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Siden Februar 2014 har der været afholdt seminarer i Norden for at uddanne den næste generation 
af biodynamiske bønder. Det er nu over 2½ år siden og der er kommet flere elever til. Elever fra 
Italien, Holland, Tyskland, Polen, Norge og Finland alle i praktik i Norden.
Vi har for nylig afholdt sommerseminar i Danmark, hvor vi bl.a. besøgte Årstiderne i Barritskov, 
Aurion, Niels Rasmussen (leverandør til Naturmælk), Thorshøjgård, Rødmose gartneri og Yduns 
Have på Samsø. En inspirerende tur som kun kunne lade sig gøre i kraft af vores gode fællesskab.
I den tid jeg har været involveret i BINGN har jeg besøgt mere end 50 gårde i Norden, Tyskland og 
Schweiz og til Januar 2017 afholder vi sidste seminar for gruppen der indtil videre er blevet kaldt A 
som bliver den første årgang der afslutter det 3 års forløb som uddannelsen er. 
På samme tid starter der en ny gruppe og der er nu åbent for tilmeldinger til alle der ønsker at følge 
forløbet. Ansøgningen findes på hjemmesiden www.bingn.org med ansøgningsfrist den 15. 
November.
Personligt glæder jeg mig til at se hvad de unge mennesker, og mig selv, finder på i fremtiden. Der 
er allerede tale om at en af eleverne, Matthew, skal overtage ansvaret for dyrkning af grøntsager på 
den Norske landbrugsskole i Aurland, Sogn Jord- og Hagebruksskole. En anden elev, Pernille, har 
fundet en gård i Norge i det område hun selv er vokset op og ønsker at drive det som et lille 
selvforsynende landbrug. Jeg selv skal fortsætte med at dygtiggøre mig inden for faget efter min 2-
års praktik på Thorshøjgård. Noget som jeg har indset man aldrig kan blive færdig med indenfor det 
biodynamiske.
Derfor vil jeg også så småt begynde at hentyde til den spirende fremtid for BINGN. BINGN er ikke 
bare en uddannelse, det er et Initiativ for den næste generation, efter min opfattelse den generation 
som skal bære Rudolf Steiners impulser til landbruget videre for vores fremtid. Et initiativ for 
forberedernes forberedere og dermed alle som er aktivt beskæftiget med at bringe disse impulser ud 
i verden. Jeg vil invitere til at interesserede henvender sig til BINGN så vi i løbet af vinteren kan 
mødes og drøfte hvordan vi kan samles om denne udvikling som en fortsættelse af vores møde i 
Dornach i Februar.

Så der er to vigtige budskaber:

• Der er åbent for tilmelding til udannelsen påbegyndene Januar 2017. Ansøgningsfrist 15. 
November. Ansøgningsskema findes på www.bingn.org

• En åben invitation til alle beskæftiget med emnet om at mødes i løbet af vinteren for at  
videreudvikle impulserne gevet af Rudolf Steiner gennem landbrugskurset.

http://www.bingn.org/



