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Jeg blev dybt berørt - og både vred og ked af det – da jeg lørdag den 17. juni læste Berlingske 
Tidendes Magasin. Her bragte I et interview med en ung kvinde, der fortæller om sin opvækst på 
Vækstcenteret. Jeg selv er vokset op på Vækstcenteret – jeg er jævnaldrende med den unge kvinde 
fra interviewet, og har oplevet den samme tid som hende.  
 
Også jeg kan huske den periode. At være en del af et sted der var anderledes, fyldt med 
akademikere og kunstnere, og med helt nye og åbne ideer om hvad livet kunne bringe, og samtidig 
skulle leve i dagligdagen i en lille traditionel jysk landevejsby – det var ikke let. Og de børn hvis 
forældre ikke kunne, eller ville, engagere sig tilstrækkeligt i dem, fandt ikke nødvendigvis meget 
hjælp hos de andre voksne på Vækstcenteret, der havde travlt med at bygge dette nye projekt op. 
 
Et stilfærdigt drama fra hverdagen, udspillet for 20 år siden, over det evigt aktuelle tema om et 
barns ønske om kontakt, og voksenlivets travlhed og projekter. Men hvorfor finder dette lille drama 
pludselig vej til forsiden på en af landets største aviser? 
 
Forklaringen er, at Annette Leleur, en tidligere fastboende på Vækstcenteret, benytter den unge 
kvindes fortælling som en art legitimering af sit forsøg på at miskreditere Vækstcenteret og dets 
leder Jes Bertelsen. Hvis man skal tro Annette Leleur, er Vækstcenteret en form for okkult magisk 
sekt, hvor dunkle og uetiske ting foregår under ledelse af Jes Bertelsen. Her rammer Annette Leleur 
imidlertid fuldstændig ved siden af. 
 
Vækstcenteret er ikke en sekt. Det er et åbent sted, hvor en gruppe mennesker prøver at leve i 
overensstemmelse med deres spirituelle længsel på en sober, videnskabeligt funderet og seriøs 
måde. Derudover er det et kursussted, hvor kurser i eksistentielt arbejde, selvudvikling og 
meditation udbydes til alle, der interesserer sig for den slags. I den tid jeg har været tilknyttet 
centeret, har jeg set hundreder af mennesker komme til kurser og vejledning hos de mennesker der 
underviser der – og tage hjem med glæde, ro og inspiration til deres liv. 
 
Jeg kan godt se, at den unge kvinde ikke fik den hjælp hun havde brug for fra Jes Bertelsen – at han 
ikke kunne give hende det, gør ham dog ikke i mine øjne til et dårligt menneske. Tværtimod 
betragter jeg Jes Bertelsen som et menneske med en overordentlig stor etisk integritet. Jeg har kendt 
ham næsten hele mit liv, og har aldrig oplevet noget der kunne få mig til at sætte spørgsmål ved 
denne opfattelse. 
 
I dag har jeg et nært forhold til Vækstcenteret, og jeg kommer der ofte. Jeg nyder at se et 
velfungerende sted, der har taget fortidens lektier alvorligt, og hvor de børn der i dag bor på stedet 
har en naturlig og levende plads i fællesskabets liv.  
 
Jeg har også dagligt glæde af de enkle og dybe øvelser i nærvær og meditation jeg har lært der på 
stedet. Ikke fordi jeg er specielt opsat på at opnå særlige tilstande, eller på at få visioner af 
Padmasambhava (grundlæggeren af den tibetanske buddhisme). Men ganske simpelt fordi det er 
dybt meningsfuldt for mig at sætte plads af i mit liv til at udfolde følelsen af åbenhed i hjertet, og til 
blot at være til stede, med det som er, her og nu. I den proces kunne jeg ikke ønske mig nogen bedre 
lærer end Jes Bertelsen, eller noget bedre følgeskab end Vækstcenteret. 


