
Bofællesskabet Tornsbjerggård får helt nye bygninger tegnet af aarhusarkitekten Morten Schmidt.

Forstander Gitte Standly Henriksen kan i denne uge overbringe beboere, medarbejdere, bestyrelse og pårørende den 
gode nyhed, at Den A.P. Møllerske Støttefond har besluttet at støtte Tornsbjerggårds opførelse af 16 boliger til udvikling-
shandicappede med 25 millioner kroner.

Tornsbjerggårdfondens samlede projekt Boliger til hele livet koster cirka 45 millioner kroner. Ud over boliger indbefatter 
projektet også et multihus, der både skal udvide Tornsbjerggårds pædagogiske tilbud og byde lokalbefolkningen ind til 
inkluderende aktiviteter.

Tornsbjerggårdfonden har selv skaffet 11 millioner kroner via gaver og byggelån, og med donationen fra Den A.P. Møllerske 
Støttefond er projektet tættere på at være fuldt finansieret. 

Gitte Standly Henriksen er ikke i tvivl om, at det er muligt at skaffe den sidste finansiering: "Vi skal nok finde de sidste 9 
millioner også. Med så stor en donation bekræfter Den A.P. Møllerske Støttefond jo, at vi har et enestående godt projekt. 
Vi har flere ansøgninger ude og er sikre på, at andre fonde gerne vil være med, nu hvor størstedelen af byggeriet er finan-
sieret, det er jo en meget fornem blåstempling af vores arbejde."

Den A.P. Møllerske Støttefonds donation er målrettet de 16 boliger, der er tilpasset seniorer med udviklingshandicap, der 
således ikke skal flytte fra trygge rammer til et “almindeligt” plejehjem, som det oftest er tilfældet i dag, hvor gruppen af 
ældre med udviklingshandicap stiger. Med de nye bygninger får Tornsbjerggård både mulighed for at udvide til 26 beboere 
og for at byde flere dagbrugere velkommen.

Pædagogisk leder på Tornsbjerggård, Jakob Bønløkke, fortæller: 
"Mange af vores beboere har boet her i mere end 25 år, det er her, de har deres hverdag med mennesker, der kender 
dem. Det betyder meget for både dem og deres pårørende, at de ved, at de nu også bliver sikret en god seniortilværelse. 
Vi mangler stadig de sidste millioner, men som Gitte siger, er vi sikre på, at vi kommer i mål med projektet. Multihuset kom-
mer til at danne ramme om vores daglige pædagogiske arbejde, der omfatter blandt andet morgensamling, teater, musik 
og bevægelsesterapi. Det store industrikøkken kommer til at give madholdet god plads til at tilberede de grøntsager og 
den frugt, som udeholdet dyrker på vores biodynamiske marker. Samtidig får vi med multihuset mulighed for at byde både 
andre med udviklingshandicap og borgere i lokalområdet ind til at deltage i folkedans, ungeaftner, koncerter og cafédage 
med servering fra vores køkken. Også vores æblehøstfest, der i år havde omkring 400 besøgende får endelig mulighed for 
også at byde indenfor. Multihuset gør det muligt at skabe inklusion til glæde for både vores beboere og lokalsamfundet."

Det er ikke hvem som helst, der har tegnet til Tornsbjerggårds nuværende 19 beboere. Arkitekt Morten Schmidt, der står 
bag prominente bygninger som ARoS og Den Sorte Diamant, er manden bag projektets bygninger, der er tegnet, så de 
enkelte boliger åbner op ud til landskabet omkring Tornsbjerggård og giver mulighed for både privatliv og nærhed. Både 
bæredygtighed og æstetik understøtter de kulturelle og pædagogiske funktioner.

Om Tornsbjerggård:
Den selvejende institution Tornsbjerggård ligger i et naturskønt område mellem Odder og Hovedgård. Tornsbjerggård 
danner rammen om et bo- og arbejdsfællesskab for 19 udviklingshandicappede voksne mellem 21 og 50 år. Beboerne 
bor i mindre enheder, arbejder på gårdens værksteder og har et aktivt kultur- og fritidsliv. Pædagogikken på stedet tager 
udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskesyn.
Læs mere om projektet og bostedet på tornsbjerggaard.dk
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