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ÅRSBERETNING FOR VENNEFORENINGEN  
SEKEM SCANDINAVIA for 2011, 2010 og 2009 
 
Venneforeningen Sekem Scandinavia www.sekemscandinavia.com ble etablert vinteren 
2009/2010 av forfatter og sosial entreprenør Ragnhild Nilsen for å støtte SEKEM i Egypt og 
gjøre det mer kjent i Norden og for å være en bro mellom Norden og Egypt.  
I 2008 opprettet Ragnhild Nilsen aksjeselskapet Clean Cotton/GlobalFairTrade for kjøp av 
bomull fra SEKEM og produksjon av håndklær for salg i Norden.	  www.globalfairtrade.no 
Som kunstner, eco-fairtrade artist og foredragsholder synliggjør Ragnhild Nilsen SEKEM som 
et fyrtårn i verden innen etisk handel og dets bidrag til klima/miljøforbedring gjennom det 
biodynamiske jordbruket som gjør ørken til fruktbart land.  
 
Den ideelle venneforening Sekem Scandinavia har til oppgave å:  
- spre info om SEKEM og det arbeidet som pågår der i Norden 
- skape en nord-sør forbindelse til det planlagte Heliopolis Universitet  
- fremme SEKEM som merkevare/brand for salg av SEKEMs produkter i Norden 
- støtte de sosiale institusjonene i SEKEM gjennom støttemedlemskap, fadderordning, donasjon  
- delta på møter med SEKEMs andre søster-organisasjoner i Europa 
 
Sekem Scandinavia  
Organisasjonsnummer 992 679 786 
Kontaktinfo: info@sekemscandinavia.com 
Støttemedlemskap koster: 700 kr per år for enkeltmedlemmer, 2100 kr for institusjoner 
Sekem venneforening konto: 1254.05.60232 
Donasjon til SEKEM konto: 1254.20.47133  
 
Styret i Sekem Scandinavia sitter to år ad gangen. 
Styret for perioden 2010-2012 har bestått av: Ragnhild Nilsen, Hans Petter Kildal, Wenche 
Rasch, Helge Tryti, Wenche Loftu (kasserer), Michael Schulte og Sissel Jenseth.   
Sissel Jenseth har også vært engasjert på deltid (10 %). Arbeidet dekkes av GlobalFairTrade as. 
Fra 2012 til 2014 er det et arbeidende styre bestående av Ragnhild Nilsen (leder), Wenche 
Loftu (kasserer), Michael Schulte og Sissel Jenseth.   
 
 
ÅRSBERETNING SEKEM SCANDINAVIA 2011 
 
Møtevirksomhet Det har i 2011 vært gjennomført 3 styremøter:  

11.5 (hos Wenche L), 11.10 (Oscarsgt 10), 8.11 (Oscarsgt 10). 
 

Støttemedlemskap Man kan tegne støttemedlemskap i foreningen. 
 

Samarbeid 
SEKEM 

Revolusjonen i Egypt som har pågått siden 11.02.2011, har vanskeliggjort 
situasjonen for SEKEM. Helmy Abouleish som er direktør i SEKEM, ble 
urettmessig arrestert og måtte sitte 100 dager i varetekt. Han ble løslatt den 
6. juli 2011. Markedet for SEKEMs varer i  Egypt kollapset på grunn av 
manglende turisme, ca 40 prosent reduksjon. Dette rammer SEKEM hardt, 
som har investert betydelig de siste årene for å omgjøre ørkenområder til 
grønne oaser og fruktbar jord. SEKEM sliter med å dekke utgifter til lønn og 
til de mange sosiale aktivitetene som er knyttet til skolene og helsesenteret. 
SEKEM call for Donations! http://issuu.com/sekem/docs/sekem_call_for_donations  
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Ragnhild Nilsen besøkte SEKEM i november for å intervjue Helmy.  
 

Samarbeid  
Sekem Europa 

Det er nå fem venneforeninger i Europa. SEKEM Austria 
www.sekemoesterreich.at, SEKEM Germany www.sekem-freunde.de, 
SEKEM Netherlands www.sekemvrienden.nl og SEKEM Switzerland 
www.sekemverein.ch i tillegg til Sekem Scandinavia.  
 

