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Biodynamisk vinterseminar  
om  

Jordens og jordens frugtbarhed  
i et kosmisk, biologisk og fysisk perspektiv 

 

Lørdag den 16. januar 2016 ved KullerupKurser ved Nyborg 
 
 
2015 har været FNs Jord-år, og det har været med til at sætte fokus på dyrkningsjordens 
tilstand mange steder i verden. Også herhjemme, hvor der har været flere kurser, mark-
vandringer og oplæg om emnet med økologiske og biodynamiske vinkler  
 
For det biodynamiske jordbrug har Jordens og (muld)jordens situation været central fra 
begyndelsen og er det fortsat. Og interessen for de biodynamiske erfaringer breder sig.  
Næste års tema på Landbrugskongressen (Tagung’en) på Goetheanum den 3.-6. februar er 

’Jorden som en global have’. Det vil vi knytte an til på dette 
seminar og trække linjer fra det store kosmiske perspektiv: 
Jordens evolution, til det helt nære: dyrkning af haven. Der er 
desuden bevægelse, avlerpræsentationer og gruppesamtaler 
på programmet. 
 
Seminaret holdes som tidligere år i forsamlingshuset ved 
KullerupKurser, 6 km. vest for Nyborg. Hanne og Ingolf sørger 
for en hjertelig atmosfære og fin forplejning. 

 
Program: 
 
  9.00 Ankomst og morgenmad og gode samtaler 
  9.45 velkomst, orientering og morgensang 
10.00 Det biodynamiske arbejde i lyset af Jordens evolution v/ Verner Andersen, Bellingehus   
            Frugtplantage, Slangerup 
10.45 kort spørgetid 
11.00 5 trin til opbygning af muldjorden fysisk, biologisk og   
            dynamisk v/ Martin Beck, Økologisk Landsforening 
11.45 kort spørgetid 
12.00 samtale i grupper om emnerne 
12.45 fælles refleksion efter samtalerne 
13.00 frokost 
14.00 Mit arbejde med biodynamisk korn og mel v/ Michael  
            Larsen, Mel fra Forum, Esbjerg 
14.30 Eurytmisk bevægelse v/ Erik Frydenlund, Odense 
15.15 kaffepause 
 
 



 
 
 
15.45 Sådan arbejder vi med biodynamisk dyrkning på Østagergård v/ Carsten Hvelplund,  
            Jystrup 
16.15 Haver for maver – her får børn jord ind med alle  
             sanser v/ Søren Ejlersen, Aarstiderne,  
            Krogerup 
17.00 kort pause 
17.15 Biodynamisk fælleshave på Fyn og  
            byhaveprojekt i Odense v/ Erik Frydenlund 
18.00 Aftensmad 
Derefter slut 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
Kursuspris: 650 kr. inkl. moms for medlemmer af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. For 
ikke-medl. 695 kr.  
Beløbet bedes indbetalt inden kurset på foreningens konto i Merkur regnr. 8401, konto 
1100215 mærket ”Vinterseminar 2016”  
 
Medlemskab af foreningen: kontakt os venligst eller tilmeld dig på www.biodynamisk.dk  
 
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  
 
Tilmelding er bindende. Ved afbud senest to døgn før refunderes halvdelen af beløbet. 
 
Med venlig hilsen 
 
f. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 
 
Marianne Jung Christensen 
Klaus Loehr-Petersen 

http://www.kullerup.dk/

