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Jag skyndar hem ifrån jobbet för att skynda vidare till en kvällsaktivitet.
Vi, som väljer att just ikväll definiera oss som män utifrån ett biologiskt
kön, börjar med att dra ut linjerna kring egna upplevelser, insikter eller
kunskaper kring förtryck eller våldshandlingar som gjorts av män mot
kvinnor.
En tidslinje uppstår som spänner från 50 000 år f.Kr till idag, den 2 april.
Vi delar korta berättelser och skriver in dem på linjen. Berättelser avlöser varandra, vi lyssnar och delar och bygger tillsammans en större historia
där det finns igenkänning, speglingar och olika perspektiv. Vi män får dela
och öppna oss. Kvinnorna i gruppen lyssnar och observerar innan vi går vidare och diskuterar med hela gruppen.
Vi kan förstå mer av den miljö- och klimatkris vi står inför idag genom
att titta på patriarkatets sätt att lösa problem och dess sätt att nedvärdera
”de andra”, må det vara djur, natur, andra kön, de som är olika.
Det finns tendenser i de patriarkala systemen att utföra våldshandlingar, mot ”de andra”.
Inbjudan till kvällens event lyder Det är hög tid att lägga de fossila gamla
manlighetsnormerna på komposten, så att de kan förmultna och ge näring till det
nya som vill växa fram.
Under lantbrukskonferensen i Dornach, som det står mer om längre bak i
nyhetsbrevet, pratar vi om att biodynamisk odling inte bara handlar om att
producera mat och att äta hälsosamt utan det handlar lika mycket om att
ta ett vidare perspektiv där vår aktivitet också gör något gott för jorden, för
naturen och för vår mänskliga utveckling.
Kan vi också hjälpa till att bygga denna nya värld som står framför oss
och otåligt stampar på att bryta fram?
En värld där vi ändrar, tänjer och bearbetar gamla normer och skapar en
mer inkluderande samtid.
Hur kan vi ta den biodynamiska odlingens filosofi som bygger på mycket omsorg, och bygga än mer omsorg?
Hur kan vi dra vårt strå till stacken i ett nytt samhällsbygge som bygger
än mer kärlek, omsorg och samskapande?
Vågar vi det?
Hur långt har vi hittills nått?
Vågar vi nå längre?! § Johan Nilsson, Ordförande

