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Många nya saker lever i oss. Vi har fått en lokalavdelning av föreningen i
Skåne. Det känns fantastiskt kul. Det är dags för årsmöte igen. Ett avslut
och en nystart, oberoende av kalenderåret. Vi tillverkar preparat inför
nästa år. Ett annat slags kalenderår, i preparatens rytm. Och framför allt
arbetar vi med att strukturera om arbetet med tidningen.
Vi håller på att undersöka vilka stöd och stipendier vi kan söka. Vart
finns stiftelserna som vill uppmuntra just vårt arbete. Sabina Sundman i
styrelsen har gjort ett gediget jobb med att undersöka var och hur vi kan
söka stöd. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa ansökningarna.
Vi håller också på att skapa en tidningsredaktion. Vi vill försöka bredda
oss genom att inte låta styrelsen göra allt jobb med tidningen. Så vi hoppas
kunna ha en tidningsredaktör som arbetar med tidningen och en entusiastisk redaktion som hjälper till att tänka kring års-upplägg, intressanta
teman, som kan bidra med artiklar och framförallt läsa igenom tidningen
innan tryck. Är du intresserad av att hjälpa till i det arbetet? Eller har du
kanske intressanta idéer som kan hjälpa oss på vägen? Hör av dig till oss.
Vi vill tacka de personer som har satt in gåvor till föreningen för vårt
fortsatta arbete med tidningen. Det är välkomna bidrag. Vi vill också tacka
de som har gett oss uppmuntran att fortsätta jobba med tidningen och goda
idéer kring hur vi kan lägga upp arbete. Ni har bidragit mycket och er uppskattan är en viktig byggsten.
Just nu vill vi i styrelsen hjälpa det projekt som kallas Region Syd och
som är en ny lokalavdelningn inom Biodynamiska Föreningen. De har
kommit igång och haft någon träff, och fler står i kalendern. Vill någon i
Skåne ha kontakt med dem så hör av er till oss.
Finns det fler områden med aktiva personer inom det biodynamiska, eller av personer som är intresserade av att lära sig mer och kanske organisera
sig i en lokalföreningen eller i en studiegrupp? Då kan vi hjälpa med material eller kanske ordna en informationsträff för att få igång arbetet.
Vi har informationsmaterial inom föreningen som finns till för detta.
Flera av dessa broschyrer finns också på hemsidan tillsammans med gamla
nummer av tidningen och vi kommer att fortsätta publicera Nyhetsbrev
och Medlemstidningar där. Ladda ned och dela med dig till människor i
din omkrets som är intresserade, nyfikna eller kanske avvaktande. Låt dem
lära sig mer.
Det finns ett inlägg i Nyhetsbrevet om GDPR, läs gärna det. I medlemsregistret har vi just nu ganska få email-adresser, om du har en email som du
ej registrerat hos oss skicka gärna den till kontorets email, så att vi kan nå
fler med digitala utskick. Glad Sommar. § Johan Nilsson, styrelseordförande

