og en 
nysgerrighed uden, at det blev for meget. Jeg 
skulle rive køkkenet ned, og undervejs fik min 
datter og jeg hyggelige besøg, hvor folk lige 
kom forbi for at se, hvad der skete. Det var en 
varm velkomst, fortæller Judith Mikkelsen. 

Når man er en del af  Tingstedet, bidrager 
man naturligvis til det praktiske arbejde, og 
her var der lige et punkt, som Judith Mik-
kelsen frygtede lidt:

- Min skræk var køkkenholdene - at lave 
mad til så mange, og var jeg overhovedet god 
nok til at lave mad? Men de andre sagde, de 
nok skulle hjælpe mig, og det var slet ikke så 
slemt. Det er meget struktureret og organise-
ret, siger Judith Mikkelsen. 

Den struktur og organisering går igen i 
det fælles vaskerum, hvor beboerne hjælper 
hinanden med at holde orden i det vasketøj, 
der venter på at få en tur i maskinen. 

- Min søster mente, jeg skulle have min 
egen vaskemaskine - skulle andre rode i mit 
vasketøj? Men det kører bare - alle hjælper 
hinanden med at holde det kørende, så man 
kan nærmest sætte sit tøj i kø om morgenen, 
og så er det tørt, når du kommmer hjem. Så 
skal du kun lægge det sammen, griner Judtih 
Mikkelsen

Omsorg for hinanden

Faktisk fik Judith Mikkelsen allerede i april 

sidste år overdraget nøglen til sit nye hjem, 
men hun måtte vente med at flytte ind, da 
hun først skulle have solgt sit hus i Brande. 
Kort efter, at hun havde overtaget andelen, 
var der arbejdsdag i Tingstedet, og her mødte 
hun naturligvis op for at hjælpe, selvom hun 
endnu ikke var flyttet til området. Hun havde 
dog umiddelbart ikke tid til at klare haven, 
der fulgte med andelsboligen, så ukrudtet 
havde efterhånden vokset sig højt.

- Da jeg så kom forbi igen en anden dag, 
havde naboerne ordnet min have - jeg be-
gyndte næsten at tude. De sagde, at jeg jo 
havde min have i Brande at passe, og så 
kunne de hjælpe mig med haven her, beret-
ter Judith Mikkelsen taknemmeligt. 

Denne oplevelse er meget kendetegnende 
for det, hun er så glad for ved Tingstedet.

- Jeg kan godt lide, der er en respekt for 
hinanden, og at man drager omsorg for hin-
anden. Det er også noget, mine børn tænker 
på. De ved, der er nogen, der holder øje med 
mig, hvis der nu skulle ske noget. 
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Judith Mikkelsen flyttede  
til andelsboligforeningen Tingstedet  

i december. Inden hun så, at en andel var til 
salg, anede hun ikke, at foreningen fandtes, 

så hun havde aldrig overvejet at bo et sted 
med så stærkt et fællesskab,  

men hun er meget begejstret. 
   Foto: Henrik Ole Jensen

- Man føler sig velkommen
Judith Mikkelsen er den nyeste beboer i Tingstedet i Gullestrup - og hun er begejstret for sit nye hjem  
og ikke mindst det fællesskab, der er fulgt med 
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I år er det 30 år siden, 
at de første indbyggere 
i andelsbofællesskabet 
Tingstedet i Gullestrup flyttede 
ind. I de kommende månder 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 besøger vi den 
seneste ankomne beboer.  
Næste kapitel bringes 8. maj. 

TÆT PÅ 
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