Reis og ryk i deilige Århus
19 april Torsdag
Ankom 20 varmegrader og sol i Århus til omvisning hos min flotte vertsbedrift
Urteskolen v/ Rektor Rikke Goerlich. Her er allerede gresset grønt og urtene har
spiret og strekker seg mot sola som små antenner med åpne armer
En gjennomgang av oppholdets innhold og mat servert med deilig drikke.
20 april Fredag
Arbeidsdag med gjennomgang av skolens struktur og innhold. Samt pauser fylt med
friske gåturer nede ved havet. Det er deilig å være norsk i Danmark. Rikke viser meg
også en gave hun mottok fra siste uteksaminerte kull av elever på Phytoterapi. 
21 april Lørdag
Jeg får være med introkurs i plantemedisin i Århus og suger til meg kunnskap fra
den eminente Rikke Goerlich som på sin veltalende og varme måte formidler
kunnskap rundt plantenes verden. Woooow ikke hadde jeg drømt om at jeg også
skulle få servert gourmet mat av ypperste klasse av min fantastiske vert Rikke.
Sukkk….. er der kanskje en mulighet å bli adoptert her 
22 april Søndag
Jeg er satt til å oppdatere studentlister samt lage en plan for vårt kommende
samarbeid innen plantemedisin jiiipppii kan jo neste ikke vente til vi kan åpne
dørene i Norge med eget akademi.
23 april Mandag
Oppdatering av studieplaner, forberedelser til bedriftsbesøk innen plantemedisin i
Danmark. Phuuuu i dag skal det fylles på med rosenrot og ginkgo biloba så hjernen
henger med  kontrakter til de nye forelesere og en samarbeidskontrakt er under
utarbeidelse.
24 april Tirsdag
Praktisk Phytoterapi dag med planting, stiklingompotting og frøsetting. Erik og Kisten
deler villig av sine erfaringer og jeg får god kunnskap rundt jordforbedring og
økologisk gjødsel.
25 april Onsdag
Vi fortsetter å jobbe med utplanting og potter om ananassalvie, basilikum, timian
perikum, sitronmelisse med mere
26 april Torsdag
Gjennomgang av kompendier til undervisning og gjennomgang av produkter på
marked i Danmark og Norge. Der er mange forskjeller mellom hva som er lov i
Norge og i Danmark. Første uke vel overstått.
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