
PROGRAM - Frøsamlernes Efterårskursus 2018 
 

DATO: 14.-16. september 2018                 
STED:  Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen    
 

   

FREDAG 14. september   

Fra kl. 16.00 Indkvartering   

Kl. 17.00 Samling   

Kl. 18.00 Aftensmad  

Kl. 19.30 Hvordan vi bevarer gamle kartoffelsorter og forædler nye (og lidt om kartoflens 
særlige genetik) v/ Hanne Grethe Kirk, forsker og projektleder, Forædlingsstation 
Vandel. 

   

LØRDAG 15. september   
 

Kl. 8-9 
 
Kl. 9.00-- 
 
 
 
 

  
 

Morgenmad og smøring af madpakker  
 

Afgang i grupper på forskellige udflugter. Vi arbejder med muligheden for at opleve 
fx: Et højskoleprojekt, ”multi-kulti” haver hvor danskere er sammen med flygtninge, 
en vingård, private haver i det lokale ”Mere Liv i Haven” netværk, Mandø, Kolding 
Geografiske Have, Naturparken Lillebælt, og naturperler i området. 

Frokost (madpakker) og kaffe med på turene 

Kl. 17 Retur til højskolen og tid til at forberede frøbytning  

Kl. 18.00 Aftensmad  

Aften Frøbytteorgie  

   

SØNDAG 4. marts   

Kl. 8-9 Morgenmad og smøring af madpakker  

Kl. 9-10 Bestyrelsen orienterer om nye internationale frøsamler-aktiviteter  

Kl. 10-10.30 Pause  

Kl. 10.30-13.00 

Workshops (indlagte pauser i grupperne):  Lige nu er disse emner under udvikling! 
 

1. Leg og Lær: Hvordan vi kan prøve os frem med dyrkning og frøavl – og blive 
bagkloge på resultaterne. Tager rigtige frøsamlere backups notater? Hvad kan der gå 
galt, og hvad kan vi lære af det? Eksempler fra workshopledernes og deltagernes 
erfaringer.  v/ Bodil Gimbel og NO Crossland   
 

2. Grønne udviklignsprojekter: Hvad foregår der lige nu af økologisk forskning og 
udvikling? Hvordan støttes grønne udviklingsprojekter? Kan vi komme med?  

 

3. Planteforædling i baghaven. Hvorfor bruge jord, energi tid på planteforædling? 
Hvad er det vi mangler? Kan vi overhovedet gøre en forskel? Vi vil drøfte muligheder 
i forskellige strategier: Lykkeridder eller kontrolfreak? Hvem skal bestøve, 
forædleren, eller den naturlige bestøvning? Hvem forædler vi til? Kan min nye sort 
trives i andres haver? Eksempler fra mit eget arbejde med frilandsauberginer, 
fennikel, valske bønner, fersken, vin m.m.  v/ Søren Holt 
 

  Frokost: Madpakker på stedet - tidspunkt aftales i grupperne 

Kl. 13.30 Afgang 

  

 