Bin och människor
Lotte Möller, Norsteds förlag

Människans liv har varit sammanflätat med
biets liv i alla tider och
nu har det kommit en
upplysande och upplyftande bok av Lotte Möller som visar detta.
Bin och människor.
Om bin och biskötare i
religion, revolution och
evolution samt många
andra bisaker. Denna
bok damp ner på föreningens kontor med en personlig hälsning från författaren. Boken ger ett kulturhistoriskt övergripande perspektiv på hur människor reflekterar kring bin och bisamhällena i alla
tider. Innehållet formas av litteraturstudier samt
författarens egna personliga erfarenheter av bin och
i hennes möten med andra biodlare. Genom att ta upp
alla tänkbara aspekter på bin och människor, så som
honungssmak, vaxets användning, utställningar,
jämförelser av bisamhället med människosamhället,
konfliktområden och skiljelinjer mellan de biodlare
som har starka ekonomiska intressen att tjäna pengar
på honungen och de som har bin för binas skull så är
boken faktiskt en riktig bladvändare med mycket
spännande läsning.
Fram till i slutet av 1900-talet så var det bara inom
det antroposofiska tänkesättet, som det ansågs var
att de metoder som var bra för en maximerad honungsproduktion, inte var bra för binas hälsa. I det
nionde kapitlet så beskriver Lotte, Rudolf Steiners
tankar om bin och hon berättar även om ett besök
som hon gjort hos de biodynamiska biodlarna, Peter
och Åsa Vingesköld.
Det intresse som vi nu kan se för alternativa metoder, kommer som en följd av de allt mer alarmerande
rapporterna om hoten mot binas överlevnad. Kanske
var det inte bara alla gifter, jordbrukets inriktning på
monokulturer och varroakvalstret som låg bakom bidöden, utan den moderna biodlingen?
Med sin journalistiska skicklighet så får Lotte
Möller texten att vindla sig fram som en meander,
den växer fram till en historia, mycket viktig och relevant att berätta! § Marika Lundgren
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Region Syd
Hej Biodynamiska vänner! Här är vår kalendarium
för Biodynamiska föreningen Syd.
27/4 Årsmöte på Holma Folkhögskola. Biodynamiska föreningen är en av det åtta ideella föreningar som
driver Holma folkhögskola. Få ide om hur det funkar
på skolan, gå en guidad tur i de nya lokalerna och i
skogsträdgården, ät mästerkocken Beeshams mat till
lunch, som serveras vid lämpligt väder vid utomhusköket i trädgården.
Lyssna på introduktion om Sociokrati som en ny
metod att driva föreningar och företag.
Vi hoppas också att flera vill bli mera aktiva i regionssyd, gruppen av biodynamiska föreningen i södra Sverige. Matthias föreslås att även nästa år representera vår förening i skolans styrelse. Karin förslås
som ersättare ett år till.
Juni (inget datum ännu) Träff på Waldorfsärskola
i Vallerum, Sjöbo Kommun. Visning av skolan och
Vindrosens trädgårdar. Tema: odling på högbäddar
för permanent och annuell odling samt kompostpreparatanvändning.
28 – 29/9 Höstmarknad i Lund. En trevlig höstmarknad i Lunds Stadspark. Vi bjuder in odlare och medlemmar att delta/mötas vid biodynamiska föreningens marknadsstånd. Om ni har något att sälja eller
visa/bjuda på, är det mycket välkommet. Vi behöver
att flera av er, vill delta med att informera/sprida den
biodynamiska odlingsmetoden och jobba för en aktiv
biodynamisk region syd på marknaden.
Oktober Vi planerar mustning av äpplen om intresse finns. Vi vill uppmana er att komma med förslag
till evenemang och intressanta teman för framtida
möten och studiebesök, men även andra händelser
som kan vara av intresse för oss medlemmar.
Hör gärna av dig med tips eller frågor om trädgård
och odling. Med vänliga hälsningar, Karin och Matthias, Region syd.

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. Ni är nu
över 50 medlemmar som har valt att stödja Nordisk
Forskningsring, genom att betala in 50 kr extra på
medlemsavgiften. Allt detta är mycket värdefullt,
stort TACK! Gåvor kan betalas in till: Plusgiro nummer 19 62 95-0 eller Swish nummer 12 35 61 07 53.
Vi använder nu i huvudsak Ekobanken. När ni får en
faktura på medlemsavgiften med OCR nummer så
ska ni helst betala in till det bankgironummer som
finns på fakturan. Om det ändå uppstår något problem, så hör av er, så löser vi det.
Vår förening och hela den biodynamiska rörelsen i
Sverige är omnämnda i det senaste numret av den tyska tidningen för biodynamisk odling, Lebendige Erde.
I Brodalen har Ing-Britt Hansson tagit initiativ till
en samtalscirkel om Så- och Skördekalendern, i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Du
som är intresserad av detta kan kontakta Annie på
010-33 00 901, vast@sv.se.
Sedan nyår så har föreningen fått 47 nya medlemmar.
Så nu är vi totalt 775 medlemmar.
Med vänlig hälsning, Marika Lundgren

Trädgårdsmästare sökes

Nordisk
Forskningsring
for Biodynamisk
Odling
Velkommen til Årsmøtet/generalforsamlingen i
Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling på
Arlanda, Stockholm lufthavn 11.mai 2019 kl 13.30.
Møtet er på O’Leary spisested.

