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Det spirituelle bofællesskab BAUNEHØJ i Rønde / Djursland 
www.Bofaellesskab-Baunehoej.dk 

 
[ Bemærkninger fra PK ] 

BAUNEHØJ består af 20 nybyggede leje-boliger i tre størrelser og et fælleshus. Det er realiseret af 

en meget effektiv styregruppe i et tæt samarbejde med en lokal boligforening og en - igen - velvillig 

Syddjurs kommune. Fællesskabets bærende idé er en kristen spiritualitet, med daglige meditationer 

i fælleshuset, som også rummer fælles køkken og spisesal. 

Bebyggelsen er moderne arkitektur af mursten og store vinduer og er rejst af boligforening og 

håndværkere på mindre end et år - på en grund med panoramisk udsigt over Århusbugten.  Leje-

udgiften er bla. derfor tilsvarende ’høj’. Beboerne er ’udvalgt’ efter en samtale med en beboer-

bestyrelse. Ønsket om kønsligevægt og større alderspredning har man ikke løst, endnu - der er 

venteliste til indflytning.  

Der er ingen fællesskab om f.eks. grøntsagsdyrkning på matriklen, hvor der også er ’stramme’ 

regler for hvad der kan placeres udendørs, ligesom der ikke er mulighed for brændeovns-

opvarmning / hygge. 

Økonomisk er fællesskabet realiseret ved at boligselskabet har afholdt alle væsentlige udgifter til 

grundkøb og byggeri. Beboerne betaler kun ’normalt’ indskud og månedlig leje, varme etc. 

 

 

Introduktion til fællesskabet 
- beskrevet på deres egen webside 

 

Det spirituelle ”Bofællesskab-BAUNEHØJ” 
www.bofaellesskab-baunehoej.dk 

 

 
 

Bofællesskabet er opbygget omkring et meditativt fællesskab, fortrinsvis med grundlag i en kristen 

tradition. 

  

Bofællesskabet består af 18 familieboliger og et fælleshus på adressen Baunehøjparken 4, i Rønde 

som ligger ca. 30 km. fra Århus. Boligerne er alle lejeboliger. 

I september 2015 stod de første huse færdige til indflytning og i løbet af oktober er resten af husene 

blevet klargjort og alle er nu flyttet ind. 

 

Bofællesskabets historie går tilbage til 2011 hvor ideen om et bofællesskab som rammen om en 

meditativ praksis blev født. En lille gruppe greb ideen og foldede den ud til et ønske om at skabe et 

meditativt fællesskab, der fortrinsvis har sit grundlag i en kristen tradition. Så var det bare at gå i 

gang - og de kommende år rummede mange former for research, mange samtaler og meget tid. 

Grunde blev besøgt og valget faldt på Baunehøjparken i Rønde. Grunden er højt beliggende med en 

god udsigt over natur, vand og skov. 

 

http://www.bofaellesskab-baunehoej.dk/
http://www.bofaellesskab-baunehoej.dk/


 

Et andet ønske var at bofællesskabet skulle være en økonomisk mulighed for de fleste og derfor 

valgte man at gå i samarbejde med boligforeningen DjursBo om bygning af 18 lejeboliger på 

grunden. Byggeriet startede efterår 2014 og forventes at vare ca 1-1½ år. De første indflytninger 

sker sensommer - efterår 2015. 

Initiativgruppen har haft fokus på hvordan bofællesskabet får opbygget en hverdag, hvor alle 

beboere inddrages i at udmønte den meditative praksis fortrinsvis ud fra en kristen tradition. 

Det fælles grundlag er skrevet ind i Baunehøjs vedtægter som også stadfæster at retten til udlejning 

af boligerne ligger hos bofællesskabet. 

I februar 2014 blev det første offentlige møde om Baunehøj afholdt og derefter holdes der løbende 

samtaler med interesserede. 

 

Bofælleskabets formål som det kommer til udtryk i vedtægterne: 

" Bofællesskabets formål er at opbygge og fastholde et aktivt fællesskab med engagerede mennesker 

der er centreret om at dele de kompetencer, hver enkelt beboer bringer med. Samtidig skal 

beboerne have lyst og vilje til at deltage i fællesskabets liv med meditation, fortrinsvis på et kristent 

grundlag samt i kreative og kulturelle aktiviteter" 


