
 
 

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 

 
 

Biodynamisk vinterseminar 
med fokus på 

de biodynamiske præparater som fysiske midler til formidling 
af kosmiske kræfter i jordbruget. 

Desuden præsentation af 3 nye avlere  
og beretning om biodynamisk dyrkning i Kina 

 

Lørdag d. 20. januar 2018 ved KullerupKurser ved Nyborg 
 
 
I disse er år der en stigende interesse for jordens frugtbarhed, også blandt økologiske og konventionelle 
landmænd. Det har siden begyndelsen været et grundtema i den biodynamiske forståelse af jordens liv og 
dynamik – ikke alene i form af muld og mikroorganismer, men i særlig grad fordi humuslaget er 
forbindelsen mellem himmel og jord. I denne proces er de biodynamiske præparater af største betydning. 
De formidler de kosmiske kræfter til jorden og afgrøderne. Derfor spiller præparaterne en afgørende rolle i 
at styrke jordens og planternes livskræfter og dermed vores fysiske og åndelige sundhed. 
Der er internationalt særligt fokus på de biodynamiske præparater i 2017 og ´18, bl.a. på 
landbrugskonferencen (’Tagungen’) på Goetheanum i Schweiz i februar.  
 
 
 Program:  
  9.00 Ankomst og morgenmad og gode samtaler  
  9.45 Velkomst, orientering og morgensang  
10.00 For en dybere forståelse af kompostpræparaterne. Præparatplanternes egenskaber og de  
           tilhørende organer, v/ Thomas Lüthi, Demeter International, Sverige  
11.30 Kort pause  
11.45 Mine praktiske erfaringer med markpræparaterne v/ Birthe Holt, gartner ved Hertha   
           Levefællesskab, Galten 
12.15 Samtale i grupper om emnerne  
13.00 Frokost  
14.00 Præsentation af Strynø Frugtplantage v/ Mette Meldgaard, Strynø 
14.30 Præsentation af Knuthenlund Gods v/ Susanne Hovmand-Simonsen, Stokkemarke 
15.00 Kaffepause  
15.30 Eurytmisk bevægelse v/ Erik Frydenlund 
16.15 Den biodynamiske udvikling i Kina v/ Thomas Lüthi 
17.00 Kort pause 
17.15 Præsentation af vores gård v/ Bjarne Schaldemose Reibke, Veflinge 
17.45 Opsamling på seminaret og evt. meddelelser  
18.00 Aftensmad  
 
Derefter slut. 



 
Thomas Lüthi er præsident i Demeter International og tidligere leder ved den biodynamiske uddannelse på 
Skillebyholm, Järna i Sverige samt tidligere medlem af lederteamet for landbrugssektionen ved Goetheanum i 
Schweiz. Han er dansk gift og taler et letforståeligt svensk/dansk. 
 
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   
 
HUSK indesko og notatmateriale 
 
Kursuspris alt inklusiv: 725 kr. inkl. moms for medlemmer af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.  
For ikke-medlemmer 760 kr.  
Beløbet bedes indbetalt inden kurset på foreningens konto i Merkur regnr. 8401, konto 1100215 mærket 
”Vinterseminar 2018”. Kvittering tilsendes (hvis ønsket) eller udleveres på kurset  
 
Tilmelding snarest (plads efter først-til-mølle) og senest 16. januar til foreningen på biodynamisk@mail.tele.dk 
eller tlf. 65 97 30 50 eller 86 19 94 45. 
Tilmelding er bindende. Ved afbud senest to døgn før refunderes halvdelen af beløbet. 
 

http://www.kullerup.dk/

