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KØER PÅ GRÆS LAGRER CO2 I JORDEN 
HOLISTISK AFGRÆSNING 
 

 
 
Holistisk afgræsning er en forholdsvis ny metode i Danmark, men der er stigende interesse. Metoden er 
udviklet af biologen Allan Savory fra Zimbabwe for at gøre ørkenland frodigt igen og har indtil videre især 
vundet udbredelse blandt kvægbrugere i USA. 
Metoden går ud på afgrænsning af et mindre areal med mange dyr på arealet over kort tid. Dyrene flyttes 
ofte, hver dag eller med kun få dages mellemrum til en ny græsfold, så folden kan hvile, og hvad vigtigt er, 
uden at dyrene har bidt græsset helt ned! 
Opbygning af kulstof er større, når planterne over og under jorden får lov at vokse sig store, og den 
nedtrampede græs omsætter frugtbar jord med megen kulstof. Dette er klimamæssig gavnligt, fordi 
kulstoffet i jorden lagrer og binder overskydende CO2 fra atmosfæren. 
Kvægbrugskonsulent i Økologisk Landsforening og selvstændig landmand Thorkild Nissen har praktiseret 
metoden mere end 5 år i Danmark. 
https://merkur.dk/privat/artikler/landbrug-og-gron-omstilling-kan-sagtens-ga-hand-i-hand/ 
 
 

MERKUR OG KLIMAET 

 

   
 
Klima er i Merkur Andelskasse ikke blot et isoleret fokusområde. Andelskassens perspektiv på klimaet er 
helhedsorienteret. Som pengeinstitut arbejder man i Merkur med en tredobbelt bundlinje, hvilket vil sige, at 
økonomien skal være bæredygtig, men samtidigt også tage vare på mennesker og natur. 
https://merkur.dk/privat/artikler/merkur-og-klimaet/ 

 

https://merkur.dk/privat/artikler/landbrug-og-gron-omstilling-kan-sagtens-ga-hand-i-hand/
https://merkur.dk/privat/artikler/merkur-og-klimaet/


NYE BESTEMMELSER FOR EJERSKAB AF VIRKSOMHEDER 
 

     
     
Ofte køber investorer, der ikke har noget at gøre med arbejderne, virksomheder, hospitaler, skoler m. m. og 
skubber arbejderne ud for at øge egen formue. Derfor ønsker et stigende antal iværksættere et andet 
ejerskab, som gør en virksomhed mere uafhængig af investorerne. 
Forslag til en ny juridisk form for ’ansvarligt ejerskab’ indeholder bestemmelser, hvor rettighederne gribes 
an, så kapitalen tjener virksomheden på lang sigt og som social forbindelse. Tanken er, at medejere og 
aktionærer skal kunne bringe kapital ind og ud, mens stemmerettigheder og overskud forbliver i 
virksomheden. Pionerer på området er blandt andre Zeiss og Bosch. 
https://goetheanum.co/de/nachrichten/ein-unternehmen-ist-keine-ware 
 
 

 
 
NYT OG ATTRAKTIVT ELBILLÅN MED LAV RENTE 
 

                                                                                         
 
Merkur Andelskasse tilbyder elbillån, der er sådan tilrettelagt, at jo mere miljøvenlig bilen er, desto billigere 
bliver lånet. 
Andelskassen foretager en kreditvurdering til oplysning om, hvad lånet betyder for låners økonomi. 
Der kan lånes op til 80% af bilens pris med en løbetid på op til 10 år. 
https://merkur.dk/privat/nyheder/nyt-og-attraktivt-elbillan-med-lav-rente/ 

 

https://goetheanum.co/de/nachrichten/ein-unternehmen-ist-keine-ware
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BIODYNAMISK FORBRUGERSAMMENSLUTNING 
 

             
 
Biodynamisk Forbrugersammenslutning med Lars Mikkelsen som aktivt medlem arbejder for et alsidigt 
udbud af biodynamiske produkter. Sammenslutningen arbejder for avlere, grossister, forarbejdere og 
forbrugere, så alle led i kæden kan hjælpes frem. 
Sammenslutningen arbejder også for at kunne vise, hvordan biodynamisk mad er viljesstyrkende, fordi 
produktionen bygger på såvel økologiske principper og regler som på en holistisk forståelse af livskræfter i 
naturen, i landbruget og i mennesket selv. 
https://biodynamiskeforbrugere.dk/ 
 
 

GENERATIONSSKIFTE PÅ AURION 

 

