
PROGRAM - Frøsamlernes Efterårskursus 2019 

DATO: 06.-08. september 2019             STED:  Møn Retreat & Kursuscenter,  Vollerupgade 2A, 4792 Askeby 

   

FREDAG 06. september   

’Early bird’ tilbud 
Besøg Annette Brown Nielsens have på Stevns. Annette er permakulturist, 
frøsamler og rådgiver i LAND netværket. Mellem kl. 14-16.30 (en times kørsel fra 
Askeby)  

Fra kl. 16.00 Indkvartering   

Kl. 18.00 Aftensmad  

Kl. 19.30 En rejse til de vilde æblers hjemland, Kazakhstan – med Karoline Nolsøe Aaen og 
Tycho Holcomb 

   

LØRDAG 07. september   

Kl. 8-9 Morgenmad og smøring af madpakker  

Kl. 9-12 Workshops – 1) Hvordan udvikler man et fælles ordsæt til beskrivelse af 
smagsindtryk? Vi gennemgår sammen en række smags- og lugtøvelser og forsøger at 
lave et ordsæt til beskrivelse af en gruppe krydderurter. M/ Lone Hannerup og 
Torsten Krienke, medlemmer af smagspaneler til ”sensorisk forbrugeranalyse”. 3 
timer. 2) Frøsamlersorter til permakultur v/ Tycho & Karoline. Afholdes 2 gange.   3) 
Ærtenyt: hvordan er det gået med dyrkning og afprøvning af gamle ærter, og skal vi 
sætte flere afprøvninger i gang? Én gang på 1 ½ time. 4) Alt om hvidløg: Typer, 
nordiske sorter, dyrkning, sundhed og sygdomme. Én gang på 1 1/2 time. 
 

Kl. 12-12.30 Samling og afgang i grupper på forskellige udflugter. 
Frokost (madpakker) og kaffe med på turene  
Fx: Middelalderhaven i Stege m/ rundvisning; Gamle æblesorter; Fanefjord Kirke og 
Middelalderens billedverden; Reliktplanter på Fanefjords kirkegårdsmur; Hårbølle 
Strand, stenfiskere og botanik på strandvoldene; Jydelejet, en alsidig flora på 
kalkbund; ”De vilde biers sti”, reliktplanter og lokalproduktion på Nyord.  
 
NB: Nogle af disse er korte ture eller kan forkortes – så arbejdsgrupper, der ønsker at 
holde møde, kan gøre det fra kl. 15.30-18.  

Kl. 12-17 På Centret: Fælles workshop for alle koordinatorer: Introduktion til brug af den nye 
database og gennemgang af vores mest centrale opgave: bevaringen af vores 
adoptionssorter. 

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

Kl. 18.30 Aftensmad  

Aften ”Frøbytteorgie”  

   

SØNDAG 08. september   

Kl. 8-9 Morgenmad og smøring af madpakker  

Kl. 9-12.30  ”Frø forum”  
Medlemmernes meninger og spørgsmål om Frøsamlernes frø. Hvad vil vi lave, hvem 
skal lave det og hvordan kan vi sikre adgang til vores frø i fremtiden?  
Hvordan tilbyder vi frø elektronisk – noget der længe er efterlyst! -  med den nye 
database?  
Kan vi dyrke frø nok til alle medlemmer? Ville flere tilbyde frø på Frølisten, hvis vi 
satte prisen op? Hvad med markedsprisen, er den fair, eller konkurrerer vi? 
Ønsker medlemmerne flere muligheder for at deltage i dyrkningsprojekter og andre 
forsøg? 
Hvor skal vi hen med vores kurser i frøavl – kan vi træne flere undervisere? Hvor er 
der brug for flere kurser? Er der brug for en overbygning og hvordan kunne den se 
ud? Skal vi tilbyde kurser i dyrkning af fremmedbestøvere?  

  Frokost: Madpakker på stedet - tidspunkt aftales i grupperne 

Kl. 13 Afgang 

 


