Biodynamisk Forbrugersammenslutning
Nyheds-nytårsbrev.

Nytår 2021-22

Kære medlemmer og venner!
Vi ønsker jer alle et rigtig godt og initiativrigt nyt år.

Dette er især en opsummering af året, der gik set fra foreningens side.
Vores regnskab følger kalenderåret, derfor er det tid at minde om kontingent for 2022. Der kan betales via vores
konto i Merkur Andelskasse reg. 8401 kt.110 7442 eller kontant.
Kontingentet er fortsat 100 kr. uden blad. (50 for pensionister, studerende o.l.)
Eller 275 kr. inkl. det biodynamiske blad. (225 for pensionister, studerende o.l.)
Som medlem hos os kan du blive medlem af Forening for Biodynamisk Jordbrug for yderligere 100 kr., som vi så
sender videre.
Betal gerne inden 15. jan. Om ønsket kan du få en faktura på din betaling.
Vi siger rigtig mange tak til alle jer, der har givet gaver. I 2021 blev det til 7.650 kr. fra 19 givere.
Vi har hjemmesiden: http://biodynamiskeforbrugere.dk Facebook: https://www.facebook.com/pages/BiodynamiskForbrugersammenslutning/1445845292378043?sk=timeline
Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at få blad via os, så meld venligst fra snarest, så vi ikke skal ulejlige dig
og os selv med at rykke. De fleste betaler deres kontingent først i januar. Men erfaringsmæssigt er der nogle, som
”glemmer” at betale. Vi kunne så blot slette jer, men igen viser erfaringen, at de fleste ønsker at fortsætte. Vi bruger
nogen tid på dette – så hjælp os med at undgå dette uproduktive arbejde.
Vi sender også dette brev til en del andre, som ikke er medlemmer – dels for at give oplysninger om det biodynamiske
og dels for at give mulighed for at blive et nyt medlem. Steiner-institutioner m.v. kan også blive medlemmer, så der
kan komme biodynamisk nyt de steder. Og en ekstra tilskyndelse til og orientering om biodynamisk levevis. Ifølge
Rudolf Steiner styrker biodynamisk mad ens viljeskræfter rigtig meget. Steiners biøvelser styrker ligeledes dette.

Vore nyhedsmails
Dette er vores største aktivitet. De kan fås gratis af alle. I 2021 udsendte vi om 233 pkt. i 17 mails via
Mailchimp til vore godt 1000 modtagere. Men 20-8 bortcensurerede de vores mail! Med stor hjælp fra Thomas
Schønemann-Lange har vi fået et nyt system til at sende mails ud med. Den første nye blev udsendt
19-9. Det blev 111 pkt. ved 9 mails. Altså i året i alt 344 pkt. (emner) via 26 nyhedsmails.
Mange af emnerne nævnt efterfølgende er detaljeret beskrevet i vore udsendte mails.
Du kan selv melde dig til på vores www. Vi siger mange tak til Thomas, som lægger emner op på vores www. Vores
trofaste hjemmeside-styrer/startere Maj-Lie Majbækgaard og især hendes mand Nikolaj gør en flot indsats for os.
Han sender vores nyhedsmails afsted til jer. En stor hjælp – tak.
Tak til jer medlemmer m.v., der sender vores mails videre ud i verden. Det må I gerne.
Vores kollegiemedlem Dennis Jørgensen boer i Frankrig, og når ikke længere at lægge noget ind på vores facebook.
Vi kan rigtig godt bruge et menneske, som kan og vil hjælpe os med dette.

Vore kommende aktiviteter i 2022
Generelt kan der ses mere om disse og nye, der kommer til, på www.antroposofisk-kalender.dk og/eller
https://www.antroposofiskkulturhus.dk/arrangementer/
Rathsacksvej 30 har fået en ny forening som ejer. Der sker meget godt nyt i huset.
I 2021 bestod Kollegiet af Kirsten A Jensen, Ellen Friis, Anne-Mette Faurholdt, Uffe Sveigaard, Dennis Jørgensen,
Irene Lundbjerg Larsen, Anni Qvistgaard, Simone Simon og Lars Mikkelsen. Peter Krabbe er vores revisor. Vi ser
gerne, at flere kommer til. Vi forsøger via mails at holde jer noget orienteret om nyt ude i verden, ikke mindst med
basis i det antroposofiske (Steineriske) ugeblad Das Goetheanum, trykt i Schweiz. Men også om andre vigtige emner, fx
corona og trådløse EM-stråler.
Vend

