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Kære Interesserede, kære venner,
Her er programmet med Martinus kosmologi,  psykoterapi,  biodynamik, 
Mazdaznan helselære, cirkeldans og plantebaseret kost m.m. - Det udkommer 
med ændringer grundet covid 19 kun i digital form, og du kan også se det på 
hjemmesiden www.kullerup.dk

Siden 1976 har dette skønne sted - en lys flot landsbyskole, tegnet af arkitekt 
Ejnar Mindedal i 1927 - været privat kursussted for utallige spændende 
alternative kurser. Tiden har vist sig at være med de tanker, der har levet her. 
Mange af de ting, vi brænder for, er blevet mere almindelige. Vi er dybt 
taknemmelige over at have levet med i denne udvikling og for at kunne skabe 
ramme om mange interessante kurser og helt unikke sammenhænge. 

Vi lever her og passer på stedets ånd, det dejlige miljø, et smukt sted i et godt 
naboskab i Kullerup lille landsbysamfund, hvor vi har mulighed for at leje 
forsamlingshuset lige overfor den tidligere skole til større arrangementer. 

Haven er 7000m² stor, den ligger på Fyns bedste jord, den begrænses af marker 
med heste og kvæg, af vandløb, af vej og p-plads. Haven har ikke været 
giftsprøjtet i mere end 45 år.  

I 2001 overtog vi stedet. Vi tog navnet Kullerup Kurser, men grundlaget - ”være 
sammen og lære af hinanden” - er det samme som de tidligere ejere havde. 

Der sker noget:
Nu er tiden kommet til at videregive denne perle til visionære og praktiske 
mennesker, som ønsker at realisere
deres visioner, og som vil synes, at det
er meningsfuldt at leve og arbejde her.

Det vil glæde os meget, når yngre
kræfter er parat til at tage over og gerne
viderefører en del af det, der tager plads
lige nu. Vi ønsker at videregive og
sælge dette sted, mens vi stadig kan
klare arbejdet.   
- Kærlig hilsen Hanne og Ingolf.



                                   

                                

            

   Kurser og Grupper
Tilmelding: www.kullerup.dk eller kullerupkurser@gmail.  com  

el. Kullerup Kurser 65 31 54 31, Hanne 61 50 54 31, Ingolf 61 50 54 32
Anførte priser gælder dobbeltværelse. Eneværelse koster 105 kr. ekstra pr. døgn.

Tag helst selv linned/håndklæde med – kan dog lejes her.
Der findes uddybende tekst om kurser på www.kullerup.dk

Forbehold tages for trykfejl og ændringer i programmet.
 Aftenen er ofte en del af kurset. Kom gerne lidt før gruppen eller kurset begynder.

 Blå DATOOVERSKRIFTER gælder år 2021
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Familieopstilling 
Målet med familieopstillingen er at skabe nærhed og kærlighed i familien. Det er en nænsom 
form for psykoterapi – ofte i en gruppe. 

Klienten fortæller kort sit ”anliggende” eller sin problematik: Hvad er der sket i familien? Er 
nogen syg eller død? Hvilken mental ”bagage” er evt. ”arvet” fra tidligere generationer? Er der er
begået overgreb? Var forældrene fraværende eller syge de første år af klientens liv m.m.?

Det kan være godt at sætte sin barndomsfamilie op første gang. Der lærte man sine 
grundlæggende mønstre. Man kan også sætte sin voksenfamilie op, eller kigge på sin 
arbejdsplads - alle systemer kan sættes op. 

Derefter vælger klienten en ”stedfortræder” for sig selv i gruppen og en for de af familiens 
medlemmer, der skal repræsenteres. Klienten fører dem ud på gulvet, hvor han fornemmer den 
”rigtige plads” og vender personen den vej, der ”føles bedst”. 

Stedfortræderne står måske med ryggen til hinanden eller langt fra hverandre. Men nu sætter 
klienten sig ned, for at kigge ind i sin egen families dynamik. Lederen spørger de forskellige, 
hvad de mærker, føler, fornemmer eller tænker. Der kan komme sætninger som: ”Jeg føler mig 
helt alene.” ”Jeg har ikke kontakt med de andre!” ”Det føles så tungt at stå her, jeg kan næsten 
ikke holde mig oprejst!” - På en gådefuld måde står stedfortræderen i forbindelse med den 
person – levende eller død - han eller hun står for, og mærker dennes energi. 

