
Genhuset til et nyt fællesskab 
Ruth Jahn og hendes mand John har boet i Gadehavegård i 35 år. Lige efter nytår 
flyttede de to pensionister ned i byen.

De to er de allerførste beboere herfra, der er blevet genhuset til en ældrebolig i 
kommunen.

I dag er de i et nyt fællesskab, og der er gået meget bedre end Ruth havde håbet 
på.

Af Nanna Rohweder, kommunikationsmedarbejder i Det Spirer og Domea.dk

I sommeren 2020 ringede Ruths voksne søn til kommunen og meddelte, at hans forældre øn-
skede at få anvist en ældrebolig. I december fik Ruth og John så tilbudt deres nye hjem nede ved 
vandtårnet i Tåstrup, og så havde de to dage til at beslutte sig.

De sagde ja tak. Og fik stor hjælp med flytningen af genhusningskonsulenterne, der har kontor 
i Sylen 23, st. th Og så gik det pludselig stærkt, fortæller Ruth, da jeg ringer til hende i det nye 
hjem.

100 spørgsmål til genhusningen

Genhusningsteamet sørgede for, at Ruth og John fik en flyttemand, så de fik hospitalssengen og 
andre møbler med. De fik ekstrahjælp til at få udfyldt papirerne med adresseændring, kontakten 
til kommunen og boligstøtten.



-Man kunne altid ringe til dem i genhusningsteamet. De har bare været 
så søde og behjælpelige med alt. Så selvom det har været vemodigt at 
skulle flytte, så har det været så positivt og meget nemmere og over-
skueligt at flytte.

De er søde og rare og imødekommende. Selvom jeg altid havde 100 
spørgsmål til professoren, griner Ruth.

Starter på en frisk
Ruth og John bor nu i et nyt fællesskab. Der er i alt otte nybyggede ældreboliger og et stort 
glasoverdækket indendørs fælles lyst rum med et spisebord til alle lejerne. Der er også et beboer-
hus, hvor der blandt andet er gymnastik, når smittefaren er ovre.

De andre er rigtig søde, og vi glæder os til at komme ud og få en tår kaffe og snakke sammen 
efter corona

Hendes positive indstilling til nye fællesskaber har fulgt hende i de 35 år, hun og hendes familie 
har levet i Gadehavegård.

Jeg har været rigtig glad for at bo i Gadehavegård, og kunne ikke forestille mig noget andet sted,” 
fortæller hun, ”også selvom der selvfølgelig har været nogle episoder, hvor det ikke har været så 
morsomt. Men generelt har det jo været godt,” synes Ruth.



I de over tre årtier har deltaget i mange slags fællesskaber. Det har rykket ved hendes fordomme 
og givet hende livslange venskaber.

Godt at blive rystet sammen
Allerede da Ruths nu voksne søn var lille, begyndte et af de længste venskaber Ruth stadig har 
i dag. I en anden lejlighed i Gadehavegård havde et par nemlig også en lille søn, og da de to 
drenge startede i børnehave sammen, blev mødrene veninder. Drengene fulgtes gennem folke

skolen og de to familier begyndte at ses jævnligt.

– Dengang, for over 10 år siden, tog familierne på hytteture sammen om 
sommeren med andre familier fra både Taastrupgård og Gadehavegård. 
Det var Helle Hyltoft, boligkoordinator dengang, der arrangerede de ture 
og andre ting for at ryste folk sammen.

Ruth husker også, at der hver fredag morgen var morgenkaffe, hvor der både kom unge og ældre. 
”Ikke så mange udlændinge, men der kom nogle,” fortæller hun. Ruth er i tvivl om, hvad hun skal 
kalde sine tidligere naboer, som har en anden baggrund end hendes egen, for som hun siger, er 
hun ikke racist, men hun er sikker på, at det er vigtigt at lave noget sammen.

Sidste år var der for eksempel nogle beboere i Gadehavegård, der lavede mad og inviterede alle 
til at spise sammen. Det er godt, at komme på tværs af hinanden, for man har jo altid nogle for-
domme, har man ikke?,” spørger hun og svarer, at det havde hun selv engang.



Før i tiden troede jeg, at den slags arrangementer kun var for danskere. 
De andre har også mange arrangementer, ligesom vi har.

Men bare det, at vi kan være sammen på nogle områder på tværs ind i 
mellem er godt. Det skal man være, når man bor så mange sammen.

På trods af kontroverser, så skal vi jo få det til at fungere alle sammen. 
Dem, der ikke gør det, dem gider man ikke bruge krudt på.

Da jeg spørger, hvad hun selv har brugt krudt på, begynder hun at grine igen. Hun kommer i tanke 
om dengang for over 20 år siden, da nogle i opgangen ved siden af slagtede en ged og proppede 

skind og knogler i affaldsskakten, så den stoppede til. Det er aldrig sket igen.

– I starten var jeg rigtig irriteret over proppede affaldsskakter og sådan 
noget. Nu siger jeg det bare højt, fortæller Ruth.

Det er bedre at sige: Hej! Og være imødekommen i stedet for at holde 
sig 5 meter fra hinanden, ikk?!

Den tilgang til nye naboer har pensionisterne taget med sig i ældreboligen nede i byen.



Lover at holde kontakten ved lige
Der er selvfølgelig blevet smidt meget ud inden de to flyttede fra Gadehavegård. Minder og ting 
gennem et langt liv. Men så må man starte på en frisk, mener Ruth, som gerne vil have en ny sofa 
og nogle andre billeder på væggene. For dem med kronhjorte og sådan noget fra bedsteforæld-
renes tid er ikke kommet med. Ruth overvejer billeder med vandfald på.

Jeg fortæller hende, at netop eksotiske vandfald og bjerglandskaber er motiver jeg har set på 
væggene i en del hjem i Gadehavegård. Og spørger om hun måske er blevet lidt påvirket af sine 
35 år med forskellige slags naboer.
Ruth griner igen: Ja, måske skal jeg have et billede af en ged ved en skovsø, som et godt minde 
om Gadehavegård.

Hun har lovet sin veninde, pigerne fra 3. etage, som de har fulgt gennem årene og mange andre 
fra Gadehavegård at holde kontakten ved lige.

– Så, nu synes jeg vi er landet godt, jeg synes vi er kommet godt ind i 
vores nye hjem. Jeg kunne allerede mærke det, da jeg kom ind.

Vi skal bare sige til, når vi er parate til det.
Så vi føler os velkomne her i ældreboligen.


