TEKST LISE CLEMMENSEN

andelsliv

FOTO HELENE BAGGER

BAG DØRENE
A/B Vadestedet i Ry favner alle aldersgrupper.
ABFnyt har ringet på for
at finde ud af, hvem der
gemmer sig bag dørene.

Navn og alder:
Anne Mayoh, 46 og Salke, 16 år.
Hvad laver I til daglig?
Jeg er tale-/hørekonsulent.
Hvorfor bor du i andelsbolig?
Jeg skelner mellem andelsbolig og
bofællesskab. Vi bor i bofællesskab og vi bor her, fordi jeg værdsætter samværet i hverdagen
og den fælles ansvarlighed over
for hinandens trivsel, de fælles
ejendomme, og at vi forsøger at
fremme bæredygtighed.
Hvor mange år har du boet i
foreningen?
Tre år.

Fortæl noget om dig selv, som
dine naboer ikke ved?
Da jeg var 22 år, spillede jeg klovneprinsesse i ca. 60 forestillinger
for børnehaver.
Hvad er det bedste ved at bo i
din forening?
Det bedste er at dele hverdagen
med så mange søde, sjove og
inspirerende mennesker. Der er
altid nogle at dele en oplevelse,
tanke eller problemløsning med.
Sammen kan vi mere. Når min
datter flytter hjemmefra, kan
hun også være tryg ved, at jeg
ikke kommer til at kede mig.

Hvad er dine ønsker for foreningen i fremtiden?
At andelshavere kan få realkreditlån, og at ejendommene også bliver
vurderet efter et herlighedsprincip, dvs. et fællesskab sidestillet
med fx. god udsigt/beliggenhed.
Men også det, at vi formår at skabe
et endnu bedre fællesskab, hvor
alle kan føle sig trygge og har mod
på og bliver værdsat for at byde
ind med de kvaliteter, som de hver
især har.
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Navn og alder:
Ole G. Jørgensen, 40, Trine Bang,
37, og børnene Bertil på 5 og Alma
på 8 år.
Hvad laver I til daglig?
Ole: Jeg er leder af den Selvejende
Institution Godsbanen.
Trine: Jeg er programkoordinator
for Europæisk Kulturhovedstad
2017.
Navn og alder:
Inge Thomsen, 59 og Jørn Erbs,
63 år.
Hvad laver I til daglig?
Jørn: Jeg er pensionist.
Inge: Jeg arbejder som socialpædagog.
Hvorfor bor I i andelsbolig?
Inge: Vi faldt for fællesskabet. Vi
flyttede ind, fordi der hele tiden
er mennesker tæt på os og på
børnene, dengang de var små.
Jørn: Og så er der det praktiske,
da vi spiser sammen fire dage om
ugen. Det er god, billig mad, og vi
får også en kop kaffe bagefter.
Vi får bedre mad, end hvis vi selv
skulle lave det.
Hvor mange år har I boet i
foreningen?
Inge: I 25 år. Vi er dem, som har
boet her næstlængst, så vi har
modtaget og sagt farvel til et hav
af mennesker. De fleste flytter
ikke så langt, og mange har bosat
sig i Ry og omegn. Så vi ser stadig
mange af de gamle vadere.
Fortæl noget om jer selv, som
jeres naboer ikke ved?
Inge: I store træk ved naboerne
det meste. Men på det dybere
plan er der selvfølgelig forskel,
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da man er tættere personligt på
nogle naboer end på andre, og
derfor ved mere om hinanden. Så
ja, der er noget, som ikke alle ved.
Jørn: Jeg er enig. Selvfølgelig
er det ikke alt, som vi ved om
hinanden.
Hvad er det bedste ved at bo i
din forening?
Inge: Vores forening er meget
fleksibel. Vi har fx to heste, som
fylder meget og optager ½ tønde
land, og det er der plads til. Det
er muligt at leve sine drømme
ud her.
Jørn: Vi er åbne over for forskelligheder.
Hvad er jeres ønsker for foreningen i fremtiden?
Jørn: Der er mange, som flytter ud
og ind, så en mere stabil forening
vil være rart.
Inge: Det betyder ikke så meget for mig. Det er altid søde
mennesker, som flytter ind. Jeg
håber, at vores forening kan følge
med tiden. Vi bliver jo ældre og
vores behov ændrer sig også, så
jeg håber, at tolerancen og den
gensidige respekt bliver ved med
at være her.

Hvorfor bor I i andelsbolig?
Ole: Her kommer vi naboerne ved.
Jeg kan godt lide ideen om, at
vi deles. Vi skal ikke købe vores
egen trillebør, trailer, spade osv.
Det køber vi i fællesskab, og det
giver god mening.
Trine: Jeg er enig. Det handler
også om at give vores børn et
fællesskab, hvor de vokser op
sammen med andre børn og
voksne.
Hvor mange år har I boet i
foreningen?
Trine: Vi har boet her i tre år. Vi
fly ttede ind april 2012.
Fortæl noget om jer selv, som
jeres naboer ikke ved?
Trine: Vi ved jo meget om hinanden. Hos os ser vi rigtig mange
film og spiser meget slik, når vi
hygger, så vi er ikke så økologiske.