Aktivitet  Litteraturhuset 4.3: Ragnhild Nilsen holdt foredrag i forbindelse Rudolf 
Steiners 150 år – fem kvelder på Litteraturhuset – SEKEM: Kulturfornyelse i 
den Egyptiske ørken. I mer enn 30 år har Dr. Ibrahim Abouleish gjennom 
initiativet SEKEM forvandlet ørkenen utenfor Kairo til fruktbar 
bomullsmark. http://www.litteraturhuset.no/program/2011/03/sekem.html  Deretter var det 
visning av kinofilmen Zwischen Himmel und Erde (2010) som portretterer 
syv personer, bl a eurytmisten Christoph Graf i SEKEM Egypt. 
http://www.dialogos.no/bibliotek/filmvideo/41-‐filmantroposofi  
 
Nasjonale konferansen for Fair Trade i Sauda 21.-22.9. Ragnhild Nilsen var 
en av bidragsyterne.	  http://www.fairtrade-kommunesauda.no/index.php?showArticle=20	   
 

SEKEM bok Boken Die Sekem-Vision: Eine Begegnung von Orient und Okzident 
verändert Ägypten er oversatt til norsk av Sverre Dahl (2010), og den har i 
ligget ”klar” for produksjon i 2011. Men på grunn av situasjonen i Egypt og 
varetektsfengslingen av Helmy Abouleish, var det nødvendig med en 
avklaring av situasjonen, hvilket skjedde da Ragnhild besøkte SEKEM i 
november. Et intervju med Helmy vil derfor inngå i boken. Den vil etter 
planen utgis på Antropos forlag i april 2012.  
 

Artikler / omtale Libra/Antroposofi i Norge 4-2011. Her stod en artikkel av Ragnhild Nilsen: 
SEKEM – en veiviser for det nye Egypt. 
http://www.sekemscandinavia.com/no/sekem_insight.php  
 
Cogito 22 (2011). Erle Skaar skrev en omtale av Ragnhild Nilsens foredrag i 
Litteraturhuset: SEKEM: Kulturfornyelse i den Egyptiske ørken. 
 
Det har vært korte omtaler i AntroPost 2-2011, 5-2011, 6-2011 og 8-2011. 
http://www.antroposofi.no/antropost/arkiv 
 

Nyhetsbrev Det ble sendt ut 2 nyhetsbrev/info i til ca 500 epost mottakere: 
- Nyhetsbrev Sekem Scandinavia 1-2011 i begynnelsen av mars. 
http://www.sekemscandinavia.com/no/sekem_insight.php	   
 
- Artikkelen SEKEM – en veiviser for det nye Egypt ble sendt ut som 
nyhetsbrev og julehilsen i desember. 
http://www.sekemscandinavia.com/no/sekem_insight.php 
 

Nettside - 
domener 

GlobalFairTrade as fikk ny nettside http://www.globalfairtrade.no i september. 
Nettsiden er lagt opp slik at den synliggjør den tregrenede forbindelsen som 
finnes mellom Sekem Scandinavia (idell organisasjon), GlobalFairTrade as 
(næringsselskap) og forfatteren og artisten Ragnhild Nilsen (åndsliv).  
Nettsiden er publisert av jensethprosjekt.no  
Nettsiden planlegges også å komme på engelsk og et forarbeid er gjort. 
 

Facebook I løpet av 2011 er det lagt ut 22 ”poster” på Facebooksiden til Sekem 
Scandinavia http://www.facebook.com/pages/Sekem-‐Scandinavia/113121468703184 
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Ved årsskiftet var det 68 som liker oss på Facebook. 
 

Salg håndklær  Det er utarbeidet egne pdf-filer for salg av håndklærne fra SEKEM. 
Likeledes for promotering av russeklær og hettegensere. 
http://www.russ.no/news/0/read/209/?ref=home  
Det nye hotellet i Järna http://hotellkulturhuset.se har kjøpt inn SEKEM håndklær. 
 
Randi T.S. Fredriksen (m 926 29 500, randi@globalfairtrade.com) har gått 
inn i GlobalFairTrade as-teamet bl a for å bistå med å selge håndklærne.  
http://www.globalfairtrade.no/bomullsprodukter/4-‐etiske-‐sertifiserte-‐bomullsprodukter  
 

Salg CO2 kvoter SEKEMs komposteringsprosjekt tilhører de såkalte småskalaprosjekt og er 
sertifisert gjennom TUI og Soil & More. http://www.globalfairtrade.no/gronne-klimakvoter 
 
Cultura bank inngikk en avtale med Sekem Scandinavia om kjøp av 
14,2 tonn. Prisen for 2011 var kr 320,- pr tonn.  
 

