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TINGSTEDET
Hyggeligt knokleri i solskinsvejret

Fremmed i eget hjem

Lene Toksvig
Magasinredaktør

I de seneste par uger har jeg ikke været i besiddelse af en nøgle til min hoveddør. Det skyldes
ganske enkelt, at jeg har haft lejet mit hus ud til et par mænd, der var i byen for at arbejde
i forbindelse med VM i ishockey. Det har været en lidt spøjs oplevelse. Jeg er flere gange
blevet spurgt, om jeg slet ikke havde det underligt ved tanken om, at fremmede mennesker
boede i mit hjem. Det havde jeg faktisk ikke. Men undervejs har jeg været hjemme forbi et
par gange, for der skulle jo lige klippes græs, og her kommer vi så til det spøjse, for jeg følte
mig faktisk lidt som en fremmed i mit eget hjem. Altså, alt så jo fint ud, men det var lidt
mærkeligt at træde ind og så bare se fremmede menneskers habengut rundt omkring. Jeg
oplevede en eller anden form for forlegenhed, for lejerne, som ikke var hjemme, når jeg kom
forbi, skulle jo endelig ikke tro, at jeg var hjemme for at snage, så jeg var lidt forsigtig med
min gøren og laden, mens jeg var der. Jeg tog lige opvasken og skiftede håndklæder, men
så skyndte jeg mig ellers af sted igen, for det føltes slet ikke rigtigt at være der. Måske var
det derfor, at det var lidt af en lettelse atter at sætte nøglen i døren, da lejerne var taget af
sted igen, og en ekstra god følelse at slå bagdelen i sofaen, tænde tv’et og smække fødderne
op. Jeg har atter et hjem, der er mit - og uh, det er dejligt.
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Hyggeligt
knokleri i
solskinsvejret
Når det kommer til vedligehold af Tingstedet, tager
beboerne et fælles ansvar. Boligmagasinet var med
på sidelinjen til en arbejdsdag
AF LENE TOKSVIG toksvig@herningfolkeblad.dk

Solen skinner fra en blå himmel, og forårsvejret indbyder til at tage sig en slapper ude
i det fri og nyde de varmende stråler. Denne
lørdag i maj er det dog ikke afslapning, der
står på programmet for beboerne i andelsboligforeningen Tingstedet i Gullestrup. I stedet
skal der knokles lidt, for weekenden er afsat
til at være årets første fælles arbejdsweekend.
Beboerne mødes klokken ni til morgenmad
- hvor en lille skarp serveres til, og så er alle
mand ellers klar til at gå i sving med dages
gøremål.
- Vi har en liste, hvor folk løbende skriver
på, hvis de synes, der er noget, der skal gøres
i arbejdsweekenderne, og så er der nogle, som
næsten har faste opgaver. Jeanette ordner for
eksempel altid blomsterne, og så er nogen
bedre til at svinge en pensel, fortæller Erik
Juul, som er en af de arbejdende denne lørdag.
Opgaven med det grønne passer Jeanette
Kier ganske fint.
- Det er blevet sådan, det er mig, men jeg
synes bare, det er dejligt, lyder det.

Må ikke være for pænt
Tingstedet består af seks bygninger, som er
omgivet af græsplæne, stisystemer, træer og
højbede, så der er nok at gå i gang med, når
det kommer til det grønne arbejde.

TÆT PÅ
TINGSTEDET
I år er det 30 år siden,
at de første indbyggere
i andelsbofællesskabet
Tingstedet i Gullestrup flyttede
ind. I denne serie kommer vi lidt
tættere på livet og ikke mindst
beboerne i den lille »landsby«,
som består af 14 andele. Det
sker gennem en række artikler,
som bringes løbende her
i Boligmagasinet.
I denne uge er vi med til en af
Tingstedets arbejdsweekender.

- Det skal ikke være for pænt og for parkagtigt - der må bare ikke være alt for meget
ukrudt, påpeger Jeanette Kier, der mener, at
Gullestrup er et fantastisk sted at bo, når man
gerne vil have grønne arealer tæt på sig.
- Gullestrup er smækfyldt med natur - man
tænker bare ikke over det. Man tænker, at
Gullestrup kun er blokke, men inde bag blokkene er det dejlig grønt, lyder det.
Og det er hun altså med til at opretholde
denne dag, hvor 13 af de 21 beboere er mødt
op til arbejdsdagen.
- I princippet skal man være her til arbejdsweekenden, men der er altid nogen, der
skal noget, og så tager de bare noget fra listen
en anden dag, fortæller Erik Juul.
Tingstedet har planlagt to arbejdsweekender på denne side af sommerferien, og på den
første er det Tingstedets fælleshus, som er
opdrejningspunktet for størstedelen af aktiviteterne. For et af punkterne på to do-listen er,
at gulvet i fælleshuset skal slibes. Det er første
gang i de 30 år, Tingstedet har eksisteret, at
det skal gøres, så det er efterhånden ved at
trænge, lyder meldingen. Det er en professionel gulvsliber, der kommer og udfører opgaven på den anden side af weekenden, men
den smitter af på arbejdsweekendens indhold.
- Når vi nu skal have høvlet gulvet, så skal
vi jo have tømt rummet, og så kunne vi lige
så godt få det malet, siger Steen Sørensen.