Side 2
Vi holder ordinære åbne kollegiemøder hver første torsdag (helligdage kan forflytte datoen) i måneden kl. 17, dog
ikke i juli og august. Det er på Rathsacksvej 30 ved Frederiksberg Metro. I og gæster er altid velkomne.
Der kan aftales praktiske møder med Lars Mikkelsen om biodynamisk plantedyrkning og mad, gerne i hans mark, men
også andre steder (fx ved forældremøder) er mulige. Der bliver en undervisningsdag i teori (indendørs) og praksis
herom i hans mark søndag d. 11. sep. 2022. Tilmelding via lars@t-mikkelsen.dk eller 4828 8700.
Det har været et frugtbart år. Mange frugter. Rugen gav godt. Sneglene var færre og skånsomme. Kun rødkålene blev
rigtig angrebet, men blev ret pæne alligevel.
”Mad”-studiegruppen går ud fra Steiners 8 foredrag om landbrug. Vi mødes på mandage i ulige ugenumre til ca.
påske 2022, kl.19 i Skævinge, Toftevænget 30. Tog fra Hillerød og Hundested. 8 min. til stationen. Også busser.
Helsemessen i Brøndby Hallen er ikke corona-aflyst 4-6. feb. 2022. Men risikoen er der.
Vores generalforsamling bliver tors. d. 7-4-22 kl. 18 på Rathsacksvej 30, Frederiksberg.
Der kan aftales praktiske møder med Lars Mikkelsen om biodynamisk plantedyrkning og mad, gerne i hans mark, men
også andre steder (fx ved forældremøder) er mulige.

Andres aktiviteter fremover
Kursus ved Biodynamisk Jordbrug 15. jan. 22 i Kullerup. Også for forbrugere. Se på www.biodynamisk.dk ,hvor der
er meget andet spændende. Det har været en glæde at være med i mange år.
Erik her www.erikfrydenlund.dk har fx gang i mange biodynamiske ting, hvori man fx bliver undervist.

Noget om os i året 2021
I 2021 bestod Kollegiet som nævnt ovenfor, idet Simone Simon kom til sidst i året. Vi har holdt 10 åbne møder i
kollegiet. Vores beretning ses på vores www. Vi forsøgte via mails at holde jer noget orienteret om nyt ude i verden,
ikke mindst med basis i det antroposofiske (Steineriske) ugeblad Das Goetheanum, trykt i Schweiz.
I ”Mad”-studiegruppen var vi i gang med hans 8 foredrag om landbrug.
I feb. 2021 blev helsemessen i Brøndby Hallen corona-aflyst.
I marts blev det aftalte biodynamisk havekursus ved Lars Mikkelsen på Kullerup Kurser blev corona-aflyst.
Der blev i stedet afholdt et kursus i Lars’s mark med 11 deltagere den 13-3.
Vores generalforsamling blev afholdt d. 8-4. Beretning kan ses på vores www. Den er udsendt pr mail lige efter.
12. sep. var der ved Lars Mikkelsen en dag i hans mark om biodynamisk plantedyrkning og mad. Der kom 19
deltagere. Det blev en god dag. Lokalavisen havde reklameret så fint inkl. billede for det. Dog få reaktioner der.
Side 3

Vor deltagelse i forskelligt:
3-1 var Lars til julestævne ved Hvalsø. Gav foredrag om corona. Initiativtager bl.a. Lars Thor Smidt.
11-1 var Lars til møde i Nyhavn om epidemiloven. Jeg havde et mindre impulsivt indlæg.
8-2 Lars-foredrag om alderdommen m.v. i Gilleleje blev corona-aflyst.
6-5 med til Verner Andersens foredrag om: Hvad bærer livet?
13-5 til JAK´s 90 år hos Karl Henning Mikkelsen ved Brande. Virkelig en spændende dag om JAK´s store indflydelse
fra først i 30´derne. JAK indførte et eget nyt pengesystem. Det tog om sig. Staten forbød det så! Karls mor var med i
mødet og kunne fortælle om hendes forælders store arbejde om JAK. De kunne samle op til 5000 til et møde i det fri.
Niels Stokholm nævnte, hvordan han købte Thorshøjgård med hjælp af rentefrit lån fra JAK. Jord Arbejde Kapital.
Jeg fik solgt en del af mine corona-børger.
3-6 holdt vores dygtige Steiner-formand Niels Henrik Nielsen godt foredrag på Rathsacksvej
22-9 med til Virksomhedsmøde i Vejle.
1-10 med til Odense Steinerskolens 50 år.
4-10 holdt jeg foredrag om alderdommen og tiden efter døden i Gilleleje
7.11 med til årsmødet i Artemisia ved Marjatta. Vi så også Axel Simonsens køer, mejeri og dyrkning for Tina Hansen.
13-11 holdt jeg foredrag i Nærum om det biodynamiske for det politiske parti JFK21.

