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Læs gerne mine 3 bøger om alternative vejledninger: 

 

Kulturens ånder. Om progressiv brug af spiritualitet. 

www.falconeye.dk/kulturens_aander.pdf 

 

Bevidsthed og seksualitet. Om indskrænkning og frigørelse.   

www.falconeye.dk/bevidsthed_og_seksualitet.pdf 

 

Livgivende jordbrug. Om at redde jorden og blive super sund.  

www.falconeye.dk/livgivende_jordbrug.pdf 

 

Det er selvfølgelig lidt overvældende – alt det, jeg har samlet her. Men når man ikke har andre end 

sig selv at snakke med, opstår der et indre pres, indtil det kommer ud på den ene eller anden måde. 

Det er ikke, fordi jeg ønsker, at alt skal foregå sådan, som jeg har tænkt det. Men jeg har ikke kun-

net lade være med at tænke – og jeg har også haft tiden til det. Ja, og så har jeg altså tænkt, at det 

vist var godt, hvis andre fik kendskab til, hvad jeg har tænkt. I al beskedenhed.  

 

 

Tommy Falkeøje 

4. november 2017 
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Tanker om Gro sommerlejr 
 

Gro sommerlejr er en behagelig ferie, hvor man slapper af og gør, hvad man har lyst til. Men det er 

også at smage på det gode liv, hvor man er sammen med ligestillede, der vil det samme. Det er et 

skift fra at være passiv tilskuer til at være aktiv hovedrolle i sit eget liv. Det er et opgør med en stiv-

net og splittet bevidsthed, der er destruktiv. Og det er en hengivelse til et oprindeligt og naturligt liv, 

der skaber glæde og harmoni. Det er et fællesskab, hvor kærlighed opstår og trives. Det er et sted, 

hvor vi leger og har det sjovt. Og det er for børn og voksne i alle aldre. 

 

    

I foråret 2016 kaldte vi sommerlejren for Økologisk sommerlejr, og Lars fandt 

på et logo, som vi stadig bruger på Facebook. 

 

Skal vi beholde det? Det synes jeg. 

 

 

Økonomi   
Gro sommerlejr skal gerne givet et solidt overskud. Det skal fordeles mellem Ø-gruppen, som ar-

rangerer sommerlejrene, og foreningen Folk og Natur, som ejer alt materiel og udlejer til Ø-

gruppen. De penge, der havner i Ø-gruppen, skal gå til anskaffelser og vedligeholdelse af materiel 

til sommerlejren. De penge, der havner i Folk og Natur, skal spares op til fremtidig køb af jord og til 

opstart af Gro Højskole.   

   På et tidspunkt skal vi stifte den selvejende institution Gro Naturlig, som skal eje jord og bygnin-

ger samt stå for højskolen. Folk og Natur vil være en af stifterne - og indskyder sin kapital og mate-

riel i Gro Naturlig. Andre, der vil være medstiftere, forærer tilsvarende værdier til Gro Naturlig. 

 

Indtil 2016 kostede en uges sommerlejr 1085 kr. for voksne, 805 kr. for unge og 630 kr. for børn. I 

2017 bortfaldt unge-betalingen, så det nu er 1085 kr. for voksne og 630 kr. for børn under 18 år. 

Der er nogle, der synes, at man skal genindføre unge-betalingen. 

 

Hvis man har mere end 2 af sine egne børn med på lejr, betaler man kun for 2 børn. Hvis man er på 

lejr i mere end 3 uger, betaler man kun for 3 uger. Som voksen kan man altså få 6 uger for 

3x1085=3.255kr. Hvis man i en uge påtager sig en rolle som regnskabsfører eller igangsætter, kan 

man få ugen gratis, hvis man påtager sig arbejde hver dag både formiddag og eftermiddag. Ø-

gruppen kan administrere sådanne gratis ordninger fleksibelt. I praksis betyder det, at en voksen kan 

få 6 uger for 2.000 kr., hvis man er lidt aktiv. Og så kan vi tilbyde eget telt, campingbord, camping-

stol, camping garderobeskab, campingseng, madras mm. 
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På lejren skal vi dels have MobilePay og dels en lille terminal, hvor man kan indbetale med sit 

Dankort. Og der skal være mulighed for at komme som gæst og betaler pr. døgn. 

 

Materiel  
Indtil nu har vi kun opsat ét toilet telt. Men vi har 4 og 4 lokums sæder mm. Vi har kun haft ét kom-

fur med på lejren. Det er stort og kan lave mad til mange. Men vi har også et mindre komfur. Det 

synes jeg skal med – og skal bruges til at lave kaffe, te og bage kage. Sidste år havde vi kun for-

holdsvis store gasblus, der passede til store gryder. De små gryder fik brændt håndtagene. Men vi 

har også 2 små gasblus, som jeg synes, vi skal tage i brug. Det behøver vi ikke, hvis vi tager det lille 

komfur med, for her er der små gasblus. 

   Vi kan bruge det store køleskab på Kysøko til at opbevare grønsager mm. Men vi skal næste år 

købe et lille køleskab til gas – og det skal placeres i et af køkkenteltene.  

   Én af pavillonerne blæste omkuld i en storm, så vi skal købe en ny. Måske skal vi også købe et 

nyt stort telt. Det kan for eksempel sættes op foran musik teltet, så man kan danse eller sidde i tør-

vejr, mens man kigger op på himlen og nyder naturens kræfter.  

 

Reklame for lejren 
Vi vil fra april 2018 komme på Ø-lejrbevægelsens hjemmeside, hvor man så kan tilmelde sig til en 

sommerlejr. Vi skal også på diverse foreningers og organisationers hjemmesider, hvor vi skal på 

deres kalender for arrangementer. Men vi skal begynde at reklamere for lejren allerede senest i de-

cember 2017. Dels ved at udsende mail til vores email liste samt til forskellige foreninger mm. Og 

dels ved at lave opslag på Facebook. Til det sidstnævnte skal der laves en række billeder og små 

videoer, så der i perioder komme nyt opslag hver uge. 

    

 

 
Gro sommerlejr (5:14) 

https://www.youtube.com/watch?v=BYVDLAGQ33c 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BYVDLAGQ33c
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Sundhed 
 

Gro sommerlejr profilerer sig med økologi, sundhed, natur og fællesskab. Med hensyn til sundhed 

vil jeg lige komme ind på kræft. 

 

 

 

 

Hvordan opnår man en genoplivning af de 

naturlige bevægelser i kroppen?  Kædedans 

og sang er godt. Bevægelserne er blide, men 

giver god blodgennemstrømning og ilt til 

cellerne. Og når man samtidig synger, får 

man et stort åndedræt, der også giver mere ilt 

til blodet. Frigørende bevægelser og danse-

øvelser er også godt. Her satser man direkte 

på at befri spændinger – både underspændte 

(slatne) og overspændte (hårde) muskler. 

Yoga, massage og meditation er ikke godt. 

 

 

 

Yoga og kræft (5:51) 

https://www.youtube.com/watch?v=hmS4QNGZ2g4 

 

Kræft udvikler sig kun, når der er syreoverskud i blodet. Hvis man har kræft, skal man spise fødeva-

rer, hvor 80 % er basedannende. Det vil i praksis sige mange rå grønsager. 

   De fleste, der laver vegetarmad, koger, steger og bager grønsagerne – og så er grønsagerne ikke 

længere tilstrækkeligt basedannende. 

   Hvis der derfor en nogle, der har kræft, skal de have tilbudt en ekstra skål med rå grønsager. Og 

det er både til morgenmad, frokost og aftensmad – og også gerne en rå gulerod til at sove på.  Fordi 

grønsagerne er så dårlige som de er, skal sådan en skål rå grønsager forbedres. Der skal for eksem-

pel nogle rosiner i – for at give den sødme, der burde være der, men ikke er der. Der skal lidt olie i, 

fordi grønsagerne ikke han den olie i sig, som de burde have. Og der skal lidt citronsaft i, fordi 

grønsagerne ikke har den saft i sig, som de burde have. Med disse forbedringer smager sådan en 

skål grønsager godt. Der enkelte grønsager skal ikke rives i små stykker. De skal være som små 

bolsjer på cirka ½x1 cm. En gulerod skal skæres i skiver, hvor hver skive er ½-1 cm tyk. Der skal 

være noget at bide i og tykke på. Der skal ikke tilsættes andet. Man kan godt spise det samme igen 

og igen flere gange om dagen - hver dag. Det smager nemlig godt. Og man får det godt. 

 

Hovedmåltiderne – morgenmad, frokost og aftensmad – skal i det mindste være syre-base neutral. I 

praksis betyder det, at maden skal være vegansk. Altså ingen æg, ingen mælk, intet kød. Sådanne 

hovedretter indebærer også, at folk med astma, sukkersyge, allergi mm godt kan spise det, uden at 

de behøver at indtage medicin. Små retter og mellemmåltider kan være mere frie. Og hvis nogen vil 

have kød, kan de grille over bålet.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hmS4QNGZ2g4
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Tanker om mig selv 
 

Undertitel:     Jeg kan ikke alene - der er brug for andre end mig. 

 

Jeg vil i det følgende anvende den gamle indiske tankegang om guder. En gud betyder en kraft. Det 

kan oversættes til en tilbøjelighed, som et menneske har. Eller et særtræk ved personligheden. Det 

er noget, som et menneske har rodfæstet i sine holdninger til livet. Og ifølge indisk tankegang er det 

noget, man bør være bevidst om – som noget, der styrer én. Denne bevidsthed er ikke – som i Ve-

sten - noget mentalt i hjernen. Det er mere en bevidsthed, som knytter sig til kroppen. Som vester-

lænding kan vi kalde det underbevidstheden. 

 

Mine kropsligt funderede bevidstheder knytter sig til den kraft, som guden Shiva repræsenterer. Det 

er dødens gud. Ikke i vestlig forstand, hvor det betyder afslutningen på livet. Men i den betydning, 

at man lægger fortiden bag sig og åbner sig for noget nyt. Mange af mine tanker handler om histori-

ens fejltagelser, om imperialisme, om kapitalisme, om elendigheder osv. Men jeg fokuserer ikke på 

det negative og fremmer derfor ikke noget dårligt. Jeg afslutter det dårlige og åbner for noget nyt. 

   Shiva er gift med Parvati, som repræsenterer bjerget eller Jorden og menneskeheden. I en senere 

reinkarnation er Parvati blevet til Kali. Shiva og Kali skaber 2 børn. Den ene er Kartikeya, som re-

præsenterer gudernes krig for at forbedre alting. Den anden er Ganesha, som får mænd og kvinder 

til at blive ligeværdige og lige betydningsfulde. På et tidspunkt dør Shiva, og så står Kali på hans 

døde krop og viderefører hans mission. Hvor han på en måde er kigger bagud, kigger hun fremad.  

