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Himmelbjerggården ligger idyllisk, omgivet af træer og bakker. Pressefoto
En gruppe ildsjæle har købt Himmelbjerggården og er i fuld gang med at omdanne
den til inspirationscenter.
RY: Man kan næsten ikke forestille sig mere idylliske omgivelser end dem, som
Himmelbjerggården ligger i. Vejen op til gården er omgivet af bindingsværkshuse og træer
og går gennem et bakket landskab med Himmelbjergtårnet i baggrunden. Indtil juli sidste
år fungerede Himmelbjerggården som anbringelsessted for socialt belastede unge, men
nu kommer der helt andre toner i de gamle bygninger.
- Vi vil gerne skabe det, vi kalder et nordisk inspirationscenter for helhedsorienteret
sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis, en landsby, som over tid vil rumme
mange forskellige aktiviteter og være samlingspunkt for mange mennesker fra nær og
fjern, fortæller Aslaug Johnsen, der er en af initiativtagerne bag det nye center.
Sådan et inspirationscenter lyder måske en smule langhåret, når man lige læser
beskrivelsen, men tanken er såmænd ikke mere højtragende, end at folkene bag forsøger
at gøre tingene på en ny og ikke mindst bæredygtig måde.
- Det skal kunne understøtte sig selv, ikke kun økonomisk men også menneskeligt, siger
Karsten Munk, en anden af folkene bag Himmelbjerggården.

Planer i massevis
Planerne for Himmelbjerggården er til gengæld store og mange. På blokken står blandt
andet ideer om retrætecenter, kontorfællesskaber, helhedsorienteret akademi,
behandlerrum, gartneri, café og meget andet. Fælles for dem alle sammen er, at
deltagerne skal finde tilbage til det, der er vigtigt for dem.
- Kort fortalt er vores mål, at vi sammen skal genvinde respekten for og værne om os selv,
om vores medmennesker, om naturen og hele den helhed, vi alle er en del af, siger Aslaug
Johnsen.
Og noget tyder på, at der er interesse for at genvinde den respekt.
- Vi holdt en informationsaften for nylig, hvor der kom over 70 mennesker, og interessen er
stor på alle fronter. Ved at samle mange aktiviteter 'under samme tag' skaber vi et
kraftcenter, folk kan mærke stedets potentiale og ser sig selv og deres virksomheder som
en del af projektet, siger Aslaug Johnsen.
Gruppen bag det nye Himmelbjerggården overtog 15. marts, og er derfor stadig ved at
finde benene i de nye, gamle lokaler. Det har betydet, at der har været en masse ting, der
skal styr på fra henvendelser fra interesserede lejere og kommende frivillige til helt
lavpraktiske ting, fortæller Karsten Munk.
- Vi vidste først tre uger før, at vi havde fået lov til at overtage stedet, så vi er i gang med
at gribe en masse bolde og støt og roligt skabe den struktur, et sted af denne dimension
kræver. For eksempel fik vi først internet for et par dage siden, griner han.
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Vil bevare historien
I opstartsprocessen er der dog også et ekstra hensyn, der skal tages. Fordi
Himmelbjerggården har eksisteret siden 1896, er der nemlig også lidt over 120 års historie
i de gule bygninger. Og den historie har Karsten Munk, Aslaug Johnsen og resten af
gruppen ikke tænkt sig bare at lade gå tabt.
- Det er vigtigt for os at bevare stedets historie, derfor bruger vi også mange af de ting, der
allerede er her, siger han.
Det betyder blandt andet at alle de 14 bygninger, som Himmelbjerggården omfatter, får lov
at beholde deres oprindelige navne - og faktisk har noget af det oprindelige personale
været forbi for nylig.
- Vi havde en VVS-mand forbi til at se på vores fyr forleden, og det viste sig, at han havde
været pedel her. Han blev helt rørt af at se stedet igen. Der sker noget særligt med de
mennesker, der har arbejdet her og set de børneskæbner, der har været her, siger Karsten
Munk.
En del af bevaringen af Himmelbjerggårdens historie er derfor også i høj grad at bevare de
genstande, der har spillet en stor del af dens historie. Derfor har gruppen bag gården også
et ønske om at lave et museum med ting fra de 120 år, hvor her boede unge. Men det er
ikke kun møbler og bygninger, der får lov at blive.
- Vi havde faktisk en snak om de rengøringsmidler, der stod her, da vi overtog stedet, for
vores første indskydelse var at smide dem ud eller give dem væk og købe nogle mere
miljøvenlige. Men så ville andre jo bare stå med dem. Så vi besluttede os for at bruge dem
op, for bæredygtighed handler ikke om at være idealistisk. Det handler tit bare om sund
fornuft og bevidste valg, siger Aslaug Johnsen.

Aslaug Johnsen og Karsten Munk er to af initiativtagerne til det nye kapitel i
Himmelbjerggårdens historie. Foto: Bo Nørgaard.
En del af samfundet
Karsten Munk og Aslaug Johnsen har mange planer for, hvad Himmelbjerggården skal
være for et sted. Men der er et gennemgående træk for alle deres planer.
- Vi vil gerne være et sted, som det omkringliggende samfund kan spejle sig i.
Det er blandt andet planen ved at de virksomheder, som kommer til at holde til på
Himmelbjerggården bliver socialøkonomiske virksomheder. Det vil sige virksomheder, som
udover at tænke i indtjening, også tænker i at skulle løse sociale opgaver i samfundet. For
eksempel ved at hjælpe mennesker tilbage i job ved at give dem nye færdigheder.
- På den måde bliver virksomhederne også til en slags behandlingssteder, forklarer Aslaug
Johnsen.
Det kunne for eksempel være gennem jobs i stedets sansehave, i gartneriet eller i
køkkenet. Allerede nu har gruppen bag Himmelbjerggården fået mange henvendelser fra
folk, som godt kunne tænke sig at bo i de idylliske omgivelser. Og selvom det er planen på
sigt at tilbyde overnatningsmuligheder, så er der ingen planer om at lave permanente
boliger, siger Aslaug Johnsen.
- Det ville betyde at vi lukker os omkring os selv, og det er ikke det, der er meningen med
stedet, tværtimod. Så vil vi hellere bidrage til at få bygget nogle boliger i området, siger
hun.
Der er mange ideer i luften i de gamle bygninger, og Karsten Munk og Aslaug Johnsen
håber på, at de ideer får lov til at blive i bygningerne i mange år.
- Vi vil gerne lave et sted, der også er her i de næste mange generationer, siger Aslaug
Johnsen, mens Karsten Munk nikker på den anden side af bordet.
Himmelbjerggården holder officiel åbningsfest 25. maj. Og det var ikke helt tilfældigt, at det
netop blev den dag, fortæller Karsten Munk.
- Den 25. er det præcis et år siden, at Himmelbjerggården blev sat til salg, så vi er gået
efter at det skulle være den dag, siger han.

Der er allerede flere aktiviteter i gang, i løbet af de næste måneder starter de første kurser
op i det helhedsorienterede sundhedsakademi og den første virksomhed flytter ind i
kontorfællesskabet allerede midt april. Nysgerrige kan følge med på
www.himmelbjerggaarden.com eller på Himmelbjerggårdens Facebook-side. Og med 14
bygninger, fordelt på 6.000 kvadratmeter og 40 tønder land, skulle der være nok at tage fat
på.