Lederen sætter nu familien i ”orden”: I en familie har hvert medlem sin bestemte plads i forhold 
til de øvrige. Er denne plads respekteret, er der harmoni i familien, men er ”ordenen” brudt, 
opstår disharmoni. Ofte oplever stedfortræderne, når de stilles i orden, en lettelse ved, at 
familien nu står i en kreds i en særlig rangfølge, hvor alle kan se hinanden. 

Opgaven er nu, at bilægge konflikterne ved at sætte ord på det usagte, ved at udtrykke de 
følelser, der blev lukket nede, og finde indsigt, forståelse og medfølelse. Ofte slutter en opstilling
med, at alle står og holder om hinanden i kærlighed. Disse sessioner kan virke tilbage på hele 
familiens dynamik. 

- Er holdet lille reduceres opholdets længde og pris. - Hjemmeboende betaler nedsat pris. 
Ønsker en stedfortræder en opstilling, betales fuld pris. 
Se www.kullerup.dk - Se evt. to samtaler om familieopstilling og kosmologi på 
http://familiekanalen.tv/?portfolio=ingolf-plesner-psykoterapeut-og-kosmolog
Ingolf Plesner: Gestaltterapeut – Familieopstiller – TFTterapeut – META-practitioner – 
Regressionsterapeut.

http://familiekanalen.tv/?portfolio=ingolf-plesner-psykoterapeut-og-kosmolog
http://www.kullerup.dk/


 

KOMMENDE WEEKEND'ER MED FAMILIEOPSTILLING:         

Lørdag 08. maj kl. 10 – 21 til søndag 09. kl. 9 – 16.  2021 
Lørdag 19. juni kl. 10 – 21 til søndag 20. kl. 9 – 16.  2021
Lørdag 11. september kl. 10 – 21 til søndag 12. kl. 9 – 16.  2021  

(Herboende i fællesrum: Opstilling 1390 kr. + ophold 735 kr. i alt 2125 kr.)

(Herboende i enerum: + 105 kr.)              

(Udeboende: Opstilling 1390 + ophold 425 kr. = 1815 kr.)

(Herboende stedfortrædere: 1035 kr. - Udeboende stedfortrædere: 630 kr.)



  

INDIVIDUEL PSYKOTERAPI
Jeg arbejder med at finde frem til de følelses- og tankemæssige årsager til psykisk og fysisk 
ubehag. Jeg benytter samtale, gestaltterapi, tankefeltterapi, familieopstilling, regression, healing,
METAsundhedsanalyser m.m. Meget af det, der plager os, kan have rod i barndommens chok, 
og dermed i tidligere livs traumatiske oplevelser m.m. Du skal være velkommen til at aftale tid.  
Jeg arbejder ud fra en spirituel livsforståelse.

Ingolf Plesner: Eksam. gestaltterapeut, supplerende kurser i Bodynamic, Bioenergi, 
Familieopstilling, Tankefeltterapi, METAsundhed. Jeg bruger Martinus Åndsvidenskab, som jeg 
har studeret i 45 år, som forståelsesramme og inspirationskilde.



Psykoterapi og Spiritualitet 
Fredag 09. april kl. 16 – søndag 11. kl. 16 – 2021
Et berigende kursus for alle, der er optaget af personlig udvikling – også for terapeuter, der 
arbejder med terapiens åndelige aspekter: 

Psykoterapi er en nøgle til udvikling. - Martinus' kosmologi er et kompas, der viser vejen i livet 
og involverer forståelsen af reinkarnation, karma og repetition, af menneskets udvikling og af 
udviklingens mål.

Der veksles mellem oplæg, samtale og demonstrationer af TFT (tankefeltterapi), METAsundhed,
familieopstilling, gestalt, bioenergi og regression til tidligere liv, som relateres til kosmologien, 
der er en integrerende overbygning for al psykoterapi og psykologi. 

Psykoterapi kan løse op for det traumatisk bundne og undertrykte, den kan lægge op til at træne
ny væremåde og nye vaner, og den kan løsne de bånd, vi har lagt på os selv. 

