
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 

 

 

Seminar  

om biodynamisk kvalitet  

i muld, mad og mennesker 
søndag den 13. marts 2022 på Danakilde ved Give 

 

På dette seminar sætter vi fokus på forskellige aspekter, der indgår i det biodynamiske arbejde 

med at skabe kvalitet ved at styrke sundheden og livskræfterne i muld, mad og mennesker.  

Seminaret skulle have være holdt i Kullerup den 15. januar, men måtte udsættes på grund af 

coronarestiktionerne. Det bliver i stedet holdt den 13. marts på Danakilde kursuscenter ved Give, 

tæt på Rørbæk Sø. Læs om stedet på www.danakilde.dk  

På årets seminar vil vi belyse flere aspekter af det biodynamiske helhedssyn, der bygger på Rudolf 

Steiners antroposofi: menneske-natur-relationer, fødevarekvalitet til nutidens og fremtidens 

behov og motivation for at dyrke biodynamisk.  

Det bliver en dag med oplæg, samtaler, bevægelse og sang – og det gode værtskab hos Rebekka  

og Torsten Rye Petersen på Danakilde Kursuscenter og B&B 

 

Program 

  9.00 Ankomst, kaffe, morgenbrød 

  9.45 Velkomst, sang og kort om programmet  

10.00 Honningbiens betydning for at tilføre Jeg-kræfter til landbruget og mennesker  

            v/ jordbrugsteknolog og biavler Erik Frydenlund 

11.00 Kvalitet – fra vitaminer til landbrugsindividualitet v/ Ph.d. Jens-Otto Andersen 

12.00 Gruppesamtaler om temaet biodynamisk kvalitet 

12.45 Frokost 

 

http://www.danakilde.dk/


14.00 Avlerpræsentation: Vores erfaringer med omlægning til biodynamisk drift v/ Bente og  

           Karsten Kjærgaard, Livø Avlsgård, Livø 

14.30 Eurytmi v/ Erik Frydenlund 

15.30 Kaffe 

16.15 Husdyrenes betydning for jordens frugtbarhed og vor fødevarekvalitet v/ frugtavler Verner     

           Andersen 

17.00 Avlerpræsentation: Glæder og udfordringer ved at dyrke og sælge biodynamiske produkter  

           v/ Chriss Hedeager, Hedeagergård, Ølgod 

17.30 Opsamling, afrunding 

18.00 Aftensmad 

 

(ret til ændringer forbeholdes)  

 

Forplejningen er vegetarisk af biodynamiske og økologiske råvarer.  

Ved særlige behov: kontakt foreningen i god tid. 

 

Tag venligst indesko med  

Seminaret holdes på Danakilde Kursuscenter og Bed and Breakfast, Rørbækvej 13, 7323 Give. 

Danakilde ligger lige ved Rørbæk Sø med en meget flot og varieret natur. 

Hvis man ønsker at overnatte på stedet, bedes man kontakte www.Danakilde.dk direkte.  

Kursuspris: 

650 kr. inkl. moms for medlemmer af Foreningen for Biodynamisk jordbrug.  

For ikke-medlemmer 700 kr. Studerende 350 kr. Om mulighed for tilskud: kontakt foreningen 

Beløbet bedes indbetalt ved tilmelding på foreningens konto: 8401 0001100215 mærket ”Seminar 

2022”. Kvittering tilsendes (hvis ønsket) eller udleveres på kurset. 

 

Tilmelding snarest (plads efter først-til-mølle) og senest 5. marts til foreningen på 

biodynamisk@mail.tele.dk eller 65 97 30 50. Tilmelding er bindende.  

Ved afbud senest 2 døgn før refunderes halvdelen af beløbet. 

 

Med venlig hilsen 

 

f. bestyrelsen i Foreningen for Biodynamisk Jordbrug  

Marianne Jung Christensen og Klaus Loehr-Petersen 

 

Seminaret er støttet af projektmidler fra Fonden for økologisk landbrug  

http://www.danakilde.dk/
mailto:biodynamisk@mail.tele.dk

