Nyhetsbrev från Svenska Biodynamiska Föreningen

Tidningen, nyhetsbrev och
en medlemsundersökning!
Hej kära medlemmar! Det här är ett år av förändringar. Vi satsar på att förändra och utveckla tidningen. Vi hoppas kunna stödja vår lokalgrupp i syd och
att kunna erbjuda fler medlemsaktiviteter. Vi vill gärna ha en tätare kontakt
med er och är intresserade av vilka tankar ni har om föreningen och vilka förväntningar ni har på föreningens aktiviteter.
2019 och 2020 lyckades vi få stöd för vårt miljöarbete via Naturvårdsverket och vi förvaltar det på olika sätt. Vi kommer utveckla organisationen, stödja lokala initiativ och föreningen har under 2020 anställt mig, Johan Nilsson,
som redaktör för tidningen. I år gör vi en del förändringar kring vår tidning,
nyhetsbreven och innehållet i medlemskapet.
Vi noterade under 2019 att vi inte höjt medlemsavgiften på ca 10 år och
vi har fortsatt erbjuda ett gediget innehåll i medlemskapet. Det har bestått av
fyra tidningar / år, Såkalendern samt rabatter på preparat och kurser. Och vi
konstaterade under 2018 att ca 60 % av medlemskapsavgiften gick direkt åt till
produktionen av tidningarna och Såkalendern, samt att kalendern inte tycktes användas av så många av våra då 700 medlemmar och produktionskostnaderna är dyra. På de resterande 40 % skulle vi lyckas driva föreningen. Det var
inte hållbart.
Vi har nu sett över medlemskapet. 2020 erbjuder vi våra medlemmar två
stycken nummer av tidningen Biodynamisk Odling och fyra stycken korta
Nyhetsbrev, samt rabatt på de biodynamiska preparaten.
Såkalendern utgår alltså ifrån medlemskapet då vi upplever att många inte
använder den och vi har därför valt att erbjuda den till rabatterat pris till våra
medlemmar. Vi höjer alltså inte medlemspriset utan ligger kvar på samma nivåer men ändrar något i innehållet.
Just nu ligger priserna på 400 kr / år för Fullt medlemskap, 250 kr / år för
Student och 200 kr / år för Pensionär. Som medlem stöder du den biodynamiska odlingsimpulsen i Sverige och hjälper oss att sprida information till konsumenter och att stödja odlare. Viktigt tycker vi.
Vi har gjort en medlemsenkät som ni, som är vana vid datorer, kan komma
åt och fylla i via den här länken: forms.gle/8jGDVpaUGJW799429.
Ni andra får gärna svara på frågorna på nästa sida och antingen posta tillbaka till kontoret via vanlig post till: Biodynamiska Föreningen / Medlemsundersökning, Skillebyholm 7, 153 91 Järna. Eller slå en signal till Johan Nilsson
på 0703 79 49 54. § Johan Nilsson, Ordförande

nr 1 · 2020

Kalendarium
Kurser i odling i respektive
verksamhets regi.
Rosendals Trädgård
www.rosendalstradgard.se/kurser
18 mars, 15 april, 27 maj kl. 16 – 18
Dra upp egna plantor;
Sådd – Skolning – Utplantering
21 mars – 21 nov
Trädgårdskurs för små och stora
16 maj kl. 10 – 15
Kompostkurs
6 maj kl. 17 – 18
Experiment 2000m2 – vårvandring
Skillebyholm
www.skillebyholm.com/utbildning/
korta-kurser-38664977
28 mars, 17 maj, 19 sept
Från jord till bord – ätbart och hållbart!
8 mars och 26 april eller
21 mars och 25 april
Ekologisk Biodling
Holma Folkhögskola
www.holmafolkhogskola.se/kortkurser-ibiodynamisk-odling
1 mars kl. 9 – 15
Hur började biodynamisk odling
29 mars kl. 9 – 15
Växtens verklighet/Kosmiska krafter
26 april kl. 9 – 15
Kvalitet hos biodynamiska produkter
Järna/Ytterjärna
21 juni, Kristofferkyrkan
Ljusrot föredrag
22 juni, Robyggehuset
Ljusrot / Biodling