Rådhusplassen Sekem Scandinavia/GlobalFairTrade deltok på arrangementet på 
Rådhusplassen 18. september 2011 for salg av SEKEM håndklær. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Fotobrev_Ra__778_dhusplassen_17.09.2011.pdf  
 

Gaver til SEKEM I 2011 fikk Sekem Scandinavia en donasjon på 330 000 kroner fra Centra-
gruppen, og kunne sammen med den østerrikske venneforeningen betale 
utgiftene til lærerlønninger i SEKEM for dette året.  
 

Søknader Søknad til Stiftelsen Eir som bevilget kr 25.000 til utgivelse SEKEM boken.  
Det ble sendt søknad til Vidarfondet i Sverige, som avslo søknaden.  
 

Partner- og 
medlemskap 

Sekem Scandinavia er partner i Dialogos medie- og ressurssenter. 
http://www.dialogos.no. 
 

 
 
 
 

ÅRSBERETNING SEKEM SCANDINAVIA 2010 
 
Møtevirksomhet Det har vært gjennomført 5 styremøter i 2010:  

3.3. Konstituerende styremøte (Sjømannskolen CoachTeams lokaler),  
26.5 styreseminar med Erik Evenrud fra Biologisk-dynamisk forening,  
19.8 styremøte (hos Ragnhild), 26.10 (Oscarsgt 10), 9.12 (hos Helge). 
 

Støttemedlemskap Opplegg for enkeltpersoner/støttemedlemmer ble utarbeidet og invitasjon til 
støttemedlemskap ble sendt ut høsten 2010.  
 

Samarbeid 
SEKEM 

Ragnhild har gjennomført to visningsreiser til SEKEM i 2010. På den første 
i mars deltok Anne-Katrine S. Hagelund fra Born Global deltok. Like etter 
ankom Kaja Jenseth og Jon Jenseth, som begge bistår i arbeidet med Sekem 
Scandinavia, og Michael Schulte som er styremedlem og internasjonal 
koordinator for Høyskolen i Volda.  
 
Reisen til SEKEM høsten 2010 var en visningsreise for Høyskolen i Oslo 
etter initiativ fra internasjonal koordinator Baard Johannesen samt en 
fordypning i forståelsen for foreningens arbeide med Co2 kvoter.  
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Samarbeid  
Sekem Europa 

Sekem Scandinavia er nå den femte venneforeningen i Europa. I november 
2010 ble det holdt et fellesmøte for alle venneforeningene i Goetheanum, 
Dornach, Sveits, der Ragnhild var til stede sammen med SEKEM Austria, 
SEKEM Germany, SEKEM Netherlands og SEKEM Switzerland. 
 

Aktivitet  Ragnhild Nilsen spilte inn tre musikkvideoer som artisten Arctic Queen. 
Innspillingen foregikk bl a i Sekem Egypt og på Kiruna Ishotell vinteren og 
våren 2010: Path to the North Pole, Primal Arctic Call og Glaciers Dance.  
Den danske filmskaperen Vibeke Muasya var kunstnerisk ansvarlig. Musik-
ken kan lastes ned og kjøpes på iTunes http://itunes.apple.com/dk/album/ice/id411442895.  
Nettsiden http://www.arctic-queen.com ble etablert.  
Se også: http://www.globalfairtrade.no/arctic-queen/6-arctic-queen-musikk-som-beveger-og-berorer  
 

SEKEM bok Boken Die Sekem-Vision: Eine Begegnung von Orient und Okzident 
verändert Ägypten ble oversatt til norsk av Sverre Dahl, og det er holdt to 
møter (3.2 og 7.4) med Antropos forlag som skal utgi denne. Boken er fortalt 
av Ibrahim Abouleish til Barbara Scheffler, og den ble utgitt i 2004 av det 
tyske Verlag Johannes M. Mayer & Co. Den er senere oversatt og utgitt på 
engelsk, fransk og nederlandsk.  
 