Dagsorden for Årsmødet/
generalforsamlingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av ordførande før møtet
Møtets kallande
Val av sekreterare før møtet
Val av justerare av protokoll
Styrelsens veksamhetsberättelse 2018
Ekonomisk redovisning 2018
Revisjonsberättelse 2018
Frågan om ansvarsfrihet for styrelsen/ Godkendelse af årsberetningen
9. Val av nye ledamøter/bestyrelsesmedlemmer i styrelsen før 2 år. Se nederst
10. Val av ordførande/formand før 1 år.
11. Val av revisorer før 1 år.
12. Øvriga frågor
13. Møtets avslutning
Punkt 9
—— Klaus Loehr-Petersen (DK) valgt i 2018, er ikke på
valg.
—— Niels Jensen (DK) valgt i 2017 er på valg. Han har
sagt seg villig til gjenvalg.
—— Ellen Gabriel (N) valgt i 2018 er ikke på valg.
—— Marianne Jakkola (F) valgt i 2018 er ikke på valg.
—— Lovisa Solbar valgt i 2017 er på valg. Hun har sagt
seg villig til gjenvalg
—— Jasper Kroon (N) valgt i 2017 ønsker ikke gjenvalg.
Med venlig hilsen, NFRs ordførende/formand, Klaus
Loehr-Petersen, klp@pedersholm.dk

Vi på Sörbro gård letar efter en trädgårdsmästare för att
vidareutveckla den biodynamiska grönsaksodlingen på
gården.
Kontakta Arthur Borghs, 0733-81 56 83 eller 0158-103 05.
Epost arthur.borghs@gmail.com

3

Mellan rot och mask

Anteckningar från ett kunskapsmöte
I början av mars innan odlingssäsongen smäller till
anordnar föreningen Allkorn ett kunskapsmöte.
Vårvintern känns mer som Våren och hos en och annan åker räfsan redan fram. Veckorna efter är det
mer som mars igen och marken, jorden, som var i fokus för mötet, fryser och tinar, får plötsligt ta emot
rejält med regn som blir stående i pölar och i mindre
sjöar i svackor på markens ännu tjälade djup. Vad gör
masken i mars? Ligger de ihopringlade där nere i sina
reden och väntar? Eller har de flytt kylan i en växtinspirerad geotropism och gnussat sig rakt ned mot
värmen?
Docent Arthur Granstedts intresse för marken och de livsprocesser som bygger upp den nås inte
av tjälen. Så även den förmiddagen.
Snart är alla varma och Arthur
Granstedt leder oss in i en tid då
isen ligger kilometertjock över oss
där vi sitter i Lindsalen på Skillebyholm. Isen drar sig tillbaka och
under flera tusen år sjunker slam,
grus och lera till botten och fördelas över landskapet. För 3 000 år
sedan börjar pionjärväxter frodas
och bygga upp mullen i marken vid landmassans
strandkanter. Även idag sjunker slam, grus och lera
och även idag fylls strandkanten av massiv tillväxt
och strandkanten finns där hela tiden som en levande
bild av en fortfarande pågående evolutionär process.
Redan i vattenbrynet finns ärtväxter och förvedade
kvävefixerare som Pors och Gråal som i symbios med
bakterier drar ned kväve i marken.
Tillsammans med Gunnar Brusewitz beskriver
Arthur Granstedt landskapet vid tiden för jordbrukets framväxt. Hur svedjejordbruket blev rovdrift
och svält. Hur idisslarna under slåtterjordbruket
släpptes ut i skogen på bete om sommaren, hur vinterfoder slogs på ängen som blev åkerns moder.
Ängen blir allt mer åker. Det stora skiftet kommer. Åkern får växtföljd med större andel klöver. Närande kommer i balans med de tärande. Sveriges befolkning lämnar svälten. På bara 150 år, 1800 – 1950,
långt före konstgödseln intåg, får det nya klöverjordbruket befolkningen att öka från 2 miljoner till 7 miljoner. Det är lätt för Arthur Granstedt och oss andra
i salen att bli nostalgiska över det här landskapets
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mångfald och skönhet. Hur gärna vi än vill går det
inte att få tillbaka – men det går att lära av historien.
Och det vi behöver lära oss i första hand är balans. Balans mellan närande och tärande grödor och balans i
landskapet mellan djurhållning och växtodling. Och
vill vi verkligen ställa om vår civilisation och dämpa
temperaturhöjningens tvärt uppåt pekande riktning så behöver vi sprida ut djuren i landskapet igen,
stoppa överproduktionen så djuren lever längre. Så att
kon får vara den del av lösningen som hon är när hon
får äta gräs i sin takt. För skulle mullhalten i världens
jordar öka med endast 2 % skulle det binda så mycket
koldioxid att det skulle neutralisera växthuseffekten. Och vill man
som Arthur Granstedt göra det helt
tydligt för sig kan man bena upp
lösningen i två punkter. 1. Ändra
kosten. 2. Ändra jordbruket från
grunden.
Lika rappt som sprudlande ser
Kerstin Fredlund till att hålla ihop
mötet, sammanfatta, presentera
nästa bidrag och som i förbigående
göra det ena intressanta tillägget
efter det andra. HIDDEN HUNGER antecknar jag och märker att hon har material till
många fler kunskapsmöten.
Vid projektor, vittavla och bläderblock, i starkt
motljus från ett söderfönster, eftersom det är vår därute, står Alnarp forskaren Hans Larsson och berättar
om varför och hur vi ska vara rädda om daggmaskarna. Det handlar om hur vi kör på markerna, eller snarare hur vi inte bör köra på markerna eller om vi ska
köra på markerna. Och vilken vinst det är för masken om vi åtminstone inte kör allt för ofta vid helt
fel tillfällen på markerna. Kör vi vid helt fel tillfällen på markerna kan Hans Larsson bläddra fram hur
mycket forskningsresultat som helst som visar hur
illa det går för daggmasken och hur mycket samlad
daggmaskvikt per hektar vi går miste om. Och varför
inte istället låta masken göra det den så gärna vill göra
– att vertikalt perforera jordprofilen med sina gångar.
Gångar som dränerar bort vatten, ger rötterna snabbare och enklare tillgång till djupare jordlager och
som har en hållbarhet på bortåt tio år.
Hans Larsson beskriver lövängen och stubbåkern
som ett landskap i balans. Där buskar och träd som

