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"...dér forholder det sig således, at dyret i sit nervesansesystem og i en del af sit åndedrætssystem
ud af sin omgivelse umiddelbart forarbejder alt det, der først går gennem luft og varme.... Jord og
vand kan dyret på denne måde ikke umiddelbart forarbejde. Det må...altså udefra og indefter have
fordøjelseskanalen og...forarbejder jord og vand med sit stofskiftesystem og en del af sit
åndedrætssystem.
...hos planten har [vi] det forhold, at den gennem en slags åndedræt og gennem noget, der svagt
minder om et nervesystem, umiddelbart i sig optager alt det..., som er jord og vand... ...det
forholder sig sådan, at...planten netop udskiller luft og varme, idet den oplever dem sammen med
jordbunden... ...på den måde, som dyret lever af næringsoptagelsen, således lever planten af luft
og varmeudskillelsen."
Rudolf Steiner, "Landbrugkurset", 7. foredrag
Tegningen er en fri gengivelse af Rudolf Steiners tavletegning til det citerede sted

Det er helt tydeligt at Rudolf Steiner med de på forsiden gengivne billeder skildrer
noget ud fra en anden realitet end den, hvori vi normalt lever med vores bevidsthed.
Kan vi vågne op til, i hvor høj grad vi ikke desto mindre lever i og medoplever denne
realitet, og at vores bevidsthed derigennem også kan komme på sporet af den? Når
Rudolf Steiner i denne sammenhæng taler om jord, vand, luft og varme, så virker det
til, at der er flere lag i det, idet f.eks. "vand" ikke kun er den flydende masse, vi nor
malt opfatter den som, men også er en egenskab, man kan genfinde i sit indre liv.
Dyret er med sin organisme, der ligesom omhyller dens indre oplevelsesrum,
"hævet over" et umiddelbart forhold til jord og vand. Disse må da bearbejdes på en
anden måde i den del af organismen, som vi kalder fordøjelsessystemet. Hvilken be
tydning har denne forarbejdning for koens væsen? Til gengæld bliver denne emanci
perede organisme som omhylning en mulighed for, i indre oplevelse at kunne leve i
luft og varme. Ethvert dyr lever på sin egen måde i disse elementer. De har en sans i
en bestemt retning, og hele deres skikkelse bliver et udtryk for denne sans. Hvad vil
det sige at leve umiddelbart i luft og varme?
Planten derimod, står med sine rødder så dybt indvævet i jord og vand, at det ifølge
Rudolf Steiner egentlig ikke er muligt at sige, hvor planten holder op, og hvor jorden
begynder. Det er næsten som om jord og vand på denne måde bliver en umiddelbar
del af plantens livsproces. Hvad der hos dyret bliver sjæleligt udtryk indadtil, og der
med indre oplevelse og sanseretning,  det bliver hos planten et udtryk udadtil, som
kan berøre os sjæleligt. Og igen finder vi her hos hver plante et andet udtryk, en an
den måde at leve af at afgive luft og varme.
Endnu engang vil vi altså gå videre med vores tema gennem de to sidste år om dyret
og planten. Selvom Rudolf Steiner udtrykkeligt holdt disse foredrag for landmænd,
tager vi en lille kim ud af denne sammenhæng, for at se, om vi kan give den liv i et
arbejde, der er åbent for alle. Alle står vi i et afhængighedsforhold til disse væsener.
At grundlægge en ny tilgang til deres realitet, anser vi som afgørende i vores tid.
Vores livtag med disse spørgsmål vil ske i det daglige praktiske arbejde, studie, ar
bejde med ler, eurytmi, iagttagelsesøvelser, sang, udflugt ud i sommerlandet og sam
taler.
Forudgående beskæftigelse med disse ting, eller tidligere deltagelse er ikke nogen
forudsætning. Kun viljen til at virke med i det omfang man kan (alder skal ikke være
nogen begrænsning), og viljen til at bevæge sig ind i et arbejdsforsøg, hvor ens be
grænsninger overfor dette på den ene side umiddelbart fortrolige, og på den anden si
de fuldstændigt uvante, indimellem kan træde meget tydeligt frem. Arbejds og
studieugen vil være et forsøg, som vi gør med hinanden.
Vel mødt!

Om Skjoldhøj
I landbrugsfællesskabet arbejder idag Louise Lemche, Kirsten Larsen og Simon
Wiesner, samt én til to lærlinge. Skjoldhøj er en lille gård, beliggende ca. 20 km
nordvest for Århus. Den dyrkes biodynamisk siden 2007, for tiden 10 ha land. Vi dyr
ker en lille hektar grønsager og foderroer, lidt korn, samt græsarealer som foder til
dyrene. Vi har 6 køer, en tyr, samt kalve og ungdyr. Dertil 2 grise, høns, kat og hund.
De fleste dyr er oprindelige husdyrracer, der gennem generationer er tilpasset de
givne forhold under vore himmelstrøg. Vi sælger vores afgrøder i Skanderborg og
Århus. Siden 2010 har vi en lille børnehave på gården.
For os er gården en begyndelse på det, vi vil arbejde frem: en mangfoldig land
brugskultur, et landbrug, som kan blive naturberigende i stedet for det modsatte. For
at komme videre i den retning arbejder vi på, på lang sigt at kunne gå sammen med
flere mennesker, og at finde mere jord.
Vi lægger stor vægt på at kunne skabe rum for at yngre mennesker kan lære land
brugsarbejdet at kende. Sommerugen er én mulighed i denne retning,  men for den
som vil finde en egentlig indgang, tilbyder vi et 12 årigt arbejdsbaseret grundforløb i
antroposofi og biodynamisk landbrug. Dette startede til påske i år, som et 3 måneders
forløb, og fortsætter herefter med den første sammenhængende 2 årige gennemgang,
hvor der endnu er én plads ledig.
Praktiske forhold
Vi forudsætter, at de som deltager, vil være aktivt med i alle dagens og ugens forskel
lige arbejdsforløb. Dog kan vi lave individuelle aftaler. Ring til os, såfremt dette er
aktuelt.
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 taknemlige for et kostbidrag, men det er ikke en forudsætning for del
tagelse. 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.
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