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                     Beretning for 2019  
                                                                      30-3-2020  
 
I 2019 bestod Kollegiet af Kirsten A Jensen, Ellen Friis, Anne-Mette Faurholdt, Uffe Sveigaard, Dennis 
Jørgensen, Irene Lundbjerg Larsen, Anni Qvistgaard og Lars Mikkelsen. Vi ser gerne flere kommer til.  
 
Vi har i 2019 udsendte vi nyhedsmails om 217 emner til vore medlemmer og venner. Vi har en skreven liste 
over det sendte, og om ønsket kan vi gensende mails. Sidst i 2019 sendte vi til 1000 modtagere. 
 
Vi forsøger via mails at orientere om nyt ude i verden, ikke mindst med basis i det Steineriske 
verdens-ugeblad Das Goetheanum, trykt i Schweiz. Vi fik en del indmeldelser til vore mails via vores www. 
Mails er gratis. Vi takker meget for gaver. I 2019 blev det til 8.998 kr. fra 17 givere.   
 
Vi har hjemmesiden:   http://biodynamiskeforbrugere.dk Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Biodynamisk-Forbrugersammenslutning/1445845292378043?sk=timeline 
 
Peter Krabbe er vores revisor. Vi har holdt 9 åbne møder i kollegiet. De afholdes hver første torsdag i 
måneden kl. 17, dog ikke i juli og august. Det er på Rathsacksvej 30 ved Frederiksberg Metro. I er altid 
velkomne. 
                                             Noget om os i året 2019 
”Mad”-studiegruppen gennemførtes over ulige mandage i vinterhalvåret i Skævinge. 
 
3. feb. holdt Lars Mikkelsen et 2 timers foredrag om det biodynamiske på messen, hvor vi 1-3. feb. havde en 
stand i Brøndby Hallen. Foredragslokalet var fyldt med tilhører. DanInfo som messeafholder havde reklameret 
så fint for os. 
Vores gætte-konkurrence om kæmperødbedens vægt blev fulgt af over 100. (Den vejede 9,6 kg). 
 
20. feb. foredrag ved Lars Mikkelsen i Antroposofisk Kulturhuset, Rosenvangs Alle 251 A, 8270 Højbjerg. 
www.vendepunkt.com ,vejret, planeterne, stjernehimlen m.m. Debatarrangement. 
 
25. feb. viste vi filmen ”Når du kikker væk” af Phie Ambo (optageren af verdensfilmen ”Så meget godt i 
vente”) på Rathsacksvej 30, Frederiksberg. En oplevelse om ”Uløste gåder om vand”. Efter filmen var der 
mange spørgsmål til filmen.  De blev besvaret meget levende af Phie. Tilslutningen var overvældende stor. 
 
15. marts blev Songs from the Soil opført I Enghave Kirke ved Sophie Ambo. Billeder fra naturen på 
Thorshøjgård. 
Kirken var helt fyldt. En smuk oplevelse. Truppen skulle 5 dage sener optræde i Carnegie Hall, New York. 
 
14. sep. foredrag ved Lars Mikkelsen, igen i Højbjerg, om de skadelige EM-stråler. www.vendepunkt.com  
 
29. sep. Michaels Dag åbnede vores (med i kollegiet) Irene Lundbjerg Larsen sin nye restaurant, 
Godthåbsvej 142, Frederiksberg. Den er biodynamisk/økologisk vegansk. Tlf. 4940 1888. 
 
