
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 

 

 

Seminar  

om biodynamisk kvalitet  

for muld, mad og mennesker 
lørdag den 14. januar 2023 på Rødegård i Knebel 

 

Foreningens vinterseminar har fokus på, hvordan biodynamikere arbejder med at styrke 

sundheden og livskræfterne i muld, mad og mennesker.  Vi vil belyse flere aspekter af det 

biodynamiske helhedssyn, der bygger på Rudolf Steiners antroposofi: menneske-natur-relationer, 

fødevarekvalitet til nutidens og fremtidens behov og eksempler på sociale og kulturelle aktiviteter 

på biodynamiske landbrug. Desuden præsentere nye resultater af forskning i de biodynamiske 

dyrkningsmetoder. 

Det bliver en dag med oplæg, samtaler, erfaringsudveksling og sang – i de gode faciliteter på 

kursuscentret Rødegård i Knebel på Djursland.  

 

Program 

  9.00 Ankomst, kaffe, morgenbrød 

10.00 Velkomst, sang og kort om programmet  

10.15 Baggrunden for R. Steiners foredrag om jordbruget, kaldet Landbrugskurset, og dets 

betydning for fremtidens landbrugsudvikling og ernæringskvalitet v/ landmand Günther Lorenzen  

11.00 Pause 

11.15 Gruppesamtaler om markering af 100 året for Landbrugskurset 

12.00 Vi har omsorg for jorden og for mennesker på Nørregård/ Bernards Hus - om pædagogik og praksis i 

sammenarbejdet med mennesker med særlige behov og hvad landbruget kan i forhold til det. v/ leder Elke 

Bliese 



 

 

12.45 Frokost 

14.00 Avlerpræsentation: Vores motivation for at dyrke biodynamisk – og erfaringer efter de 

første par år v/ Gitte og Bo Fritz Glöde, Båstrup Skovgård  

14.45 Nye resultater af forskning i biodynamisk dyrkning v/ projektleder Klaus Loehr-Petersen  

15.30 Kaffepause 

16.00 Bevægelse og sang 

16.30 Avlerpræsentation: Biodynamisk landbrug med plads til kulturaktiviteter og international 

udveksling v/ Birgit Madsen og Per Uglebjerg, Bakkedalen 

17.15 Nyt fra Demeterforbundet og BINGN (nordiske biodynamiske uddannelse) 

17.45 Opsamling, afrunding 

18.00 Aftensmad 

 
(ret til ændringer forbeholdes)  

 

Forplejningen er vegetarisk af biodynamiske og økologiske råvarer.  

Ved særlige behov: kontakt foreningen i god tid. 

 

Tag venligst indesko med  

Seminaret holdes på Rødegård, Karlshøjvej 5, 8420 Knebel   

 

Priser inkl. moms: 

675 kr. for medlemmer af Foreningen for Biodynamisk jordbrug.  

For ikke-medlemmer 725 kr. For studerende 510 kr.  

Om mulighed for tilskud fra den biodynamiske uddannelsespulje: kontakt foreningen 

Beløbet bedes indbetalt ved tilmelding på foreningens konto: 8401 0001100215 mærket ”Seminar 

2023”. Kvittering tilsendes (hvis ønsket) eller udleveres på kurset. 

 

Tilmelding snarest (plads efter først-til-mølle) og senest mandag den 9. 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. 

 

Med venlig hilsen 

 

f. bestyrelsen i Foreningen for Biodynamisk Jordbrug  

 

Marianne Jung Christensen og Klaus Loehr-Petersen 
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