Rådgivarmöte 2018
Det årliga internationella mötet för rådgivare verksamma inom det biodynamiska lantbruket ägde
rum 11 och 12 februari 2018 vid Goetheanum i Dornach, Schweiz. Deltagarna kom inte bara från Europa
(Schweiz, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Spanien, Portugal, Slovenien
eller Grekland) utan även från Kanada, USA, Mexiko,
Columbia, Peru, Brasilien, Israel, Kenya, Indien, Kina
och Australien.
Genom utbyte av erfarenheter och ett lärande av
varandra uppfyller mötet en viktig funktion i att höja
kompetensen hos rådgivarna i deras arbete och att
skapa kontakter och stärka samverkan mellan rådgivarna världen över.
Under de senaste åren har följande frågeställning
utkristalliserats och bearbetats av en grupp människor bestående av rådgivare och företrädare för såväl
lantbrukssektionen vid Goetheanum, Demeter International (DI) samt den Internationella biodynamiska
föreningen (IBDA, International Biodynamic Association): Hur kan vi skapa ett internationellt
nätverk av kvalificerade rådgivare för det biodynamiska lantbruket?
Ett nätverk som både skall hjälpa rådgivarna i sitt
(sam-)arbete och sin kompetensutveckling och som
samtidigt kan vara en plattform för den enskilda bonden att finna rätt rådgivare som förmår hjälpa henne/
honom med de specifika utmaningar som finns på
just den gården.
Ingen rådgivare klarar av att vara specialist på alla
områden inom det biodynamiska lantbruket – den
ene är bra på grönsaksodling, en annan på djurhållning, ännu en annan på ekonomi och en fjärde på preparatframställning i tropiskt klimat osv. Nätverket
skall således inte skapa konkurrens mellan rådgivare
utan tvärtom ge möjlighet åt dem att hjälpa varandra
utöver den enskildes kompetensområde. Detta kommer att vara till fördel också för bonden som frågar
efter en omfattande vägledning och helhetssyn för
sitt dagliga arbete.
Huvudtemat för årets rådgivarmöte var en fortsatt bearbetning av ovannämnda fråga. Följande
punkter ansågs vara viktiga grundpelare i detta sammanhang och bearbetades:
1. Rådgivarens kvalifikationer. Vilka minimikrav på kvalifikationer och kompetens (gällande
t.ex. utbildning, arbetslivserfarenhet, den egna
motivationen, socialkompetens) ställs på rådgiva-
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ren för att kunna vara del i nätverket och hur skall
dessa prövas och godkännas?
2. Ut- och vidareutbildning av rådgivare. Grundutbildning och senare kompetenshöjning genom att bl.a. följa den senaste utvecklingen
och forskningen inom området, uppdatering om
nya lagar och regler nationellt och internationellt
m.m. Hur kan sådana utbildningsmoduler gestaltas, var, hur ofta, vilken är läroplanen, vilka är docenterna, hur kan det finansieras?
3. Mentorskap av (nya) rådgivare. Att lära av varandra. Hur kan det organiseras och finansieras?
4. Förteckning över befintliga rådgivare. Hur
skall en sådan förteckning utformas, vilken information skall presenteras, vilka sökkriterier
tillämpas, på vilka språk skall den vara tillgänglig, vem uppdaterar den, osv?
5. Godkännande av rådgivare. Genom en nationell eller internationell Demeter organisation.
Godkännande för ett specifikt eller specifika
område/-n inom det biodynamiska lantbruket
och ev. geografisk arbetsregion. Definition av vad
som krävs av rådgivaren för att behålla godkännandet över en viss tid.
6. Feedback system. Bönderna får möjlighet att
via nätverket ge ett omdöme om kvalitén av rådgivningen de fått. Detta för att säkerställa en hög
standard i rådgivarens arbete.
Frågorna bearbetas vidare under året fram till kommande rådgivarmöte i februari 2019. § Elisabeth Sykora

Gårdsvandring
Följ med oss på en gårdsvandring och få möjligheten
att träffa odlare/bönder på plats.
21 juli, kl 14.00 På Peterslunds Eko-odling som
ligger mellan Björnlunda och Nyköping bedriver Malin och Martin biodynamisk grönsaksodling på friland och i växthus. De framställer även mjölksyrade
grönsaker.
18 augusti, kl 10.00 Sörbro Gård, en biodynamisk getgård utanför Mölnbo som drivs av Artur och
Åsa.
Gårdsvandringen kommer att ta en timme och
Biodynamiska föreningen bjuder på fika.
Varmt välkomna!

Jordbruksmötet
i Goetheanum
Årets jordbruksmöte, som samtidigt är den årliga
internationella konferensen för den biodynamiska
rörelsen, ägde rum den 7 – 10 februari i Goetheanum,
Dornach, Schweiz. Temat var Preparaten – hjärtat av
den biodynamiska agrikulturen.
Konferensen samlade rekordmånga, drygt 900
deltagare som kom från 45 olika länder. Då blev de
olika kontinenterna och olikartade klimatområdena
väl representerade.
Bidragen i plenum hade en stor bredd. Det spände
från den antroposofiska bakgrunden till olika sätt att
se på preparaten, deras tillverkning, användningen
samt forskningsresultat av deras verkan. Mycket
hände i 23 olika parallella workshops och ytterligare
6 arbetsgrupper med olika tema.
Det framträdde med all tydlighet att det finns
många olika infallsvinklar till att förstå preparaten
och det sammanhang där de inverkar. Relationen
till preparaten och förståelsen ser ut att vara mycket
individuellt, samtidigt som det finns vissa ”skolor”
som företräder speciella tillvägagångssätt. Allt detta
kunde finnas samtidigt på samma plats utan att störa varandra. Detta var en befriande upplevelse för
många deltagare.
Vid ett tillfälle fanns på stora scenen ett stort och
genomskinligt kärl fyllt med vatten. Vattnet rördes
som är brukligt för fältpreparaten.
Med hjälp av stark belysning och projektor gick
det att följa åtminstone en del av de virvelrörelser som
uppstod i kärlet. Det är inte bara en virvel som uppstår genom röringen som efter ett tag byter riktning,
utan det finns flera olika virvlar och rörelser som
uppstår. Samtidigt hördes ljudet från stora koskällor
och alphorn i salen.
Hela mötet hade dagligen en musikalisk inramning, som utgjorde ett påtagligt stöd för temat. Det
skapade dels en festlig stämning och bidrog samtidigt till att lyssnandet hos de närvarande blev särskild aktivt.
En viktig del var pauserna. Det var fullt med deltagare i alla korridorer. Överallt fördes intensiva och
engagerade samtal. Då fanns också möjlighet att se
den omfattande utställningen av förnödenheter för
preparattillverkningen, preparatens användning,
forskningsresultat, information samt färdiga preparat från många olika håll i världen.