Kosmologien giver dyb forståelse af tilværelsen og meningen med og retningen i livet. Den giver
indsigt i, at vores møde med naturen og vores ”næste” dybest set er ”ophøjede” begivenheder, 
der indebærer et ”guddommeligt nærvær”.  Se mere på w  ww.kullerup.dk   Ingolf Plesner. 
(Fællesrum: Kursus 900 kr.+ ophold 1210 kr. i alt 2110 kr., - eneværelse + 210 kr., 
(Udeboende: Kursus 900 kr. + ophold 600 kr. i alt 1500)

http://www.kullerup.dk/
http://www.kullerup.dk/


  Martinus Kosmologi    
Billedet her under er et af forfatteren Martinus symboler. Det er nummer 6 af mere end hundrede
for det meste farvelagte tegninger udarbejdet til teksterne, som han forfattede gennem 60 
arbejdsomme år. Man kan ikke tegne det evige og uendelige, men man kan symbolisere det. 
Man kan ikke tegne livet, bevidstheden eller det guddommelige, men man kan skabe symboler, 
der beskriver dette usanselige og umålelige, - men dog virkelige, og for den kosmisk bevidste 
evidente. - Ordbog: Evident: (fuldkommen) indlysende; øjensynlig; aabenbar; soleklar.)

Symbolet skildrer det levende væsen og er delt op i tre felter, der ovenfra symboliserer vores 
levende kerne, vores jeg, der er den inderste årsag til alt, hvad vi skaber og oplever. Jeg’et har 
ingen kendetegn: Det er et usanseligt ”noget, som er”. Det skildres med den hvide trekant.

Den nederste afdeling med farvede felter symboliserer vores fysiske og vore åndelige legemer. 
Det fysiske legeme er skildret ved den orange ring. Det fysiske legeme slides og ældes. En dag 
kan det ikke bære bevidstheden længere. Da trækker sjælen og bevidstheden sig ud af kroppen.
Kroppen er død. ”Sjælen” lever videre på et åndeligt plan, hvor den holder ”ferie” fra den fysiske 
verden, indtil den atter inkarnerer for at leve endnu et liv og lære endnu mere. De åndelige 
legemer står for forskellige funktioner. Det røde er bærer af instinkter og automatfunktioner. Det 
orange danner sammen med det gule det fysiske legeme. Det gule bærer også følelserne. Det 
grønne legeme bærer intelligensen. Det blå er bærer af virkelig intuition. Den indigofarvede del 

er bærer af hukommelsen.

Det midterste felt binder jeg’et til de åndelige
legemer og den fysiske krop. Det rummer 
alle vore ”talentkerner” eller evner og er 
dermed bærer af bevidstheden. De farvede 
runde prikker er evige talenter, der sætter 
det levende væsen i stand til at kunne 
vedligeholde de åndelige legemer og evt. 
skabe et nyt fysisk legeme, når det er 
nødvendigt. Her i dette felt gemmes 
summen af det som vi har lært og stridt os til
i dette og i tidligere liv som talenter eller 
evner, der følger os, når vi inkarnerer i en ny
organisme. Vi har så mange talenter, at de 
ikke alle kan komme til udtryk i den samme 
organisme. 

Det levende væsen 1  - © Martinus Institut 

                                                                       



 Læsegruppen har eksisteret i næsten 20 år.

 

Om Martinus Kosmologi
Martinus Kosmologi kaldes også Martinus Åndsvidenskab, Martinus analyser eller ”Det Tredje 
Testamente.” Er et frit studium: - ingen religion, ingen ritualer, ingen sekt, intet medlemskab. 
”Tag det, du kan bruge, og lad resten ligge!” lyder det. Religion giver en anelse om en 
guddommelig højere verden, og den bygger på instinkt og følelse, mens kosmologien er 
videnskaben om universets guddommelige lovmæssighed, liv og bevidsthed. Man kan med sin 
intelligens følge de kosmiske analysers klare sprog og tage dem til sig, hvis man er parat til det. 
Man kan forholde sig til stoffet som hypoteser, der kan vise sig at være falske eller sande.

Martinus er en af verdens helt store vise. De vise har alle - i forskelligt mål - haft den samme 
kilde til viden, der udspringer af den guddommelige bevidsthed, der ligger bag alle naturens 
skabelser. De vise opfordrer menneskene til at tilgive alt, at udvikle kærlighed til alt, og at skabe 
verdensfred ved at skabe fred i sit eget hjerte. 