Biodynamisk Odling nr 1, 2020 utges av Biodynamiska Föreningen till medlemmarna  
Redaktion Föreningens styrelse Ansvarig utgivare Johan Nilsson Formgivning Alexandre Westerlund
Nyheter, artiklar och mera om biodynamisk odling hittar du på vår hemsida www.biodynamisk.se
Följ oss gärna på Facebook www.facebook.com/SvenskaBiodynamiskaForeningen

Medlemsenkäten
Som medlem stöder du den biodynamiska odlingsimpulsen i Sverige och hjälper oss dels att sprida information till konsumenter men också att stödja odlare. Viktigt tycker vi.
1. Tycker du att du får ut det du vill ifrån medlemskapet?
— Ja eller nej
— Om Nej på frågan ovan, vad är det du önskar eller
saknar?
2. Är du en odlande medlem? I vilken omfattning odlar du
isåfall?
— Försäljning, lantbruk eller grönsaksodling
— Hemträdgård
— Odlar ej
3. Såkalendern. Vi vill gärna veta om du…
— Använder Såkalendern?
— Köper, eller kommer att köpa den, nu när den inte
ingå i medlemskapet längre?
— Vill veta mer om hur Såkalendern fungerar?
Nu när vi ändrar Tidningen Biodynamisk Odling från tidigare 4 st nummer / år till 2 st nummer / år så vill vi istället ge ut kortare, och förenklade, nyhetsbrev. Vi kommer
dela den mesta medlemsinformation i Nyhetsbrevet och
istället försöka skapa en tidning som kan vara intressant
även utanför vår medlemsbas.
4. Vad vill du läsa om i vår tidning Biodynamisk Odling?
Vad får dig inspirerad? Vad saknas?
För att spara på ekonomi och energi, både naturens och
vår egen, så vill vi gärna ge ut Nyhetsbrevet som pdf via
e-post. Men till de som inte använder e-post, eller hellre
vill, kommer Nyhetsbrevet också komma i tryckt format.
5. Kan du tänka dig att få vårt Nyhetsbrev via E-post, istället för i tryckt format? Dela isåfall din e-post med oss och
skriv att du vill ha Nyhetsbrevet den vägen.
6. Förbättringsförslag, är det något annat du vill dela med
dig av som vi kan bli bättre på?
7. Ibland försöker vi kontakta er medlemmar via e-post
istället för att skicka brev med dyrt porto. Om du inte har
lämnat din e-post till vårt kontor men kan tänka dig att få
medlemsinformation den vägen dela isåfall din e-post med
oss och skriv att du vill ha information den vägen.

Lantbrukskonferensen 2020

Goetheanum, Dornach, Schweiz
Detta var en storslagen upplevelse. Runt 900 deltagare
med 100 föreläsare / workshopshållare från 48 länder
som kom samman för att lyssna och dela om det andliga
i jordbruket. Stora teman som lyftes under veckan var
diversitet och social rättvisa och hur det biodynamiska
hittar hem i andra andliga traditioner, från ursprungfolk i Amazonas till Maoris på Nya Zeeland.
Höjdpunkter var Nasari Chavhan från Akola, Indien,
som berättade om det kollektiv av 150 biodynamiska
bönder hon grundade och vad det innebär för människor och jorden där; Thea Maria Carlson, direktör av den
Biodynamiska Föreningen i USA som gav en otroligt
stark föreläsning sista dagen på konferensen om rörelsen i Nordamerika, om att våga se hur man själv upprätthåller kolonialistiska värderingar och rasism och hennes
väg med att försöka ändra på det genom sina handlingar
inom föreningen; och så var det fint att se vår egen superstjärna inom den biodynamiska rörelsen Thomas
Lüthi på stora scenen i Goetheanum när han blir tackad
för hans viktig roll i att forma den nya Biodynamic Federation Demeter International (BFDI) som grundades
under konferensen.
En längre rapport kommer i nästa tidning! Mer
information och kortfilmer finns på www.sektionlandwirtschaft.org. § Brigid Lefevre, Ordförande

