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Fugefirma

Brandfuger

GLARMESTER GEnnEM 30 åR

Vi udfører vores 
arbejde med  
samvittighed
Alt i glas og fuge
♦  Forsikringsskader 

 Termoruder 
♦  Butiksruder 
♦  Spejle 
♦  Drivhusglas 
♦  Fugning af døre/vinduer 
♦   Tyverisikring af dine  

termoruder
www.frostbolig.dk · Mød os på Facebook

VESTERGÅRDSVEJ 4 · 7260 SDR. OMME

Vestergårdsvej 4 -
7260 Sdr. Omme - 7534 1544
Mandag 10.00 - 18.00
Tirsdag - Fredag 10.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 13.00
Søndag 10.00 - 14.00

engdahlsvej 2 -
7400 Herning - 7534 2596
Mandag - Fredag
10.00 - 17.30
Lørdag 10.00 - 14.00
Søndag 10.00 - 14.00

Å B N I N T I D E R :

www.frostbolig.dk · Mød os på Facebook
VESTERGÅRDSVEJ 4 · 7260 SDR. OMME

Vestergårdsvej 4 -
7260 Sdr. Omme - 7534 1544
Mandag 10.00 - 18.00
Tirsdag - Fredag 10.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 13.00
Søndag 10.00 - 14.00

engdahlsvej 2 -
7400 Herning - 7534 2596
Mandag - Fredag
10.00 - 17.30
Lørdag 10.00 - 14.00
Søndag 10.00 - 14.00

Å B N I N T I D E R :

Når nye behov opstår
PROFESSIONEL INDRETNING

VI TAGER PROFESSIONELT HÅND OM DIN INDRETNING

Vestergårdsvej 4 - 7260 Sdr. Omme - 
Tlf. 75341544 
Mandag - fredag fra kl. 10-17
Lørdag og søndag fra kl. 10-14Poulsgade 6-8,3 . 7400 Herning . Tlf: 97 22 20 50 . www.spektrumadvokater.dk

Anker er specialist i dødsboer og testamenterer specialist i dødsboer og testamenter
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Andelsbofællesskabet Tingstedet i Korn-
blomstens Kvarter i Gullestrup blev grund-
lagt i 1988. Senere på året skal jubilæet mar-
keres med festivitas, og her vil en del være 
gengangere fra den gang, der blev holdt rejse-
gilde for byggeriet af  Tingstedet, for flere af  
de nuværende beboere har været med siden 
begyndelsen. De har på nærmeste hold ople-
vet den udvikling, Tingstedet har gennem-
gået, men hvordan mon fremtiden ser ud? 

Lige nu er to andele til salg i andelsbofæl-
lesskabet, og de 21 beboere oplever, at det er 
svært at tiltrække nye naboer.

- Man hører meget i pressen om dårlig 
økonomi i andelsforeninger, og så tror jeg 
ikke, folk forstår, hvad det betyder at have 
en andelsbolig og det at have et andelsbevis, 
lyder årsagsvurderingen fra Jeanette Kier, 
som sammen med sin mand Steen Sørensen 
har boet i Tingstedet siden 1992.

- Uvist af  hvilken grund fornemmer jeg, 

at der er stor skepsis omkring en andelsfor-
ening. Og så er der også nogen, der tror, at det 
her er en almindelig boligforening, supplerer 
Kurt Grauballe, som sammen med sin hustru, 

Birgit, var nogle af  de første, der flyttede ind 
tilbage i 1988. 

Det med den dårlige økonomi er ikke noget, 
Tingstedet kan tale med om. Andelsbofælles-

skabet har en sund økonomi, hvilket betyder, 
at beboerne bor meget billigt, ligesom der 
er plads til tage hånd om eksempelvis reno-
veringsprojekter eller nye idéer uden, at det 
kræver dybe dyk i pengekassen. 