till exempel hassel hämtar upp näring från djupare
jordlager och vars fallande löv när grässvålen i lövängens halvskugga. Vill man etablera en löväng eller
en lähäck är det viktig att välja träd med basiska löv
som till exempel poppel. Kunskapen om olika fleråriga växters samverkan kan tillämpas i system som
kallas Agroforestry, där mer eller mindre diversifierade skogsbryn etableras i rationella och med jämna
mellanrum upprepade rader på det som länge endast
varit åker.
När det kommer till markpackning kan matjordsskador, det vill säga skador i det övre matjordsskiktet repareras genom minskat marktryck, plöjning
och med hjälp av tjälen.
Alven däremot, det vill
säga skiktet under matjordsskiktet kommer vi
inte åt och alven får ofta
bestående packningsskador som endast kan
läkas av maskar och rötter. Det kallas biologisk
alvluckring och är ett
ömsesidigt samspel mellan rot och mask. För
precis som roten väljer maskgångar väljer masken
gärna rotgångar. I ett Allkorn sammanhang är detta
av yttersta vikt eftersom de spannmål som man med
många års arbete har väckt till liv, uppförökat, ståndortsanpassat och odlat, har rotsystem som inte nöjer
sig med att sörpla konstgödseln i matjordsskiktets
markvätska, utan tränger ned flera meter via maskgångar och gamla rotvägar, fångar upp fukt och mineraler som sedan forslas flera meter upp för att samlas i axet. Orsaken till att maten inte längre är lika
närande beror på att den industriella växtförädlingen
har rationaliserat bort strået. Eftersom växten gestaltar principen så ovan så ock nedan, försvinner de djupa
rötterna när man förkortar strået. Med förkorta rötter når växten inte ned till mineralerna.
Det är maskgångarna som gör att jorden ger mer
skörd. När levnads förutsättningarna försämras knyter masken ihop sig i marken. Det kan bero på torka eller att marken är vattensjuk. Optimal temperatur för
masken är 12 grader. Vid 12 grader förökar sig masken som mest. Därför bör man absolut undvika att
bearbeta marken vid denna tidpunkt. Det gäller att