4. juni var Lars Mikkelsen inviteret med til et dagslangt seminar i nordisk regi om nye former for GMO. Det 
blev holdt på Aalborg Universitet i Kbh. De nye GMO’er laves ved trække sekvenser ud af arvemassen. Dette 
kan/vil ændre planter helt ukontrolleret. Det er en form for GMO, der er lige så uberegnelige og dårlige i 
kvalitet som de gamle. 
Det var meget betænkelige oplysninger, vi fik. Ikke desto mindre så er både DN (Naturfredningsforeningen) og 
økologerne positive for de nye. Det er os helt uforståeligt. Vi har skrevet til begge, men intet svar. Etisk Råd 
(vi kalder det Uetisk Råd, da det er et politisk udvalg uden megen moral endsige etik) er for de nye GMO’er! 
NOAH havde en sober artikel i Information d. 19. sep. om emnet. 
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8. sep. biodynamisk undervisningsdag i Lars’ mark ved Skævinge med 13 deltagere.  
 
21. okt. holdt Johannes Krüger et blændende foredrag Klimamyten - det er titlen på en diger bog af 
Johannes Krüger. Undertitel: Et opgør med tidens CO2-panik. En bog 2 forventes at udkomme. 
Frederiksberg Bladet havde inden mødet et interview med Krüger. Man kunne købe suppe inden foredraget om 
ønsket. Det væltede ind med. mennesker, så nogle måtte gå forgæves. Lokalet på Rathsacksvej 30 var ikke stort 
nok. Vi som arrangører havde også visse problemer med rengøring o.l. Men en stor succes ellers. 
 
28. nov. holdt Lars Mikkelsen et foredrag Alderdommen og tiden efter. Her var der ikke pladsproblemer. 
Suppe og brød som d. 21. okt. For mig en udfordring med et specielt emne ud fra Steiner som kilde. Tilkommer 
ikke mig at anmelde dette. Men som foredragsholder havde jeg det udmærket i de 3 timer. 
 
Vi er med i den antroposofiske virksomhedskreds. Alle Steiner-skoler, børnehaver, terapeuter, avlere m.v. 
kan være med. Kontingentet er op til medlemmet 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 
virksomheder). Desuden har der været et møde for medarbejdere fra Steiner-inspirerede virksomheder, 
institutioner, avlere o.l. 
 
Judith von Halle: Vi har en mailliste, hvorfra vi orienterer om nyt omkring Judith von Halle. Hun har udgivet 
25 fantastiske bøger. På Verlag für Anthroposophi. I sin korte julehilsen skriver hum om sin ”Arbeits-Klausur”. 
Jeg tolker det sådan, at hun skal passe på sit helbred og ikke arbejde for meget. (Hun har ikke spist i over 15 år). 
Da jeg i sommer ringede til dem, fik jeg hendes mand. Judith var da i Dornach, Schweitz. 
 
Lars Mikkelsen deltog på biavlers vegne i 4 møder i Miljøstyrelsen/Miljøministeriet om pesticider. Det er et 
trist emne, men man skal kunne tåle at se det onde, og man bliver klogere på, hvor tåbeligt der kan tænkes og 
handles af mange (de fleste?) mennesker.  
Ved de afholdte havekurser i Kullerup og i Lars’s mark var der 10 og 13 gæster. 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. 
 
Nikolaj og Maj-Lie Majbækgaards hjælper os med vores mailsystem. Man kan sende os mails via 
hjemmesiden eller til Lars@T-Mikkelsen.dk. Vi siger mange tak til Thomas Schønemann-Lange, som lægger 
emner op på vores www. Tak til jer, der sender vores mails videre ud i verden. Det må I gerne. 
  
                                                     Andre nyheder 
Det var et frugtbart år. Hvidløgene var fx større end nogensinde før, men nu har jeg også dyrket biodynamisk 
i over 20 år på denne jord. 
 
