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Det spirituelle levefællesskab VÆKSTCENTERET i Nr. Snede
www.vaekstcenteret.dk
[ Bemærkninger fra PK ]

VÆKSTCENTERET er et ca. 30 år gammelt levefællesskab etableret på en stor ’herregård’ midt i
Nr. Snede og suppleret med private boliger i primært eksisterende huse på de omliggende veje.
Fællesskabet har en meget stærk og levedygtig bærende idé, centreret om spiritualitet og
selvudvikling - og bl.a. udfoldet i daglige meditationer.
En fond ejer fællesskabet og en kreds på ca. 80 der er fastboende i Nr. Snede by - og nogle få på
selve centeret - udgør kernen i fællesspisninger, drift af stor økologisk køkkenhave, hønsehold,
arbejdsgrupper til vedligehold inden- og udendørs. Desuden rummer centeret en musik- og bogbutik
og en lille helseprodukt-virksomhed - foruden et omfattende og meget søgt undervisningstilbud,
året rundt.
Al kost i forbindelse med kurser er vegetarisk.
Centerets fast tilknyttede personer repræsenterer meget forskellige faglige erhverv og samfundslag.
Man arbejder meget bevidst på aldersspredning, hvorfor der er adskillige børnefamilier blandt de
fastboende.
Fællesskabet er særdeles velorganiseret og meget æstetisk bevidst. For få år siden nyopførte man en
ny kursusbygning i et meget smukt rustikt udtryk - tegnet af et par af centrets egne arkitekter.
Man er lykkedes med at være en aktiv og accepteret del af det samfund som man bor og arbejder
lige midt i.
Jes Bertelsen, der har et udgivet et omfattende forfatterskab, er den centrale lærer.

Introduktion til fællesskabet
- beskrevet på deres egen webside

Det spirituelle levefællesskab ”VÆKSTCENTERET”
www.vaekstcenteret.dk

Vækstcenteret er et spirituelt bo- og undervisningssted. Et sted, hvor mennesker kan finde fred og
inspiration til indre fordybelse.
Omkring 70 voksne har valgt at flytte hertil, på selve gården eller i boliger omkring den. Vi bor her
for at være med i den opgave det er at få centeret til at fungere, og ikke mindst for at træne
eksistentielt på et sted, hvor den spirituelle klang er tydelig, og hvor meditation er i centrum. På
Væktscenteret undervises der i en meditativ praksis og i forskellige former for personlig udvikling.
Rammen om Vækstcenteret er en stor gammel hvidkalket gård i Nørre Snede. Derudover har vi
også et undervisningsted på nabogrunden.

IDÉGRUNDLAG
Det er en grundlæggende opfattelse på Vækstcenteret, at det er muligt for mennesker at udvikle sig
personligt og i forhold til det spirituelle. Udvikling på det personlige niveau handler blandt andet
om at udfolde og åbne til livsglæde, kreativitet og hjælpsomhed. Vækst på det spirituelle niveau
handler om at realisere en dybere livsfølelse gennem hjerte og bevidsthed.
Man kan definere Vækstcenteret som et slags moderne åbent lægkloster. Ikke et kloster i gammel
forstand; her lægges der ikke vægt på tro eller dogmer. Vores opfattelse er, at der i alle de store
religioner er en fælles spirituel kerne. Det er denne kerne der bliver formidlet og arbejdet med i
undervisningen og træningen på Centeret. Omdrejningspunktet er træning i, hvordan mennesker i
praksis kan forsøge at leve mere etisk ansvarligt og mere ud fra hjertet – i kontakt med hvad den
enkelte erfarer som et højere perspektiv.
Nogle af Vækstcenterets grundværdier er en demokratisk forståelse, åbenhed over for det kristne
kulturgrundlag, ligestilling mellem mænd og kvinder og en videnskabelig grundindstilling.
ORGANISATION
Vækstcenteret er organiseret som en erhvervsdrivende fond, der driver kursusvirksomhed. Jes
Bertelsen er formand for Vækstcenterets bestyrelse og modtager løn på niveau med en
højskoleforstander. Den daglige ledelse varetages af et centerråd med ti medlemmer, som
repræsenterer de fastboende og fondsbestyrelsen.
Driften af Vækstcenteret finansieres primært af kursusvirksomhed, boghandelen, udlejning af
lokaler og kontingent fra de fastboende (pt. 500 kr. om måneden). Derudover har Vækstcenteret en
støtteforening for mennesker som ønsker at støtte Centeret økonomisk.
Vækstcenterets årlige omsætning er på omkring fire millioner kroner.
Vi udsender et halvårligt kursusprogram, som kun er tilgængeligt på nettet, og reklamerer i øvrigt
ikke for stedets aktiviteter.
Centeret blev etableret af Jes Bertelsen og Hanne Kizach i 1982.