skapa livsrum i tiden för daggmasken. Daggmasken
som Harry Martinsson insiktsfullt kallade för den
undre bonden och som Eckard von Wistinghausen inte
fullt lika vackert men träffande kallade för markens
tarm. Daggmaskar ökar allt annat markliv. Det gäller
att ha marken beväxt så stor del av året som möjligt
och se till att det finns föda (läs: vallbrott och stubb,
mobil gröngödsling och marktäckning) och när det
verkligen måste plöjas bör man köra på frosten.
Efter fläskig vegolunch som inte får en köttätare
att sakna kött presenterar tolfte generationens bonde
Niclas Dagman sin gård Marcusgården i västergötland. Han försöker lämna plogen och allt mer övergå
till tallriksharv och
kultivator. När han plöjer plöjer han så grunt
som möjligt, ungefär
10 – 15 cm djupt och skulle helst plöja ännu grundare men det klarar inte
en vanlig plog. För att
minska åtgången på den
plast som ensilage kräver och eftersom han har
gott om utrymme på loftet skördar han endast hö till sina långhornade Highland cattle. Han arbetar även intensivt med kompostering av grönmassa och lägger upp kompostlimpor
vars längd troligtvis kommer att hamna i Guiness
rekordbok. Hans västgötavete är alltid en handbredd
högre än hans ölandsvete och är ett Allkornverk som
uppförökats från kärnor som nu hittat tillbaka till
sin plats, efter en resa som åtminstone dokumenterat
gått via Amerika och Danmark, eftersom platsen där
det förädlades i början av 1920-talet endast ligger ett
stenkast från gården.
Det som diskuteras och lyfts fram under eftermiddagens samtal skulle kunna sammanfattas med att vi
inte får glömma bort det vi inte direkt ser. Masken
är där nere och jobbar. Ekologisk kretsloppsjordbruk
har en enorm kraft. Det kan föda världen. Det binder
kol. Vi äter för mycket för att kompensera för matens
brist på näring. Arthur Granstedt påminner oss till
sist om att jordbruk är den enda förnyelsebara verksamheten vi har – allt annat är konsumtion. § Martin
Fellkvist
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Vårt dagliga bröd
Återblick på de biodynamiska
dagarna i Järna i Februari
Konferans på Skillebyholm
Alla hjärtans dag, den fjortonde februari klockan
nio på morgonen så var vi ca trettiofem personer som
hade samlats i Lindsalen för att delta i den biodynamiska konferensen. Några av deltagarna hade rest
ända från Umeå, Skåne, Värmland.
Det hela inleddes andaktsfullt med eurytmisk
uppvisning av en bordsbön.
Tacksamhet riktades till alla som möjliggjort mötet, Skillebyholm, Antroposofiska sällskapet, kursledare och konstnärer mfl.
Då det inte förväntades särskilda förkunskaper i
antroposofi för att delta, så gavs en kortfattad inledning där själskrafterna och elementen omnämdes.
Även små referat till Frihetens filosofi gavs där det
andliga hos människan kommer oss väldigt nära i
betraktandet av tänkandet. Och att vi står fria att var
och en utforska det gudomliga och andliga i vår tillvaro.

Dagen fortsatte med arbetsgrupper och konstnärliga övningar i form av eurytmi, bothmergymnastik
och talgestaltning, där de tre själskrafterna stod i fokus. Det fanns arbetsgrupper för både lantbrukare,
mathantverkare och konsumenter. Stämningen var
fantastisk och det var många som kände en stor glädje
över att träffas och dela med sig och lära.