   
Inger og Jørn Ussing                                                     Brian Tholstrup Nybo 
 
24. oktober 2019 fejrede Aurion sit 45-års jubilæum. Inger og Jørn Ussing er initiativtagerne og opretholderne 
gennem alle år af den meget populære og helt særlige biodynamiske virksomhed. I de senere år har de derfor 
planlagt deres tilbagetræden og er fra 1. januar 2020 overgået til færre funktioner. 
Den nye generation med Brian Tholstrup Nybo som administrerende direktør vil holde fast i Aurions vision. 
De yngre medarbejdere vil således i 2020 yderligere opjustere deres indsats på det biodynamiske område og 
fremhæve de værdier, der er med til at give Aurion sit særpræg. 
https://www.aurion.dk/nyheder 
 

https://biodynamiskeforbrugere.dk/


FORENINGEN FOR BIODYNAMISK JORDBRUG 
 

 
 
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har lagt en del videoer ud om biodynamiske produkter og deres 
tilblivelse. Her er videoer om regenerativ dyrkning for mere muld, om biodynamisk frugt og saft, om landbrug 
og jordens frugtbarhed, om køer og kohorn, om kompostering m.m. 
http://www.biodynamisk.dk/sider/video.html 
 
 

BIODYNAMISKE AVLERE I DANMARK 

 

          
 
Der er efterhånden mange biodynamiske avlere i Danmark både på Sjælland, Fyn og i Jylland. På gårdene og 
ved gartnerierne dyrkes der ædle produkter, ligesom der også kan være dyrehold og plads til menneskelige 
fællesskaber. 
http://www.biodynamisk.dk/sider/avlere.html 
 

BIODYNAMIC CONSOLT 

 

                                       
  
Biodynamisk rådgivning og service blev startet 2006 af jordbrugstekniker Erik Frydenlund. Foreningen har til 
formål at udbrede og udvikle grønne metoder inden for havebrug, landbrug, gartneri og biavl under mottoet: 
’sund jord – sunde planter – sund mad’ 
https://www.erikfrydenlund.dk/profil 
 

http://www.biodynamisk.dk/sider/video.html
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ÆRESBEVISNING TIL SØREN TOFT 

                    
 
Den antroposofiske astronom og tidligere gymnasielærer Søren Toft er tilknyttet Sektionen for Matematik 
og Astronomi ved Goetheanum. Han har siden 2015 regelmæssigt observeret og fotograferet stjernen R 
Coronae Borealis og hertil benyttet teleskopet i Kepler-Observatoriet på Goetheanum. Han har fremstillet 
sine undersøgelser for sektionsmedlemmerne i Dornach og også indberettet dem til Databanken for 
Association of Variable Star Obsevers AAVSO. Han er således udnævnt ’Proud Parent of Variable Star RCrB’.         
Søren Toft er født 1950. Han har studeret astronomi ved Københavns Universitet og var fra 1982 til 2015 
lærer ved Virum Gymnasium. 
https://static.goetheanum.co/assets/archiv/Weltweit/AWE/AWE2019_12_Web.pdf 
www.goetheanum.co/de/nachrichten/preis-fuer-soren-toft  
 
 

MATHEMATISCH-ASTRONOMISCHE SEKTION, GOETHEANUM 

                   
Joakim Schulz 1933                                                     Oliver Conradt, nuværende sektionsleder 
 
Den matematisk-astronomiske sektion ved Goetheanum blev grundlagt under Julestævnet 1923/24 med 
Elisabeth Vreede som sektionsleder. Tilbage fra den tid har man haft et observatorium på stedet. Det var 
oprindeligt tænkt som et rent forskningsobservatorium, men senere har man tilbudt observationsaftener og 
guidede ture for gæster. Disse foretages i dag af Charles Trefzger, der er en af sektionsmedlemmerne. 
https://mas.goetheanum.org/sternwarte     

 
 

https://static.goetheanum.co/assets/archiv/Weltweit/AWE/AWE2019_12_Web.pdf
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HIMMELSKIVEN FRA NEBRA 
 

         
 
Nebra Himmelskiven                                             
I begyndelsen af april 2020 vil planeten Venus i sin største glans bevæge sig forbi Syv-stjernen i stjernebilledet 
Tyren. Hvis vejret tillader det, er det et vidunderligt syn, som dog i året 1602 f. Kr. blev overgået, idet Venus 
og Månen samtidigt stod meget tæt på den lille stjernehob Plejaderne. 
Liesbeth Bisterbosch (NL) knytter i sin Sternen und Planetenkalender 2020 dette møde sammen med den 
såkaldte Nebra Himmelskive, der blev fundet nær byen Nebra i Tyskland. Den stammer fra tidlige bronzealder 
og er lige så berømt i Tyskland, som Solvognen i Danmark.  
Spørgsmålet er, om Nebra Himmelskiven fremstiller øjeblikket, hvor Venus, Syvstjernen og Månen mødes i 
aftendæmringen en forårsdag 1602 før vor tidsregning? 
 