Vores pengekonto i Merkur. Systemet forlangte, at vores forening skulle have en erhvervskonto med CVR nr. –
underligt! Det var grotesk indviklet. Vores konto blev lukket uden varsel. Det tog et ½ år før vi fik adgang til kontoen.

Side 3
Vi er med i den antroposofiske virksomhedskreds. Alle Steiner-skoler, børnehaver, terapeuter, avlere m.v. kan være
med. Kontingentet er op til medlemmerne selv. Sammen kan vi udrette mere. Potentielt er der mulighed for ca. 200
medlemmer. Der er kun nogle og tyve. (På verdensplan anslås, at der er mere end 40.000 tilsvarende virksomheder).
Judith von Halle: Ikke noget særlig nyt.
Lars Mikkelsen deltog i 3 møder i Miljøstyrelsen/Miljøministeriet om pesticider. Det sidste møde var i miljøministeriet. De andre var virtuelle, hvor teknikken svigtede ved det ene.
Solide mørkeblå stofbæreposer påtrykt med hvidt ”Biodynamiske fødevarer” sælger vi á 35 kr. Vi sælger Steiners
Biøvelser (meditationer) for 5 kr. En sikker og god meditationsmåde.

Andre nyheder
Corona
Måske er I ret trætte/mætte af det emne, men jeg vil alligevel lade noget vigtig forkortet fra sidste år stå igen:
”Steiner sagde 7-4-1920 (hygiegneforedraget), at bakterier og basiller ikke gør nogen noget. Ingen har set en
levende virus. Ingen har set, hvordan en virus skulle kunne formere sig. Steiner blev spurgt, hvad der så var årsag til den
spanske syge i 1918. Han svarede, at der lå dybere årsager bag den sygdom.
Den danske læge Axel Maag sagde i 1917, at virus ikke eksisterer. Det var ham, der i 1950’erne fandt ud af, at polio
var forårsaget af sprøjtemidlet bladan (ses i vores mail 23. dec. 20 i 27 sider).
Exosomer. En levende celle i os, skal have føde (får den af os), og den udskiller affald. Dette samler den i en lille rund
pose, som skydes ud gennem dens cellevæg. Dette celleaffald er det naturvidenskaben kalder virus.
Vores mail fra 18-4-20 pkt. 5 forklarer dette nøje ved læge og professor Andrew Kaufman fra USA.
Virus er således ikke et levende væsen. Det kan ikke umiddelbar smitte. Vaccine har ingen mening.
En landsretsdom i Portugal siger, at corona-testen PCR er utilregnelig (mail 23-12-20). Denne test viser positiv, når
man tester div. frugter m.v. (kommende mail).
Hvad ligger bag corona-krisen? Nok mest at medicinalindustrien (primært Bille Gates) har formået at opdigte en
historie, som vinder en ufattelig tiltro. 18-4-20 sendte jeg en mail med pkt. 12 rundt. I den har en tysker Olaf redegjort
for pandemiernes udvikling siden 2003. Efter denne er corona-sagen meget nøje planlagt. 18. okt. 2019 inviterede
Bill Gates til en stor mødedag (vores sundhedsminister fx med), hvor man gennemspillede coronaens forløb.
Jeg ved, at dette ”korte” resumé er overvældende. Men jeg har søgt, at dokumentere det hele i vore mails derom”.
Jeg vil tilføje, at jeg samlede alle corona-punkter i vore mails fra marts 20 til feb. 21 i en bog. ”Sandheden om corona?”
Flere forlag afviste at trykke den. 22-4-21 modtog jeg 1. oplag. Sælges privat (med god hjælp fra flere – tak).
2. oplag kom 28. maj. 3. her op til jul, så kan sælge flere. Jeg vil ikke tjene penge på salget, men dækket mine udgifter.
I den bog kan man læse ”næsten alt” i detaljer inkl. kilder.
Men der er sket meget efter feb, i år. Og den fortsatte historie har I fået via mails. Måske en bog engang? Ved det ikke.

