Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Klogere på biodynamiske principper og praksis
2 dages kursus om belivning af jord og planter
med biodynamisk kompost og præparater
Den 20. og 21. marts 2020 på Hertha Levefællesskab,
Herskind, 8464 Galten
Biodynamisk dyrkning bygger på en forståelse af de levende og dynamiske sammenhænge mellem
jord, planter, dyr og mennesker. Det er en jordbrugsform, der aktivt samarbejder med – og har
midler til at styrke - naturens kræfter og rytmer. Formålet er at skabe landbrug i balance med en
frugtbar jord, der producerer sunde og livskraftige fødevarer og fodermidler og som bidrager til et
mere stabilt klima.
På dette kursus vil vi arbejde med en fordybelse og en erkendende forståelse af grundlaget for den
biodynamiske dyrkning. Det bliver med udgangspunkt i Rudolf Steiners foredrag i bogen, der i
daglig tale kaldes ’Landbrugskurset’.
Vi vil gennem oplæg, samtaler og refleksioner tilegne os en grundig forståelse af indholdet af en
del af ’Landbrugskurset’.
Fredag 20. marts
9.30 - 10.00 Ankomst og kaffe
10.00 - 11.00 Velkomst, præsentation, indledning
11.00 - 12.00 Studie af 3. foredrag i ’Landbrugskurset’ v/ Günther
Lorenzen, Birthe Holt og Karl Henning Mikkelsen
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.30 fælles aktivitet v/ Karl Henning
13.30 - 15.00 Studie af Landbrugskurset fortsat v/ alle
15.00 - 15.30 Kaffe
15.30 - 17.00 Fra studie til praksis i gartneriet på Hertha v/ Birthe
17.00 - 17.30 Opsamling fra dagen
17.30 - 19.00 Aftensmad
19.00 - 21.00 Fri, fælles samtale om Herthas bonde-kundegartneri og andre emner
Lørdag 21. marts
8.00 - 9.00 Morgenmad
9.00 - 10.15 Opsamling fra dagen før og indledning til dagens arbejde. v/ alle
10.45 - 12.00 Studie af 4. foredrag i ’Landbrugskurset’ v/ alle
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.30 Fælles aktivitet v/ Karl Henning
13.30 - 14.30 Studie fortsat v/ alle
15.00 – 15.30 Pause
15.30 - 16.30 Opsamling fra dagen og samtaler
16.30 - 17.00 Evaluering og afslutning v/ Günther

Nærmere oplysninger om kursets indhold: kontakt kursusleder Günther Lorenzen, tlf. 51 70 89 69

Undervisere:
Günther Lorenzen er biodynamisk landmand og formand for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Birthe Holt er biodynamisk gartner på Hertha Levefællesskab ved Galten
Karl Henning Mikkelsen er biodynamisk landmand på Højbo ved Brande
Praktiske oplysninger:
Pris: 800 kr. + moms (1000 kr. inkl. moms) inkl. forplejning
Overnatning: overnatning på egen medbragt madras på lille sovesal
er mulig på Hertha. Det er gratis.
Andre muligheder: søg på nettet (f.eks. bed and breakfast Galten)
Studerende: 400 kr. + moms (500 kr. inkl. moms) inkl. forplejning.
Overnatning: se ovenfor.
Der er mulighed for at søge støtte fra den Biodynamiske
Uddannelsespulje – kontakt biodynamisk@mail.tele.dk for
nærmere oplysning
Tilmelding senest mandag den 16. marts til
biodynamisk@mail.tele.dk eller tlf. 8619 9445
Betaling til konto i Merkur Andelskasse: regnr. 8401 konto 1100215 mærket Kursus-Hertha

Kurset er støttet af Fonden for økologisk landbrug

