Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Biodynamisk januar-kursus 2013

Om det væsentlige i grundlaget
for biodynamiske dyrkning og fødevarer
Lørdag den 19. januar på KullerupKurser ved Nyborg
Meget af det praktiske arbejde i det biodynamiske jordbrug er som i det økologiske, men
brundlaget er et andet. Biodynamisk jordbrug bygger på en erkendelse af, at ”der er mere
mellem himmel og jord” end naturvidenskaben beskæftiger sig med. Dette mere er reelt det
vigtigste: de levende, væsensagtige kræfter i kosmos og deres skabende aktiviteter i naturen.
Det er begreber vi ikke bruger så ofte i hverdagen, og som kan være krævende at forstå og
forholde sig til. Men de giver kun mening, hvis vi forholder os til dem og sætter dem i relation
til den praktiske landbrugsdrift.
Det er baggrundet for emnerne på denne vinters januarkursus,
hvor vi vil belyse nogle af de ”dybere” spørgsmål og have tid til en
samtale om dem.
Kurset er for alle, der er interesseret i biodynamisk dyrkning og
fødevarer.
Dagens program:
Fra kl. 9.00 Ankomst, kaffe/te med brød
Kl. 10.00
Velkommen, indledning v/ Klaus Loehr-Petersen
Kl. 10.15
Om det erkendelsesmæssige grundlag for den biodynamiske dyrkningsform. En
ny videnskab om det levende v/ Jakob Andersen. Oplæg og samtale
Kl. 11.15
Pause
Kl. 11.30
Elementarvæsener, hvad betyder de for naturen, landbruget og os – og hvad er
vores opgave i relation til dem? v/ Eigil Rasmussen. Oplæg og samtale
Kl. 13.00
Frokost
Kl. 14.00
Min motivation for at dyrke biodynamisk v/ Chris Hedeager, Ølgod
og Niels Ole Knudsen, Møn
Kl. 14.45
Eurytmisk intermezzo v/ Erik Frydenlund
Kl. 15.15
Kaffe/te-pause
Kl. 15.45
Hvad er den dybere forbindelse mellem biodynamisk dyrkning, ernæringskvalitet og menneskets udvikling? v/ Jens-Otto Andersen. Oplæg og samtale
Kl. 16.45
Orientering om det biodynamiske arbejde i Norge og projekt ”Biodynamisk
Initiativ for Næste Generation i Norden” (www.bingn.org) v/ Idun Leinås og
Laura Klemme, Biodynamisk Forening, Norge
Kl. 17.30
Nyt om præparatarbejdet/forskningen v/ Klaus, Erik og Jens-Otto
Kl. 18.30
Aftensmad
Praktiske oplysninger:

Kursuspris 525 kr. + moms (656 kr. inkl. moms) alt inkl. for medlemmer af Biodynamisk
Forening, 575 kr. + moms (718 kr. inkl. moms) for ikke-medlemmer.
Medlemskab af foreningen: kontakt os venligst eller tilmeld på www.biodynamisk.dk
Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Merkur regnr. 8401, konto 1100215 mærket
”Kullerupkursus 2013”
OBS: Tilmelding snarest (plads efter først-til-mølle) og senest 12. januar til foreningen
på biodynamisk-forening@mail.tele.dk eller tlf. 86 19 94 45 eller 65 97 30 50
Kullerup Kurser (kendt som Kulleruphøjskolen) ligger i landsbyen Kullerup, 6 km vest for
Nyborg. Se nærmere på www.kullerup.dk
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