Jag är din källa
Du kommer därifrån
Jag är till dig
När du lyssnar
När jag hörs
Det tystnar….
Du hör vad du vill höra
Och skapar rödglöd eld
Och blåser den blå vinden
Och smeker silvertåren kinden
Hör klingande kristall
Hör klirrande metall
hör sången född ur smärta
Du hör, Jag är världens hjärta
Ord från konstnärlig aktivitet på torsdagskvällen,
som fick inleda fredagen, gestaltat i en performance.

Sedan begav vi oss ut i omvärlden för att se på det
biodynamiska arbetet över klotet och glädjas åt den
tillväxt som det biodynamiska arbetet upplever sedan en tid tillbaka. Tänk att den demetercertifierade
jordbruksarealen ökar med 22 ha varje dag och då har
vi inte räknat in tillväxten på den biodynamsikt brukade mark som inte är certifierad!
Europa och Indien har en stor tillväxt liksom USA
där antalet demetercertifierade jordbruk ökar igen. I
Sydamerika är tillväxten stor men utifrån en liten andel, i Centralamerika har den ökade aktiviteten både
i norr och söder lett till ett ökat intresse på gräsrotsnivå.
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På fredagen bildades nya arbetsgrupper med fokus på
individuell andlig utveckling, tregrening och preparaten. § Daniel Björklund Jonsson, Markus Tibbling

Konferensen Land
och Ekonomi
Sektionen for Lantbruk i
Dornach, 6 – 9 februari 2019
Under fyra minst sagt svällande dagar bearbetades vi
deltagare med olika perspektiv på temat lantbruk och
ekonomi.
Studenter ifrån Warmonderhof i Holland ställde
problematiserande frågeställningar som allra första
programpunkt: ”hur kan jag tjäna pengar?”, ”jag tjänar inga pengar?”, vad är det riktiga värdet av frön?”,
”vad är en rättvis inkomst?”, ”hur kan jag göra en
gammal svag gård till en som verkligen fungerar?”,
”kan jag agera och producera vid sidan av den vanliga
marknaden?”…
Dessa frågeställningar ledde in till timmar och
dagar av ett badande i presentationer, workshops,
berättelser, teorier och framförallt perspektivfulla
reflektioner kring ekonomins roll, funktion och möjligheter i lantbruket.
Vi fick veta hur verkliga projekt som grundar sig i
associativ ekonomi fungerar. Hur den gemensamma
processen var för att komma fram till allas verkliga
kostnader, för att se till att det fanns en total transparens i alla beslut och samtal och för att se till att de
delade idéerna kring lantbruket, produktion och distributionen grundar sig i en annan syn på naturen.
Den associativa ekonomin ska se till att det vi producerar blir en vanlig handelsvara i marknadsekonomins system utan en vara som stödjer och bär lika
mycket kulturella och spirituella värden.
Den sociala organismen i den associativa ekonomin blir som gårdsorganismen i lantbruket. Och
det gemensamma strävandet går mot ett solidariskt
lantbruk där rättvisa utspelar sig gentemot naturen,
djuren, lantbrukarna, konsumenterna och distributörerna. Biodynamisk odling handlar ju inte om att
bara producera mat och att äta hälsosamt utan tar ett
mycket vidare perspektiv där det gör något gott för
jorden, för naturen och för vår mänskliga utveckling.
Wolfgang Stränz formulerade det så här (i översättning) i sin föreläsning med titeln Community
Supported Agriculture (CSA), AMAP and Associative
Economy: ”… så det handlar inte alls om att betala en
summa pengar och jämföra det med andra produkter.
Det handlar om att alla verkligen delar och investerar
i sitt lokalsamhälle. Och detta sker bortom den kon-

