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Biodynamisk vinterseminar  
om  

livskræfter og udvikling af lægeplanter,  
 nye kornarter og kvaliteten af gødningen  
 

Lørdag den 21. januar 2017 ved KullerupKurser ved Nyborg 
 
 
Bio-dynamisk betyder livs-kraft. Hvad det betyder, kan både være let og vanskeligt at forstå. Let, 
fordi vi umiddelbart kan opleve, om noget levende virker livskraftigt: sund, energisk, ’vågen’. Det 
er nemmere at registrere hos mennesker og dyr end hos planter og jord, men det er nok mest et 
spørgsmål om opmærksomhed og træning.  
Det er vanskeligere at forstå, hvad denne livskraft er. Det er et emne for et livs-studie. I det 
biodynamiske jordbrug arbejder vi praktisk med livskræfterne: vi bestræber os på at styrke dem, 
samarbejde med dem og lede dem. For at styrke livet og sundheden i muld, mad og mennesker. 
Det gør vi ikke mindst ved hjælp af de biodynamiske præparater.  
 
På dette seminar sætter vi fokus udvikling af livskræfter og 
ernæringskvaliteten af lægeurter til antroposofisk medicin og af 
kornarter og måske græsser, der kan ernære mennesket i fremtiden. 
Og af kvaliteten af det, der i høj grad er grundlaget for dette arbejde, 
nemlig gødningen.  
Der bliver også i år præsentation af biodynamikere, der vil fortælle 
om deres motivation for og arbejde med at dyrke biodynamisk. Plus 
tid til samtalegrupper, eurytmi og ikke mindst at mødes. 
 
Seminaret holdes som tidligere år i forsamlingshuset ved KullerupKurser, 6 km. vest for Nyborg. 
Hanne og Ingolf sørger for en hjertelig atmosfære og fin forplejning. 
 
Program: 
  9.00 Ankomst og morgenmad og gode samtaler 
  9.45 velkomst, orientering og morgensang 
10.00 Vores dyrkning og forarbejdning af lægeurter til især Allergicas 
homøopatiske medicin v/ Hans Peter Abrahamsen, Mercurialis     
10.50 Kort pause    
11.00 Hvordan kan det biodynamiske jordbrug udvikle nye 
ernæringskvaliteter til mennesker i tiden? Særligt med fokus på 
livskræfter i korn, græsser og lysrod v/ Tina N. Hansen, Foreningen 
Artemisia 
12.15 samtale i grupper om emnerne 
12.45 fælles refleksion efter samtalerne 
13.00 frokost 
 



 
 
 
14.00 På Strandhøj har vi køer og mejeri – og dyrker livskvalitet for mennesker 
med særlige behov v/ Axel Simonsen, Marjattas gård Strandhøj,  
14.20 Vores erfaringer og planer med biodynamisk dyrkning og salg af mel på 
Skærtoft Mølle v/ Jørgen Bonde, Skærtoft Mølle 
14.40 Eurytmisk bevægelse v/ Erik Frydenlund 
15.30 kaffepause 
16.00 Biodynamikere igen – på et lille jordbrug med får og høns v/ Mai-Britt og 
Frank Jensen 
16.20 Stor tilslutning til den nordiske biodynamiske uddannelse BINGN. 
Orientering v/ Oliver Schouw 
16.35 kort pause 
16.45 Præparering af gylle og ajle – kort om anbefalinger og erfaringer v/ Klaus 
Loehr-Petersen  
17.00 Gruppesamtaler med udveksling af  
erfaringer med behandling af gylle og ajle 
17.45 fælles sammenfatning fra grupperne 
18.05 Opsamling på seminaret og evt. meddelelser 
18.15 aftensmad 
Derefter slut. 
 
 
 
Praktiske oplysninger: 
 
Seminaret holdes 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 alt inklusiv:  675 kr. inkl. moms for medlemmer af Foreningen for Biodynamisk 
Jordbrug.  
For ikke-medlemmer 710 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 ”Vinterseminar 2017”. Kvittering tilsendes (hvis ønsket) eller udleveres på kurset  
 
Tilmelding snarest (plads efter først-til-mølle) og senest 17. januar til foreningen på biodynamisk-
forening@mail.tele.dk eller tlf. 86 19 94 45 eller 65 97 30 50  
 
Tilmelding er bindende. Ved afbud senest to døgn før refunderes halvdelen af beløbet. 
 
Med venlig hilsen 
 
f. foreningen 
 
Marianne Jung Christensen 
Anke Stubsgaard 
Klaus Loehr-Petersen 
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