
Biodynamisk Forbrugersammenslutning 
   

                     Beretning for 2018                   
                                                                      3-4-2018  
 
I 2018 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, at flere kommer 

til.  
 

Vi har i 2018 sendte 147 mails til vore medlemmer og venner. De kan desværre ikke mere ses på vores www. 

Men vi har en skreven liste over det sendte, og om ønsket kan vi gensende mails. 

 

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. Der var 750 på vores mailliste. Vi får en del indmeldelser til vore 

mails via vores www. Mails er gratis. Vi takker for gaver. I 2018 blev det til 1.775 kr. fra 15 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 2018 
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. 
 
Vi fortsatte en indsamling af midler til i fællesskab at købe jord til økologisk avl ved køb af aktier i Den 

økologiske Jordbrugsfond. Vi nåede op på i alt 52.000 kr. fordelt på 17 indbetalere. Stor tak på fondens 

vegne.  

 

2. feb. holdt Lars Mikkelsen et foredrag om det biodynamiske på messen, hvor vi 2-4. feb. havde en stand i 

Brøndby Hallen. 

11-3 var Lars oplægsholder på Duemosegård, der rådighedsstiller jord til over 20 grønsagsdyrkere og ligeledes 

1-6 ved et bi-seminar på Rathsacksvej. 

 

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). Lars med til møderne i Aarhus og Dallum Slot. Desuden har der været et møde for 

medarbejdere fra Steiner-inspirerede virksomheder, institutioner, avlere o.l., hvor Irene og Lars var med. 

 

Judith von Halle: Vi har en mailliste, hvorfra vi orienterer om nyt omkring Judith von Halle. Sendt 5 mails ud 

i år. Hendes møde 23-6-18 i Berlin blev aflyst, da hun prioriterede sit skrivearbejde højere. Lyder fornuftigt. 

Hun har udgivet 24 fantastiske bøger. På Verlag für Anthroposophi. 

 

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 9 og 21 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. 
                                                       
                                                     Andre nyheder 
Det var et tørt år. Det havde vi antydet i vores vejrudsigt. Det er her det viser sig, om ens muld er frugtbar. Vi 

så på flere videoer, hvordan tingene fx græs groede rimeligt hos flere biodynamikere. I det traditionelle 

landbrug er mulden svindende (med en påbegyndte ørkendannelse og dermed mindre vand til planterne). 

Personligt fik jeg en rødbede på 9,6 kg. Ved et møde i Miljøministeriet sad der en 30 personer, der er for brug 
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af pesticider (de er ikke sundsfarlige under grænseværdierne, blev der sagt!). Under evt. tog jeg rødbeden frem. 

At den var biodynamisk og uden vanding. De blev tavse – og så klappede de – sker meget sjældent i det forum. 

Det glemmer de næppe foreløbigt. 

 

Sidst i sidste års brev varslede vi, at vi ville se mere på EM-ståler (ElektroMagnetiske) ved dette link 

https://www.youtube.com/watch?v=mzxSm04L9Z0 

Det har vi gjort meget ud af i året. Vi kan fuldt ud støtte den finske professor i hans spådomme. 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? Man kan selv producere sin egen strøm, men 

må stadig lide under naboernes EM-stråler. Vi har søgt at oplyse meget herom via vore mails. Vi var til et off. 

møde på Christiansborg om emnet. Overværede senere et foretræde. Vi fik et læserbrev om EM i Frederiksborg 

Amtsavis, i HillerødPosten samt Ekstrabladet om EM og stress. Vi er en del, der nægter at få trådløse el-målere. 

Men noget meget være er startet, nemlig G5. 

 

En årets oplevelse var landbrugsdagene med 900 biodynamikere fra hele Jorden i Dornach om de 

biodynamiske præparater, der har store gode virkninger. Fx at høre om indiske Binita og hendes hjælpere der 

laver præparater til småbønderne. Der er nu 100.000 biodynamiske småbøder i Indien. Og de klarer sig godt. 

DK fik sølv for mest økologi i verden. Hvem fik guld? Den indiske delstat Sikkim, der ved lov er 100 % 

økologisk. Vores omfang er ca. 1/10 del. Det økologiske vokser en hel del. Men 90 % er stadig ikke med på 

det. 

