
Landbrug for fremtiden 
- bæredygtighed og sunde fødevarer 

 
Seminar på Christiansborg 

Lørdag  11.2    2017    kl. 11-16 

 
 
Kl. 11 OPLÆG fra følgende 5 personligheder: 
 
Karen Blincoe, arbejdende bestyrelsesformand for Chora Connection, en      
   Handletank, der faciliterer bæredygtighed. Om FN’s 17 verdensmål og vore relationer. 
 
Per Kølster formand for Økologisk Landsforening.  Samfundsforhold, politik, EU, demokrati. 
  
Rasmus Willig, om fremtidens andelsgårde. Er sociolog, debattør. Skriver til Kristeligt  
Dagblad. Om menneskenes forhold til naturen.  
  
Susanne Hovmand-Simonsen, Knuthenlund gods, der er økologisk og under omlægning til  
   det biodynamiske. 
 
Günther Lorentzen, formand for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. 
 
Kl. 13 Biodynamisk suppe med brød. Kan betales ved tilmeldingen med 60 kr. (120 inkl. entré). 
 
Kl. 14 PANELDEBAT, indledes med korte (9 min.) bidrag fra  
Christian Coff, LandbrugsLauget og Brinkholm. 15 års erfaringer og forventninger med  
   forbrugerejet landbrug og fødevareetik. 
            
Birgitte Escherich, Fødevare-aktivist. Direktør for Kostkompagniet. 
  
Jens-Otto Andersen Forsker i fødevarekvalitet og biokrystallisation. Forfatter af bogen  
   Vitalitet– fra muld til mave. 
Kl. 15.30 Udvekslinger med salen og oplægsholderne. 
Kl. 16 Kort afslutning. 
 
Målet er at bidrage til den igangværende debat om et 'landbrug for fremtiden'. Hvordan ser det 
ud? Hvordan kommer vi derhen?                                        Detaljeret program kan fås. 
 
Vi vil samle sammen på de gode idéer, der kommer frem. De skal videre ud i verden. 
Entre 60 Kr. betales ved tilmeldingen til Merkur Andelskasse reg. 8401 kt. 110 7442 

 
Hovedarrangør er Biodynamisk Forbrugersammenslutning.    

Medarrangører: Chora Connection og Økologisk Landsforening.                             
Tilmelding er nødvendig. Der fordres fra dig fornavn(e), efternavn, firma/forening og adr. 

                              Meldes til: Toftevænget 30, 3320 Skævinge. Tlf. 4828 8700. Mail-adr: Lars@T-Mikkelsen.dk 

Vigtigt – hvis du som tilmeldt bliver forhindret, så afgørende at du melder fra. 
Folk fra ventelisten kan da komme med – ellers står der tomme pladser! 
Vi skal indlevere listen til folketinget senest kl. 12 dagen før (10-2). 
 
Mød op i god tid. Kan ske fra 10.30. Folketingets kontrol tager tid. Vi skal udlevere skilte (uden navn). 
Du er velkommen til selv at tage et navneskilt på. 

mailto:Lars@T-Mikkelsen.dk