Hun står for at fjerne ego’er og tilknytning til det etablerede. 

   På det nære plan kan jeg godt lide en kæreste, som udfylder sådan en Kali-rolle. Jeg kan skabe 

rammerne og fundamentet. Men jeg har brug for en kvindelig energi, der kan få noget til at blom-

stre. Jeg arbejder dog på at finde det kvindelige i mig selv – i stedet for at projicere det ud på andre.  

 

De 3 grundlæggende guder (kræfter) er Brahma, Vishnu og Shiva.  

 

Brahma står for det grundlæggende, der har skabt menneskeheden og dens evne til at have visdom. 

Han er gift med Sarasvati, som giver kraft til kunst, musik og litteratur.  

 

Vishnu er en kraft, der handler om at acceptere alting, som de er og lære at leve med det. Han er gift 

med Lakshmi, som står for at se rigdommene og lyset i alting. Hvor Shiva står for død og fornyelse, 

står Vishnu for sygdom og helbredelse.    

 

Overalt er der brug for en overordnet holdning, der handler om at leve og udfolde sig frit (Brahma) 

og acceptere os, sådan som vi er (Vishnu). Det er kræfter og energier, jeg igennem livet har lært, at 

der skal være mere plads til, og som jeg øver mig i at udfolde. Der er lige så meget brug for en ska-

bende kraft (Shiva). I mange indiske templer afbildes Shiva med en statue forestillende en stiv pik. 

Sådan forestiller jeg også mig selv nogle gange. 

 

Indledningsvis er det vist sådan, at hvis man kan holde mig ud, kan man også være med til at udvik-

le Gro projektet. Og hvis man ikke kan, må man søge andre veje. Jeg er bevidst om, at jeg spiller 

sådan en rolle – og dermed lægger linjen. Det kan jeg godt føle anstrengende. Men jeg har valgt at 

påtage mig opgaven. På lang sigt håber jeg på, at der bliver en tradition i Gro projektet – og at jeg 

glider i baggrunden. 
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Tanker om undervisning på Gro højskole 
 

Gro højskole skal være et lille landsbyfællesskab, hvor der foregår alt muligt. De fastboende er 

mennesker, der gerne vil lære noget hele livet og altid udvikle sig. De udgør cirka halvdelen af dem, 

der bruger stedet. Den anden halvdel kan være praktikanter, studerende, gæster samt kursister. 

 

Der kan være helårskurser og halvårskurser. Månedskurser og ugekurser. Weekendkurser og dags-

kurser. Der kan være flerårskurser og livslange kurser. Kurserne kan være lærerstyrede og/eller kur-

siststyrede. Livet er ét langt kursus. Kurserne kan tilpasses den enkelte kursists læringsrytme. Nogle 

lærer bedst, når der er en intensiv læring i en kort periode efterfulgt af en lang afslappende periode. 

Andre lærer bedst, når alting er under konstant forandring hele tiden. Kurserne skal både tilpasses 

de fastboendes interesser, kursisterne og gæster, der jævnligt benytter sig af højskolen. 

    

Det er de fastboende lærere, der har første ret til at arrangere kurser og anvende faciliteterne. Men 

andre kan også - i det omfang, der er mulighed for det. Principielt er Gro højskole et fristed. Man er 

god nok, præcis som man er. Der er ingen adgangskrav eller betingelser for at deltage. Men der er 

en fælles retning, som handler om natur, økologi, sundhed og fællesskab. Det sidste handler især 

om at komme ud af den mentale labyrint, som vi vesterlændinge er spærret inde i, - lærer af andre 

kulturer - og få et naturligt liv.   

 

Ekstern beskrivelse 
Målgruppen er myndigheder, naboer, interesserede samt mennesker, der overvejer at tage på høj-

skole, kursus, være elever, praktikanter mm. Det egner jeg mig ikke til at skrive. Jeg går for meget 

ind i detaljer, nævner i forkert rækkefølge, har de forkerte proportioner, skriver alt for meget, og 

drukner i det uvæsentlige. 

 

Intern beskrivelse  
Målgruppen er dem, der gerne vil bo på Gro i længere tid – måske til de dør. Jeg ved, at alle har helt 

individuelle synsvinkler og prioriteter – og at vi aldrig vil blive enige. Men jeg ser det som en styr-

ke. Jeg stræber efter at give rum til andre, så de kan udfolde sig helt frit. Og jeg er især interesseret 

i, at det også gælder mig – og at jeg lige nu kan få lov til at beskrive, hvordan jeg drømmer om, at 

alt skal være. Så det gør jeg nu – i helt tilfældig rækkefølge. Jeg begrænser mig til synspunkter om 

metoder i undervisningen – og ikke til hvad, man skal lære. 

 

Jeg har lige været på et 2-ugers kursus i permakultur, hvor lærerne havde, hvad jeg vil kalde en sta-

tisk bevidsthed. De kendte sandheden, og den udviklede sig aldrig. Deres bevidsthed var typisk eu-

ropæisk, hvor de havde hævet sig op over det dyriske i sig selv og fået en hjernestyret bevidsthed, 

der var fuld af abstrakte analyser, teorier mm. Og så skiftede de mellem at komme med teorierne og 

lave øvelser, hvor kursisterne selv skulle finde frem til nogle principper, som så skulle munde ud i 

konklusioner, der passede til de rigtige teorier. Når de kom med deres teorier, var det kedeligt – 

med mindre man som kursist selv havde en tilsvarende bevidsthed med en abstrakt bevidsthed i 

hovedet, som havde huller, der skulle udfyldes. Når vi lavede øvelser, var det mere sjovt. Men der 

var der ingen egentlig sammenhæng mellem teori og praksis. Det var praksis-løs teori og teori-løs 

praksis. Lærerne forsøgte så godt de kunne at få det til at hænge sammen.  

   Jeg går ind for, at man selv skal have - og at man skal videregive en bevidsthed, der er, hvad jeg 

vil kalde operationel eller kropsbaseret. Altså at hoved og krop hænger sammen. Jeg er godt klar 

over, at udgangspunktet for nyankomne kursister er, at de netop har hoved og krop adskilte. Men 

jeg synes, at det er, hvad vi skal ændre. Og det gør man ikke ved at lave særlige teorier og øvelser 

om at få hoved og krop integreret, men at få dagligdagen og al undervisning og læring til at være 

operationel og kropsbaseret.  
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Inden den totale splittelse mellem krop og hoved fandt sted – i 1980-90’erne – var der en række 

forskellige undervisningsmetoder, som jeg lige vil komme ind på. 

 

Tankpasser metoden og de 3 læringsrum. 
Bilen kører ind på benzinstationen. Og tankpasseren kommer og hælder benzin på, og så kan bilen 

køre. Kursister kommer på højskolen. Læreren hælder viden ind i hovedet på kursisterne. Og så kan 

de noget. Jeg har brugt metoden, da jeg som sproglærer underviste flygtninge i dansk. Jeg sagde den 

samme sætning igen og igen – og fik kursisterne til også at sige den samme sætning igen og igen 

med helt korrekt udtale. Set udefra virkede det kedeligt og trivielt. Men kursisterne var meget glade 

og motiveret, fordi de kunne gå ned i en forretning og snakke dansk til ekspedienten. 

   På Danmarks institut for Pædagogik og uddannelse (DPU) har man forsket i læring, og i dag 

snakker man om de 3 læringsrum. (1) Læreren underviser og giver viden fra sig. (2) Eleverne arbej-

der med stoffet. (3) Eleverne gentager og repeterer det lærte mange gange. Kun hvis alle 3 lærings-

rum anvendes, sker en læring. Eller spilder man bare tiden. Og hermed er tankpasser metoden igen 

kommet til ære og værdighed.  

   De fleste nybegyndere (lærere) begår den fejl, at de snakker til kursisterne om alt det, som de bur-

de nøjes med at sige til sig selv, når de står hjemme foran spejlet. Altså om deres disposition, deres 

vægtning af stoffet, hvordan de vil gennemgå det, hvad der er vigtigst, hvorfor og hvad det kan bru-

ges til osv. Det er sådan noget, som en programmør skal overføre til sit computerprogram; men det 

skal ikke overføres til mennesker. Det skal de selv gøre sig tanker om.  

   Den erfarne lærer skal gøre sig klart, at han/hun skal sige noget forskelligt i de 3 læringsrum. Og 

så skal man det meste af tiden holde kæft. Og når man er i et læringsrum, skal man kun sige det, 

som passer til præcis det læringsrum. 

 

Abstrakt og konkret 
I Europa handler al undervisning om at udvikle hjernen. Et lille barn tænker konkret og har kroppen 

som fundament for viden. Barnet siger: jeg cykler. Her er jeg’et barnets krop. Og verbet er noget, 

som kroppen gør. Oppe i hjernen aflejrer der sig en bevidsthed, så barnet får abstrakte begreber om 

at cykle. Det konkrete er altså i kroppen, og det abstrakte er i hjernen. Hele den europæiske skole 

handler så om at vende det om, så barnet, inden det går ud af skolen, har det abstrakte i kroppen og 

det konkrete i hjernen. Når man skriver stil i de højere klasser, skriver man: Jeg tager en cykeltur. 

Her er jeg’et ikke kroppen, men hjernen. Og derfor er hjernen og bevidstheden det konkrete, der 

handler. Så har man noget abstrakt, som er en cykeltur. Det består af to ord, som er sat sammen – 

nemlig cykel og tur. Og tilsammen udgør de en abstraktion, hvor man for sit indre blik ser sig selv 

sidde på en cykel og bevæge benene. I løbet af skoletiden flyttes jeg’et fra kroppen til hjernen. Og 

man ser til sidst sin krop som et objekt, som hjernen styrer og kontrollerer. Det er fundamentet for 

klassesamfundet - og for at magthaverne kan styre og kontrollerer folket. 

  Revolutionære teoretikere har i tidens løb udtænkt metoder til at få folk tilbage til at opleve sig 

selv – altså som krop – og være udgangspunkt for handlinger. Typisk nævner man strejker, demon-

strationer, naturkatastrofer og økonomiske kriser som situationer, hvor det er helt oplagt, at man 

bliver nødt til at bygge på en kropslig funderet bevidsthed. Jeg synes, at vi på Gro højskole skal 

lægge en linje, hvor kursisten fra dag 1 og igennem hele kurset bliver sat i situationer, hvor det også 

er nødvendigt at tage udgangspunkt i egen krop. Det er klart, at det i starten rummer vanskelighe-

der, der minder om kaos og manglede styring. Men stille og roligt vokser en ny bevidsthed frem. 

