Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Biodynamisk vinterkursus
for avlere og forbrugere
den 17. januar 2015
Foreningens kursusdag i januar er blevet en god tradition med mange deltagere, og den fortsætter
vi lørdag den 17. januar kl. 9.00 / 10.00 – 19. 00
Kurset holdes i forsamlingshuset i Kullerup ved Nyborg. Hanne Kudsk og Ingolf Plesner er vores
værter, så vi er i gode hænder og rammer.
Kurset er for alle med interesse for at få en dybere forståelse af sammenhænge mellem de
biologiske og dynamiske elementer i jordbruget, naturen, i os mennesker og de fødevarer, vi
spiser.
Programmet byder på oplæg og tid til samtale om
husdyrenes betydning – og vores relationer til dem.
Det er velkendt hvad de giver til os og jordens muld
og sundhed, men hvad kan vi give til deres sjælelige
udvikling? Det er et vigtigt spørgsmål i et biodynamisk
jordbrug.

Dyrenes foder har betydning for deres sanseoplevelser og
sundhed. Foderets indhold af bitter- og garvestoffer er vigtig for
både deres fordøjelse, vækst og drikkeevne – og dermed deres
livskræfter. Det er en overset faktor, der vil blive belyst.
Kompostering af gødning og plantedele er et fundament i det
biodynamiske jordbrug. Ny oplysninger og praktikeres
erfaringer er den del af programmet på dette kursus.

9.00 Ankomst og kaffe, te og brød
10.00 Velkomst og orientering om dagens program v/ Klaus
10.15 Bitterstoffer og garvestoffer i foderet – en overset faktor for dyrenes evne til at drikke vand
nok og deres sundhed generelt (og stoffernes betydning for vores helbred) v/ Klaus Sall, biolog og
forsker
11.00 Pause
11.15 Aerob eller anaerob kompostering – er det spørgsmålet? Er den tyske forsker Walter Wittes
metode (mikrobiel carbonisering) den bedste eller blot én måde? Teori og erfaringer fra praksis.
Hvad var R. Steiners beskrivelser og anbefalinger om kompostering? v/ Martin Beck, konsulent i
Økologisk Landsforening
Samtale om erfaringer med kompostering
12.30 Frokost

13.30 Mit samarbejde med hønsene og deres gruppesjæl v/ Karin Petersen, Birkelund Æg
Samtale i grupper om vores (landmænds og forbrugeres) syn på/relationer til dyr i landbruget.
Fælles samtale om emnet
15.00 Pause
15.30 Eurytmisk intermezzo v/ Erik Frydelund
16.15 Min motivation for at dyrke biodynamisk – og
erfaringer med ’ holistisk afgræsning’ for studene v/ Leif
Rørbye, Barrit
17.00 Sådan har vi udviklet vores biodynamiske dyrkning på
Barritskov v/ Svend Daverkosen, driftsleder i Aarstidernes
landbrug
17.50 Afrunding af kurset
18.00 Aftensmad
Ret til ændringer forbeholdes.

Praktiske oplysninger:
Kurset holdes lørdag den 17. januar i forsamlingshuset i Kullerup Kullerup Byvej 1, Kullerup,
5853 Ørbæk. Det ligger overfor KullerupKurser ved landsbyen Kullerup, ca. 6 km vest for Nyborg.
Se nærmere på www.kullerup.dk
Kursuspris: 625 kr. inkl. moms for medlemmer af Biodynamisk Forening. For ikke-medl. 675 kr.
Medlemskab af foreningen: kontakt os venligst eller tilmeld dig på www.biodynamisk.dk
Beløbet bedes indbetalt inden kurset på foreningens konto i Merkur regnr. 8401, konto 1100215
mærket ”Vinterkursus 2015”
Tilmelding snarest (plads efter først-til-mølle) og senest 12. januar til foreningen på biodynamiskforening@mail.tele.dk eller tlf. 86 19 94 45 eller 65 97 30 50
Tilmelding er bindende. Ved afbud senest to døgn før refunderes/eftergives halvdelen af beløbet.
Kurset afholdes med støtte fra projektmidler fra ’Promilleafgiftsfonden for landbrug’
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