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I år fanns flera aktörer med på det Biodynamiska torg som visades upp på
Skillebyholms höstmarknad i Järna en solig söndag i början på september.
För första gången fanns alla de Demeter-märkta odlarna, försäljarna av
Demeter-märkta produkter och de olika biodynamiskt berörda föreningarna samlade under gemensam flagg. Vi hade som mål att åtminstone 1000
personer, av totalt ca 5000 st besökare, skulle veta lite mer om biodynamisk
odling och Demeter-märket.
I mitten på marknaden fanns vårt torg och i mitten på torget en 8 meter
hög trefot som bar upp stören till preparattunnan. Och dagen till ära kunde
vi dela ut en ny och färgstark broschyr som Svenska Demeterförbundet gett
ut som samlar den forskning som gjorts kring biodynamiska preparat och
odling, av Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet sedan 1958 och
fortsatt. Under de senaste åren har den här forskningen letts av Artur Granstedt.
Alla aktörer delade också ut sin information eller sina produkter i någon
av de 1000 st ekologiska tygkassar prydda av Demeter-märket som vi fått
sponsrade till marknaden. Dessa kassar sågs överallt på marknaden.
I föreningen fortsätter arbetet med att tillverka de biodynamiska preparaten och att hitta en ny struktur då Torgny Walldén efter lång tid lämnat
över tillverkningen till oss övriga i föreningen. Vi tillverkar preparaten på
Skillebyholm i Järna. Blommor är plockade av oss i styrelsen, av Rebecka
Walldén, samt av en grupp barn på Viktoria-skolan i Aspa.
Sedan 2017 har vi ett samarbete med De Vilda, det lokala vilt- och tamdjursslakteriet i Järna, där vi kan hämta ut de organ vi behöver.
Vi har ett tillstånd ifrån Jordbruksverket där vi kan använda de organ
vi behöver för preparattillverkningen. Nu ska vi snart inleda processen att
söka ett nytt tillstånd.
Vi kommer också att fila på några ansökningar för stöd och finansiering
till vår tidning och hoppas att kunna komma igång med arbetet kring den
nu under hösten med förnyad energi.
Vi siktar på att kunna anställa en redaktör på deltid och få igång ett mer
konstruktivt arbete kring tidningens innehåll med annonser, nya artiklar
och kanske även äldre material i den rika skatt av artiklar som finns ifrån
tidningen Kultura och Biodynamisk Tidskrift sedan tidigare decennier.
Hoppas vårt nyhetsbrev varit en god ersättning för tidningen under det
här året. God Höst! § Johan Nilsson, Ordförande

Föreningens årsmöte
Den 26 maj 2018 hölls föreningens årsmöte på Ullberga gård, Nyköping. Vi var 16 stycken medlemmar
som hade rest både långt och kort för att vara med.
Förutom sedvanliga mötespunkter togs frågan om
arvode till styrelsemedlemmar upp. Hittills så har
inget arvode utgått utan allt arbete i styrelsen har
skett ideellt. Mötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag
att arbeta och tänka igenom frågan under det kommande året.
Val av ordinarie styrelseledamöter: Johan Nilsson omval på 2 år, Brigid Lefevre omval på 2 år, Cecile
s´Jongers på 1 år, Sabina Sundman på 1 år och Sanne
Hammarberg på 2 år. Val av styrelsesuppleant Arthur
Borghs på 1 år, Torgny Walldén på 2 år. Till lekmannarevisorer valdes Magnus Granstedt och Siw Persson. Till valberedning valdes Sofi Gerber på 1 år och
Wijnand Koker på 1 år.
Framtiden: Föreningen kommer även fortsättningsvis att ha ett starkt samarbete med de övriga
nordiska föreningarna, med Nordisk forskningsring
och med Holma folkhögskola samt med sektionen för
lantbruk och näring. Vid Holma har nu en lokalförening bildats: biodynamiskasyd. Studiegrupper runtom
i landet har efterfrågats, vilket behöver ordnas lokalt.
Styrelsen kommer även att arbeta för att utöka
medlemsaktiviteterna, utefter intresseområden, så
som att skriva artiklar till tidningen, planera och
genomföra fältvandringar, delta på mässor. En preparatgrupp med Cecile´s Jongers som initiativtagare
fortsätter att tillverka biodynamiska preparat. Bjuda
in till tillverkning av preparat och plockning av örter.
Tidningen Biodynamisk odling gör just nu ett uppehåll, i syfte att omorganisera styrelsens arbete, så
att en redaktion bildas vilken inte nödvändigtvis behöver utgöras av samma personer som styrelsemedlemmarna. Tanken är att tidningen ska ha en bredare
biodynamisk förankring men att fortfarande föreningen har greppet om tidningen. Sabina Sundman
hade ett uppdrag under april och maj 2018 att söka
medel till en tidningsredaktion.
När mötet avslutats så fick alla närvarande möjlighet att ge sig ut i hagarna för att ta en närmare titt på
gårdens mjölkkor och höra Cecilé berätta om dem och
deras olika personligheter. Detta var mycket fängslande, men det var inte den enda aktiviteten som
planerats. Tillverkning av röllekapreparat, efter en
inledning av Thomas Lüthi hanns också med under
eftermiddagen. § Marika Lundgren
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Sanne Hammarberg
Jag är 54 år och har sedan tonåren haft
engagemang i rättvisa, natur och miljö.
Min passion för planeten och livsförutsättningar för alla barn, unga och kommande generationer är min drivkraft.
Jag vill verka och inspirera för hållbar
livsstil och resiliens.
Mellan 2005 – 2017 har jag varit med
att bygga upp och driva Källtorps trädgård i Nacka. Innehållet var ekologisk
besöksträdgård med Omställnings café
och butik under säsong. Ibland med
visningar, workshop, gruppbesök mm. Alla vardagar
har jag handlett deltagarverksamhet, haft hand om
odlingar, små djur mm. Samt under tre år parallellt
förestått pedagogisk omsorg för en liten grupp förskolebarn i trädgården.
Videon jag har gjort under 2017 finns på Youtube
kanalen ”Hallå omställning nu”. Under mina år på
Källtorp har jag handlett praktikanter, flera var från
Skillebyholm.
Sedan februari 2018 har jag varit med i verksamheten på Rosendals trädgård som trädgårdspedagog
i Lek Odla Väx! Och från höstterminen 2018 kommer
jag medverka lite i undervisningen på Skillebyholm.
Dessa sammanhang känns mycket meningsfulla för
mig.
Jag har stor respekt och beundran över det biodynamiska förhållningssättet både i odling och som livsstil. Det gläder mig att få vara en del av detta. Jag ser
fram emot styrelsesamarbetet samt att lära mig mera
och utvecklas. § Sanne Hammarberg
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Studiebesök på
Marcellos Farm

