PROGRAM - Frøsamlernes Årsmøde 2017
DATO: 10.-12. marts 2017
STED: Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup
FREDAG 10. marts
Fra kl. 16.30
Kl. 18
Kl. 19

Indkvartering
Aftensmad
To projekter i Frøsamlernes regi:
Hvad gemmer de gamle frøkataloger og havebøger?
I 2012 begyndte frøsamler Svend Erik Nielsen at digitalisere beskrivelserne af de gamle
køkkenurter i tilgængelig skandinavisk og britisk havelitteratur samt frøkataloger fra før
1950. Svend Erik fortæller om projektet og rejserne, og medbringer eksempler på sine
fund. Projektet er støttet af NaturErhvervstyrelsen.
Louise Windfeldt, frøsamler, hortonom og nu Ph.D., starter på projektet ”En webportal
for danske spiseplanter”, for at gøre viden om danske plantegenetiske ressourcer mere
tilgængelig. Hun fortæller om udformning af projektet og hvordan frøsamlere og
haveejere bliver involveret undervejs.

LØRDAG 11. marts
Kl.7.45-8.45
Kl. 9

Morgenmad og smøring af madpakker
1. Planternes giftstoffer - biodiversitet og evolution
2. Giftige planter
Foredrag, spørgsmål og diskussion v/ Per Mølgaard, botaniker, lektor emeritus på Institut
for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet, og forfatter til ”Giftige
planter”, 2014.

Kl. 11.30
Kl. 12.30

Frokost
Hvad sker der på Herrens Mark? Michael Mohr Jensen fortæller på højskolen om
dyrkning, produktion af og forskning med økologiske ekstrakter af mælkebøtte og
rødkløver til helsekost. Derefter mulighed for kort gårdbesøg på Herrens Mark,
Assensvej 17, 5580 Nr. Åby (13 km fra højskolen).

Kl. 15
Kl. 15.30
Kl. 18.30
Aften

Kaffe og snacks på højskolen
Generalforsamling
Aftensmad
Frøbytteorgie

SØNDAG 12. marts
Kl. 8-9.30
Kl. 9.00

Morgenmad og smøring af madpakker
Frøhåndtering - indsigt & udfordringer
v/ Anders Roar Nielsen, frømand, specialist i frøets fysiologi og spiring.
Livskvalitet og livsbetingelser for vores hjemmeavlede frø, med særlig vægt på god spiring.
Teoretisk oplæg veksler med spørgsmål om hvilke problemer vi har, og diskussion om
hvordan vi kan løse dem.

Kl. 11.30
Kl. 12.30

Frokost: Madpakker på stedet
Den nye amerikanske dokumentarfilm: ”Seed: The Untold Story” (94 min.)

Kl. 14.30

Afgang

