
Foreløbigt PROGRAM - Frøsamlernes Årsmøde 2019 
 

DATO: 8.-10. marts 2019               
STED:  Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense Tlf.: 66 13 21 30 
 

   

FREDAG 8. marts   

Fra kl. 16.00 Indkvartering   

Kl. 18.00 Aftensmad  

Kl. 19.00-21.30 Fra frø til madsystem – havedyrkning i uddannelse og sociale bevægelser 
Morten Kromann Nielsen - forsker, antropolog og ph.d. - vil fortælle og lægge op til 
debat om University College Lillebælts arbejde med at drive campushaver på Lærer- 
og Pædagoguddannelsen, om smagspædagogik i skolehaver og om hvordan den 
sociale madbevægelse i USA med afsæt i begreber som bæredygtighed og ’food 
justice’ arbejder med udsatte unge for at opbygge et mere demokratisk madsystem. 
Og om hvad vi kan tage herfra til egne haver og formidlingsaktiviteter. 
   
Kaffepausen indlægges undervejs. 

   

LØRDAG 9. marts   

Kl. 8.00-9.00 Morgenmad og smøring af madpakker 

Kl. 9.30  Afgang i biler til Forsøgsstation Årslev (”Århus Universitet”) (ca. 15 min.) 

Kl. 10 - ca. 12 Besøg på Forsøgsstationen. Forsker Martin Jensen fortæller om sit arbejde med 
udvikling af nye afgrøder fra forsøgsmark til handlen. Vi vises rundt på stedet af 
medarbejdere og hører om igangværende projekter i drivhusene og med 
overvintrende grønsager på friland. Kort kaffepause i grupperne. 

Kl. 12.30-13.30 Frokost (madpakker) tilbage på Landbrugsskolen. 

Kl. 13.30-16.30 Generalforsamling (med indlagt pause og diskussion) 

Kl. 16.30-18.00 Tid til interessegrupper, planlægning, opstilling af vores frøtilbud m.m. 

Kl. 18.00 Aftensmad 

Aften Frøbytteorgie  

   

SØNDAG 10. marts   

Kl. 8.00-9.00 Morgenmad og smøring af madpakker  

Kl. 9.00-13.30 Workshops og opæg (indlagte pauser i grupperne): Svend Erik Nielsen gentager sin 
præsentation fra Årslev af projektet ”De gamle sorter af vores køkkenurter”. Andre 
emner: Forædling, hvordan man gør og hvad vi kan lære fra det; Hvordan vi finder 
gamle sorter og hvordan vi skal gøre, når vi finder dem. Der kommer flere – forslag 
og tilbud er velkomne. 

  Frokost: Madpakker på stedet - tidspunkt aftales i grupperne 

Kl. 13.30 Afgang 

 
 

Flere har ønsket at høre Lars Westergaard om specielle frugttræer, men han har ikke 
tid om foråret – i podesæsonen - til at undervise. Måske kan nogle besøge ham 
søndag på vej hjem – hvis han har salgsvarer. 

  

 