Livet er et evigt og uendeligt varieret undervisnings- og underholdningsprogram. Enhver er 
underkastet udvikling, og står til stadighed på toppen af sin evolution i denne livets skole.

Til at begribe livets fantastiske rejse, er Martinus Åndsvidenskab den nøgle, der åbner for 
livseventyrets skjulte visdom. Kosmologien eller åndsvidenskaben giver den dybeste indsigt i 
livet og alle dets udtryk og skabelser. 

Kosmologien er videnskabernes videnskab, der giver svar på menneskets hedeste spørgsmål: 
Hvorfor er vi her? - Er der mere end dette ene liv? - Hvad er der efter døden? - Er alt bare 
resultat af tilfældighed, eller er der en mening med tilværelsen? Hvordan begyndte det hele? - Er



der et mål med menneskets udvikling? - Bliver der nogensinde fred i verden? - Hvis 
der er en guddom bag, hvorfor er der så krig? - Hvorfor bliver vi syge, og hvordan gør 
vi os 100% raske?

Kosmologien fortæller, at alt i vores verden er udtryk for liv, at alt er opbygget som liv inden i liv: 
levende væsener indeni levende væsener, og at guddommelig kærlighed er den grundlæggende
bærebølge bag universets opretholdelse, men at vores bevidsthed er for begrænset til at se det.

Vi er alle kosmiske rejsende, for vi har et guddommeligt højeste selv eller ”jeg” - en urørlig 
eksistenskerne, der aldrig kan mistes. Vi har et ”jeg”, der evigt oplever og skaber, - og dermed 
en umistelig ret til livet. Vi er selv både det levende og livet selv.

Vi står som sagt alle i en rivende udvikling, der kræver meget af vores intelligens og vores 
følelse. Intelligensen udvikles forholdsvis hurtigt af skolegang, teknologi og konkurrence, mens 
vort følelsesliv kun langsomt forædles - især gennem livets modgang. 

Modgang vækker medfølelsen med andre, der lider på samme måde, som man selv gjorde. 
Gradvis gennem mange liv ændres det egoistiske primitive menneske til det næstekærlige 
følsomme menneske, og samtidig udviskes kønsforskellene. Det er en lang, lang rejse gennem 
utallige tilværelsers sejre og nederlag, der fører til stadig højere bevidsthed, indsigt og visdom.

Hvis vi vil skabe os selv en lykkelig tilværelse, så må vi træne os i at acceptere alt, at tilgive alt 
og at være taknemmelige for alt – og skabe gode, glade og kærlige oplevelser for og med  
hinanden. Vi må lære os selv at give gaver frem for at rage til os på andres bekostning. Vi må 
øve os i at se det guddommelige i hver en skabelse. - I.P.

  



NUET OG EVIGHEDEN – MARTINUS SYMBOLER OG DINE SPØRGSMÅL
lørdag 09. oktober kl. 10 – 10. oktober kl. 16 - 2021
Gennemgang af væsentlige sider af Martinus Kosmologi: Som støtte for sine tekster,
tegnede Martinus en lang række symboler, som fastholder teksternes udsagn i billeder, der gør 
det lettere at huske de tilhørende forklaringer. Alt billedmateriale støtter hukommelsen, og 
symbolerne er en slags ”landkort over åndelige realiteter”. Hvis du har spørgsmål til livet, så 
send dem til mig i forvejen, så findes der ofte rigtigt gode svar i kosmologien. Vi forsøger 
sammen at komme tættere på en af vor tids mest betydningsfulde vismænd, som har bud til 
hver enkelt spirituelt orienteret sjæl. Ingolf Plesner.
(Fællesrum: Kursus 700 kr. + ophold 735 kr. i alt 1435 kr., - eneværelse + 105 kr., 
Udeboende: Kursus 700 kr. + ophold 425 kr. i alt 1125) 

Nedenstående grupper er flyttet ind i Salen, hvor der er god afstand mellem deltagerne:

SAMTALEGRUPPE  1 –  MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
Tirsdage kl. 19 – 21.30, 2 gange pr. måned fra sidst i august til maj
Svar på vore spørgsmål til tilværelsens udfordringer søges i åndsvidenskaben. I en spirituelt 
interesseret gruppe tales om udvikling og skæbne, helse og sygdom, liv og død, paranormale 
fænomener, reinkarnation, politik, dagligdagens problemer, det ophøjede og kontakten op. Ingen
”lektier”. Nye deltagere er velkomne. Ingolf Plesner.          (50 kr./gang)

SAMTALEGRUPPE  2 –  MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
Onsdage kl. 14 – 16.30, 2 gange pr. måned fra sidst i august til maj
Svar på vore spørgsmål til tilværelsens udfordringer søges i åndsvidenskaben. I en spirituelt 
interesseret gruppe tales om udvikling og skæbne, helse og sygdom, paranormale fænomener, 
liv og død, reinkarnation, politik, dagligdagens problemer, det ophøjede og kontakten op. Ingen 
”lektier”. Nye deltagere er velkomne. Ingolf Plesner.           (50 kr./gang)

LÆSEGRUPPE: Det Evige Verdensbillede – MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
Mandage kl. 18.30 - 21, 2 gange pr. måned fra sidst i august til maj  
Det Evige Verdensbillede eller ”symbolbøgerne” indeholder tekster, der uddyber symbolerne. Vi 
læser ca. 20 normalsider pr. gang. Unik chance for at læse Martinus analyser sammen med 
andre. Vi taler om stoffet og relaterer det til livet. Gruppen har arbejdet i mange år, men nye 
deltagere er velkomne.  Ingolf Plesner.               (50 kr./gang)

KOSMOLOGISK VEJLEDNING
Er du interesseret i den kosmologiske synsvinkel på det, du går og tumler med, og har du 
spørgsmål, du ikke ønsker at dele med andre, så kan du aftale en tid til en samtale, der  er 
gratis. - Du skal være velkommen med dine spørgsmål. Ingolf Plesner.



                  

Mazdaznan - Visdomslære
Information: Ester Andersen tlf. 22 51 16 90  Se www.mazdaznan.dk

HELLIG-3-KONGER - MAZDAZNAN HELSEDAGE
Fredag 8. januar kl. 18 – søndag 10. januar kl. 15. - 2021
Giv krop og sind en pause! Lad dig inspirere af denne nutidige livsvisdom fra Oldpersien med 
gennemprøvede åndedræts- og kirtel øvelser, sang, cirkeldans og afspænding.
At følge naturens rytme og love, at mestre os selv og derved udfolde vores højeste potentiale er 
kernen i disse visdoms inspirationer, kaldet Mazdaznan: 

Et persisk ord for ’Den Tanke, der mestrer alt til det gode’.
Oplev hvordan de enkle øvelser, ånding, lyd, bevægelse, rytme og stilhed går op i en højere 
enhed. Alle kan være med, - og skabe klarhed, nyt mod, fordybelse og livsglæde! Vel mødt.
Undervisere: Irrenne Peier, Randi og Carsten Michaëlis.                        
(Fællesrum: Kursus 750 kr.+ ophold 1210 kr. i alt 1960 kr., - eneværelse + 210 kr.) 
(Udeboende: Kursus 750 kr. + ophold 700 kr. i alt 1450)

  

http://www.mazdaznan.dk/


MAZDAZNAN WEEKEND
Lørdag 20. marts kl. 16 – søndag 21. marts kl. 15 - 2021
Oplæg om Mazdaznan visdomslære og mange belivende øvelser for åndedræt, kirtler m.m. ved 
Britta Becsei Christiansen
Søndag kl. 10: Årsmøde i Mazdaznan Idealfond
søndag ca. kl. 10.30: Generalforsamling i Støtteforening for Dansk Mazdaznan. 
(Fællesrum: Kursus + ophold 860 kr., - eneværelse + 105 kr.) 
(Udeboende: Kursus + ophold 350 kr.)