- Vi prikker i vinduerne en gang om året 
for at se, om nogen trænger til at blive skif-
tet - det er en blanding af  bæredygtighed og 

Tanker om Tingstedet
I de seneste måneder har Boligmagasinet gennem en artikelserie portrætteret livet i andelsbofællesskabet  
Tingstedet. I dag bringer vi det sidste kapitel

Tingstedet i Gullestrup har eksisteret i 30 år, men bofællesskabet er på ingen måder gråt og støvet, for man forsøger hele tiden at tænke nyt.   Foto: Flemming Hansen

AF LENE TOKSVIG  toksvig@herningfolkeblad.dk

Beboerne i Tingstedet hygger sig med 
hinanden - også på arbejdsdagene, som det 
ses her.   
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AF LENE TOKSVIG
toksvig@herningfolkeblad.dk

»Hvornår flytter du derud?«. 
Det spørgsmål er jeg blevet stillet et 

par gange eller mere i de seneste måne-
der. »Derud« dækker i dette tilfælde over 
andelsbofællesskabet Tingstedet i Gul-
lestrup. Baggrunden for spørgsmålet er 
helt sikkert, at jeg ikke har lagt skjul på 
min begejstring for stedet. I februar be-
søgte jeg for første gang Tingstedet, og 
helt ærligt, så anede jeg ikke, hvad jeg 
gik ind til. Jeg havde kun lige stiftet be-
kendskab med bofællesskabets eksistens, 
men kendte ikke noget til stedets værdier 
og beboernes måde at leve på. Jeg blev 

straks taget imod med åbne arme - og en 
lækker middag. Fællesspisningerne er jo 
omdrejningspunktet for hele bofælles-
skabet, så selvfølgelig skulle jeg deltage 
i spisningen. 

Jeg har venner og bekendte, der har væ-
ret en del af  bofællesskabet på forskellig 
vis. I Gullestrup bor man ikke sammen, 
men man spiser sammen og hygger sig, 
og så tager alle del i de praktiske opga-
ver. Jeg har fra dag ét mærket beboernes 
begejstring for stedet - for at være en del 
af  fællesskabet, men samtidig også for 
at have plads til at være sig selv i sit eget 
hjem. »Vi er ikke alle venner på den måde, 
men vi er gode naboer«, som det blev be-
skrevet i den første artikel om Tingstedet. 

Det begejstring har smittet af  på mig. 
Jeg har dog aldrig tidligere tænkt, at det 
var noget for mig at være en del af  et 
bofællesskab, men vores lille artikelserie 
om Tingstedet betyder, at jeg har fået øj-
nene op for, at der er andre gode måder at 
leve på end den, jeg har valgt - og andre 
måder at tage del i et fællesskab. Så det 
er vel på sin plads at sende en tak af  sted 
til Tingstedet - tak for åbenheden og tak 
for indblikket.

Og så til svaret på spørgsmålet: Nej, det 
skal jeg ikke. Altså flytte til Tingstedet. 
Jeg bor rigtig dejligt, hvor jeg gør, men 
jeg ved også, at man skal passe på med 
at lukke døre for hurtigt, så jeg må hellere 
tilføje: »Men man ved aldrig«.

Fællesskabet længe leve

økonomi. Vi ser på, hvad der skal laves, så 
vi vedligeholder løbende - forsøger at tage 
tingene i opløbet - og så har vi nogen, der 
har tjek på økonomien, siger Kurt Grauballe.

- Vi er ikke så sårbare, for huslejen er lav 
for alle. Vi betaler 2000 kroner i husleje, og 
så skal vi ikke tænke på nye vinduer, om va-
skemaskinen går i stykker og så videre. Det 
bliver ordnet, fortæller Jeanette Kier.

Omstillingsparat

Tingstedet har altså eksisteret i 30 år, men 
det betyder ikke, at her er støvet og gråt. 
Tværtimod. Beboerne drøfter ofte, om noget 
skal laves om - eksempelvis i forhold til fæl-
lesspisningerne, som er omdrejningspunktet 
for bofællesskabet.

