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VI ER ALLE AVHENGIGE AV AT DET ER NOEN SOM VIL BLI BØNDER.
De fleste av oss er blitt mer og mer bevisst på hva slags mat vi spiser,
hvordan den er dyrket, hvordan kommer fra og hvordan den er blitt behandlet
underveis. Dette er noe av det mest gledelige i vår tid og se hvordan de
yngre generasjoner blir mer og mer bevisst på dette, ikke bare som ideer men
i handling. Mange som leser dette kjenner til Oslo Kooperativ, der er det lange
ventelister for medlemskap, det er rett og slett problemer å skaffe nok varer til
alle som vil!. Dette gjelder både økologiske og biologisk dynamiske produkter.
Hvem er det som vil bli bønder - et yrke hvor man ikke akkurat kan ta med
seg mobilen nå man melker, eller laste ned en app som overtar å måke møkk
eller luke ugress, dette er hardt fysisk arbeid.
FORTVIL IKKE – DE FINNES!
BINGN – 3 årig praksisbasert utdanning innen biologisk dynamisk landbrukstartet opp i februar 2014 med 12 studenter fra de nordiske landene.
Etterspørselen er stor og vi vurderer å starte nytt kull allerede februar 2015.
Studentene følger 5 seminar fordelt utover hele året på forskjellige steder i
Norden. Godt kvalifiserte lærer fra det nordiske biodynamiske miljøet stiller
gjerne opp som lærere, her er mye som skal undervises i for å kunne ta
ansvaret for en gård. Jordsmonn, plantelære, økonomi, eieformer,
meteorologi, astronomi, maskinlære…….
Det spørs om det ikke hadde vært sundt hvis v alle tok en slik utdanning, for
virkelig å forbinde oss med jorden. Å kultivere, foredle jorden er blitt gjort
gjennom hele menneskets historie og er viktigere enn noen sinne; å bli klar
over hva som er under våre føtter. Man kan nesten bli religiøs av å tenke
lenge på dette; få opplevelsen av jorden som et eget vesen.
BINGN TRENGER VENNER – TRENGER DEG!
Utdanningen er under oppbygning og det tar tid å få en offentlig
anerkjennelse, foreløpig er den juridisk forankret i Biologisk-dynamisk
Forening i Norge. Vi har vært så heldige å bli storsinnet støttet av enkelte
stiftelser i inn- og utland, så nå er det første studieåret i boks.
Er du interessert i å støtte BINGN og disse unge fremtidens bønder med en
månedlig sum eller et engangsbeløp, så gleder alle hjerter seg, ikke minst
fremtidens hjerter. Vi ønsker å bygge opp en vennekrets.
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