MAZDAZNAN – SOMMERDAGE: 
Onsdag 30. juni kl. 18 – søndag 4. juli kl. 15 - 2021
Bliv klogere på dit liv gennem en visdomslære, som er evig aktuel. Mazdaznan er en holistisk og
spirituel lære. Ved at arbejde med Mazdaznan visdoms- og livslære er det muligt at finde 
metoder, som kan fremme udviklingen af vores sanser og generelt forbedre vores sundhed. 
Kroppen er vores instrument til at opleve og nyde livet med her på jorden. Des bedre 
instrumentet er stemt, des større indsigt og livsglæde. Den livsglade stemning i filosofien og 
livsvisdommen har vi med, mens vi arbejder med  åndedrætsøvelser og kirteløvelser, med 
ernæring, fordøjelse, kropspleje mm. Alle er velkomne til opbyggende og muntre dage med 
foredrag, øvelser, afspænding, sang, cirkeldans og lækker mad efter Mazdaznans 
kostprincipper. Se mere på www.mazdaznan.dk

Undervisere: Irrenne Peier, Britta B. Christiansen, Randi Michaëlis, Lene Ravn m.fl.
(Fællesrum: Kursus 1300 + ophold: 2420 - i alt 3720 kr. - eneværelse + 420 kr.)
(Udeboende: Kursus 1300 + ophold 1200 - i alt 2500 kr.) 

Cirkeldans - Sacred Dance
Lørdag 29. maj kl. 10 - søndag 30. maj kl. 16 – 2021
Cirkeldans har en helende og åndelig dimension. Vi danser i fællesskab og samvær, som de 
individuelle personligheder, vi er. Vi tager den plads, vi behøver, og giver naboerne samme 
mulighed. Vi finder helhed og mening, fokuserer på nuet, på trinene, som vi udfører lige nu til 
musikken. Vi finder den fælles energi, glæde og ro, så vi mærker vores indre kerne. Den 
oplevelse og indsigt, vi opnår i dansen, fremmer kærlighed til andre og omsorg for vores 
omverden og for jordkloden. Vi vil fordybe os i dansene til dejlig musik fra hele verden og 
fordybe os i dansene. Medbring lette sko at danse i.

Information: Danseleder Randi og Carsten Michaëlis. www.cirkeldans.dk  tlf.: 32 59 57 29 
mobil: 51 36 74 54, randi@carmic.dk - Tilmelding Kullerup Kurser.

(Fællesrum: Kursus 545 kr.+ ophold 735 kr. i alt 1280 kr., - eneværelse + 105 kr.) 
(Udeboende: Kursus 545 kr. + ophold 425 kr. i alt 970 kr.)

mailto:randi@carmic.dk
http://www.cirkeldans.dk/
http://www.mazdaznan.dk/


Den Biodynamiske Dyrkningsmetode
beskrives i Rudolf Steiners landbrugsforedrag og bruges til at dyrke fødevarer af 

højeste kvalitet. Kosten er basis for livet i kroppen, der bærer vor trivsel, humør og bevidsthed. 
Se også: www.biodynamisk.dk og biodynamiskeforbrugere.dk

 BIODYNAMISK HAVEKURSUS 
- godt og let
Lørdag 13. marts kl. 11 – søndag 14. marts kl. 16 - 2021
Det praktiske arbejde er som i enhver anden have og kan hurtigt læres. Du lærer at bruge 
”såkalender”, at sætte kompostbunke op, og hvordan biodynamiske præparater anskaffes og 
anvendes. Der kommer konkrete anvisninger. Tag støvler og varmt tøj med. 

Ingolf vil vise beskæring af frugttræer.

Samtale om kost: Biodynamisk avlede produkter har topkvalitet, hvilket er naturvidenskabeligt 
bevist/sandsynliggjort. Tag gerne frø med til at bytte med. Ikkefysiske væseners indvirkning på 
dyrkningen omtales. Er der behov, tales der om snegle og andre ”skadedyr”. 
- se biodynamiskeforbrugere.dk  Biodynamiker Lars Mikkelsen 

(Fællesrum: Kursus 545 kr.+ ophold 735 kr. i alt 1280 kr.) (eneværelse + 105 kr.) 
(Udeboende: Kursus 545 kr. + ophold 425 kr. i alt 970 kr.)