En hel grupp deltagare kom från Indien. Det stora
intresset för biodynamisk odling i Indien presenterades med all tydlighet. I södra Indien finns större biodynamiska odlingar som också odlar för export. Helt
i norr vid Himalayas sluttningar, odlar småbönder
biodynamiskt för att det ger bättre skörd, högre kvalitet, med mindre kostnader och mindre åtgång av bevattningsvatten. I dessa trakter odlas främst för egen
eller lokal konsumtion.
Sammantaget upplevdes hela konferensen som en
stor fest som var fylld av intresse och glädje för preparaten – värdigt för hjärtat i den biodynamiska impulsen! § Thomas Lüthi

Biodynamiskt torg
på Skillebyholms
Höstmarknad
Skillebyholms årliga Höstmarknad i Järna går av stapeln söndagen den 9 september.
Det Biodynamiska Samrådet under Sektionen för
Lantbruk och Näring inom Antroposofiska Sällskapet har i år dragit ihop flera biodynamiska verksamheter till ett litet torg inom den stora marknaden.
Tanken är att vi ska göra biodynamiska och Demeter-märkta produkter ännu mer synliga.
Besökare på marknaden ska gå där ifrån och ha
sett Demeter-märket, de ska känna till biodynamisk
odling och förhoppningsvis veta lite mer om den biodynamiska kvalitén.
Vi kommer att samla olika föreningar, företag
och enskilda producenter som verkar för det biodynamiska och omge oss med sådana verksamheter som
relaterar till vår.
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Avsändare:
Biodynamiska Föreningen
Skillebyholm 7
153 91 Järna

Vi vill visa upp en lokal karta över vilka av dessa
producenter som finns i närområdet och kanske också visa upp gårdar och producenter i Sverige.
Det kommer förhoppningsvis finnas flaggor som
utmärker alla de som saluför något biodynamiskt och
en kasse att packa sina inhandlade produkter i. Höstmarkanden brukar varje år besökas av cirka 5000 personer.
Att skapa ett torg som en mötesplats under Skillebyholms Höstmarknad är del av ett arbete som Biodynamiska Föreningen är engagerad i tillsammans med
andra i det Biodynamiska Samrådet för att stärka det
biodynamiska och försöka få fram fler odlare. § Johan
Nilsson

Biodynamiska
Föreningen
sprider preprat
Under Pollineringsdagen, som arrangerades i Ytterjärna Trädgårdspark den 19 maj i år, anordnade Biodynamiska Föreningen i Järna preparataktiviteter.
Johan Nilsson och Brigid Lefevre i styrelsen höll i rörning och spridning av humus-preparatet och preparerandet av en kompost.
Vi hade ett 10-tal intresserade personer som kom
och gick under aktiviteterna och tillsammans fick vi
både prata om, uppleva och sprida preparaten.
Vi hade några medlemmar där, några nya nyfikna
gäster och andra mer erfarna personer.
Det var en trevlig social stund och efteråt kom
många positiva kommentarer kring glädjen av att se
rörningen hända i parken och av att se personer gå
runt med hink och lövruskor och sprida humuspreparatets tunga droppar.
Tyvärr var vädret, som de mesta dagar, varmt och

soligt. Inte den fuktiga molniga eftermiddag vi önskat oss. Men det sociala värdet av aktiviteten hade en
större betydelse. § Johan Nilsson

GDPR
General Data Protection Regulation är den nya dataskyddslagen som kommer att börja gälla i Sverige
och EU den 25 maj 2018. Den ersätter den svenska
personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av detta
så informerar vi här om hur vi hanterar dina personuppgifter i föreningens medlemsregister. Ditt godkännande av att finnas med i registret behöver inte
vara skriftligt utan bekräftas genom att medlemsavgiften betalas in.
I Svenska Biodynamiska föreningen har vi ett digitalt register i programmet FileMaker. Där noteras:
namn, postadress, epostadress och telefonnummer
samt de köp som görs och om medlemsavgiften har
betalts in.
Dina personuppgifter får vi genom att du gör en
beställning eller går med i föreningen. När du som
medlem har betalat in medlemsavgiften eller ett
köp, så läses informationen om betalningen, via OCR
numret på fakturan, in i programmet FileMaker.
I samband med större utskick, såsom medlemstidningen, så skickas en adresslista till tryckeriet i
digital form, som ett Excel dokument, innehållande
uppgifter om namn och adress.
Du som medlem meddelar själv, via epost eller telefon eller brev, om du har flyttat och fått ny adress,
telefonnummer eller epostadress. Föreningen har
ingen koppling till folkbokföringsregister.
En medlem kan när som helst meddela att personuppgifterna ska tas bort.
Tillgång till registret har kanslisten på föreningen, Marika Lundgren, samt supporten
på www.filemaker.com/se/support.
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