
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 

 

 

Jordbrug med himmel og jord 
Vinterseminar om 

Køer, klima og kulstof  

– og spirituelle aspekter af biodynamisk jordbrug 
 

Lørdag den 25. januar 2020 Kl. 9 – 18/19 *)  

KullerupKurser, Kullerup Bygade 2A, 5853 Ørbæk 

 

 

På dette vinterseminar ser vi på forbindelser mellem det biologiske (bio) og de formende 

(dynamiske) kræfter i bio-dynamisk jordbrug. Fra forskellige vinkler, bl.a.  

o hvad betyder husdyr for jordens biologiske og dynamiske liv?  

o hvorfor virker de biodynamiske præparater så godt i forhold til kulstof og klima?  

o hvordan kan vi arbejde med de dynamiske kræfter i jordbruget?  

 

Det biodynamiske jordbrug er det måske mest moderne, effektive og fremtidsorienterede i 

forhold til balance og sundhed i muld, mennesker, klima og biodiversitet. Det viser praktiske 

erfaringer og videnskabelige resultater. I snart 100 år har jordbrugere arbejdet ud fra en 

antroposofisk/spirituel helhedsforståelse for sundhed og sammenhæng i ’det hele’: fra mineraler 

og mikroorganismer til planter og planeter. Midt i dette ’hele’ står mennesket med sin indsigt, 

evner og skabertrang i en formidlende rolle. Spirituelle aspekter er vigtige som inspiration og 

forståelsesnøgle til det bio-dynamiske, der er meget mere end det biologiske/fysiske, som vi kan 

måle og veje. Den dynamiske del, de formende kræfter, kan ikke måles, men man kan se og måle 

deres virkninger i det fysiske. Det arbejder biodynamiske jordbrugere og forskere med – og det er 

endnu mere nødvendigt nu og i fremtiden end det var for 100 år siden.  

Program: 

Fra kl. 9.00 Ankomst, morgenbrød og kaffe 

9.45 Velkomst, orientering og sang 

10.00 Planterne kan lave humus og frugtbar jord. Hvordan og hvad betyder det for 

landbrugsindividualiteten og klimaet. v/ Erik Frydenlund  

10.45 Nogle aspekter af koens betydning for Jorden og mennesket - kulturhistorisk og 

åndsvidenskabeligt belyst v/ Kirsten Larsen 



 

11.15 Gruppesamtaler om emnerne 

12.00 Frokost 

13.00 Resultater fra præparatforskningen i relation til klima og kvalitet v/ Klaus Loehr-Petersen 

13.45 Spirituelle aspekter i vores arbejde med at dyrke grøntsager og mennesker v/ Sjak Boot 

14.30 Eurytmi v/ Erik Frydenlund eller korsang v/ Simon Jung Christensen (valgfrit) 

15.30 Kaffepause 

16.00  Avlerpræsentation 

16.30 Oplæg om foreningens fremtidige virke v/ Günther Lorenzen.  Efterfulgt af samtale og 

idéudveksling 

17.45 Afrunding 

18.00 Aftensmad *)  

19.00 Farvel og god hjemtur 

 

Praktiske oplysninger: 

Seminaret holdes i forsamlingshuset overfor KullerupKurser. Kullerup ligger ca. 6 km vest for 

Nyborg. 

Begrænset deltagerantal. Hurtig tilmelding anbefales.  

Tilmelding til Marianne Jung Christensen på biodynamisk@mail.tele.dk  

Husk venligst indesko 

Maden er vegetarisk. Ved særlige behov: kontakt venligst Hanne Kudsk, KullerupKurser på tlf 61 50 

54 31 nogle dage i forvejen.  

Pris: 650,- for medlemmer af Foreningen (685,- kr. for ikke-medlemmer). 345, - kr. for 

studerende/landbrugselever.  

*) Aftensmad 125,- kr. (ens pris for alle, dvs. hhv. 775,- kr / 810,- kr. / 470,- kr. )  

Bedes betalt til konto i Merkur 8401 000 1100215 mærket Vinterseminar 

 

 

På gensyn den 25. januar. 

Med venlig hilsen 

f. Foreningen 

Marianne Jung Christensen og Klaus Loehr-Petersen 
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