     
Plejaderne                                                                 
 
I den Matematisk-Astronomiske Sektion Goetheanum spørger man sig, om et sådant øjeblik var et 
enestående øjeblik i historien? Er der i perioden fra 2100 f. Kr. til 2100 e. Kr. andre smukke møder mellem 
Venus, Månen og Alcyone? ’Smukke møder’ vil sige, at afstanden fra Venus til Alcyone og afstanden fra 
Månen til Alcyone samtidigt er mindre end 3 grader, og at den kan ses på det sted, hvor Nebra Himmelskiven 
blev fundet. Har det måske oftere fundet sted? Hvornår vil det ske igen? Man kan kalde det et 17M3-møde 
(Ishtat-7stjerne-Månekonjuntion med højst 3 graders afvigelse). Ishtar er det gammelbabylonske navn for 
Venus i aftenskumringen. Spørgsmålet overdrages til stjernevenner nær og fjern som en konkurrence. 
Se nærmere om konkurrencen her: www.astoft.dk/nebra.html    
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/weltdokumentenerbe/weltdokumentenerbe-
deutschland/himmelsscheibe-nebrahttps://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsscheibe_von_Nebra 
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BARON ROSENKRANZ FARVERNES MYSTIK PÅ KUNSTMUSEET ARKEN 

 

                                                                                           
 
Fra 3. oktober 2020 til 2. maj 2021 kan man på Arken Museum for Moderne Kunst i Ishøj opleve fortællingen 
om den spirituelle baron Rosenkranz og hans livsværk. Engle, sfinkser, dyriske skikkelser, mennesker m.m. 
fremtræder som illustration i et farvehav af regnbuens syv farvespektre. 
https://www.arken.dk/udstilling/kommer-snart-baron-rosenkrantz-farvernes-mystik/ 
 
 

BILLEDHUGGER OG ARKITEKT CHRISTIAN HIRSCH PÅ GOETHEANUM 

 

                                
 
Indtil 15. april 2020 udstiller Christian Hirsch sine skulpturer, modeller og tegninger i Wandelhalle og på 1. 
etage i Goetheanumbygningen, Dornach.  
 
https://sbk.goetheanum.org/veranstaltungen/tagungen-workshops-usw/einzelansicht/ausstellung-
christian-hitsch   
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FØR VI KAN ARBEJDE, MÅ VI HAVE NOGET AT LEVE AF 
 
 

 
 
Det er nu hundrede år siden, Rudolf Steiner fremlagde tanken om en nødvendig adskillelse af løn og arbejde. 
Løn burde ifølge ham fastsættes retsligt og ikke være direkte afhængig af arbejdsstillingen. 
Det norske par Ingeborg Eliassen og Egil Omdal har gennem nogen tid beskæftiget sig med evt. borgerløn og 
mener, at den vil kunne vende det økonomiske system om end ikke fuldstændigt så dog til en vis grad på 
hovedet. Hvilke arbejdsopgaver ville vi da sætte pris på, og hvilke ville vi kunne undvære? 
 
https://www.dialogos.no/for-vi-kan-arbeide-trenger-vi-noe-a-leve-av/ 
 
 

FOREDRAG AF RUDOLF STEINER OM MARKUSEVANGELIET 
 

                                                                               
          Foredrag 15.-24.sept. 1912 i Basel                   Foredrag 17. okt. 1910-10. jun. 1911 Berlin,    
                                                                                                    München, Hannover og Koblenz                                                 
 
Markusevangeliet er vor tids evangelium. Det er først nu, vi begyndende kan forstå dette evangelium. Det 
viser i særlig grad Kristi kraft og rummer som kunstnerisk komposition nøglen til en trefoldig forståelse: 1) 
Forståelsen for Kristi kosmiske element, 2) Forståelsen for det jødiske folks mission og 3) Forståelsen for 
romerne i forhold til udbredelsen af Kristendommen.  
https://www.audoniconsbogsalg.dk/rudolfsteiner/14085-spirituelle-undersogelser-til-forstaelse-af-markus-
evangeliet.html 
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