Solen får humøret til at stige
Han er en af en god håndfuld, som svinger
penslerne, så de hvide vægge nu bliver endnu
mere hvide. Det malende folk har derfor ikke
mulighed for at arbejde ude i det skønne vejr.
Det er der til gengæld andre, der får lov til. For
på fælleshusets terrasse står Gerda Sparvath
og Birgit Grauballe og er i fuld gang med
rengøre de mange stole, som får en god omgang med skuremidler, så stolebenene slipper
af med skidt og mærker efter gummisåler.
Begge beboere hygger sig med arbejdet.
- Vi har 60 stole, der skal gøres rene, og
man tænker, at vi bliver aldrig færdige, men
det bliver vi hurtigt, når vi står og snakker,
griner Gerda Sparvath.
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De er begge tilfredse med den opgave, de
har fået tildelt, så de kan nyde foråret
- Humøret stiger lige et par grader, når
solen skinner, konstaterer Birgit Grauballe.
Der bliver dog ikke knoklet igennem dagen
lang. Der skal også være plads til hygge især når vejret er så godt, som det er tilfældet denne dag. Og det lader da også til, at de
mandlige deltagere på arbejdsholdet lige ser
sit snit til at holde lidt flere pauser i det gode
vejr, så man kan få lidt koldt at styrke sig på,
mens der sludres lidt. I hvert fald hvis man
skal tro kvinderne.
- Vi kan multitaske, men det kan mændene
ikke, griner Birgit Grauballe og henviser til,
at kvinderne altså godt kan nyde kolde drikke, mens de arbejder.
Foruden forårets arbejdsweekender har
Tingstedet også planlagt to i efteråret. Det
er meget forskelligt, hvad der skal klares fra
gang til gang.
- Nogle gange er der kun arbejde til en dag,

men alt det, vi selv kan ordne, det gør vi - ellers må vi jo betale os fra det. I dag var stuen
i fælleshuset det vigtigste at få ordnet - det
var vi enige om, siger Erik Juul.

Naturlig vedligehold
Det er dog ikke kun i arbejdsweekenderne, at
beboerne sørger for at holde den lille »landsby« i Gullestrup pæn.
- Hvis man kan se, at noget trænger, snakker vi sammen om at få det gjort, og så aftaler
vi måske en eftermiddag. Det kommer meget
naturligt. Der er altid nogen, der går og laver
noget - og nogen laver måske mere end andre,
men jeg tror ikke, der er nogen, der føler sig
presset til det, siger Hans-Kristian Hansen, som
tager plads på en af bænkene på terrassen.
Det er nemlig blevet frokosttid, og den skal
naturligvis nydes sammen, for det kan godt
være, der skal knokles lidt denne weekend,
men der skal stadigvæk være plads til hyggen.

TINGSTEDET

ONSDAG 23. MAJ 2018

7

1. Inge Eriksen var på maleholdet til Tingstedets arbejdsweekend sammen med en håndfuld
andre, så arbejdet skred hurtigt
fremad.
2. Tingstedets fælleshus stod
øverst på listen over gøremål.
Rummet blev tømt, så vægge
og lofter kunne males, og efter
arbejdsweekenden kom en
håndværker og sleb gulvene.
3. Gerda Sparvath (t.v.)
og Birgit Grauballe påtog sig
opgaven med at få stolebenene
til at blive hvide igen - en opgave, der kunne klares ude i det
skønne vejr.
4. Et træ har tidligere stået lige
midt i jordhullet. Det er noget
tid siden, det blev fjernet, men
til arbejdsweekenden skulle de
sidste spor slettes. Her er Erik
Juul i gang.
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5. Steen Sørensen klarede lige
malerarbejdet i den øverste del
af rummet.
6. Jeanette Kier var på det
grønne arbejdshold, som blandt
andet sørgede for at få fjernet
ukrudt. Mens hun arbejder,
holder mændene lige en lille
drikkepause i baggrunden ...
7. Der er nok at kaste sig over,
når Tingstedet har arbejdsweekend, så det hele kommer til at
tage sig pænt ud - her sørger
Judith Mikkelsen for at få plantet nyt.
Foto: Flemming Hansen
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