En absolut trevlig dag! Inge visade oss runt på gården
som är lite mer än 200 ha till ytan. Vi fick en grundlig
inblick i hur de olika fälten trivs och hon berättade att
det behövs omfattande läplanteringar för att förhindra att jorden blåser bort. De besökare som kom var
mycket intresserade och hade också bra frågor till
Inge.
Efter lunch och en runda på fältet närmast gården,
hade vi en presentationsrunda och vi pratade om vad
vi kunde göra i regiongruppen för att utveckla det
biodynamiska arbetet mera. Många bidrog med spännande saker. Karin bjöd på en fantastiskt rawfoodtårta och många andra delade med sig av olika läckerheter vid knytkalaset.
Lördagen den 22/9 hölls en medlemsträff på skördemarknaden i Lund, där vi delade ut informationsmaterial om föreningen och gav odlingsråd till intresserade. Hälsningar från Region Syd, genom Karin,
Matthias, Anna. biodynamisksyd@gmail.com

BINGN
BINGN är en nordisk utbildning i Biodynamisk odling,
undervisningen sker på engelska.
The BINGN Apprenticeship Program is a private fulltime education in biodynamic agriculture.
As a student in this education, you will learn the
most important aspects of running a farm and how to
work on a farm as independently as possible.
Next course will begin in February 2019. If you are
interested in the program, you can contact us for more
information or fill in the application form. Deadline
for applications is October 15, 2018. www.bingn.org

Vårt dagliga bröd
Biodynamiska fortbildningsdagar,
mässa/fest och kult den
14 –17 februari 2019
Sektionen för näring och lantbruk vid den Fria högskolan för andevetenskap och Antroposofiska sällskapet bjuder in till inspirationsdagar på temat vårt
dagliga bröd i ett samarbete med Skillebyholm, Kulturhuset Ytterjärna och Kristofferuskyrkan, Järna. Vi
vänder oss till dig som är verksam inom det biodynamiska på en gård, i en trädgård, i ett skolkök eller en
restaurang. Eller om du jobbar inom hälsokost, med
medicin eller helt enkelt konsumerar biodynamiska
produkter.
Med utgångspunkt i det biodynamiska skapas möten. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte fördjupas vår syn på de större sammanhang vi verkar inom
och därigenom belyses de själsliga och andliga motiven inom det biodynamiska arbetet.
För mer information och anmälningar se Antroposofiska sällskapets hemsida.