EM-ståler (ElektroMagnetiske) Det har vi gjort en del ud af i året. Nogle mennesker er meget syge. Mange 
aner ikke, hvorfor de har det dårligt (af den grund). Meget tyder på at stress, som var ukendt for 30-40 år siden, 
skyldes de trådløse stråler. Allerede for en 100 år siden advarede Steiner mod denne teknik. Lys vil kunne 
bruges i stedet for. Det må være grundlovsstridigt, at alle skal tvinges til at få trådløse el-målere. Men hvem har 
råd til en stor retssag om dette, spurgte vi sidste år?  
I foråret blev der holdt et stort møde på Christiansborg. En advokat Christian F Jensen fremlagde et responsum 
på over 60 sider med store advarsler om det kommende nye 5G net. En række juridiske regler er ifølge dette 
overtrådt. En foreløbig hemmelig kreds (jeg kender enkelte af dem som fremragende dygtige folk) er i gang 
med at samle penge ind. På det seneste skal der ansøges om fri proces ved advokaten, som er den eneste, der 
står frem med navn. Hvis dette ikke bevilliges, bliver der behov for mange penge til retssagen. Vi har skrevet 
herom i flere af vore nyhedsmails i årets løb. 
Personligt indgav jeg et høringssvar imod at indføre 5 G i Hillerød. En anden gjorde noget tilsvarende. Emnet 
er så betændt, at kommunen ikke offentliggjorde vore svar, men kun de svar, der var for 5G! 
Vi anede, at noget sådant kunne ske. Vi havde fat embedsmændene, der lovede at vore betænkeligheder blev 
offentliggjort. Vi skrev også til borgmesteren. Men lige meget, så hjalp det ikke. Først da 
kommunalbestyrelsen havde vedtaget 5G (en stemte imod, resten for), blev vore høresvar fremlagt for 
medlemmerne!  
Vi må formode, at der fra højeste sted (vel EU, USA o.l.) bruges snydemetoder for at tvinge 5G frem i 2020. 
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Vi fik et læserbrev i 2018 om EM i Frederiksborg Amtsavis samt i HillerødPosten om EM og stress. Vi er en 
del, der nægter at få trådløse el-målere. Dette skrev vi sidste år. Vi glemte at nævne, at det også kom i 
Ekstrabladet. Men trods navn og adr. var der ingen, der reagerede over for os. Ingen ønsker om mere viden. 
Folk holdes hen i mørk uvidenhed.              Efter vores vurdering er de trådløse stråler livsfarlige på sigt. 
De angriber vores usynlige livslegeme (æter-legeme). 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 i. 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. 
Mikrobølger slår ukrudt ihjel (vores mail 4-10). Der kan siges meget om de ting – her blot en antydning.  
 
Vi er en kreds i Nordsjælland, der søger at hjælpe hinanden om EM-stråler. Der er en EHS-Forening, der 
arbejder hårdt for at oplyse om emnet. Vi foreslog og fik vedtaget, at der blev mulighed for et billigere 
støtte-medlemskab (50 kr. 18-24-årige, 100 kr. for andre). Der kan ses inde på www.ehsf.dk For de, der ikke 
lige kan det, så er kontoen 8401-1040627. Det er vigtigt med mange flere medlemmer (kun ca. 700 nu). 
Fuldt medlemskab 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 nu sagt samme i 
2029. Vores omfang i DK er ca. 1/10 del. Det økologiske vokser. Men henved 90 % er stadig ikke med på det. 
 
Vegetariske. Vegetarforeningen 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 
halvere 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. Om dyrkning deraf i vores mail 28-6. 
 
Vejret og CO2. En dansk professor Ole Humlum ser ikke nogen sammenhæng mellem de 2 emner. Danske 
professor Johannes Krüger er enig deri. Vi har forgæves søgt et bevis på, at CO2 har en drivhus-effekt. En 3. 
professor Jens Morten Hansen havde 17-10 en kronik i Jyllands-Posten. Den kritiserede FN’s klimapanel 
IPCC for utroværdighed. Han nævner, at over 30.000 amerikanske forsker protesterer imod IPCC. 
 
