
At blive mødt på egne præmisser. 
Af Liv Belling 
 
Alle børn har brug for både kærlighed, tryghed og forandring i hverdagen. Som barn på 
Vækstcentret har jeg fundet det både i og udenfor familien, og står således fuldstændig målløs 
overfor de beskyldningerne som Annette Leleur har udtrykt i hendes artikler i Politikken og 
Berlingske Tidende (10. og 17. juni). Det billede Annette Leleur giver af Vækstcentret og Jes 
Bertelsen er på ingen måde i overensstemmelse med den virkelighed jeg kender.  

Det har for mig været en gave at være en del af det fællesskab som Vækstcentret er, og i den 
grad klædt mig på til det voksne liv som jeg nu går i møde. Det har været en påklædning præget af 
nærvær, forståelse, omsorg og respekt. Som barn og ung på Vækstcentret har jeg haft en flok ekstra 
onkler og tanter med tid og overskud til at være sammen og lege med én, arrangere udflugter og 
ferier.  

Selvfølgelig kan det til tider være udfordrende at være en del af et moderne spirituelt 
fællesskab og skulle forklare hvorfor ens familie har valgt at flytte fra hus, karriere og 
omgangskreds i Odense til en lille by på Højderyggen – ”bare” for at blive en del af et alternativt 
fællesskab. Min opvækst som tilflytter i Nørre Snede har ikke været fri for fordomme fra de lokale, 
men bag fordommene synes jeg der har ligget en nysgerrighed og interesse for at vide mere om 
Vækstcentret.  

Det som har gjort mest indtryk på mig er at man som barn på Vækstcentret bliver set og mødt 
på ens egne præmisser. Jeg føler at de voksne har set og mødt mig og andre børn uden bagtanker og 
projekter og med en åbenhed som er sjælden. Man bliver taget alvorligt og får i trygge rammer 
mulighed for at udvikle sig.  

Livet på Vækstcentret, og den bagvedliggende filosofi, har næret min evne til undren der i høj 
grad stimulerer min glæde ved at lære (i gymnasiet). Fællesskabet har styrket min forståelse for at 
arbejde sammen og gøre noget for andre, herunder dem som har svære vilkår i tilværelsen.   

En særlig stor inspiration har det været at opleve et menneske med så stærkt et nærvær og 
venlighed som Jes Berthelsens og hvilken betydning det har i samværet med andre mennesker.  

Jeg føler således på ingen måde at det at have været barn på Vækstcentret er en hindring for 
min videre udvikling og tilpasning til samfundet. Tværtimod føler jeg at have fået nogle ekstra og 
værdifulde redskaber til at forstå og navigere i en kompleks verden.  
 
 
 
 
Liv Belling, født 1987, er gennem hele sin barndom kommet jævnligt på Vækstcentret og har siden 
1998 været fastboende sammen med sin familie.  


