Meghívó a

World Biodynamic Farming Day 2017
hez Pünkösdvasärnap 2017 (03/04.Juni)

Az ötlet:
Az „Eurytmia Világnapja“ (https://goo.gl/EL7RyC) adott nekünk ihletet és azon
gondolkodtunk, hogy miért nem létezik még a „ Biodinamikus földművelés napja”.
Egy nap, amikor világszerte találkozhatnak a biodinamikus közösségek és rajongói, egy nap
amelyen együtt ültethetneének… Lehet ez egy parasztudvaron, kertben, iskolában, a
keresztény egyesületen belűl, de akár nyílvános területen is.
Egyidőben- világszerte. MIndenkit szeretettel várunk!
Minden gazdát, kertészt, lelkes biodinamikust szeretettel hívunk meg június ¾-én, hogy
vegyen részt a „ Biodinamikus földművelés napján”
szerte a világon – egyidőben

A nap lefolyása:

A „ Biodinamikus földművelés napja” Pünkösdvasárnapra esik. Ez ugyanaz a hétvége,
amelyen 1924-ben Rudolf Steiner a biodinamikus földművelésről kezdte Koberwitzben
megtartani előadássorozatát, ezennel megszülve a „ Biodinamikus földművelés” fogalmát.
Célunk, hogy ezen a napon (óes előestjén) világszerte ugyanakkor kivessük a biodinamikus
mintákat. A résztvevők maguk dönthetnek vetésük felett. Még ötlet tárgya, hogy esetleg az
előesten illetve délután kihordunk-e a horn-trágyát (500) illetve másnap a horn-kavicsot
(501) (pontos időpontról még informálunk).
Kezdők, illetve olyanok, akik nem állnak kapcsolatban bármilyen gazdasággal vagy
csoporttal, a „Download“ oldalunkon találnak további információanyagot a „hol és hogy“-al
kapcsolatosan:

Részvéted:

Mindenki ezen a facebookoldalon regisztrálhat mint „résztvevő“ vagy „érdeklődő
(https://goo.gl/W7FXpj) és ezen a térképen jelölheted be, hogy hol szeretnél ültetni.
(https://goo.gl/2oQrYh ). A kártyán való regisztráció abban segít, hogí könnyebbítsük a
csoportok létrejöttét. További információkat és aktuális fejleményeket itt kaptok a
newsletterünkben ( https://goo.gl/Z8TgbE).

Kérem osszátok meg!

Osszátok meg ezt az információt baróataitokkal, ismerőseitekkel, helíyi egyesületekkel- akár
blogban/ szociális médiákban/ weboldalakon / antropozófikus médiákban / helyi
ismeretségi körben – bárhol. Ezen a linken kaptok további információt, downloadlehetőséget, ahol szövegeket, posztereketés egyebet találtok. (https://goo.gl/uf4Yky)

Segítség
Akinek van kedve és ideje segíteni nekünk (fordítás, infóanyag terjesztés, stb.az itt talál több
információt (http://worldbiodynamicfarmingday.org/help-needed/).

további infók és linkek:
Facebook oldalunk: (https://goo.gl/lVqtu2)
Facebook csoportunk(!): (https://goo.gl/8sTkyM)
Facebook regisztrációs honlapunk: https://goo.gl/W7FXpj
Weboldalunk: http://worldbiodynamicfarmingday.org/de/
Elérhetőség: connectwith@worldbiodynamicfarmingday.org
Bármely kérdés esetén kérem jelentkezzetek.