Egentlig er det ikke noget, man skal lære. Alle kender det fra sit indre. Man skal bare tillade det. Og 

i stedet for at der er én lærer, der har ansvaret, mens der er mange kursister, der er passive, bliver 

alle nu ansvarlige. 

 

Ansvar for egen læring   
I starten af min karriere som lærer troede jeg, at jeg skulle forberede mig grundigt, anvende en mas-

se visuelle midler og lægge op til, at kursisterne skulle spørge osv. Efterhånden blev jeg klar over, 
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at jeg ikke skulle forberede mig, nogle dage være træt og gabe, andre dage sløv - og nogle dage 

frisk og inspirerende. Ofte holdt jeg bare mund og ventede på, at nogle kursister sagde noget. Des 

mere jeg bare var mig selv, des mere tillod kursisterne også bare at være sig selv. Des mere jeg talte 

spontant, des mere talte kursisterne spontant. Des mere jeg holdt mund, des mere talte kursisterne. 

Des mere kursisterne talte, des mere inspirerede og lærte de af hinanden. Når jeg endelig talte, sag-

de jeg noget, som jeg havde stor viden om. Og så lærte kursisterne at spørge ind til min viden. På de 

skoler, hvor jeg underviste, havde jeg et ry for at være den bedste lærer, hvor man havde det godt, 

og hvor man lærte rigtig meget. 

   På DPU har man forsøgt at dreje ansvar for egen læring i en retning, så det passer til, at man skal 

havne med et konkret styrende jeg i hjernen. Det går ud på, at den enkelte kursist skal formulere 

helt konkrete mål for sin læring. Og så skal kursisten undervejs evaluerer sig selv for at blive klar 

over, om man nærmer sig sit mål. Her bruger man kroppen til at sidde ned. Og så bruger man hjer-

nen til at forestille sig noget abstrakt, der befinder sig i fremtiden. Og så skal man forstille sig, at 

kroppen bevæger sig hen til målet, sådan at det materialiserer sig som noget konkret. Hele øvelsen 

går ud på at adskille krop og hjerne – eller opretholde adskillelsen. 

   I den virkelige virkelighed ved hverken jeg eller andre hvilket eller hvilke mål, vi egentlig stræber 

efter. Der er masser af følelser og skiftende drømme, der styrer os. Og vi er alle sammen på vej – 

men går på hver sin sti, uden at vide hvor den egentlig går hen, og hvilke vanskeligheder der kan 

opstå undervejs. Kunststykket for egen læring er, at vi selv har valgt vejen – og er sikker på, at det 

er den, vi vil gå. 

 

Faglærer 
Inden 1985 (plus/minus 5 år), hvor man skiftede fra at have sit jeg i hjertet til at have det i hjernen, 

var der faglærere. Sløjt-læreren havde selv et værksted derhjemme, hvor han lavede stole og hylder 

mm. Sy-lærerinden syede selv alt sit tøj. Læreren i biologi gik rundt ude i naturen hver weekend 

med et net og fangede sommerfugle og samlede på sjældne urter. Fysiklæreren havde selv konstrue-

ret forskellige smarte apparater, som han brugte i sin bolig. Dansklæreren skrev digte – og i dansk-

timerne læste han op af nyskrevet roman, som ramte hans følelser så meget, at han fik tårer i øjnene, 

mens han læste. 

   Men så skiftede det. Nu skulle en lærer undervise i hvad som helst. Der var undervisningsplaner, 

som han skulle følge. Og der var lærebøger, som eleverne skulle bruge. Og han skulle helst kunne 

citere lidt fra flere hundrede bøger, som han aldrig nåede at læse, men som var citeret i nogle lære-

bøger, som han havde læst under sin uddannelse. 

   På det kursus, som jeg lige har overlevet, var der opstillet cirka 85 bøger, som indeholdt al den 

viden, som man kunne lære, hvis man altså læste dem alle sammen. Og efter hver lektion rakte læ-

reren en bog frem imod os. Det var en bibel for emnet. Her stod sandheden.  Hver bog var stor som 

en mursten. Så hvis man skulle vide alt det, som lærerne vidste – eller som de gerne ville vide – 

skulle man i gang med et mangeårigt studie, som helt tydeligt handlede om at forstå en masse ind-

viklede begreber. 

   Jeg har kun kendskab til 2 faglige områder, nemlig jordbrug og socialitet (økonomi, sociologi, 

antropologi, psykologi, filosofi). Hvordan det er for andre fagområder, ved jeg intet om. Men for 

disse 2 fag kommer der næsten dagligt nye bøger, som er skrevet af nogle, der har læst andre bøger, 

som er skrevet af nogle, der har læst andre bøger, der er skrevet af nogle, der har læst andre bøger 

osv. Det minder mig om min tid på universitetet før studenteroprøret i 1968, hvor professorerne 

skrev bøger om mennesker, samfund, historie mm, men hvor det alt sammen var noget, som de 

havde filosoferet sig frem til – og som var i direkte modsætning til den virkelighed, som fandtes 

udenfor universitetets mure. 

   Når jeg hører mennesker i dag udtale sig om jordbrug, siger de noget, som andre har sagt, fordi 

disse andre har hørt mange andre sige det samme. Der er en lang række af dumheder, som cirkule-

rer, og hvor alle tror, at det er guddommelig visdom. Jeg forsøger så at fortælle om noget, som jeg 

faktisk har udført i praksis, og som har givet mig en indsigt. Men det tror de fleste ikke på. De anta-

ger, at jeg bare er en dagdrømmer, der får virkeligheden til at se ud som mine drømme. Og de em-
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ner, som jeg kommer ind på, er helt anderledes end den snak, som alle snakker om. Så hvis man vil 

snakke sammen med andre, skal man hurtigt glemme, hvad jeg har sagt, for det er vist helt margi-

nalt – hvilket vist betyder åndssvagt, men er et moderne udtryk, som afslutter al samtale.  

 

Projektorienteret undervisning 
I 1960’erne fandt man på projektorienteret undervisning. Det var noget, som de fleste amerikanske 

skoler længe havde praktiseret. Men nu kom det også til Europa. Når man skulle lære at regne, kun-

ne man lære det, når man lavede mad ud fra en opskrift. Måske lød opskriften på en skefuld af det 

ene, en halv kop af det andet, ½ hvidkål og 2 dl mælk - og det hele passede til 4 personer. Men nu 

var man 10 personer. Hvis man tog sig rigtig god tid, ville man lære både at lægge sammen, trække 

fra, dividere og gange. I den europæiske skole var der mange, der aldrig fik det lært.  

   Den pædagogiske metode var, at man dannede konstruktive bevidsthedsmønstre, hvis man bygge-

de på sin egen individuelle trin for trin proces, hvor kroppen var i centrum for den handlende be-

vidsthed. Det lykkedes hurtigt europæerne at lave projektorienteret undervisning, hvor det ikke var 

egen bevidsthed, men gruppens, - hvor det ikke var trin for trin, men orienteret mod et mål, - og 

hvor det ikke var kroppen, men hjernen, der styrede. I takt med denne omformning forsvandt meto-

den mere og mere. 

   Jeg synes, undervisningsmetoden er god, og at der blandt andet skal undervises i jordbrug, mad-

lavning, byggeri, vedligeholdelse, reparation, rengøring mm.  

   

Procesorienteret undervisning 
Læreren og skolen kan godt fastsætte emnerne for læringen, sådan at alle arbejder med det samme 

tema. Men så laver man det som en proces i 4 trin. (1) Hver kursist finder sin egen interesse i emnet 

– og beslutter sig for, hvad han eller hun gerne vil lære. Idéen er, at det skal bygge videre på den 

proces, som den enkelte allerede er i gang med, sådan at den nye viden ligger i naturlig forlængelse 

af den viden, som man allerede har. Dermed får man en viden, som kan bruges i praksis. Ellers bli-

ver det bare til løsrevne teorier. (2) Så skal man i gang med en planlægning og forberedelse, hvor 

man typisk tænker 10-12 dage fremad. (3) Så skal man undersøge, prøve sig frem, opdage og erfare 

– samt få gjort noget. (4) Det, der så lykkes, skal man fejre og fortælle om. 

   Her sluttede så læringsmetoden – sådan som man tænkte den i 1960’erne – og processen mundede 

ud i følelsesmæssig forvirring. De fleste lærere kunne ikke finde ud af trin (1). Og de fleste elever 

kunne ikke finde ud af, hvad de skulle efter trin (4). Og derfor forsvandt metoden langsomt.  

   Inden for erhvervslivet fik man i USA en tilsvarende proces, som man kaldte den lærende organi-

sation, og hvor hvert af de 4 trin handlede om at anvende 4 forskellige slags bevidstheder. Her i 

Danmark var der så en kendt teoretiker, der omformulerede det hele, så de 4 trin anvendte samme 

slags bevidsthed til det hele. Så blev det meget mere logisk og overskueligt – hed det sig. Og der-

med døde det i løbet af få år.   

   Jeg synes, at metoden er god, og at man skal starte trin (1) ved nymåne, fejre trin (4) ved fuldmå-

ne – og at man så tager 4 ekstra trin frem til næste nymåne. (5) Man skal snakke to-og-to om det, 

man har erfaret - og dermed lære, hvad andre føler og tænker om temaet. (6) Man skal føle efter og 

finde ud af, hvad man dybest set synes om det, man har lært – og så skal man sige det højt, mens 

andre hører det. (7) Man skal evaluere sig selv – og blive klar over den udvikling, man har været 

igennem. (8) Man skal holde pause i et par dage, hvor der ikke skal være nogen planer for, hvad der 

skal ske.  

 

Indre ur 
Man har et indre ur, hvor hver time er 90 minutter. Det ses tydeligt om natten, hvor man skifter mel-

lem den dybe søvn (75-80 minutter) og den lette søvn (10-15 minutter). Hvis man ikke har ur, lærer 

man hurtigt det indre ur at kende. Da ejerne af fabrikkerne for nogle hundrede år siden satte ure op 

ved fabrikssporten og krævede, at arbejderne skulle møde præcis, var modreaktionen, at arbejderne 

stormede fabrikkerne og rev alle ure ned. Det sluttede dog med, at politi og militær slagtede mange 
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arbejdere. Men arbejderne lovede hinanden, at deres kammeraters død ikke skulle være forgæves. 

