Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Biodynamisk vinterseminar
om næring, der giver kræfter til handling
Lørdag den 19. januar 2019
på KullerupKurser ved Nyborg
Biodynamisk dyrkning er en konkret og praktisk metode til at udvikle sundheden og livskræfterne i
muld, mad og mennesker. Og det er mere end det: det er en helhedsorienteret holdning til
jordbruget og hvad det man gør betyder for jorden, planterne, dyrene, mennesker på og omkring
de enkelte jordbrug. I den sammenhæng har også de sociale aktiviteter på gården stor betydning.
På årets vinterseminar vil vi belyse flere aspekter af
det biodynamiske helhedssyn, der bygger på Rudolf
Steiners antroposofi: menneske-natur-relationer,
fødevarekvalitet til nutidens og fremtidens behov,
gården som socialt mødested, motivation for at
dyrke biodynamisk og eksempler på biodynamisk
dyrkning i flere andre lande.
Det bliver en dag med oplæg, samtaler, bevægelse
og sang – og det gode værtskab hos Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner på KullerupKurser.
Tag venligst indesko med
9.00 Ankomst, kaffe, morgenbrød
9.45 Velkomst, sang og kort om programmet
10.00 Biodynamisk dyrkning er for mig både praktisk, spirituelt og socialt
v/ Karl Henning Mikkelsen
10.30 pause
10.45 Samspillet mellem menneskets udvikling og korn- og græsformer
igennem de forskellige kulturperioder. Kan vi finde en biologiskdynamisk tilgang til at arbejde levende videre med planterne? Hvor står vi
nu som mennesker? Og hvilke planteformer kan hjælpe os videre i udviklingen?

v/ Tina Hansen

12.00 Samtaler i grupper om Tinas oplæg
12.30 frokost
13.30 Min motivation for at dyrke biodynamisk v/ Margith Bjerre, Labøllegård på Fyn
14.00 Eurytmi v/ Erik Frydenlund eller korsang v/ Simon Jung Christensen (valgfrit)
15.00 kaffepause
15.30 ”Vi dyrker ikke alene muld og mad, men også mennesker” - Sociale aktiviteter på
biodynamiske jordbrug v/ Mille Renee Larsen og Klaus Loehr-Petersen
16.00 Frikøb af Nørregård og visioner for
udvikling af flere sociale aktiviteter på gården v/
Elke Bliese, Bernhardshus
16.30 pause
16.45 Eksempler på biodynamiske Demeterprojekter rundt om i verden v/ Cornelia
Hauenschild, Demeter Internationals sekretær i
Danmark
17.30 Informationer om kommende
biodynamiske aktiviteter
17.45 Kursusafrunding
18.00 Aftensmad
(ret til ændringer forbeholdes)

Seminaret holdes i forsamlingshuset i Kullerup, Kullerup Byvej 1, 5853 Ørbæk.
Kursuspris:
750 kr. inkl. moms for medlemmer af Foreningen for Biodynamisk jordbrug.
For ikke-medlemmer 785 kr.
Beløbet bedes indbetalt ved tilmelding på foreningens konto: 8401 0001100215 mærket
”Vinterseminar 2019”. Kvittering tilsendes (hvis ønsket) eller udleveres på kurset.
Tilmelding snarest (plads efter først-til-mølle) og senest 15. januar 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.