ventionella ekonomins prissättning av varor. Bortom
Adam Smith’s osynliga händer.”
Volker Engelsman frågade oss: ”What will be
emerging from the next 50 years of future?”.
Han gav sina perspektiv på att vi inte kan stoppa
en förmodad negativ utveckling utan det vi behöver
fokusera på är att utveckla många kraftfulla alternativ, vi behöver öva samskapande vilket enligt honom
är en social dans. Han bad oss ta med oss de 3 frågorna: Vad är verklig vinst? Vad är verkligt ledarskap?
Hur fungerar naturen på riktigt?
Den verkliga kostanden för att verkligen täcka
upp påverkan på hälsa och miljö skulle dubbla priset
på mat om vi inte gör rätt ifrån början, då skulle kostanden för den negativa påverkan på dessa områden
vara mindre.
Det här var bara några få tankar ifrån konferensen föreläsningar. Några frågor som vi kan ta med oss
är:
—— Är vi redo att gemensamt jobba mot ett sådant
mål?
—— Vad skulle krävas av de olika aktörerna i vårt
lokalsamhälle, producenterna, distributörerna
och konsumenterna?
—— Vad kan vi göra för att starta ett gemensamt
och transparent samtal kring våra olika behov,
problem och möjligheter?
För att följa upp konferensen på håll kolla hemsidan
www.sektion-landwirtschaft.org/en/lwt/agricultureconference-2019 för videos och redogörelser. § Johan
Nilsson

”V

åren är redan igång i växthusen där de grönsaker som vill ha en längre säsong än Sverige
bjuder på har såtts och nu ska skolas om. Bland annat
purjolök och celery för ut plantering senare på frilandet, paprika, chili och tomat för plantering i växthus.
Tomater gillar att sås tätt och svarar bra på att bli omskolade ett antal gånger. De flyttas gradvis till större
och större krukor fast alltid så att bladen nästan nuddar grannplantan. De växter som har drivits upp nu
har haft stöd-värme och -ljus och har blivit skyddade
från de kalla nätter som vi har haft. Så gärna tomater och paprika för hemma trädgården inomhus så
här års, där det finns mycket ljus eller skaffa en odlingslampa så att de inte blir allt för rangliga när de
sträcker sig mot ljuset." § Brigid LeFevre

7

Avsändare:
Biodynamiska Föreningen
Skillebyholm 7
153 91 Järna

Kallelse till
ordinarie årsmöte
i Biodynamiska
Föreningen 2019
Söndagen den 26 maj kl. 13.00,
Lindsalen Skillebyholm, Järna
Härmed kallas medlemmar i Svenska Biodynamiska
Föreningen till ordinarie årsmöte: söndagen den 26
maj 2019 på Skillebyholm i Järna. Nedan förslag till
dagordning för årsmötet. Vänligen observera att företrädare för juridisk person alltid ska lämna fullmakt
för deltagande vid föreningens möte.
Årsmötet kommer att kombineras med att vi redan på förmiddagen gräver upp preparat som har legat i jorden över vintern. Anmäl gärna att du kommer
då vi vill erbjuda förtärning!
Med vänlig hälsning för styrelsen i Svenska Biodynamiska föreningen, Johan Nilsson och Brigid Lefevre (ordförande).

Program

7. Revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning som ska väljas på årsmötet.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse, revisor, revisorssuppleant och valberedning.
12. Val av firmatecknare
13. Andra ärenden som ankommer årsmötet att besluta om.
Varmt Välkomna!

Preparattillverkning
Vi bjuder in medlemmar och intresserade till tillverkning av preparat. Biodynamiska Föreningen vill visa
vad vi gör och se till att vår kunskap är delad.

10 – 12 Vi gräver upp preparat
12 – 13 Lunchpaus med förtäring
13 – 14 Årsmöte

26 maj klockan 10.00 – 12.00
Uppgrävning av 2018 års preparat
Tillverkning av Röllekapreparat

Förslag till dagordning

14 juni från klockan 9.00
Kiselpreparattillverkning

1. Årsmötets öppnande och val av mötesordförande vid årsmötet.
2. Val av sekreterare, två justerare, tillika rösträknare.
3. Prövning av om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Hjälp med blomplockning under juni/juli
Hör av er till Johan på johantraggae@gmail.com
21 september från klockan 10.00
Stora Preparattillverkningsdagen
Vi gör humus, kamomill, maskros, ekbark och nässla

Biodynamiska Föreningen · T 08 551 512 25 · tis 9 – 13 och tor 13 – 17 · E kontoret@biodynamisk.se