Før eller siden ville man igen kunne nøjes med det indre ur. Og så kunne man møde med 10-15 mi-

nutters præcision. Det er det, som nogle i dag kalder indianer-tid. Man mødes på en cirka-tid. Og 

man starter langsomt, så dem der kommer lidt senere også føler, at de er med. 

   Som skole synes jeg, at vi skal planlægge ud fra det indre ur, så man ikke behøver at gå med me-

kanisk ur eller mobiltelefon. Der er 16 timer i døgnet. Første time er fra 6 til 7:30. Anden time fra 

7:30 til 9 osv.  

 

Børn 
I 1600-tallet begyndte man at arbejde som 4-årig. Som 8-årig blev man betragtet som voksen. Gene-

ralerne i kongens hær var typisk 17 år. Og de fleste døde, inden de blev 30. Det skal lige sammen-

lignes med, at folk inden 1200-tallet blev lige så gamle, som vi bliver i dag. Den store dødelighed i 

middelalderen skyldtes pest og krig. 

   I dag snakker vi om, at børnearbejde er dårligt. Men det er det ikke. Hvis børnene selv kan vælge, 

vil de gerne starte med at arbejde som 4-årige – i stedet for som nu at blive parkeret et sted, hvor de 

skal vente på at blive større. De små børn vil gerne arbejde og samtidig lære at dyrke grønsager, 

lave mad, passe dyr, vaske tøj, strikke, sy en knap i, passe babyer, synge, danse og spille musik, 

lave teater mm. De vil også meget gerne høre historier fra den virkelige verden om mennesker i 

stenalderen og middelalderen, om mennesker i Afrika og Kina, om børn og unge, der skaber deres 

eget liv osv. Og des flere historier, de hører, des mere interesseret bliver de i at lære selv at læse. 

Derfor skal der være et børnebibliotek med bøger, der er så spændende, at man får lyst til at læse 

mere og mere. 

   På Gro højskole skal vi læse mange historier for børnene. Ikke fra de ligegyldige og fordummen-

de bøger, som i dag fylder mest på bibliotekerne. Vi skal udkonkurrere de computerspil, som alle 

sammen vil blege - sammenlignet af den rigdom af tanker, følelser og indsigter, der opstår ud af god 

litteratur. 

   Børnene skal selv formulere, hvad de gerne vil være med til, hvad de vil lære og hvilke arbejds-

opgaver og ansvar, de vil påtage sig.  

 

Internet 
Alle skal lære at lave hjemmeside, søge på nettet, lave video og redigere film. Jeg synes, at vi på 

Gro højskole skal lave mange små videoer om alt muligt. Det er ligesom at lære at tegne eller skri-

ve. Des mere man gør det, des bedre bliver man til det. Vi skal bruge videoerne til intern informati-

on og kommunikation. Men også ekstern, når vi vil kommunikere ud i verden.  

   Jeg synes, at vi skal deltage i et fremtidigt internationalt netværk af små internet-TV-stationer, der 

er alternativ til de nuværende medier, der ser alt ud fra en kapitalistisk og imperialistisk synsvinkel. 

Især synes jeg, at vi skal forsyne fattige landsbyer i ulandene med relevante videoer, der vil virke 

ligesom de små skrifter, der i Europa i 1500-tallet banede vej for folkeoplysning, revolution og de-

mokrati. Vi skal lave videoer med engelsk lydspor, sende til lokale aktivister, der laver lydspor på 

det lokale talte sprog – og distribuerer til landsbyerne.  

   Herhjemme er video på internettet også ved at få samme funktion som skrifterne i 15-1700-tallet, 

nemlig at det danner fundamentet for en ny revolutionær proces, hvor folk bliver forarget og rasen-

de på magthaverne, ser det nuværende samfundssystem for uacceptabelt og begynder at få tanker 

om en anden verden og et andet liv. Kursisterne på Gro højskole skal deltage aktivt i denne proces 

og bidrage til at kvalificere den, så den får mere gennemslagskraft. 

 

Afveksling 
Det spændende for kursister er, når lærerne er forskellige og underviser på forskellige måder. Det 

rare for lærere er, at man kan være sammen med andre lærere i undervisningssituationer og lære af 

hinanden. 
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Udkast til vedtægter for den selvejende institution Gro Naturlig  

 
§ 1. Navn og hjemsted 

Indtil bosætning har Gro Naturlig hjemsted på adressen Gro Naturlig, Fensmarkgade 44 1.tv., 2200 

København N. 

 

§ 2. Formål  

Stk.1. Gro Naturlig skal drive Gro Højskole.  

(a) Der skal undervises i både positive og negative aspekter af Organisk-biologisk dyrkning, Biody-

namisk dyrkning, Natural Farming, Økologisk dyrkning og Permakultur dyrkning – med både teori, 

praksis og eksperimenter samt både havebrug og landbrug. Højskolen skal så vidt muligt være selv-

forsynende med fødevarer. Der skal undervises i biodiversitet, og der skal anlægges og vedligehol-

des biotoper til vilde dyr og planter. Der skal samles og/eller dyrkes urter til forebyggende sund-

hedspleje og medicinsk brug for både planter, dyr og mennesker. 

(b) Der skal undervises i dyrkning af pil, hamp, og rug som byggematerialer - og byggeri af huse 

med letvægtskonstruktioner og selvbærende tage samt eksperimentere med andre naturmaterialer og 

konstruktioner. Højskolens huse skal opføres i løbet af en årrække på byggekurser. Der skal bygges 

boliger til gartner/landmand, lærere, landbrugselever og gæster. Så skal der bygges huse med stor-

køkken, undervisningslokale, kursist værelser, sovesal, dagligstue, lagerrum, vaske- og baderum, 

mult toiletter, stald, lade mm. 

(c) Der skal undervises i omgang og pasning af dyr. Der skal være et mindre dyrehold. Det kan væ-

re heste og ponyer, køer, får, geder, ænder, høns, hunde, katte og kaniner. Der skal være en fælles-

stald, og dyrene skal vænnes til omgang med børn. Af hensyn til børn skal køerne ikke have horn, 

og de mindre dyrearter må gerne være dværg racer. For at holde bestanden konstant, vil nogle dyr 

blive slagtet; men ellers skal der ikke være kødproduktion. Der skal undervises i at arbejde med 

trækdyr, lave smør, ost og yoghurt, forarbejde uld og skind. Små børn skal lære at passe, fodre og 

lege med de mindre dyr. Unge og voksne kan lære at ride og køre hestevogn samt lære at blive dy-

repasser. 

(d) Der skal undervises i sund mad og spændende retter, som både børn og voksne elsker at spise. 

Man lærer at lave saft og syltetøj. Og man lærer at lave urte-te og alternativ kaffe af vilde urter. 

Fællesarealer er røgfrie. 

(e) I vinter halvåret undervises i naturlig livsstil. Man producerer fodformede og ikke-strømpenød-

vendige hjemmesko og arbejdsstøvler samt trommer af langsomt garvet kind og læder, selvsiddene 

arbejdsbukser med plads til kønsdele og bagdele, T-shirts og skjorter med kiler under ærmerne, så 

de egner sig til arbejde. Der undervises i genopretning af skulder-, underlivs- og fodstilling samt 

naturlige bevægelser ved gang og vejrtrækning. Der arbejdes med opspænding af underspændte og 

slatne muskler og med afspænding af overspændte og ømme muskler. Forskellige slags teknikker 

afprøves såsom yoga, tai chi, qi gong, rebirthing, bioenergi, hu-meditation, dans  m.fl.  

(f) Der skal undervises i vores egen og andre kulturers historie, bevidstheder og folkelige traditio-

ner, så man kan lære at tage det gode til sig og fravælge det dårlige – og nå frem til at blive mere 

naturlig og oprindelig – både kropslig, mentalt, psykisk og socialt.  

(g) Der skal undervises i kommunikation og at indgå konstruktivt i et fællesskab. Fokus skal være at 

have en kropslig funderet bevidsthed, turde sige sin mening, koordinere i stedet for at beslutte samt 

turde vise sine følelser. Sang, musik, dans, teater, video og webkommunikation indgår. 

Stk.2. Aktiviteterne skal følge både månerytmen og den naturlige døgnrytme, så der er overens-

stemmelse mellem krop og læring. 

Stk.3. Gro Naturlig skal enten selv eller facilitere Ølejrbevægelsen eller Folk og Natur til at arran-

gere sommerlejre med temaer som natur, økologi, sundhed og fællesskab. 

Stk.4. Gro Naturlig skal samarbejde med folk på egnen om at skabe fællesskab og produktion af 

sunde fødevarer mm. 

Stk.5. Gro Naturlig skal hjælpe andre tilsvarende projekter i gang – og samarbejde om gensidig 

udvikling.  
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Stk.6. Gro Naturlig skal være et fristed for mennesker, der ønsker at udvikle sig til at leve på en 

oprindelig og naturlig måde i harmoni med naturen – uden bevidsthedsspaltninger, fortrængninger 

og fastlåste projektioner. Princippet er, at man er god nok, præcis som man er; men at vi hjælper 

hinanden med at udvikle os. 

Stk.7. Gro Naturlig skal arbejde for fred og retfærdighed, global solidaritet og samarbejde, stræbe 

efter social sammenhæng i forhold til integration og inklusion af forskellige samfundsgrupper, fa-

milier og personer. 

Stk.8. Alle deltagere bidrager med at udføre praktisk arbejde for at få arrangementerne til at funge-

re. Det er transport i køretøj til og fra arrangementerne for deltagere, gæster, materiel, mad og lig-

nende. Opstilling af telte, domes, skur, vandforsyning og lignende. Deltagelse i havearbejde, høst af 

grønsager og frugt. Pasning af dyr og malkning. Forarbejdning af uld og skind. Deltagelse i mad-

lavning, opvask, bagning, brygning af kaffe og te. Gravning af huller til multtoiletter og flytning af 

mult lokum. Deltagelse i affaldssortering. Nedtagning og opbevaring af materiel mm. Deltagelse i 

byggeri, vedligeholdelse og reparation af huse. Deltagelse i tøjvask, oprydning, rengøring. 

 

§3. Kurser, kursister og gæster 

Stk.1. Gro Højskole arrangerer weekendkurser, ugekurser, halvårskurser, helårskurser samt indivi-

duelt tilpassede kurser. 

Stk2. Kursister kan via repræsentantskabet være med til at udforme kursernes længde og indhold. 

Stk3. Kursister kan søge om nedsat betaling eller friplads. En del af betalingen gives som praktisk 

arbejde.  

Stk4. Gæster er velkomne til at se, høre og deltage i aktiviteter – og overnatte, hvis der er plads. 