                                        Vi har høringsret i Fødevarestyrelsen.  
Det er et problem, at der ikke er 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 11 høringer 
omfattende 68 giftstoffer, jf. vore mails herom. Enkelte nåede vi ikke at give høresvar på.  
I ministeriet får vi at vide, at risikoen ved disse gifte er ubetydelige. 2. maj skrev BT-m endda overskriften: 
Mad frikendt for giftfare (Reuter som kilde!). 
Firmaet Bayer har overtaget Monsanto. En borger i USA har fået tilkendt en erstatning på 530 mio. kr. for at 
få kræft af roundup. 11.200 lignende søgsmål er undervejs i USA. 
 
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 (mail 10-12). Minister Lea 
Wermelin vil 10-dobler antal giftmålinger i første omgang fra 40 til 400 stoffer på vandværkerne. Teknisk kan 
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man nu let og billigt måle for masser af gifte i et hug. (Det har jeg før skrevet til jer om). Og der er mig bekendt 
mere end 400 mulige giftstoffer. Nyhed fra økologernes mail: Professor om pesticidfund: Hvordan kunne 
det komme så vidt? 
 
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 biokrystallisations-metoden. Danske dyr fodres i udstrakt grad med 
GMO. Dette skal ikke mærkes på fødevarer, vi køber. Vi har i år oplevet den hidtil mest monsteragtige GMO 
endnu. Den bestod af 6 GMO’er i kombination og er aktiv overfor 10 forskellige larver, sommerfugle m.v.  
 
Novo Nordisk Fonden har givet 2 forsker hver 60 mio. kr. til at udvikle nye GMO’er. (Svært at undgå 
indskydelsen, at jo flere syge des mere indtjener Novo Nordisk). 
 
De vigtigste høresvar sender vi til medlemmer af folketingsudvalg (MF’er), da vi oplevede, at vore svar til 
styrelsen ikke nåede frem til politikerne. Vi vil gerne opfattes som seriøse og kyndige. Vi har fået et par pæne 
svar fra nye. 
                                                     Lidt om andre og andet 
Vi har sendt noget fra de månedlige norske nyhedsbreve AntroPost og noget fra de ugentlige Nyhettsdrys 
rundt. Du kan komme med på vores særlige maillister til at få de 2 nyhedsmails herom i sin helhed.. 
 
Godkendte biodynam avlere. Ifølge Demeterforbundet er der kommet 5 nye avlere, men 3 er gået fra. I alt 45. 
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 
                                              

                                                         Mere om vores forening  
Ellers i spredt orden nævnes, at vi var med 2 gange på Thorshøjgård til foredrag, med til det store møde 19-1 i 
Kullerup ved Biod. Jordbrug, møder med Perseus-gruppen om fremtiden for huset på Rathsacksvej 30, besøgt 3 
avlere i Jylland, set Tina Hansens store forsøgsmark med nye kornsorter, set have i Hvidovre, der dyrkes 
næsten biodynamisk (præsenteret i TV af Søren Ryge) 
 
Vi søger at samarbejde bredt. Vi er medlem af Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, sammen med godt 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. 
 
                                                       Afslutning 
Her kan Rudolf Steiners værker læses på tysk:  http://fvn-rs.net/                           
Og her på engelsk http://www.rsarchive.org/?gclid=CLily9Wb24cCFTxSQgodr2Rfpw          
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Et tilbud: Vi eller andre, som vi finder, kommer gerne ud og oplyser om det biodynamiske, fx til 
forældremøder i institutioner. Måske 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 kornsorter, jf. vore rundsendte mails om den forenings gode arbejde. Nu er 
det blevet mulig at købe lysrodspulver. 
Sanduko er et imponerende skoleprojekt med biodynamisk avl i Kenya. Støt det gerne. (mail 13-9) 
                                  
                                       Dette Nyhedsbrev må gerne kopieres/sendes videre. 
Vi håber, at du har lyst til at støtte os (give kontingent) i vores arbejde for det biodynamiske. 
Lars Mikkelsen, Toftevænget 30, 3320 Skævinge, 4828 8700. e-breve til: lars@t-mikkelsen.dk 
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