Epidemilovene. Vi afgav høresvar 13-11-20. Lovforslaget var i 285 sider. Stor modstand. Loven er ikke vedtaget. 133-20 blev der i vild hast vedtaget en ny epidemilov frem til 1-3-21. Der var ingen høring. 46 sider. Groteske love! Den
var som formuleret af amerikanske jurister. Altså forberedt inden coronaen blev igangsat. 15-1-21 afgav vi et nyt
høringssvar til den nye revision. Vaccinetvangen blev formeldt fjernet, men ellers meget vidtgående streng.

En god nyhed. Lene Skrumsager Møller udgav en skøn bog: ”Fra græsplæne til grønsagsmark”. Den udkom 24-3
Over 300 sider og med mange smukke billeder. Jeg har haft den glæde at følge bogen noget. Søren Ryge sendte et TVarbejde om Lenes have. Forlaget Lindhardt og Ringhof spurgte, om hun ville skrive en bog om haven.
Det har været en kæmpe opgave. Lene er omhyggelig. Lene er biodynamisk spirituel af væsen, men er diskret med det
biodynamiske. Bogen er økologisk, så mange kan være med.
Jeg har fået den ære være nævnt en 3 gange inkl. rødbeden på 9,6 kg. Jeg tror, at mange vil blive inspireret til at dyrke
biodynamisk/økologisk m.v. Deres hus ligger i 1000 m2 have i et villakvarter i Hvidovre. https://forstadsfarming.com/
Her efterfølgende er Lene meget optaget af de, der ringer eller kommer på besøg, børnehaver m.v. God for vores sag.

Johannes Krüger har udgivet en bog mere ”32 myterom klimaet du ikke skal hoppe på”
En gedigen bog i næsten 400 sider. Han begrunder nøje med masse kildehenvisninger til, at vejret ikke er blevet værre
end det, det plejer at være. FN´s politiske afdeling IPCC plejer andre interesser end de sande. Vi har haft ham til at
holde foredrag for et par år siden. Et imponerende værk.
Vend

Side 4
EM-ståler (ElektroMagnetiske) Der er ikke sket helt så meget i år. Som nærmest ”druknet” i corona.
Strålerne angriber vores usynlige livslegeme (æterlegemet). Det ses af, at de egenskaber, vi har der, skades, fx
hukommelsen, vore fysiske kræfter og vore vaner. Livslegemet skal hver nat reparere de skader, som vi pådrager os om
dagen. Hvis skadeudbedringerne i vores fysik ikke nås, så kommer vi ind i en ond spiral af flere og flere sygdomme.
Lægerne kan ikke måle disse ved blodprøver m.v. Mange syge bliver så anset for psykisk syge eller bare dovne.
Steiner har sagt, at el og magnetisme er i en undernatur under mineralriget, og der styres af væsener (de såkaldte
onde), der vil have os i deres magt. Modmidlet er, sagde han, at vi stiger endnu højere op i den åndelige viden, end de
søger at trække os ned ad. Det gøres ved, at tilegne sig åndelig viden, meditere o.l.
De onde væsener er i os alle. De er også skabt fra den guddommelige verden. Uden deres forførelse ville vi ikke kunne
udvikle os højt nok. Vi får vore høje egenskaber ved at gennemskue dette onde og ved at kunne modstå deres fristelser.
Vores Nordsjællandskreds har ikke holdt møde, men vi udveksler mails. EHS-Forening arbejder for at oplyse. Der er et
billigere støtte-medlemskab (50 kr. 18-24-årige, 100 kr. for andre). Der kan ses inde på www.ehsf.dk Kontoen 84011040627. Det er vigtigt med mange flere medlemmer (kun ca. 700 nu). Fuldt medlemskab er selvfølgeligt
velkomment, for de unge 150 og andre for 275 kr.
Den indiske delstat Sikkim er ved lov 100 % økologisk. Butan vil være det i 2020. Kirgisistan sagt samme i 2029.
Vores omfang i økologiske butiksvarer steg til 12 % i 2019 mod 11½ i 2018. Det går langsomt – der er lang vej til 100
% økologi. Østrig og Schweiz er tæt under os, som er førende i Europa.
Vegetariske. Vegetarforeningen blev 125 år i år og forærer os deres gode blad. Der er intet protein-problem som
vegetar. Alle planter indeholder disse. Steiner har forklaret dette, og læge Mikkel Hindhedes forsøg for en 100 år siden
ligeså. Enkelte bør måske ikke undvære kød. Systemet vil stadig ikke oplyse befolkningen om, at den kost halverer
folks sygdomme. Uforståeligt at ethvert ”Steiner- menneske” ikke er vegetar. Vegetarforeningen gør et virkeligt flot
arbejde. Alle natskyggeplanter (fx tomater og kartofler) har negative virkninger. Sødekartofler er ikke natskygge.