 
§4. Repræsentantskab 

Stk.1. Alle med personlig tilknytning til Gro Højskole og Gro Naturlig har ret til at deltage og 

stemme ved repræsentantskabets møder. 

Stk.2. Repræsentantskabs møder skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel på hjemmesiden og via 

email listen for nuværende og tidligere deltagere. Indkaldelsen skal indeholde liste over de emner, 

som ønskes behandlet. På mødet kan der tilføjes øvrige emner. De konklusioner, man når frem til, 

er vejledende. 

Stk.3. På hvert møde er der mulighed for at vælge op til maksimum 3 personer til bestyrelsen. 

 

§5. Bestyrelse 

Stk.1. Bestyrelsen består af mindst 3 personer, der er fuldtidsboende og arbejdende på Gro Højsko-

len. Denne del af bestyrelsen er selvsupplerende. Derudover består bestyrelse af dem, der er valgt 

på sidste repræsentantskabsmøde, hvis nogen er valgt. 

Stk.2. Bestyrelsen ansætter og afskediger personel – og udfærdiger individuelle kontrakter med alle 

fastboende, ansatte og andre ikke-kursister. 

Stk.3. Bestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for al aktivitet. Det enkelte bestyrelses-

medlem hæfter ikke personlig for gæld eller andet – med mindre vedkommende har haft en an-

svarspådragende adfærd, dvs. at være erstatningsansvarlig for en retsstridig, tabsforvoldende hand-

ling, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.  

Stk.4. Bestyrelsen delegerer den daglige ledelse til enkelte fastansatte – herunder hvem, der med 

bindende virkning kan tegne institutionen. 

Stk.5. Alle økonomiske midler skal anbringes i højskolens bank. Alle bestyrelsesmedlemmer skal 

have mulighed for at se alle transaktioner. 

Stk.6. Regnskabsåret følger kalenderåret. Der skal udfærdiges et årsregnskab, der skal være god-

kendt af en ekstern revisor. Årsregnskabet og en årsrapport skal være offentligt tilgængeligt. 

Stk.7. Beslutninger kan træffes ved simpelt flertal, når mindst halvdelen af medlemmerne er til ste-

de, og alle er indkaldt mindst 8 dage før et bestyrelsesmøde. Beslutninger om dispositioner over fast 

ejendom og beslutning om institutionens opløsning kræver kvalificeret flertal med mindst 3/4 af alle 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutninger noteres i en beslutningsprotokol. 
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§6. Daglig ledelse 

Talsmand og daglig leder af Gro Højskole udøves af en højskoleforstander, som administrerer alle 

kurser og forhold for kursister. Forstanderen administrerer også andre aktiviteter, der måtte foregå 

på Gro Naturlig. 

 

§7. Etablering og finansiering 

Stk.1.  
Følgende stiftere skyder startkapital og materielle værdier ind i Gro Naturlig: 

- NN, kroner, materiel 

- NN, kroner, materiel 

- NN, kroner, materiel 

 

Stk.2. 
Gro Naturlig driver selv relevant virksomhed ud over undervisning - og lejer eventuelt bygninger og 

materiel til personer og virksomheder, der arbejder med målsætninger, der harmonerer med Gro 

Naturlig. 

 

§8. Vedtægtsændringer 

Stk.1. Vedtægterne kan ændres på 2 på hinanden følgende møder i bestyrelsen med mindst en må-

neds mellemrum.  

 

Stk.2. Vedtægtsændringer kan kun dreje sig om teknikaliteter og justeringer samt praktiske ændrin-

ger i forhold til historisk udvikling, samfundskrav, erfaringer og lignende. De grundlæggende idéer 

i formålet kan ikke ændres. 

 

§9. Ophør 

Beslutning om ophør af Gro naturlig skal foregå på samme måde som ved vedtægtsændringer. Alle 

værdier skal foræres til en eller flere foreninger, organisationer eller institutioner med lignende for-

mål som Gro Naturlig. 
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Tanker om udførelse af bestemmelserne i vedtægterne for Gro Naturlig 
 

§2.stk.1 

Undervisningen tilrettelægges efter principperne for de 3 læringsrum. Det ene handler om, at en 

lærer underviser og giver informationer og instrukser. Det andet er, at kursister udfører praktiske 

øvelser og arbejde. Det tredje er, at den enkelte kursist leger og eksperimenterer og bygger videre 

på det, som han eller hun allerede har erfaret, sådan at der sker en egentlig udvikling. 

§2.stk.1. (c) 

Højskolen har et lukket dyre pensionat, hvor man kan have sin kat, hund eller undulat, mens man er 

på højskole. Man sørger selv for fodring, gå tur (med snor), udluftning i løbegård mm. Det er ikke 

ideelt for dyrene; men en nødløsning, hvis man ikke kan få passet sine dyr. 

   Højskolens egne dyr udgør en fælles flok, hvor alle bor i samme stald. Dyrene går frit ind og ud af 

stalden – og frit rundt om husene. Fodring, pasning og leg med dyrene skal ske i samarbejde med 

dyrepasserne. 

§2.stk.1. (d) 
Maden er i overvejende grad vegetarisk. Hovedretterne er veganske. Kød-spisere kan 2 gange om 

ugen grille eller lave en lille kødret. Råvarerne er så sunde som muligt, sådan at de fleste allergikere 

kan spise hovedretterne; men ellers kan man også få sær-kost. Kursister med kræft kan få særlig 

megen råkost, så kræft ikke udvikler sig. Til daglig er højskolen alkohol- og sodavandsfri. Vi laver 

lækker saft og urte-teer. Rygning foregår udendørs i god afstand fra andre.   

§2.stk.1. (e) 
Vi er opdraget til at holde på os selv. Og det sker ved at vride kroppen i en zigzag-

stilling med muskelspændinger mellem hoved og bryst samt mellem bryst og underliv. 

Armene hænger unaturligt foran, så vi får ondt i ryggen. Og benene og fødderne presses 

udad, så vi bremser os selv.  

Et par gange om ugen arbejder vi med kropsfrigørelse. Målet er at opnå en fjedrende bevæ-

gelse langs rygraden og at svinge og vugge frem og tilbage med skulder og underliv, hver 

gang man går - og på hvert åndedrag. Vi arbejder primært med fri bevægelse og dans til mu-

sik. 

§2.stk.2. 

Undervisningen følger månerytmen, sådan at en ny proces starter ved nymåne, kulminerer ved 

fuldmåne og indarbejdes i bevidstheden frem til næste nymåne. Fra nymåne til fuldmåne følges 

principperne i projekt- og procesorienteret undervisning, hvor fokus er på individuelle interesser og 

ansvar for egen læring. Og fra fuldmåne til nymåne er fokus på socialisering, kommunikation, inte-

gration og spiritualitet. Der er program alle ugens 7 dage. Men der er opmærksomheds hvile på 

tredje dagen før fuldmåne og tredje dagen før nymåne. Lørdage og søndage er der kun undervisning 

i time 4 og 6. 

   Aktiviteterne følger det indre ur, sådan at man lærer det at kende – og ikke behøver at gå med ur.  

1. time 6:00-7:30. Morgenmadsholdet laver morgenmad – og forbereder frokost.  

2. time 7:30 -9:00. Vækning og morgenmad. Der er opvask kl. 8:30. 

3. time 9:00-10:30. Morgensang. Undervisning, læring, aktiviteter og lille pause. 

4. time 10:30-12:00. Undervisning, læring, aktiviteter. 

5. time 12:00-13:30. Frokostholdet gør klar; der er frokost fra kl. 12:30. 

6. time 13:30-15:00. Undervisning, læring, aktiviteter og lille pause. 

7. time 15:00-16:30. Undervisning, læring, aktiviteter. 

8. time 16:30-18:00. Aftensmad holdet laver mad. Opvask, oprydning og rengøring. 

9. time 18:00-19:30. Aftensmad. Der er opvask kl. 19:00. 

10. time 19:30-21:00. Aftensang. Undervisning, læring, aktiviteter. 

11. time 21:00-22:30. Hygge, tidlig i seng eller fest. 

12. time 22:30-24:00. Ro og godnat. 

Før og efter måltiderne er der tid til gå tur, meditere, hygge, lege mm. 
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§2.stk.7.  

Årsagen til at aktiviteterne er nævnt i formålsparagraffen skyldes juridiske årsager i forbindelse 

med eventuelle personskader. Hvis man ikke er ansat og kommer til skade, når man udfører de 

nævnte aktiviteter, dækker højskolens forsikringer ikke. Kursister bliver informeret om dette. 

§3.  

Vi ser gerne, at kursister fortsætter med at komme jævnligt. Gerne på korte eller lange kurser. Eller 

som gæster, der er interesseret i vore aktiviteter. Man betaler for mad og overnatning. 

§5.stk.2. 

Dem, der bliver i lang tid på Gro Naturligs ejendom, får udstedt en kontrakt af bestyrelsen. Det 

normale er, at man får kost, logi og lommepenge mod at deltage i det daglige arbejde. Man kan dog 

også blive ansat med en kontrakt, der giver en indkomst. 

(1) Børn 

Det økonomiske ansvar for børn påhvilet fællesskabet - i stedet for forældrene. Det drejer sig om 

transport til og fra børnehave og skole samt fritidsaktiviteter. Det drejer sig køb af tøj, computer, 

smartphone mm. Og det drejer sig om penge til udflugter, ferier, fødselsdage mm. Også penge til 

efterskole. Og endelig penge til at flytte hjemmefra. Denne økonomiske forpligtelse vokser i takt 

med, at forældrene har haft arbejde og bidraget med at skabe indkomster. Det forventes også, at 

barnet og den unge deltager i det daglige arbejde – og således får og påtager sig ansvar i overens-

stemmelse med alder og evner. 

(2) Voksne 

Når man har bidraget til at skabe indkomst, kan man få en kontrakt men en slags opsparing, sådan at 

man kan få penge til at holde ferier, tage på kurser, købe tøj og ting, flytte mm. En kontrakt kan 

ikke opsiges på grund af svigtende evner eller alder. Man kan blive til man dør; men det forventes, 

at man yder, hvad man har evner og kræfter til. 

(3) Egen virksomhed 

Det normale er, at man arbejder for Gro Naturlig. Men man kan også få en kontrakt, hvor man har 

ret til at have egen virksomhed og stadig bo her. Man kan eventuelt leje lokaler og værktøj. Egen 

virksomhed kan være at afholde kurser, udføre terapi, holde foredrag, udgive musik, holde koncer-

ter, udgive bøger, lave håndværk. 

(4) Ude arbejde 

Man kan godt have deltids arbejde eller for en kort periode fuldtidsarbejde udenfor Gro Naturlig.  

