
DET FORELØBIGE PROGRAM - Frøsamlernes Efterårskursus og 
generalforsamling 2020 
 

DATO: 11. -13. september 2020              
STED:  Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling, tlf.:  52109177 (højskolens kursusansvarlige) 
 

   

FREDAG 11. SEPTEMBER   

Fra kl. 16 Indkvartering   

Kl. 17.30 
Samling i atriumgården for dem, der gerne vil høre mere 
om denne historiske højskole 

 

Kl. 18 Aftensmad  

Kl. 19.30 

Ny viden om gamle sorter v/ Louise Windfeldt og Svend Erik 
Nielsen: Hvad vi har lært fra seneste forskning og projekter, og hvad vi 
kan bruge den viden til. Vi hører om Amagerkålens rejse verden rundt, 
besøger vikingernes løg på Lofoten, får nye historier om vores ærter.  Vi 
snakker om hvordan den nye viden kan bruges og udvides af frøsamlere 
i dyrkningsprojekter, lokale samarbejdsgrupper, haveregistreringer, 
m.m. Alle frøsamlere kan bidrage til genopdagelsen og genindsættelsen 
af den vidtspændende gamle nordiske grøntsags-genpulje! Med kaffe, 
the og kage undervejs.   

   

LØRDAG 12. SEPTEMBER   

Kl. 7.30-9 Morgenmad  

Kl. 9 Generalforsamling – til erstatning af den aflyste i marts måned 

Kl. 12 Frokostbuffet på højskolen 

Kl. 13.30-17.30 

Udflugter i flere grupper med temaet ”Hvordan kan vi bidrage til 
genopdagelse og bevaring af gamle danske nytte- og prydplanter”. Flere 
mindre grupper får mulighed for at afprøve haveregistrering i gamle, 
artsrige og evt. forsømte haver på egnen. 
 
En gruppe besøger lokalmuseet i Hjortsvang, hvor en frøsamler har 
arbejdet med lægeurte- og køkkenhaven de seneste 12 år - og bl.a. 
dyrket Frøsamlersorter og modtaget lokale arvesorter. Hvordan 
tiltrækker og beholder man frivillige til museumshaven og -marken? 
Hvordan oplærer man dem til Frøsamlere? Succeser og fiaskoer... 

Kl. ca. 17.30 Tid til at forberede frøbytte / mødes i interessegrupper / slappe af 

Kl. 18.30 Aftensmad 

Aften 
Frøbytteorgie med kaffe, the og kage. Åbner, når alle har stillet 
deres frø frem. 

   

SØNDAG 13. SEPTEMBER   

Kl. 8-9 Morgenmad  

Kl. 9 

Medlemsforum: Vi vil gentage succesen fra efterårskurset på Møn og 
fortsætte diskussionerne om foreningens udvikling med emner fra 
medlemmer og bestyrelsen, fx: oprettelse af lokale grupper, 
registrerings- og indsamlingsture, adoptionsprogrammet, priser på frø 
på markeder og på frølisten, salg af frø på webshop, frøavl af 
fremmedbestøvere og avl i større skala.  

Kl. 12 Fælles oprydning, derefter Frokost på højskolen 

Kl. 13.30 Afgang 

 