Ole: (griner) Det tror jeg nu godt,
de ved.
Hvad er det bedste ved at bo i
jeres forening?
Trine: At deles om de daglige
gøremål, såsom madlavning,
havearbejde, indkøb og vedligeholdelse. Det gør hverdagen
nemmere.
Ole: Det er muligheden for en
fleksibel hverdag. Vi har vores
eget hus og så et fælleshus med
plads til 100 mennesker. Her er
musikstudie og maleværksted,
og det ville vi aldrig have plads
til i vores eget hus. Og så har vi
holdt klassefester med børn og
voksne. Man kan lave mange aktiviteter her.
Hvad er jeres ønsker for foreningen i fremtiden?
Trine: At vi bliver ved med at
være mangfoldige, og at der
fortsat vil bo mange forskellige
mennesker her. Og så ønsker jeg
et shelter (overdækket skur) ved
bålpladssen og gerne flere børn i
foreningen.
Ole: Jeg er enig, og jeg håber også,
at vi kan fortsætte vores gode
udvikling. Vi har lige fået solceller
på alle huse. Det er super godt.

andelsliv

Navn og alder:
Janne Jørgensen, 60 og Hans Nørgaard, 63 år.

Navn og alder:
Lars Aagaard, 43, Mette, 10,
Mads, 16 og Magnus, 12 år.
Hvad laver du til daglig?
Jeg forsker i genterapi på Aarhus
Universitet.
Hvorfor bor du i andelsbolig?
Jeg boede på kollegium, da jeg
studerede, hvor jeg godt kunne
lide kombinationen af fællesskab
og privatliv. Det har jeg også
fundet her i foreningen. Vi hjælper
hinanden og er et bofællesskab,
hvor vi spiser sammen.
Hvor mange år har du boet i
foreningen?
Jeg flyttede hertil i 2011, da jeg
blev skilt, så fire år.
Fortæl noget om dig selv, som
dine naboer ikke ved?
Det er et sjovt spørgsmål (tænkepause). Jeg er i et nyt forhold,
det ved de andre ikke. Det bliver

sjovt at fortælle i ABFnyt, griner
Lars.
Hvad er det bedste ved at bo i
din forening?
De fælles middage og arbejdsdage,
hvor vi starter med morgenmad og
spiser frokost sammen og klør på
for at vedligeholde stedet. Det er
en fin måde at gøre tingene på. Vi
griber i flok, det er super hyggeligt,
og så får vi toplækker aftensmad
fire dage om ugen. Du sætter dig til
bordet en mandag aften og får god
mad, sætter tallerkenen i stativet
bagefter og drikker en kop the/
kaffe sammen. Det er herligt.
Hvad er dine ønsker for foreningen i fremtiden?
Jeg håber, at vi kan forynge os og
holde os unge som forening. Jeg
vil gerne have flere børn og unge
ind i foreningen, som har kræfter
og gerne vil stedet her. Det giver
liv og dynamik, at vi kan favne alle
aldersgrupper.

Hvad laver I til daglig?
Janne: Jeg er speciallærer indenfor
psykiatrien.
Hans: Jeg er socialrådgiver.

Jeg underviser i mindfullness og
gymnastik. Det tror jeg ikke, at
mine naboer ved.
Hans: Jeg er direktør i et firma, som
laver designerklistermærker til
dekoration på fliser i fx badeværelse og køkken. Det tror jeg ikke,
at der er mange, som ved.

Hvorfor bor I i andelsbolig?
Janne: Vi bor i bofællesskab, fordi
vi er gamle kollektivister, og det
passer til os. Vi har vores eget
lille rækkehus med køkken og bad
og så et stort fælleshus. Vi holder
af at leve tæt sammen med folk.
Hans: Jeg prioriterer det sociale
fællesskab. Vi har et stort fælleshus på 2 x 287 m2 med stort
fælleskøkken, hvor vi spiser
sammen 3-4 gange om ugen med
fokus på økologi og laver maden i
fællesskab.

Hvad er det bedste ved at bo i
jeres forening?
Janne: At mødes med folk, som
man godt kan lide og drikke en kop
kaffe. Det sociale er det bedste.
Det er et godt sted at have børn
og børnebørn. Vi har gode legepladser, og det er et stort plus.
Hans: Jeg er enig med min frue.
Det sociale fællesskab er det
bedste. Vi har også forskellige
arbejdsgrupper. Vi nyder livet omkring bofællesskabet, vi hygger
os med det.

Hvor mange år har I boet i foreningen?
Janne: Vi har boet her i 21 år.

Hvad er jeres ønsker for foreningen i fremtiden?
Janne: Jeg ønsker stabilitet, at vi
har en stor aldersspredning og
børn i alle aldre.
Hans: Jeg ønsker, at vores ombygningsprojekt med nyt tag og nye
vinduer snart bliver færdigt.

Fortæl noget om jer selv, som
jeres naboer ikke ved
Janne: Jeg skal lige tænke mig
om, for mange kender os godt.

BAG DØRENE:
I hvert nummer af ABFnyt er
der spot på mangfoldigheden
og diversiteten blandt landets
andelshavere.
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