Arbetsgruppen
kring mjölk i Järna
Rapport ifrån det stormöte som
hölls den 22 februari i Järna

Det blev mycket lyckat tycker vi som ordnat, med väldigt fina presentationer av Ulrike von Schoultz, Kristian
Holmberg, Cecile Jongers från Ullberga Gård, Arthur
Borghs från Sörbro Gård och Lucas den Herder från
Nibble Gård. Nu finns det två (ev. tre) spår framåt:
— Det finns en möjlighet att bilda en förening med
syfte köpa opastöriserad mjölk (utöver de ca 70 liter
varje bonde får sälja från gården per vecka). Har
någon intresse för det så finns en del förarbete gjort
i arbetsgruppen.
— De producenter som vill sälja till konsumenter via
Reko-ringen i Järna, lägger upp vad de har till salu i
den Fb-gruppen:

www.facebook.com/groups/437539163457014.
Alla som vill beställa svarar där vad de vill ha och
hur mycket. Producenten bekräftar. Utlämning sker
under 30 minuter varannan onsdag på parkeringen
mittemot Reko i Järna (Klockartorget). Vi hoppas att
någon av gårdarna kommer erbjuda mjölk där i fbgruppen snart!
— Vad gäller mjölkautomat är organisationen för att
kunna fylla 200-liters fat på plats omkring 1 maj, om
det behovet fortfarande finns (Liljeholmen).
På Sörbro har Arthur och Åsa ordnat fantastiskt med
pastöriseringsgryta, glasflaskor, och retursystem (2 kr
i pant + diskanläggning). Nu tittar dom på lösning för
transportbil med kyl, och i maj kommer dom kunna
fylla fat för automat.
Vi i arbetsgruppen har så här långt gjort vad vi kan,
försökt hitta nya mjölkvägar till oss konsumenter och
erbjudit gårdarna hjälp utifrån deras behov. Vi får se
om/när den sista pusselbiten är på plats för att vi ska
få köpa lokal mjölk, och hur vi använder de insamlade
pengarna. Vi meddelar när arbetsgruppen fattat ett beslut om det! § Siri Lundström

Kurser
Ljusroten och en förnyelse av
biodling, Ralf Rössner, Tyskland
Söndagen den 21 juni öppet FÖREDRAG om ljusroten, Kristofferkyrkan i Järna.
Måndagen den 22 juni HELDAGSSEMINARIUM i
Antroposofiska Sällskapets lokal i Robyggehuset i
Ytterjärna. Ralf ger fördjupad information om ljusroten och berättar om sina erfarenheter i att förnya
och förädla biodlingen.
Ralf Rössner har gjort Diascorea batatas odlingsbar i Europa under namnet Ljusrot. Han arbetar på dess vidare
spridning i odling och mathållning sedan 1989. Ralfs
starka engagemang i bin och biodling hänger intimt
ihop med forskningen om ljusroten.
Närmare information och tider kommer här, i Kristensamfundets och Antroposofiska Sällskapets program. Hör gärna av er med frågor till Annalena Widen
tel: 070 867 67 58, Hans Widen tel: 070 867 67 68, Thomas Stenius tel: 073 899 36 99