(5) Bopæl 

Hvis man får understøttelse eller tjener egne penge, betaler man en husleje. Alle hjælper med at 

bygge, vedligeholde og reparer huse – herunder boliger. Og man får en bolig, som passer til ens 

aktuelle behov – i det omfang det er muligt. Man kan ikke selv udleje værelser; men Gro Naturlig 

kan udlejer værelser.  

 (6) Kærester 

Man kan godt have en kæreste boende, selvom han eller hun ikke er aktiv i Gro Naturlig. 

(7) Opsigelse af kontrakt 

En kontrakt er gældende, uanset at der kommer nye bestyrelsesmedlemmer. En kontrakt kan ensi-

digt opsiges, hvis modparten ikke har opfyldt betingelserne i kontrakten,. Ellers kan en kontrakt kun 

opsiges, hvis der er gensidigt samtykke.  

(8) Ingen standarder 

Der er ingen standard kontrakt. Alle kontrakter er individuelle og skal tilgodese de interesser, der er. 

Når det drejer sig om landsbrugselever og praktikanter m.fl. følges de normer, der er i samfundet. 

(9) Socialt arbejde  

Beskyttet arbejde, arbejdsprøvninger, arbejde med løntilskud, flexjob, plejeordninger mm er muligt 

og skal følge gældende love og regler. 

(10)Individuelle behov 

Mennesker med stress, depressioner, fysiske, psykiske og sociale handicaps kan få særlige aftaler, 

så de kan deltage, trives og udvikle sig på egne præmisser. 
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Konklusion 
Vedtægterne er dels lavet sådan, så de passer til dansk juridisk tradition – og så de kan fungere som 

grundlag for forhandling med myndighederne om at få lov til at lave en højskole. Og dels er de la-

vet sådan, at de forhåbentlig tilfredsstiller vore behov og undgår de konflikter, som ellers ses i de 

fleste økologiske landsbyfællesskaber. 

   Det kildne problem er ejerskab. I udlandet er det helt normalt, at man etablerer sådanne projekter 

som fælleseje. Men her i Danmark er vi inficeret af andelsbevægelsen, som er en små-kapitalistisk 

tankegang, hvor man klynger sig til sin lille formue.  

   Andels- og anpartsselskaber duer ikke. Her bliver det ejere, der kæmper mod hinanden.  Forenin-

ger duer heller ikke, fordi det skal være de aktive, der bestemmer og ikke et passivt flertal. Vi skal 

finde en ny form for fælles brugsret. Og den danske lovgivning åbner mulighed for det ved at lave 

en selvejende institution.  

   Det er vigtigt, at vi udformer vedtægterne sådan, at man reelt ikke kan smide nogen ud, hvis man 

bliver uenige med dem. Hvis man forærer sin formue til projektet, skal man være sikker på, at man 

kan blive i projektet. Samtidig skal vedtægterne give mulighed for at smide nogen ud, hvis et mas-

sivt flertal vedvarende insisterer på det. Jeg tror, at jeg har udformet vedtægterne sådan, at de kan 

bruges. Men det er et udkast.  

 

 

 

 
Du skal bare blive ved (4:07) 

https://www.youtube.com/watch?v=KpOONjhOevs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KpOONjhOevs
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Tanker om jord, bygninger, dyr, installationer mm. 
 

På marken skal vi have mange forskellige store og små arealer, hvor vi demonstrerer de forskellige 

dyrkningsmetoder, såsom biodynamisk, organisk-biologisk, økologisk, natural farming og perma-

kultur. Der skal også være mange små arealer, hvor der udføres eksperimenter. Vi skal i urtepotter 

demonstrere forskelle i brug af kunstgødning, dyregødning, kompost og ingen gødning. Demonstre-

re forskellig plantevækst, alt efter hvornår man sår i forhold til månens faser. Have potter med og 

uden bakterier i jorden for at demonstrere bakteriernes rolle (og se dem under mikroskop). Demon-

strere de forskellige husdyrs sociale aktiviteter og deres funktioner i den økologiske balance. Have 

områder med frøer, padder og mange forskellige insekter – og andre områder uden – og demonstre-

re de vilde smådyrs positive indflydelse.  

   Hele arealet skal opdeles i zoner, og mellem hver zone smal der være træer og buske i striber og 

klynger og mange former. Og der skal være stier, så man kan gå rundt igennem de vilde områder fra 

zone til zone. Ind imellem skal der være bænke og små pavilloner. Hist og her et frugttræ eller en 

bærbusk, så man kan plukke lidt, når man går rundt om sommeren. Der skal også være træer og 

buske med forskellig farvede bær og blade. Masser af blomster. Af hensyn til bierne skal der hele 

tiden være nogle planter, der blomstrer. Tæt på husene skal der gennem hele sommeren på skift 

være nogle bær, som man kan plukke: jordbær, kirsebær, solbær, ribs, stikkelsbær, forårs-hindbær, 

blommer, tidlig æbler, pærer, efterårs-hindbær, efterårs-æbler. Der skal være drivhuse til tomater, 

agurker, vindruer, figner mm.  Og også drivhuse og drivbænke til tidligt grønt om foråret. 

  Der skal være markstykker med rug, hvede og havre. Med grønsager. Med græs. Med hør og hamp 

til tøj. Med pil til bygningskonstruktioner. 

   Der skal være en gennemgående byggestil. Taget skal være stråtag lavet af langstrået rug. Tag-

konstruktionen skal laves at lette pilerafter og grene. Taget skal bæres af flere sammenbundne pile-

rafter, der er gemt i murene. Murene skal laves af knust hamp og læsket kalk. De laves med en 

bræddeforskalling, og så hældes hamp/kalk i. Når det størkner, fås en mur, der er vejrbestandig og 

isolerer godt. Der skal kommes lidt farve i, sådan at de forskellige typer af huse har en speciel farve. 

Ingen søm. Der skal bruges snor, der er penslet med organisk tjære. Tagene skal have en rejsning på 

45 % af hensyn til sne og regn. Det giver indre rum med højt til taget. Nogle huse skal have første 

sal med brædder, der skal bæres af indvendige tykke stolper. Der skal være 3 huse, hvor første sal er 

til tørring af kerner fra rug, hvede og harve. Huse, hvor første sal er værelser. Der skal være domes 

af glas. Det skal dels være til varmekrævende træer, men også til cafe mm. Der skal være lærerboli-

ger, elevboliger, kursistboliger, gæsteboliger, bade- og vaskehus, dansesal, øvelokale, spisesal, un-

dervisningslokaler, grupperum, TV-studie, køkken, lager, lade, redskabsrum, stald mm.     

   Stalden skal være tæt på husene, og dyrene skal kunne gå frit ind og ud. Hver dyreart skal have 

deres plads i stalden. Markerne skal indhegnes, men dyrene kan gå frit rundt mellem husene og på 

stierne. 

   Der skal være husdyr, men kun så mange, at de har en funktion med at holde græsset nede, spise 

snegle, holde ræve på afstand, spise uønsket ukrudt, spise larver på grønsager mm. Det vil give no-

get mælk, nogle æg, noget kød og noget skind og læder. Alle dyr skal oplæres til at være børneven-

lige. Og der skal være en ridebane og en spring-kanin bane. 

   Der skal være en badesø, hvor ænderne kan boltre sig. Ved siden af en lille sauna og en badebro, 

hvorfra man kan springe ud i vandet. 

   Om sommeren er der i nogle drivhuse en sort slange, som varmer vand op til brusebad. Ellers er 

der brusebad med en håndpumpe, så det varme vand siver gennem et lag sand og renses, hvorefter 

det pumpes op igen, sådan at det samme varme vand cirkulere igen og igen, indtil man tømmer 

kredsløbet. Der skal være solceller, der oplader batterier og give 12 volt strøm til belysning, oplad-

ning af bærbar computer og mobiltelefon mm. Der skal også være cykler, hvor baghjulet er hævet 

op på en ståfod, og hvor man motionerer, mens cyklen trækker en generator, der også oplader batte-

rierne. 

   Der skal være seperationstoiletter, hvor tis løber ud i et pilerensningsanlæg, og hvor lort aflejrer 

sig i bokse, hvorfra det skal komposteres. Der skal også være mult lokummer. 
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   Der skal være håndredskaber og hesteredskaber, trækvogne mm. Der skal være værksteder til træ, 

metal, keramik, tøj, læder mm. 

   Der skal der være biogasanlæg, hvor lort og organisk affald laver gas. Det kan bruges til madlav-

ning, opvarmning af vand samt som drivmiddel til en minitraktor eller andet mekanisk redskab og 

køretøj.  

   Der skal være en mini-bus og en mini-lastbil eller stor varebil – og vi producerer selv biogas som 

drivmiddel, så al kørsel er CO
2
 neutral.  

 

Så skal der være en plads på grunden, hvor der om sommeren er sommerlejr med telte mm. Men der 

skal også være et sted, hvor der står nogle tipier og en svedehytte, og hvor der kan være en særlig 

lejr. Måske skal der også være et sted, hvor der står nogle små primitive afrikanske hytter, hvor der 

også kan være en særlig lejr. En mulighed er også et sted, hvor der i en rundkreds står træer, der er 

bøjet ind mod midten og danner nogle levende hytter. Indvendigt kan de have en ekstra mur af filtet 

uld. 

 

Principperne skal være: 

 Intet affald 

 Recirkulering og genbrug 

 Alt skal gerne have flere funktioner 

 Vi skal kunne bygge og reparere alt selv 

 

Begrænsning og kompromis 
Hvis vi for eksempel har et samlet areal på 9 hektar (ha), går de 2 ha til bygninger, parkeringsplads 

og spildevandsrensning. Så skal der være arealer, hvor der skal produceres mad til mennesker - bå-

de kursister og fastboende. Det går der 4 ha til. Så skal der være arealer til at producere byggemate-

rialer, hamp og pil. Og det går der mindst 1 ha til. Så er der 2 ha tilbage til dyr og foder. Det svarer 

til maksimal 4 stor-kreaturer – for eksempel 2 køer og 2 heste. Og så er der ikke plads til flere dyr. 

   Men så kan vi indgå kompromis’er. I stedet for at lave ost, yoghurt og flødeskum hver dag, er der 

nogle dage, hvor vi laver ost, andre dage yoghurt og andre dage flødeskum. I stedet for selv at pro-

ducere alt foder, kan vi købe noget, og så er der plads til flere dyr. I stedet for at producere al mad 

selv, kan vi købe noget. For eksempel kan vi nogle dage bage brød af økologisk eller biodynamisk 

korn, som vi har købt. Og så engang imellem bage af vores eget korn, hvor rugbrød er fuld af olier 

og kornsukker mm. Med 9 ha kan der måske også være et par ponyer, geder og/eller får. 

