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"Nuvel, et landbrug opfylder egentlig sit væsen i ordets bedste
forstand, hvis det kan o p f a t t e s som en slags individualitet
for sig, en virkelig i sig selv sluttet individualitet.” (vores fremhævelse)

Rudolf Steiner i ”Landbrugskurset”, 10. juni 1924



Bevirker vi mere end vi normalt bliver bevidste om, alene i kraft af den

måde, vi opfatter ”virkeligheden” på? Hvordan kommer vi på sporet af

vores egen andel i det, vi umiddelbart oplever som givet?

Rudolf Steiner siger, at det afhænger af, hvordan jeg opfatter et land-

brug, om det kan opfylde sit væsen eller ej. Har min opfattelse da en så

vidtgående virkning i verden?

Mest tydeligt oplever vi måske en sådan realitet i mødet med et barn,

men også med voksne mennesker: alene min opfattelse af, og dermed og-

så indstilling til, det andet væsen har en umiddelbar virkning.

I ugens løb vil vi, udover mødet med gården i det daglige arbejde, på

forskellig vis øve bevidstgørelse af vores opfattelse af det, vi møder. På

den ene side for overhovedet at blive bevidste om, hvordan vi normalt helt

umiddelbart vender os til verden, og på den anden side for at forsøge at få

en første, kimagtig erfaring af, hvordan verden ændrer sig, når jeg træder

den i møde med en anden indre gebærde. I denne erfaring kan realiteten af

det der, andetsteds i løbet af ”Landbrugskursets” dage, karakteriseres som

”fremtidens fremspirende liv, som af os endnu blot kan fornemmes helt

embryonalt”, i glimt blive anelse (Rudolf Steiner i sin korte tale til ung-

dommen, Breslau, 9. juni 1924).

Alle, også uden landbrugsmæssige forudsætninger, er velkomne!

Holly V. Jensen, Regula Jøker,

Louise Lemche, Kirsten Larsen, Simon Wiesner

Praktiske forhold
Vi forudsætter, at de som deltager, vil være aktivt med i alle dagens og ugens
forskellige arbejdsforløb. Dog kan vi lave individuelle aftaler, som tager hensyn
til hvad man kan magte. Alder skal på denne måde ikke være en hindring. Vi har
i løbet af arbejdsugen været mennesker fra hvert årti fra 20 til 70 år. Ring til os,
såfremt der er behov for særlige aftaler.
Beklædning: Medbring arbejdstøj og -sko, samt regntøj og gummistøvler.
Overnatning: Medbring telt, liggeunderlag og sovepose.
Mad: Gården står for råvarerne; tilberedning og opvask vil være en del af ar-
bejdsopgaverne.
Økonomi: Vi vil være taknemlige for et kostbidrag, men det er ikke en forudsæt-
ning for deltagelse. Rettesnor er 500,- kr. pr. person, men et hvert bidrag er vel-
komment. Der må regnes med mindre udgifter i forbindelse med udflugten.
Studietekst: Vi laver et lille tekstkompendium til studiebrug, som kan fåes ved
ankomsten.
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Skjoldhøj Landbrugsfællesskab
I landbrugsfællesskabet arbejder Louise Lemche, Kirsten Larsen og Simon
Wiesner, samt periodevis lærlinge. Skjoldhøj er en lille gård, beliggende ca. 20
km nordvest for Århus. Den dyrkes biodynamisk siden 2007, for tiden 10 ha
land. Vi dyrker en lille hektar med grønsager og foderroer; dertil lidt korn, samt
græsarealer som foder til dyrene. Vi har 6 køer, en tyr, samt kalve og ungdyr.
Dertil grise, høns, kat og hund. De fleste dyr er oprindelige husdyrracer, der
gennem generationer er tilpasset de givne forhold. Vi sælger vores afgrøder i År-
hus og omegn. Siden 2010 har vi en lille børnehave på gården.

Gården idag er blot et første skridt i det vi arbejder på: en mangfoldig land-
brugskultur, et landbrug, som kan blive naturberigende i stedet for det modsatte.
Dette indebærer at arbejde sig frem til en dybere forståelse af naturens
virkelighed. De årlige arbejds- og studieuger og deres forberedelse, er blevet
altafgørende små skridt på denne vej. Dertil vil vi, i det tempo som tingene
kommer til at udvikle sig, gå sammen med flere mennesker, og om muligt
udvide gårdens areal.

Vi lægger stor vægt på at kunne skabe rum for at yngre mennesker kan lære
landbrugsarbejdet at kende. Sommerugen er én mulighed i denne retning, - men
for den som vil finde en mere grundig indgang, tilbyder vi et 1-2 årigt arbejds-
baseret grundforløb i antroposofi og biodynamisk landbrug. Vi har beskrevet
dette forløb i en særskilt folder, men det vil også kunne udformes individuelt. Vi
tilbyder pt. plads til 1-2 lærlinge.