- Vi tager med jævne mellemrum tingene 
op og snakker om, om noget skal justeres. Det 
kan være, der skal være mere økologi, eller 
om madholdene skal laves om, og jeg tror, det 

er med til at holde det hele i gang, selvom vi 
måske ikke laver noget om. Lige nu har vi 
for eksempel også en debat om visioner og 
værdier kørende, fortæller Kurt Grauballe, 
der kalder Tingstedet omstillingsparat.

- Det seneste fællesmøde handlede om 
demokrati og beslutninger - det er der, de 
afgørende beslutninger tages. Det er med til 
at fremtidssikre debatten og måske stramme 
op - vi trækker lige linjerne op en gang imel-
lem, fortsætter han. 

- Vi prøver generelt at tænke nye tanker, 
indskyder Jeanette Kier. 

Børnefamilier søges

Det er ikke nogen hemmelighed, at gen-
nemsnitsalderen i Tingstedet er stigende. 
En gang var her masser af  børn, der rendte 
rundt og legede. Det er i dag børnebørnene, 
der gør det, når de er på besøg, så fremtiden 
handler også om at finde nye, yngre naboer. 

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig en bør-
nefamilie - det vil give liv herude. Vi flyttede 
herud med to små børn og en i maven, og 
det fantastiske ved at bo her var, at det gav 
et frirum efter arbejde - vi kunne være sam-
men med børnene, og så kunne vi bare gå 
over i fælleshuset og spise aftensmad. Det 
er ærgerligt, unge ikke kan se fidusen i det, 
siger Jeanette Kier. 

- Det er rigtig fint, hvis der kommer bør-
nefamilier herud, men min holdning er, at vi 
skal ikke bruge al vores tid på det. Vi skal 
sørge for at lave et sted, der er rart at være 
for dem, der ønsker at bo her, påpeger Kurt 
Grauballe.

Det er Jeannette Kier enig i, men hun sen-
der nu gerne endnu en opfordring af  sted 
mod børnefamilier, der søger nyt hjem.

- Vores naboer var på alder med mine 
forældre, og de var næsten som bedstefor-
ældre for børnene. Og man skal ikke være 

forskrækkede over at komme her som eneste 
børnefamilie - lige pludselig er det blevet til 
et børnekvarter, siger Jeanette Kier og sam-
menligner Tingstedet med de såkaldte sølv-
bryllupskvarterer, der eksisterer i de fleste 
byer, og hvor børnefamilier nu er i gang med 
at overtage parcelhusene.

- Det er ikke spor anderledes herude. Jeg 
har en tro på, at folk bliver trætte af  det store. 
Man ser, folk går mere op i genbrug, og at de 
unge søger ud i landsbyerne - det får mig til 
at tro og håbe på, at det også vinder frem her, 
siger Jeanette Kier. 

Med andre ord er der altså en stor tro på, 
at interessen for at bo et sted som Tingstedet 
atter vækkes til live, så Tingstedet skal nok 
bestå. Dog er der lige et lille »men« i denne 
ligning:

- Nogle af  os, der bor her, skal give plads - 
her er problemet, at vi ikke vil flytte herfra. Vi 
skal jo nok slæbes ud, griner Kurt Grauballe. 

TÆT PÅ 
TINGSTEDET
I år er det 30 år siden, 
at de første indbyggere 
i andelsbofællesskabet 
Tingstedet i Gullestrup 
flyttede ind. I de seneste 
måneder har man her i 
magasinet haft mulighed for 
at komme lidt tættere på livet 
i andelsboligforeningen og 
ikke mindst beboerne i den 
lille »landsby«, som består af 
14 andele med i alt 21 beoere. 
Det er sket gennem en række 
artikler, som løbende er bragt i 
Boligmagasinet. I dag er vi nået 
til sidste kapitel.

Fællesspisningerne er omdrejningspunktet for 
fællesskabet i Tingstedet, men der er alligevel 
plads til at se på ændringer, hvis nogen får 
gode idéer.   