Hälsningar från
kontoret
Kom ihåg att meddela kontoret om du ändrar adress.
Vi får endast reda på det genom att du meddelar det
själv. Det är också bra om du informerar oss i fall att
du får en ny mailadress.
Tack för de gåvor som kommit in. Ni medlemmar
har varit mycket generösa genom att många av er har
betalt in lite extra utöver medlemsavgiften. Några har
också valt att stödja Nordisk Forskningsring, genom
att betala in 50 kr. Allt detta är mycket värdefullt,
stort TACK!
Vi har nu övergått till Ekobanken, så när du betalar in din medlemsavgift mm på bankgiro så kommer pengarna direkt in till Ekobanken. Föreningen
har fortfarande kvar ett konto hos Nordea för våra
utlandsbetalningar och för Swish. Gåvor betalas in till
Bangiro 19 62 95 – 0 eller Swish 12 35 61 07 53.
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Avsändare:
Biodynamiska Föreningen
Skillebyholm 7
153 91 Järna

Nytt från Nordisk
Forskningsring
för Biodynamisk
Odling
Nordisk Forskningsring (NFR) har som ändamål att
vårda och vidareföra den biodynamiska odlingsmetoden i Norden och gör detta i samarbete mellan de
nordiska ländernas biodynamiska föreningar. Föreningens huvudsakliga verksamhet idag består av utdelning av bidrag till forskning som syftar till att främja
biodynamisk odling i Norden. Medlen som NFR delar ut årligen härstammar från stiftelsen La Bruyere
Blanche (LBB) som instiftades på 1970-talet av en privatperson. LBBs ändamål är att främja forskning med
inriktning på biodynamisk odling och mottagarna av
utdelning är fastlagda i stiftelsens statuter. Wijnand
Koker representerar NFR som styrelseledamot i denna stiftelsen.
Bidraget från NFR kan sökas på våren och en kallelse för detta sprids genom de nordiska biodynamiska föreningars informationskanaler. NFR håller
ett öppet medlemsmöte under det Nordiska Biodynamiska Forumet som organiseras årligen på senhösten av någon av de nordiska ländernas biodynamiska
föreningar. När du blir medlem i NFR kommer ditt
medlemsbidrag din landsförening till godo för att användas när den organiserar NFR-mötet och forumet.
Ordförande för NFRs styrelse är Klaus Lohr-Petersen
från den danska biodynamiska föreningen. Av övriga ledamoter i NFRs styrelse är Tiina Lovisa Solbär
representant för Sverige (tidigare har hon verkat vid
bl.a. Demeterförbundet och SBFI). Information om
forskningsprojekt som har fått stöd finns på hemsidan www.biodyn.se och i utskick till medlemmar.
Publicering av artiklar som berättar om forskningsresultat uppmuntras av NFR.
Du blir medlem i NFR genom att betala in 50 kr till
den Biodynamiska föreningen. Märk inbetalningen

med ”NFR”, eller lägg till summan till din medlemsavgift. Du får utskick med verksamhetsberättelse och
kallelser till medlemsmöte i samband med forum och
årsmötet på våren, men då behöver vi även din e-postadress som du kan skicka till Biodynamiska föreningen, kontoret@biodynamisk.se, som förmedlar den till
oss. § Lovisa Solbär

Nordiskt Biodynamiskt Forum
kommer i år äga rum i Danmark
16 november kl 15.00 till 18 november
kl 13.30. Steiner Skolen i Vejle, Danmark.
Pris för forum och kost: 1480 DKK + 25% moms.
Gratis logi finns i klassrum, ta med eget lakan. Hotell,
vandrarhem och BB finns i Vejle.
Nordiskt Biodynamisk Forum är en mötesplats
för människor från de nordiska länderna med intresse för biodynamisk odling och livsmedelskvalitet.
Syftet med forumet är utveckling, inspiration och
relationer, med fokus på dialog och samtalsgrupper.
Språket är skandinaviska och engelska. Se vår hemsida för ett utförligare program.
Några exempel ur programmet:
—— Ekonomi, ur en antroposofisk synvinkel.
—— Torkan i sommar och biodynamisk odling på
sandjord.
—— Vi kommer även att få rapporter från
forskningsprojekt som stötts av Nordisk
Forskningsring.
—— Initiativ för friköp av jord.
—— Presentation av forskningsdatabasen Kore.
—— Utveckling av livsmedel för människors behov.
—— Hur man etablerar en CSA grupp för en gård.
—— Information från Nordisk Forskningsring.
Arrangörer: Föreningen för Biodynamiskt jordbruk,
Økologiens Hus, Silkeborgsvej 260, 8230 Åbyhøj.
Kontaktpersoner: Marianne Jung Christensen,
marianne@biodynamisk.dk, tlf. +45 65 97 30 50;
Klaus Loehr-Petersen, klaus@biodynamisk.dk,
tlf. +45 22 17 25 65.
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