     

 

Fra TV-studiet 

Ud over at lave videoer til 

internet og DVD’er kan 

eller skal vi også lave en 

slags alternativ TV-avis, 

hvor der kommer en ny 

hver mandag på vores 

hjemmeside, og hvor der 

dels er nyheder fra høj-

skolen og dels interviews 

af kulturpersonligheder 

(kursister) – men også 

indslag om globale pro-

blemer og gode eksempler 

på folkelige løsninger. 
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Tanker om bevidsthed, spiritualitet og terapi 
 

Principielt skal Gro Højskole være et fristed – også for mennesker med forskellige opfattelser af 

bevidsthed, spiritualitet og terapi mm. Men der skal ikke være en praksis, hvor vi er pæne, og hvor 

vi ikke stiller kritiske spørgsmål.  

 

Alienation 
I 1400-tallet hævede europæerne sig op over det dyriske i sig selv, sådan at de fik en bevidstheds-

spaltning med et civiliseret og fornuftigt jeg i hovedet – og projicerede deres underliv uden for 

jeg’et, hvor de så har en bevidsthed, som de mener ikke er med i deres jeg. Vi har i dag mange eu-

ropæere, som hele tiden vil det gode (tanker) og være kærlige (følelser). Og det udgør så deres jeg. 

Og så har de i underlivet en bevidsthed, som altså ikke er med i deres jeg, men som indeholder vol-

delige, sadistiske og grusomme elementer. Og der er så nogle spirituelle mennesker, der mener, at 

de har særlige evner til at kontakte disse bevidstheder, som altså ikke hører til deres jeg, men som 

befinder sig i andre kulturer eller på andre planeter. Det er dog et europæisk fænomen. 

   Mange europæere har dog en smule kontakt til deres underliv, hvor de føler skam, og føler, at de 

er dårlige og onde. Og de går ind for positiv tænkning, idet de altså ikke skal tænke på det her, men 

tænke på noget oppe i hovedet, som er positivt. Og de mener, at hvis man tænker på det negative, 

som man har i underlivet, fremmer man det. Det har de ret i. Den bevidsthed, som man har, overfø-

rer man til sociale handlinger. Og når europæerne – for eksempel i krig – kommer i kontakt med 

deres underliv, udfører de socialt alt det dårlige, som de har i underlivet. 

   På Gro Højskole skal arbejde for at ophæve den europæiske spaltning. Når underlivets bevidsthed 

kobles med følelserne i brystet, ophører man med enten at være god og kærlig eller være ond og 

aggressiv. Så bliver man i stedet sjov og spændende. 

 

Reifikation 
I 1700-tallet spaltede europæerne sig i højre og venstre side, identificerede sig med den ene side – 

og projicerede den anden ud på andre mennesker. De højreorienterede identificerer sig med venstre 

side og projicerer højre side ud på de venstreorienterede. Og de venstreorienterede identificerer sig 

med højre side og projicerer venstre side ud på de højreorienterede. Den ene kropsside hader den 

anden kropsside. Og man har ikke evnen til at koble de to siders bevidstheder – og dermed har man 

mistet evnen til at udvikle sig og opbygge noget. Man er kun tilskuer – og kan i bedste fald komme 

med idéer samt kritisere modstanderne. 

   Ikke-voldelig kommunikation – også kaldet girafsprog – er et forsøg at opretholde alienationen og 

dermed tage afstand fra det dyriske i underlivet – og så skiftevis være i kontakt med forstanden 

(højre side) og følelserne (venstre side). Men man opretholdet selve den splittede bevidsthed.  

   På Gro Højskole skal arbejde for at ophæve de europæiske spaltninger. Vi skal have følelsesmæs-

sige tanker – og tankemæssige følelser. Eller anderledes udtrykt: Vi skal lade vore følelser styre 

vore tanker. 

   Aktiv lytning handler også om at opretholde en spaltning mellem højre og venstre side. Med den 

ene side lytter vi interesseret og lader som om, at taleren er klog og interessant. Imens lukker vi af 

for følelserne, som måske synes, at taleren er et vrøvlehoved og kun kommer med dumheder. 

   På Gro Højskole skal vi lære at komme med følelsesmæssige udbrud, når andre taler – og så skal 

vi vise vore ægte følelser.  

 

Deperdution 
I 1980’erne spaltede europæerne sig mellem hoved og krop – og skiftede fra at have deres jeg i hjer-

tet til at havde det i hjernen. Det har medført, at det næsten er umuligt at gennemføre de terapimeto-

der, som man brugte i 70’erne. Og der er i de senere år kommet to nye terapiformer, nemlig Access 

Bars og EFT også kaldet tankefeltterapi. De er lidt af en videreudvikling af NLP. Hvor nogle af 

terapiformerne i 70’erne handlede om at ophæve spaltningerne i bevidstheden, handler NLP, BARS 



20 

 

og EFT ikke om det. Man opretholder spaltningerne – men prøver at få det bedre med følelser og 

tanker. 

   På Gro Højskole skal arbejde for at ophæve de europæiske bevidsthedsspaltninger. Vi skal arbej-

de for, at tanker, følelser og krop hører sammen. Det er nødvendigt, hvis man vil spille an aktiv rol-

le i at ændre samfundet og være med til at redde kloden. Og det er også nødvendigt, hvis man vi 

forstå andre kulturer og lære af dem. 

 

Normer, regler og væremåde 
Det vigtigste er i praksis at vise kursisterne, hvordan man opfører sig, når man har sluppet spaltnin-

gerne i bevidstheden. Men vi kan også undervise i, hvad man gør i andre kulturer. Og så analysere, 

hvad der er godt – og hvad der er skidt. 

   Princippet for Gro Højskole er, at der kun er én regel, nemlig at der ikke er nogen regler. Regler 

hører til den europæiske splittede bevidsthed, hvor hovedet skal styre og kontrollere alt. Til gengæld 

er der nogle universelle, åndelige og kosmiske sandheder, som alle kan føle, men som ikke kan ned-

skrives i få ord. Men vi skal altid snakke om det. 

 

 
Paradis på jord (2:57) 

https://www.youtube.com/watch?v=6lrbCal9Gyo   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6lrbCal9Gyo


21 

 

Seksualkultur 
 

På en højskole på Sjælland, hvor man især underviser i ayurveda, og hvor stort set alle kursister er 

kvinder, har der i adskillige år været en mandlig rengøringsmedarbejder, som på skift jævnligt har 

bollet alle kursisterne. I København er der et undervisningscenter, som også har en højskole, hvor 

lederen i mange år har bollet ganske mange af de kvindelige kursister. På Vækstcentret i Jylland 

beskæftiger man sig meget med meditation, men rundt om centret har hundredvis af par købt huse 

og slået sig ned – og de har alle sammen en seksualkultur, hvor man skal lege sadomasochistiske 

lege, og hvor en mand skal have udløsning hver dag, og hvor en kvinde ikke må sige nej til at have 

sex med manden. I Berlin er der ZEGG kollektivet, der har lavet mange knopskydninger til øko-

landsbyer, kurser og højskoler mm. Og her er der en seksualkultur, hvor det er trygt at have en kæ-

reste, men hvor man også har behov for spændende sex med fremmede. På stort set alle danske høj-

skoler foregår der en masse sex i krogene. Som oftest giver det anledning til intriger, skænderier, 

magtklampe, bortvisninger og hierarkier, fordi man ikke snakker højt om det.    

 

Alle steder, hvor man bevidst eller ubevidst arbejder med at slippe de europæiske bevidsthedsspalt-

ninger, opstår der en mere fri seksualkultur. I mellemkrigsårene i 1920’erne var der mange sådanne 

grupper med fri sex. Og i 1960-70’erne ligeså. I 1990’erne var der her i København en tantra-kultur, 

hvor der opstod mange grupper, hvor man på forskellige måder åbnede sig for en fri seksualitet. Jeg 

var med i de fleste af disse grupper. Problemet dengang var, at seksdualiteten havde været under-

trykt, og at grupperne derfor fokuserede udelukkende på sex – og det blev dødsstødet for grupperne. 

Som terapeut lavede jeg også en del tantra-kurser, men hvor jeg fokuserede på den oprindelige 

tantra, hvor det bare handler om at slippe spaltningerne i bevidstheden. Lige for tiden er der igen 

opstået en ny tantra bevægelse i Danmark. Dels kan man mod betaling få en terapeut til at massere 

sine kønsdele. Og dels er der kurser og møder, hvor man kan rave på hinanden. Det er pakket ind i 

blomster, lækkert tøj, blød musik og tanker om guddommelig frihed. 

 

I gamle dage i vores kultur – altså inden bevidsthedsspaltningerne - samt i andre kulturer er det helt 

normalt, at man får tilbudt sex, når man er på besøg et sted, og hvor man bliver i mere end 3-4 dage.  

Det er ikke noget, der truer parforholdene, tværtimod. Når man har bollet med sådan en gæst, bliver 

man bagefter klar over, hvorfor man elsker sin kæreste, og det bliver så en styrkelse af parforholdet.  

Derfor er det normale i alle kulturer til alle tider, at man ind imellem har sex med andre end sin kæ-

reste.  

 

I Europa, hvor man identificerer den ene kropsside med sig selv og den anden med sin kæreste, fø-

ler man tomhed og jalousi, hvis kæresten har sex med en anden. I andre kulturer føler man glæde på 

kærestens vegne, når han eller hun har sex med en anden. For så ved man, at kæresten får tilfreds-

stillet et elementært behov, samt at ens parforhold efterfølgende får en optur. I Sydeuropa, i Frank-

rig og i England er det dog også helt normalt, at man har sex med andre end sin kæreste. Og i 

Frankrig er det helt normalt, at sådan en sexpartner kommer hjem på besøg og snakker med ens 

kæreste. 

 

Der er ingen, der har lyst til at komme på højskole eller slå sig ned i et kollektiv, med mindre der er 

udsigt til sex og erotik. En god højskole sørger for, at der er bollerum, kondomer, og at man snakker 

om sex og romantik. Der skal også være fester, hvor man kan danse. Og kropsterapeutiske øvelser, 

hvor man rører hinanden. 

 

Jeg synes ikke, at der skal være en kultur, hvor man udnævner en bestemt seksualitet og romantik 

for at være den rigtige. Men jeg synes, det er godt, hvis man får kendskab til mange - gerne alle - 

forskellige seksualkulturer. 