Vi har høringsret i Fødevarestyrelsen.
Det er et problem, at der ikke er nok tid til at afgive høringssvar. Høringstiden kan være helt nede under 1 døgn! Måske
når vi slet ikke at åbne vores mails i den tid. Vi mener, at der normalt bør være mindst 1 måneds frist. EU er problemet.
De tager ikke hensyn til vore regler i DK. Forholdene bliver stadig værre. Vore politikere og embedsmænd gør ikke
noget ved det – os bekendt.
Det slås her fra os fast, at al konventionel mad indeholder giftstoffer. Mængden af tilladte pesticidrester i maden
forhøjes hele tiden, fordelt ud over ”et utal” af madvarer af planter og dyr. Ofte meget drastiske forhøjelser, 2000
gange mere end hidtil tilladt er den værste, jeg har set.
Vi har i året modtaget 8 høringer omfattende 68 giftstoffer. Enkelte nåede vi ikke at give høresvar på. I ministeriet får vi
at vide, at risikoen ved disse gifte er ubetydelige – ofte endda med at de er uskadelige!
For hver 10 år går unge piger i kønsmodning 3 mdr. tidligere. Er det pga. hormon-giftstofferne?
Vores lokalavis havde en annonce fra vandværket i om, at 10 g pesticider forgifter 100.000 m3 drikkevand.
Vi har været til giftmøder (kaldet dialogmøder) i Miljøministeriet, hvis embedsfolk, vi oplever, gør meget for at få
godkendt nye gifte og for at give dispensationer for ellers forbudte gifte. Hvor er beskyttelsen af forbrugerne?
Vores grundvand har det stadig dårligere med giftrester, hormoner og medicin). Minister Lea Wermelin har 10-doble
antal giftmålinger i første omgang fra 40 til 400 stoffer på vandværkerne. Teknisk kan man nu let og billigt måle for
masser af gifte i et hug. Og der er mig bekendt over 1000 mulige giftstoffer. I år er over 50 % boringer forgiftede.
GMO tillades i øget omfang som mad og foder. Vi har afgivet 12 høresvar i året. GMO er væsentligt usundere end selv
det konventionelle. Bevist ved vores biokrystallisations-metoden. Tales om en 50 % dårligere. Danske dyr fodres i
udstrakt grad med GMO. Dette skal ikke mærkes på fødevarer, vi køber. Vi har igen i år oplevet en monsteragtige
GMO. Den bestod af 6 GMO’er i kombination og er aktiv overfor 10 forskellige larver, sommerfugle m.v.
Stærke kræfter arbejder hen imod, at de såkaldte nye GMOér ikke skal mærkes i vore fødevarer. Det har vi protesteret
stærkt imod.
De vigtigste høresvar sender vi til medlemmer af folketingets fødevareudvalg (MF’er), da vi oplevede, at vore svar til
styrelsen ikke nåede frem til politikerne. Vi vil gerne opfattes som seriøse og kyndige.
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Lidt om andre og andet
Vi har sendt noget fra det månedlige norske nyhedsbrev AntroPost og noget fra det ugentlige norske Nyhettsdrys rundt.
Du kan komme med på vores særlige maillister til at få de 2 nyhedsmails herom i sin helhed.
De godkendte biodynamiske avlere. Ifølge Demeterforbundet er der kommet 8 nye avlere, men 6 er gået fra. I alt 51.
Vi henviser til www.biodynamisk.dk og deres blad. Det biodynamiske er den form, der kan gøre fremtiden livsduelig.
Thorshøjgård i Dronningmølle, Museumsvej 1, står som: Avlermedlem, ikke demeter-godkendt. Men gården dyrkes
efter de biodynamiske principper. Ud over de avlere, der er nævnt i bladet Biodynamisk Jordbrug, så findes der også
andre biodynamiske avlere, som vi herved gerne vil oplyse om. Kender I flere endnu?
Kragebjerggård, Henrik og Lene Asser Jensen, Kragebjerg 1, 4296 Nyrup, 5780 3252
Ornebjerg, Birgit og Jørgen Sørensen, Vester Vråvej 6, 4760 Vordingborg. 5537 4106.
Skjoldhøj Landbrugsfællesskab, Skjoldhøjvej 24, 8471 Sabro, 8662 0010.
Hvidløgsgården, Per Oue Pedersen, Oddesundvej 291, Sdr. Ydby, 7760 Hurup Thy, 2013 2989.
Lars Mikkelsen, Toftevænget 30, 3320 Skævinge, 4828 8700.
Olav Paulsen, Vittrup, Vittrup Baunevej 1, 6650 Brørup, tlf.7538 8440, 6047 3169
Janus Z Sølvsten, Andelsbruget Blakgården, Blakgårdsvej 28, 8600 Silkeborg, 3095 4643, kontakt@blakgaarden.dk
Han bruger præparaterne og laver kompost. Han har i mange år prydet den lille biodynamiske folder om forskellen på
biodynamisk og økologisk. www.Blakgaarden.dk
Sine og Torsten Christiansen, Tolstrupvej 6, 4735 Mern, 2810 0280, sinejohansen@hotmail.com 75 ha.
I år nåede de ikke at sprøjte rørepræparaterne ud, men ellers brug af kompost, de 6 præparater m.v.
Hellevad Vandmølle, Vandmøllevej 13, 6230 Rødekro, 7466 9344, kontakt@vandmoellen.dk
Strandhøj, Marjatta, Axel Simonsen, Sjoltevej 25, 4733 Tappernøje, 2497 75551. Mejeri, dyr, planter.
Vibeke og Mikael Larsen, Forumvej 16, 6715 Esbjerg N, 4087 8126, info@melfraforum.dk