 

Ved Steiner-selskabets (ASD) generalforsamling blev det nævnt, at en 8 mio. mennesker er involveret i 

Steiners inspirationer, bl.a. ved de nævnte 40.000 virksomheder. Som vi skrev i en mail, er der 1149 

Steinerskoler og tilsvarende 1817 børnehaver i verden. 

 

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. Vi havde en artikel om kartofler i bladet Biodynamisk Jordbrug. Alle natskyggeplanter 

har negative virkninger. 

 

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. 23. 

dec. rundsendte vi en detaljeret mail herom og professorernes udgivne bøger. 

 
Steiner har i foredrag af 6-11-1917 nævnt, vacciner tjener det formål at medvirke til, at mennesker 
kan hindres i en kontakt til og forståelse for den åndelige verden. 
 

                                        Vi har høringsret i Fødevarestyrelsen.  
Det er et problem, at der ofte 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. 

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 modtaget 7 høringer 

omfattende 80 giftstoffer, jf. vore mails herom. Enkelte nåede vi ikke at give høresvar på.  

 

Vi har som nævnt været til giftmøder (kaldet dialogmøder) senest i Miljøministeriet, hvis embedsfolk vi 

oplever gør meget for at få godkendt nye gifte. Hvor er beskyttelsen af forbrugerne? Glyphosat har været til stor 

diskussion i EU. Men blev lige akkurat ikke forbudt. DK imod forbud. Neonikotinoider (generer bier) blev 

forbudt i EU. Der tales om, at der gives dispensation i DK til rapsen! Det samme gælder om et sprøjtemiddel i 

roer. 

 

BT-m skriver 21. dec. om gift i grundvandet. Giften DPC har der ikke førhen været kontrol med. Den gift blev 

forbudt siden 1996. Den er siden 2017 blevet fundet i over 250 vandboringer i mængder over grænseværdien. 

Mon den bliver forhøjet? I lavere doser findes den nok mere udbredt. I dag måles der for knap 40 gifte i 

https://www.youtube.com/watch?v=mzxSm04L9Z0


grundvandet. Tallet burde op på mellem 244 til 363 lyder anbefalingen fra en bred arbejdsgruppe. Så der er et 

kæmpemæssigt blindt område med måske 300 gifte, der ikke kontrolleres. Ingen har vel styr på de risici, 

befolkningen udsættes for? 

 

GMO tillades i øget omfang som mad og foder. Vi har afgivet 15 høresvar i året. GMO er væsentligt usundere 

end selv det konventionelle. Bevist ved biokrystallisations-metoden. Hvis I ikke ved det: Danske dyr fodres i 

udstrakt grad med GMO. Det skal ikke mærkes på fødevarer, vi køber. 

De vigtigste høresvar sendes 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 
 

                                                     Lidt om andre og andet 
Foreningen har købt 3 andele i Merkur. Det nedsætter de nye omkostninger i banken. Et medlem har foræret 

os en aktie i øko-Jordbrugsfonden. 

Vi har sendt noget fra det det månedlige norske nyhedsbrev AntroPost og noget fra det ugentlige Nyhettsdrys 

rundt. Du kan komme med på de maillister. 

 

Det biodynamiske har en vis medvind. Ifølge opgørelsen fra Demeterforbundet er der kommet 4 flere avlere i  

antal. Dermed er der 43. 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. 

Niels har valgt ikke at blive økologisk godkendt, da bøvlet er alt for stort. 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     

                                               

                                                         Mere om vores forening  
Ellers i spredt orden nævnes, at vi var med ved Biodynamisk Jordbrugs generalforsamling, et par gange på 

Thorshøjgård, et studiegruppemøde hos Verner Andersen, til et korncirkelmøde (der dukkede også mange op i 

år i England, stadig mere fantastiske), bemærkede at Årstiderne havde et pænt overskud, med til det store møde 

20-1 i Kullerup ved Biod. Jordbrug, Nordisk Rings møde i Vejle, foredrag i Perseus-gruppen, til møde i 

sprøjtegiftfirmaet Bayer. 

 

Vi søger at samarbejde bredt. Vi er medlem af Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, sammen med godt 60 

andre foreninger m.v. til informationsudvekslinger. Vi er medlem hos Danmarks Aktive Forbruger, som gør en 

god forbrugerindsats.   

                                     

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          

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 formanden arbejder biodynamiske Tina N Hansen ihærdigt 

med dyrkning af lysroden og bedre kornsorter.       
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