Holma Folkhögskola, Höör

Suppleant i Holma
Folkhögskolas
styrelse
Är du intresserad av att engagera dig för trädgårdsutbildningar inom folkhögskolan.
Vi söker en person bland våra medlemmar som skulle vara intresserad av att engagera sig som suppleant i
Holma Folkhögskolas styrelse. Biodynamiska Föreningen är en av flera organisationer som utgör skolans huvudmän. Matthias Krauss är ordinarie styrelseledamot
för föreningen men vi söker nu någon som skulle tycka
det är spännande att engagera sig som suppleant för att
värna om viktiga trädgårdsutbildningar och hjälpa oss
att jobba för den biodynamiska metoden.
I Holmas ändamålsparagraf står att de ska ”utgående
från konkreta exempel genom inspiration, undervisning, praktik och annan folkbildningsverksamhet ge
redskap att förverkliga ett ekologiskt hållbart samarbete
med naturen. Föreningen skall vara en aktiv del i samhällsutvecklingen.”
Årsmötet sker under april och vi söker en person omgående. Om ni är intresserade hör gärna av er till Matthias Krauss på mattekrauss@yahoo.se.
Holma Folkhögskola ligger i Höör i Skåne. Mer information om skolan finns på www.holmafolkhogskola.se.

Vad innebär det att odla biodynamiskt? Hur kan jag förstå tankarna som ligger bakom de biodynamiska preparaten?
Söndag 1 mars, kl. 9 – 15 Hur började den biodynamiska odlingen och hur utvecklades den? Vi lär
känna Rudof Steiner som grundare och de föredrag
han höll i Koberwitz 1924.
Söndag 29 mars, kl. 9 – 15 Växtens verklighet och
kosmiska krafter. Hur kan jag som odlare ta vara
på och fördjupa kunskaper, om inte bara solens och
månens, utan även även den andra planeternas inverkan på växtligheten?
Söndag 26 april, kl. 9 – 15 De biodynamiska produkterna visar alla genomgående hög kvalitet. De är
livsmedel på bästa sätt. Hur kan det påvisas och hur
märker jag det som konsument?
Kursledare är Anna Wadström, i utbildning till biodynamisk trädgårdsmästare, anna@lindagarden.nu.
Information om alla kursmomenten samt anmälningslänkar finns på: www.holmafolkhogskola.se/
kortkurser-i-biodynamisk-odling. Holma Folkhögskola
ligger i Höör.

Avsändare:
Biodynamiska Föreningen
Skillebyholm 7
153 91 Järna

Kallelse till ordinarie årsmöte i
Biodynamiska Föreningen 2020
Söndagen den 17 maj kl. 13 – 14
i Lindsalen på Skillebyholm, Järna

Härmed kallas medlemmar i Svenska Biodynamiska
Föreningen till ordinarie årsmöte söndagen den 17 maj
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 mellan kl. 10 – 12 gräver upp preparat som
har legat i jorden över vintern. Vi samlas utanför Vita
Huset på Skillebyholm. Anmäl gärna att du kommer till
Johan på 070 354 78 56 eller johantraggae@gmail.com,
senast måndagen den 11 maj, då vi vill erbjuda förtäring.
Välkomna!
Med vänlig hälsning, ordförande Johan Nilsson och Brigid Lefevre.

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

Preparatuppgrävning
Söndag 17 maj
kl. 10 – 12
Skillebyholm,
Järna

Förslag till dagordning
— Årsmötets öppnande och val av mötesordförande
vid årsmötet.
— Val av sekreterare, två justerare, tillika rösträknare.
— Prövning av om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
— Fastställande av röstlängd.
— Fastställande av dagordningen.
— Styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning.
— Revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret.
— Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
— Fastställande av antalet styrelseledamöter,
revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.
— Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
— Val av styrelse, revisor, revisorssuppleant och
valberedning.
— Val av firmatecknare.
— Andra ärenden som ankommer årsmötet att besluta
om.

Köp Så- och Skördekalendern 2020

Ny adress!

Nu har vi bara några få exemplar kvar av årets Såkalender. Passa på att skaffa ditt exemplar nu och kom igång
med säsongen.
Priset är 120 kr för fullt betalande medlem och
100 kr för medlem-pensionär. Maila din beställning till
kontoret@biodynamisk.se.

Om du som medlem flyttar och byter adress, eller om du
vill lämna din e-post till oss, hör av dig till föreningen på
08-551 512 25, under vår telefontid på tisdagar kl. 9 – 13,
ellet till kontoret@biodynamisk.se.
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