BIODYNAMISK DYRKNING OG FØDEVAREKVALITET
Lørdag 27. marts 2021 kl. 9 – 19  
Fordybelseskursus: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug arrangerer et kursus om livskræfter 
i muld, mad og mennesker. Kurset er for landmænd, forbrugere og andre, der er interesserede i 
at få dybere forståelse af den spirituelle og praktiske betydning af biodynamisk dyrkning og 
fødevarekvalitet. Kontakt og tilmelding: 86 19 94 45    info@biodynamisk.d  k 

mailto:info@biodynamisk.dk
mailto:info@biodynamisk.d
http://biodynamiskeforbrugere.dk/


Plantebaseret Kost 
Hanne Kudsk Jensen – vegetar gennem 4 årtier - har stået for køkkenet i mange år.
Med tanke på kostens vej fra "jord til bord", benyttes nye produkter og uforarbejdede
økologiske eller biodynamiske råvarer, der giver velsmagende, enkel og nærende plantebaseret 
kost.

Mælk, æg og kød erstattes af planteprodukter. Der laves lækre retter efter opskrifter, som 
deltagerne får med hjem. 

Retterne gøres smagfulde og følges op af samtale og teori om begrebet sund kost. 

Om muligt lægges en havevandring ind. 

Det er ingen forudsætning at være vegetar/veganer for at deltage. 

Holdene er på 4 - 6 deltagere. 
Kan du samle et hold til en kursusdag, så aftal tid på 61 50 54 31. 

 

 

HANNES KØKKENDAG
lørdag 17. april kl. 10 - 17 - 2021             (pris 510 kr.)

HANNES KØKKENWEEKEND
lørdag 18. september kl. 14 – 21  
–  søndag 19. september kl. 9 – 14 - 2020
(Kursus incl. Kost 1010 kr. + logi 330 kr. i alt 1340kr.)



Mit Livs Eventyr, Kreativitet - 
Selvudvikling
Torsdag 3. juni kl. 10 – søndag 6. juni kl. 16 – 2021

Dejlige dage for en kreativ sjæl, hvor dit eget livs eventyr sættes i fokus. Indledende oplæg om 
myter, eventyr, deres symbolik, og eventyrfortælling om aftenen. 

I dejligt aktivitetsrum og i haven arbejdes med formulering, farve, tegning, maleri eller ler. 
Du skildrer episoder fra livet, eller situationer fra fantasirejser el. drømme.

Opmærksomhed ledes mod dine ønsker og mål i livet. Fortæl gerne dit yndlingseventyr. 

Samtale om tekst og billeder. - Vi kan ”stille et eventyr op” ud fra principperne i familieopstilling. 
Uddybende materiale se www.kullerup.dk

Ingolf Plesner: billedkunstlærer og psykoterapeut i 25 år, studeret Martinus kosmologi i  45 år. 
Tag tegne-/malegrej med - kan evt. købes her. Med Hanne Kudsk og Ingolf Plesner

(Kursus 975 kr. + 1945 Kr. - i alt 2920 kr.  + materialer)
                                                                                 

   

http://www.kullerup.dk/


ArbejdsDage
Ind imellem tilbyder gode venner at hjælpe os med forskelligt
arbejde. Det er vi rigtig glade for, for der er meget at gå i
gang med ude og inde. Tidligere afsatte vi arbejdsdagene i 
kalenderen, men i praksis viser det sig, at folk kommer, når
de har mulighed for det. - Har du lyst til at deltage, vil vi være
dig meget taknemmelig. 

Om dagen giver vi gerne et måltid mad, bliver du her flere 
døgn, koster det ca. 130 kr./døgn, hvilket er krævet af Skat 
som mindstebeløb pr. døgn for frivillig arbejdskraft.

   

 

Praktiske Oplysninger
Kullerup Kurser I/S
CVR-nr.: 28296479

Hanne Kudsk Jensen 
og Ingolf Plesner

Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk

Fastnet 65 31 54 31
Mobil Hanne 61 50 54 31
Mobil Ingolf 61 50 54 32

kullerupkurser@gmail.com
www.kullerup.dk

Plantebaseret køkken med
biodynamiske/økologiske råvarer. 

- Røgfrit inde. - Alkoholfrit miljø.

- Tag sengelinned, håndklæde med 
(kan evt. lejes her) 

og indesko. 

- Særlige hensyn anføres ved tilmelding

- Vi har intet ansat personale. 
Vi værdsætter, at alle ordner efter sig selv.

- Du kan evt. bo her i forbindelse med
psykoterapi.

.

