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”En hjort er smuk, fordi den sender visse strømninger udad og lever med i omgivelserne
og derigennem optager alt det der virker organisk i nerverne og sanserne...
Koen har horn for at kunne sende det ind i sig selv der skal forme astralt-æterisk, og
som i sin stræben indefter skal trænge helt frem til fordøjelsesorganismen..."
Rudolf Steiner i ”Landbrugskurset”, 12. juni 1924

Sidste år arbejdede vi med to af de planter, som vi bruger ved
fremstillingen af de biodynamiske præparater. Hovedvægten lå på
røllikeplanten, men vi beskæftigede os også lidt med kamillen. I
fremstillingen af røllike- og kamillepræparatet forbinder vi disse planters
blomster med organer fra de to ovennævnte dyr: hjorten og koen.
Hvad karakteriserer disse to dyr (hvoraf det ene problematiseres
voldsomt i den igangværende "klima"-diskussion), i deres vidt forskellige
måder at vende sig imod deres omgivelser på? Hvordan afspejler disse
måder at stå i virkeligheden på sig i deres organer? Hvad karakteriserer et
organ til forarbejdning af det flydende i legemet, i forhold til et organ til
bearbejdning af det faste? - Disse spørgsmål vil vi forsøge at nærme os,
for at udvikle en fornemmelse for hvad det egentlig er vi gør, når vi i
fremstillingen af røllike- og kamillepræparatet fylder disse blomster ind i
dyreorganer.
Sidste år skrev vi: "Hele planten bliver i sin skikkelse et udtryk for den
atmosfære, der hersker omkring den - således ”taler” den selv med ind i
denne atmosfære." Også dyret lever i og oplever denne atmosfære. Det
opsøger den atmosfære som det føler sig hjemme i, stiller sig med sin
aktivitet og sit væsen ind i denne, og hæver den på denne måde ligesom
op på et højere plan. Vi vil i løbet af ugen opsøge disse to dyr i deres
leveomgivelser, for at opleve hvordan de møder os og for at leve os ind i
det som de bringer til udtryk.
Hjerteligt velkommen!
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 arbejdsopgaverne.
Økonomi: Vi vil være taknemmelige for et kostbidrag, men det er ikke en forudsætning for deltagelse. Rettesnor er 500,- kr. pr. person, men et hvert bidrag er velkomment. Der må regnes med mindre udgifter i forbindelse med udflugten.
Studietekst: Vi laver et lille tekstkompendium til studiebrug, som kan fåes ved ankomsten.
Tilmelding
Skjoldhøj Landbrugsfællesskab, Skjoldhøjvej 24, DK - 8471 Sabro
Telefon: + 45 86 21 19 07, e-mail: morgenfrue2006@yahoo.dk
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 13 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 Århus 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 landbrugskultur, 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 arbejdsbaseret
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.

