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Odder

Bofællesskabet 
Vennepunktet 
fylder 25 år 

Tekst og foto: Rasmus Blicher
rb@hsfo.dk

ODDER - For 25 år siden var 
det en mark i udkants-Od-
der, hvor der græssede he-
ste. I dag er bofællesskabet 
Vennepunktet en lille oase, 
der ligger mellem tætte par-
celhuskvarterer, Vester-
markskolen og Odder By. 

Selv om det umiddelbart 
ligner en samling af helt al-
mindelige rækkehuse, så er 
bofællesskabet Vennepunk-
tet noget for sig. I denne uge 
er det 25 år siden, det blev 
bygget. 

Det hele startede med, at 
to ægtepar fik en idé om at 
etablere et bofællesskab. 
Ideen holdt væsentligt læn-
gere end ægteskaberne, for 
selv om de to ægtepar blev 
skilt, inden projektet blev 
realiseret, var der andre, 
der førte idéen  videre. 

- Jeg havde aldrig tænkt i 
de baner, men jeg faldt hur-
tigt for idéen, fortæller Ulla 
Schmidt, mens Inge Zoff-
mann tilføjer: 

- Jeg synes, at det lød 
spændende. Det var en an-
den måde at bo på, hvor 
man var mere social. Der 
hvor jeg kom fra i Odder, var 
der ikke ret meget socialt.

Inge Zoffmann og Ulla 
Schmidt er blandt den flok 
af beboere, der har været 
med fra begyndelsen. De vi-
ser beredvilligt rundt på den 
naturgrund, der omkranser 
boligerne. Her er høns, æn-
der, en stejl kælkebakke, en 
rævegrav, en køkkenhave, et 
værksted, bier og alt muligt 
andet. 

Spiser sammen 
Inde i fælleskøkkenet er An-
ne og Jakob Hejlesen i gang 
med at lave mad. Fem dage 
om ugen er der fællesspis-
ning, og beboerne skiftes til 
at lave mad en uge ad gan-
gen. I dag står den på orien-
talsk lasagne, og Jakob Hej-
lesen giver den godt med 
chili. 

- Børnene her er slet ikke 
kræsne, siger Anne Hejlesen 

og smiler, for det er vist en 
sandhed med modifikatio-
ner.  

- Men de bliver udsat for 
meget forskelligt mad og 
mange forskellige kokke. 
Børnene er også ofte med til 
at lave maden, og det er rig-
tigt godt, tilføjer hun.  

Anne og Jakob Hejlesen 
flyttede ind på Vennepunk-
tet med deres børn for ni år 
siden.  

- Vi flyttede fra Aarhus, 
fordi jeg fik arbejde i Odder. 
Jeg havde slet ikke tænkt, at 
vi skulle bo sådan, men min 
chef foreslog det, og det vid-
ste sig, at det var et godt for-
slag, fortæller Anne Hejle-
sen, der er lærer på Odder 
Gymnasium. 

Inden maden bliver spist 
synger beboerne en sang. 
Ved siden af Anne Hejlesen 
sidder Kresten Damgaard. 

Han er 62 år og en slags re-
servebedstefar for børnene.   

- Jeg arbejder som selv-
stændig, og nogle gange er 
jeg ikke så meget ude blandt 
andre, så er det rart lige at 
kunne gå over i fælleshuset 
og kontrollere madholdet. 
Der er altid nogle at tale 
med, siger han, der heller 
ikke er bleg for at fortælle 
historier om stedet og lave 
lidt ballade med børnene. 
Som da de lod som om en 
trøffel var en hundelort og 
snød forældrene. 

Plads til flere
Lige for tiden er det et hus til 
salg i Vennepunktet, og be-
boerne så gerne, at der flyt-
tede en børnefamilie ind, så 
der kommer nye til. Den 
yngste er i dag 8 år, og den 
ældste er 83 år. Der bor 23 
voksne og syv børn.  

At være børnefamilie i 
Vennepunktet kan godt an-
befales, mener beboerne, 
for selv om husene ikke er 
verdens største, så er der 
masser af fællesarealer, og 
det er ikke som at bo i et 
gammeldags kollektiv .

- Alt her er jo ikke fælles. 
Der er også drivhuse og en-
kelte køkkenhaverne, som 
man kan have selv. Vi har 
også venner og et liv uden 
for Vennepunktet, siger Inge 
Zoffmann.

- Jeg har ikke et kæmpe 
hus. Mit er på 84 kvm. Men 
jeg har jo alt det her, siger 
Ulla Schmidt og peger ud 
mod den store naturgrund. 

Men glæden ved at følge 
med i de andre familiers liv 
er også stor. Der er pigerne, 
der er gode til gymnastik, 
den 83-årige dame, der pas-
ser ænderne, og Inge Zoff-

mann, der er meget optaget 
af køkkenhaven. 

- Jeg tror, at man bliver 
mere rummelig af at bo så-
dan her, hvis man kan klare 
det. Det gælder også for bør-
nene. Det er sundt at høre, 
at der findes andre menin-
ger end mors og fars, siger 
Inge Zoffmann, mens Ulla 
Schmidt tilføjer:  

- Børnene får lidt flere sø-
skende. De har et rigtigt 
godt sammenhold her. 

Ballade med mænd
Ud over alt det gode så slip-
per man ikke i Vennepunk-
tet for konflikter beboerne 
imellem. De fleste løses på 
det månedlige fællesmøde. 

- Man tror, at det er kvin-
derne, der skaber konflik-
ter, men her har det nu altid 
været mændene, siger Ulla 
Schmidt og ler.

15-årige Laurits Eskerod 
kan da også godt finde på 
noget, han ikke er helt så 
vild med ved at bo i bofæl-
lesskab. 

- Om lørdagen har vi nogle 
gange noget, der hedder ar-
bejdsdag, hvor man skal op 
kl. 9, siger Laurits Eskerod, 
der heller ikke er vild med 
rengørings- og madtjanser-
ne.

- Men dem havde jeg nok 
også fået, hvis jeg havde bo-
et et andet sted, tilføjer han. 

 ➔ Bofællesskabet Vennepunk-
tet holder 25. års jubilæum  
6. september kl. 11-14 med  
et åbent hus-arrangement 
udendørs. Der vil være  
forskellige aktiviteter, kaffe 
og et stykke kage.

Her bor de i fællesskab

Husene i Vennepunkte t har ikke så store haver, til gengæld har  
alle adgang til en 40.000 kvm. naturgrund i kuperet terræn.

Ænderne bliver spist til Mortens Aften , men indtil da går de og 
hygger sig på naturgrunden.

Der er fællesspisning  fem dage om ugen, og det indledes altid 
med en sang. 

Alt er ikke fælles i andelsboligforeningen Vennepunktet. Man kan godt have sin egen køkkenhave. Det har Inge Zoffmann (t.v.).