 

  



22 

 

Social kultur 
 

For tiden er der en social kultur, hvor der skal være ledere. I 1968 kom der et studenteroprør. Og da 

nye studerende i august mødte op, sad de i et lokale i flere timer, mens der intet skete. De sad og 

ventede på, at en lærer skulle dukke op. Efter frokostpause kom så en lærer. Han præsenterede sig 

selv. Og så spurgte han, hvor langt de var kommet med at planlægge, hvad der sket ske det næste 

halve år. Men de havde intet planlagt. De havde blot ventet. Det vidste læreren jo godt. Han var 

godt klar over, at der var en kultur, hvor alting rettede sig ind efter, at der skulle være en leder. Men 

ved at udeblive demonstrerede han, at sådan skulle det ikke fortsætte. De studerende skulle selv 

tage initiativer. 

 

I 1972 besøgte jeg Tvind børnekursus her i Danmark. Forældrene til børnene gik på ”Det nødvendi-

ge Seminarium” for at studere til lærer. Og det ”nødvendige” handlede om at udvikle en pædagogik, 

hvor børn ikke var undertrykte. Forældrenes børn gik så på børnekursus. Forældre og børn kunne 

være sammen i weekender; mens ellers passede forældrene deres studier, mens børnene passede 

deres skolegang og leg.     

   Der var cirka 60 børn på børnekurset og én lærer. Jeg snakkede med hende og spurgte, om det 

ikke var anstrengende kun at være én lærer til så mange børn. Men nej, hun hyggede sig rigtig me-

get. Det var kun ind imellem, at børnene sendte bud efter hende for at få noget hjælp; ellers klarede 

de det hele selv.     

   Jeg var på besøg en enkelt dag. Og jeg gik lidt rundt i bygningerne og kiggede. Så åbnede jeg en 

dør, hvor der sad 5 små børn omkring et rundt bord og snakkede. ”Nå, er du en af dem, der er på 

besøg,” spurgte de. Ja, det var jeg jo. Jeg spurgte, hvor gamle de var. Og de var 4-5 år. ”Hvad snak-

ker I om?” De sad bare og hyggesnakkede. Lidt senere kom en 9-årig pige hen til mig. ”Nu skal jeg 

vise dig rundt og fortælle lidt.” Og så viste hun mig alle faciliteterne og fortalte om alt muligt.” Det 

sværeste, de havde været ude for, var, da de skulle forklare budgettet for de mindste. De havde 

brugt en hel væg til at klistre tegninger op, der dels repræsenterede udgifter og dels penge. Men det 

var da lykkedes at få de små til at forstå det. På et tidspunkt vendte hun sig om mod mig og kiggede 

mig dybt i øjnene. Hun vidste nu, at jeg var blevet mør. Jeg stod som en lille dreng med tårer i øjne-

ne, for jeg havde aldrig oplevet nogen børn så frie og naturlige. ”Du kan jo nok se, at vi er anderle-

des end andre børn,” begyndte hun. ”Vi er ikke undertrykte og kuede. Vi er frie.” Og så fortsatte 

hun med en lille belæring, mens jeg stod og havde en stor klump i halsen og ikke kunne sige noget. 

Senere fortalte lærerinden mig, at de første 3 uger havde været én stor slåskamp, hvor alle børnene 

kæmpede mod hinanden og havde grædt. Men så begyndte de ældste at forsvare de yngste. Og hur-

tigt opstod der harmoni mellem børnene.      

   På et tidspunkt så jeg en pige og en dreng lege på en madras. Drengen lå oven på pigen – og de 

bevægede sig, som om de bollede. Og så grinte de. Det varede kun et par minutter; så var de i gang 

med en anden leg.  

   Børnekurset medførte senere, at der kom de såkaldte lille-skoler rundt om i landet. Og endnu se-

nere kom pædagogikken også ud til folkeskolen. Før kultur-revolutionen blev børnene straffet med 

spanskrør i folkeskolen, og de skulle lære salmevers udenad. Efter kultur-revolutionen indførte man 

humanisme i skolen og mente, at tryghed var forudsætningen for at kunne lære noget. Før kulturre-

volutionen var læreren i centrum, og man snakkede om undervisning. Efter kultur-revolutionen 

snakkede man om læring, og at børn skulle lære at kommunikere og tage ansvar.   

   Børnene på børnekurset besluttede selv, hvad de ville lære. Og de gik bare i gang. Ofte henvendte 

de sig til læreren eller andre voksne og fik hjælp. 

 

Når det drejer sig om lange kurser på Gro Højskole – eller på nogle fastboendes projekter – skal vi 

have en tilsvarende social kultur. Vi skal have fokus på koordination i stedet for beslutninger. Og vi 

skal have fokus på ansvar for egen læring. Der må gerne opstå mange sideløbende projekter. Og der 

behøver ikke være nogen overordnet ledelse.   
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Videoer  
 

 

 

 

 

 

 

Yoga, meditation mm. (13:11) 

https://www.youtube.com/watch?v=JP0q-6LK5UA 

 

 

 

 

 

 

 

Optimist (12:35) 

https://www.youtube.com/watch?v=EhQMU8j3Ayo 

 

 
 

 

 

 

 

Skal vi være enige? (17:22) 

https://www.youtube.com/watch?v=MmBrotZ4dzU  

 

 

 

 

 

 

 

 

De forskellige kulturers bevidsthedsstrukturer 

Afspilningsliste: 

https://www.youtube.com/playlist&list=PLBA3CE0148681B9EE 

1. Arabisk kultur (27:27) 

https://www.youtube.com/watch?v=zewcB2d13Tc 

2. Indisk kultur (11:13) 

https://www.youtube.com/watch?v=DvjXbeyETNE 

3. Kinesisk kultur (9:25) 

https://www.youtube.com/watch?v=XRS9U8Edoug 

4. Afrikansk kultur (13:18) 

https://www.youtube.com/watch?v=p974wbhwmJE 

5. Europæisk kultur (og lidt om indianerne) (11:14) 

https://www.youtube.com/watch?v=XOVH7VyNQsk 

6. Republikansk kultur (USA) (8:33) 

https://www.youtube.com/watch?v=jeXQ8rpnQjE 

https://www.youtube.com/watch?v=JP0q-6LK5UA
https://www.youtube.com/watch?v=EhQMU8j3Ayo
https://www.youtube.com/watch?v=MmBrotZ4dzU
https://www.youtube.com/playlist&list=PLBA3CE0148681B9EE
https://www.youtube.com/watch?v=zewcB2d13Tc
https://www.youtube.com/watch?v=DvjXbeyETNE
https://www.youtube.com/watch?v=XRS9U8Edoug
https://www.youtube.com/watch?v=p974wbhwmJE
https://www.youtube.com/watch?v=XOVH7VyNQsk
https://www.youtube.com/watch?v=jeXQ8rpnQjE
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Revolutionær kommunikation 

Afspilningsliste: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDE06DC21AC3F8CF0 

1. Kommunikation (19:56) 

https://www.youtube.com/watch?v=yjGNIqYN2Mg 

2. Mediestrategi (20:03) 

https://www.youtube.com/watch?v=LqpLHaw9KBg 

3. Global strategi (26:47) 

https://www.youtube.com/watch?v=2sCkun7qsZs 

 

 

 

 

 

 

 

En god gulerod – eller? (23:07) 

https://www.youtube.com/watch?v=0gadD5OtG_c  

 

 

 

 

 

 

 

Kløvergræs (6:27) 

https://www.youtube.com/watch?v=vBTNpQ9b-Wc  

 

 

 

 

 

 

 

Bakterier i jorden (6:58) 

https://www.youtube.com/watch?v=5l8tRLsSUms  

 

 

 

 

 

 

 

Kompost (14:38) 

https://www.youtube.com/watch?v=FCCM1iQzTtY  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDE06DC21AC3F8CF0
https://www.youtube.com/watch?v=yjGNIqYN2Mg
https://www.youtube.com/watch?v=LqpLHaw9KBg
https://www.youtube.com/watch?v=2sCkun7qsZs
https://www.youtube.com/watch?v=0gadD5OtG_c
https://www.youtube.com/watch?v=vBTNpQ9b-Wc
https://www.youtube.com/watch?v=5l8tRLsSUms
https://www.youtube.com/watch?v=FCCM1iQzTtY
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Permanent kultur for jordbrug (22:01) 

https://www.youtube.com/watch?v=ilfJ7q-MrGY  

 

 

 

 

 

 

 

Opbygning af livet i jorden (1:11) 

https://www.youtube.com/watch?v=ShTw0freBfM 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 bud fra skovkanten 

Afspilningsliste: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd2RzdS5ajYp6TykpkLMEFxcscaXg3fG3 

1. Vi skal forsyne os selv (2:28) 

https://www.youtube.com/watch?v=61NRLC8cf30 

2. Spis kun lidt kød (3:54) 

https://www.youtube.com/watch?v=h7bW7Mryo2g 

3. Fællesskab og fælleseje (2:09) 

https://www.youtube.com/watch?v=nzo8YQZ9B7A 

4. Vi skal arbejde for hinanden (1:08) 

https://www.youtube.com/watch?v=X5AWiEE26_U 

5. Børn og unge (2:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=K87N6i1NBII 

6. Levende jord og sund mad (3:35) 

https://www.youtube.com/watch?v=-42uvvu2YR8 

7. Slip spaltningerne i bevidstheden (3:47) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Snnt1M_XhU 

8. Hold op med at zappe rundt (1:51) 

https://www.youtube.com/watch?v=S3CRmUva0KA 

9. Opbyg kollektiv bevidsthed (2:27) 

https://www.youtube.com/watch?v=soChE7rvm18 

10. Koordinere kontra beslutte (4:27) 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz4G9tdvhmc 

https://www.youtube.com/watch?v=ilfJ7q-MrGY
https://www.youtube.com/watch?v=ShTw0freBfM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd2RzdS5ajYp6TykpkLMEFxcscaXg3fG3
https://www.youtube.com/watch?v=61NRLC8cf30
https://www.youtube.com/watch?v=h7bW7Mryo2g
https://www.youtube.com/watch?v=nzo8YQZ9B7A
https://www.youtube.com/watch?v=X5AWiEE26_U
https://www.youtube.com/watch?v=K87N6i1NBII
https://www.youtube.com/watch?v=-42uvvu2YR8
https://www.youtube.com/watch?v=6Snnt1M_XhU
https://www.youtube.com/watch?v=S3CRmUva0KA
https://www.youtube.com/watch?v=soChE7rvm18
https://www.youtube.com/watch?v=Mz4G9tdvhmc