- Undgå venligst stærke dufte og 
parfume af hensyn til allergikere!

http://www.kullerup.dk/
mailto:kullerupkurser@gmail.com


Tilmelding
Se kullerup.dk   på

tilmeldingsskemaet, el. skriv til  
kullerupkurser@gmail.com  hvor
du oplyser navn, adresse, telefon,
mailadresse og om du ønsker fælles
eller eneværelse, særlige hensyn, -
vi tilsender gerne tilmeldingsskema,
el. ring 65 31 54 31. 
- Tilmeld ikke på sociale medier.

KursusBetaling
Overføres til konto 8401 4203164 ugen før, med angivelse af navn og kursus 
eller betales kontant, når du kommer.

Anførte priser gælder fællesrum. Enerum og linned/håndklæde koster ekstra.

Intet depositum på de kurser. Bliver du forhindret: Meld fra i god tid.

Hjemmeboende får fradrag i prisen. 

Aftal evt. afslag i prisen, hvis du er mindre bemidlet.

(Foreningskontingent og gaver sendes til Støtteforeningen sidst i folderen.)

Rejse
BEMÆRK:BEMÆRK:  Kullerup Byvej 2A, Ørbæk ligger 6 km. vest for Nyborg på vejen til Ferritslev.
(Både GPS og Rejseplan kan drille: Her er to byer med samme navn: Kullerup).

Bil fra Motorvejen:
Afkørsel 46: ”Nyborg V.”  - Mod syd mod Ørbæk 2,5 km. - mod vest mod Ferritslev 1,5 km. 
- Kullerup Byvej går fra mod syd. - Plads - foran haven.

Tog, bus og telekørsel:
Bus 831U (Nyborg st. - Ringe.) Kun skoledage: To ture morgen og eftermiddag.

Telekørsel kører hverdage 9-13 og 17-23, - i weekenden kl 9-17. Bestilles mindst 2 timer før på 
telefon 63 11 22 55 eller fynbus.dk/flexbestilling

http://fynbus.dk/flexbestilling
mailto:kullerupkurser@gmail.com
http://www.kullerup.dk/


Kullerup Kursers Støtteforening
GENERALFORSAMLING lør. 20. marts 2021 kl. 10 – fulgt af bestyrelsesmøde her.

Vil du støtte os? 
- så bliv medlem af Kullerup Kursers Støtteforening (CVR 35147276). 
Vi kan med mange medlemmer i ryggen søge midler til drift, forbedringer og 
vedligeholdelse - og måske modtage gaver og arv. 
Det er en stor glæde for os at mærke jeres opbakning. 
Årskontingent 100 kr. Betalingsanmodning fremsendes årligt.

Tilmelding til foreningen på  www.  kullerup.dk  eller tlf. 65 31 54 31 
Følgende kontonumre er kun til kontingent og gaver til støtteforeningen: 9860 251860 
eller indbetalingskortkoden:  +73< (    ) +8214954 eller MobilePay 21255739
Oplys venligst om beløbet er ”Kontingent” eller ”Gave”.

                                          

Støttekontoen ”Kullerups Venner”   
Målet med den er at indsamle midler til hjælp for økonomisk vanskeligt stillede mennesker, der 
gerne vil deltage i vores kurser eller som har brug for psykoterapi. Når det ”brænder på” i livet: 
gået ned med stress, mistet arbejde, mistet nære personer, skilsmisse, været igennem alvorlig 
sygdom, er der ikke altid råd til at få hjælp. 

Kullerup Kursers Støtteforening har ansvaret for de indsamlede midler, hvis regnskab er et 
punkt på foreningens generalforsamling.

Såfremt du selv ønsker at støtte andre kursister, kan du bidrage ved at overføre et beløb til 
”Kullerups Venner” på konto 9860 251879 (Sæt ikke kursusbetaling ind på denne konto)

http://www.kullerup.dk/
http://www.kullerup.dk/


Kullerup KurserKullerup Kurser
      

Hanne Kudsk Jensen og Ingolf PlesnerHanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner
Kullerup Byvej 2Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk. A, 5853 Ørbæk. 

kullerupkurser@gmail.comkullerupkurser@gmail.com          

www.kullerup.dkwww.kullerup.dk  65 31 54 3165 31 54 31    
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