
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 

 

 

Koens rolle i det biodynamiske jordbrug 

Kursus om biodynamiske metoder og praksis med fokus på koens 

betydning for belivning af jord, plante, dyr og menneske og 

kræfter til menneskets opgave. 

Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2021  

på Højbo, Nordlundvej 105, 7330 Brande 

Koen må nok siges at være det vigtigste dyr i det biodynamiske landbrug.  

Men hvad er det som dette dyr har udviklet af særlige evner i løbet af evolutionen? 

Hvad er det særlige ved koens fordøjelse? Hvilken betydning får denne fordøjelse 

for Jorden og planterne? Hvorledes hjælper vi koen til at opfylde sin opgave?  
Tema lørdag:  Spor af koens udvikling og koens fordøjelse  

Tema søndag: Koens indre oplevelser og deres betydning for Jorden  

 

Vi vil arbejde med oplæg, tekster, iagttagelse og refleksioner.  

Kurset er for alle med interesse for biodynamiske principper og metoder. 

Undervisere: Karl Henning Mikkelsen, Højbo, Kirsten Larsen og Simon Wiesner, Skjoldhøj 

Landbrugsfællesskab og Birthe Holt, Herthas Gartneri 

 
Fredag den 12 november 
9.30 Ankomst og kaffe. 

10.00 Velkomst, præsentationsrunde, introduktion 
til begreberne v/ Birthe 
10.45 Betragtninger om koen v/ Kirsten og Simon 
12.00 Meditation inde og iagttagelse ude hos 
køerne, husk udetøj v/ Karl Henning 
13.00 Frokost 
14.00 Dele oplevelser. 
14.30 Studie af udvalgte tekster v/ Simon og Kirsten 
15.30 Kaffepause. 
16.00 Udveksling 
17.30 Pause 
18.00 Aftensmad 
19.00-21.00 Frit emne. 
 
 

 



 

Lørdag den 13. november  

8.00 Morgenmad 

9.00 refleksioner over fredagens arbejde. 

9.30 Oplæg om koen v/ Simon og Kirsten 

10.30 Meditation inde og iagttagelse og tegning ude ved køerne v/ Karl Henning. 

11.45 Udveksling af oplevelser og tegninger 

12.30 Frokost 

13.30 Studie i grupper. 

14.30 Kaffepause. 

15.00-16.00 Fremlæggelse af studiearbejdet.  

Opsamling fra dagen, evaluering og afslutning. 

 

 

Tilmelding senest mandag den 9. november til 

biodynamisk-forening@mail.tele.dk eller tlf. 8619 9445 

Pris: 800 kr. + moms (1000 kr. inkl. moms) inkl. forplejning 

for hele kurset 

Studerende: 400 kr. + moms (500 kr. inkl. moms) inkl. 

forplejning.  

Overnatning: Kontakt Karl Henning Mikkelsen om 

mulighederne. 41 16 48 42 eller 

khmbiogroent@hotmail.com 

Betaling til foreningens konto i Merkur Andelskasse: regnr. 8401  konto 1100215  

mærket ’ko-kursus’  

Der er mulighed for at søge støtte fra den Biodynamiske Uddannelsespulje – kontakt 

biodynamisk@mail.tele.dk for nærmere oplysning. 

 

Vi overholder gældende corona-regler. 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 

 

Kurset er arrangeret af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Økologiens Hus, Agro Food Park 15, 

8200 Århus N  www.biodynamisk.dk 

 

Kurset er støttet af projektmidler fra Fonden for økologisk landbrug  
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