Mere om vores forening
Vi søger at samarbejde bredt. Vi er medlem af Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, sammen med en 60 andre
foreninger m.v. til informationsudvekslinger.
GMO-forum’et (Grønne organisationer) udveksler vi mails med. Derudover har vi sendt ud via vore maillister til
Steinerskoler og –børnehaver.
Vil du have flere informationer fra os – mere end dette brev om året? Så giv os en e-mail-adr. For så er det let at
sende dig informationer. Gratis.
Er der noget i dette materiale, der gør dig nysgerrig, fx hvad mon vi skrev i det der høringssvar o.l., så ring, mail eller
skriv til os, og vi kan måske oplyse det ønskede.
Vi har haft den glæde, at vi kunne give pæne gaver til Tina Hansens arbejde og til Sanduko.

Afslutning
Her kan Rudolf Steiners værker læses på tysk: http://fvn-rs.net/
Og her på engelsk http://www.rsarchive.org/?gclid=CLily9Wb24cCFTxSQgodr2Rfpw
Vi har i 2021 udsendt 26 mails med 344 pkt. til vore medlemmer og venner. Vi har en håndskreven liste over det sendte,
og om ønsket kan vi gensende mails.

Et tilbud: Vi eller andre, som vi finder, kommer gerne ud og oplyser om det biodynamiske, fx til
forældremøder i institutioner. Ofte gøres gratis. Vi giver også gerne hjælp med dyrkningsoplysninger o.l.
Foreningen Artemisia http://www.lysrod.dk Som formand arbejder biodynamiske Tina N Hansen ihærdigt med
dyrkning af lysroden og bedre nye kornsorter, jf. vore rundsendte mails om den forening. Det er muligt at købe
lysrodspulver og Artemisias enkorn (ny sort fremavlet af Tina Hansen) dyrkes af Steffenskilde, der maler det til flot gul
farvet fuldkorns mel. Det kan købes på Steffenskilde 2978 4717.
Sanduko er et imponerende skoleprojekt med biodynamisk avl i Kenya. Støt det gerne).

Dette Nyhedsbrev må gerne kopieres/sendes videre.
Vi håber, at du har lyst til at støtte os (fx kontingent) i vores arbejde for det biodynamiske.
Lars Mikkelsen, Toftevænget 30, 3320 Skævinge, 4828 8700. e-breve til: lars@t-mikkelsen.dk
Udarbejdet på vegne af foreningen af Lars Mikkelsen