Artikler / omtale Libra 1-2010. To artikler; Glimt fra Dr. Ibrahim Abouleishs besøk i 
desember 2009, av Sissel Jenseth, og Vintersamtale med dr Ibrahim 
Abouleish i Sekem januar 2010, av Ragnhild Nilsen. 
http://www.dialogos.no/mediacenter/pdf/referat/sekem_artikkel_libra2.pdf 
 
Cogito 20 (2010): Sekem – solens livskraft, artikkel av Axel Bojer.  
 
Artikkel om SEKEM i det danske medlemsbladet for Antroposofi av 
musikeren Hans Erik Deckert  
 
Kort omtale i Cultura banks tidsskrift Pengevirke 3-2010  
 
Korte omtaler i AntroPost 6-2010 og 8-2010 
http://www.antroposofi.no/antropost/arkiv 
 

Pristildeling Ragnhild mottok Culturaprisen 26. oktober for sitt arbeid med Sekem og 
biodynamisk bomull. Det er niende gang Cultura Bank deler ut Culturaprisen 
til en aktør som har gjort seg bemerket innenfor det sosialøkologiske 
området. Prisen er på 25 000 kr, og prisutdelingen fant sted i Kunstnernes 
Hus der Lars Hektoen, direktør i Cultura Bank, overrakte Ragnhild prisen. 
http://www.cultura.no/Default.aspx?tabid=555&subtabid=566  
 

Nyhetsbrev Det ble sendt ut 1 nyhetsbrev til ca 500 epost mottakere. 
- Nyhetsbrev Sekem Scandinavia 1-2010 i begynnelsen av september. 
http://www.sekemscandinavia.com/no/sekem_insight.php 
 

Nettside - 
domener 

Nettsiden www.sekemscandinavia.com fikk norsk tekst. Nettsiden var først 
publisert kun på engelsk for å kommunisere med hele Norden og verden for 
øvrig. 
 

Facebook Det ble etablert en Facebook for Sekem Scandinavias venneforening 
http://www.facebook.com/pages/Sekem-Scandinavia/113121468703184  
Samtidig ble det lagt ut fotoalbum fra SEKEM tatt av Kaja Jenseth, fra 
SEKEM farm (24 foto), Vårfest (12), Nature TEX (24), Skole og barnehage 
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(21). Facebooksiden inneholder også foto fra salg på Rådhusplassen og ut-
deling av Culturaprisen. Ved årsskiftet var det 21 om likte oss på Facebook. 
 

Salg håndklær  Nye svarte frisørhåndklær ble produsert i SEKEM som var bestilt av 
Fagforbundet og Frisørenes Fagforening. 
 

Salg CO2 kvoter GlobalFairTrade kjøpte inn klimanøytrale kvoter fra SEKEM for 2000 Euro 
med tanke på videresalg. 
 

Rådhusplassen Deltakelse på stand Rådhusplassen 18.09 der FriendsFairTrade solgte 
håndklær og biologisk-dynamiske produkter fra SEKEM. 
http://www.facebook.com/pages/Rådhusplassen-Antroposofi-i-praksis/145497655462096  
 

Gaver til SEKEM Ragnhild ga sin prisgave på kroner 25 000,- videre til venneforeningen.  
 

Søknader Søknad til Cultura pengefond som bevilget 30.000 kr til SEKEM boken 
Søknad til Rudolf Steinerstiftelsen som bevilget 20.000 til SEKEM boken 
2 søknader til Fritt ord ble avslått. 
 

Partner- og 
medlemskap 

Sekem Scandinavia er partner i Dialogos medie- og ressurssenter 
http://www.dialogos.no. 
 

   
 
 
ÅRSBERETNING SEKEM SCANDINAVIA 2009 
 
Møtevirksomhet Fra sommeren 2009 ble det gjennomført flere arbeidsmøter mellom Ragnhild 

Nilsen og aktuelle personer som kunne bistå henne i å opprette en 
venneforening for Sekem Scandinavia. 
 

Samarbeid 
SEKEM Egypt 

Dr Ibrahim Abouleish besøkte Norge og Sverige 1.-5. desember 2009. Med 
på reisen var også Abouleish sin svigerdatter, Konstanze Abouleish, og 
Corien Hoek, fra Sekem Nederland. Reisen og oppholdet var finansiert av 
GlobalFairTrade as. 
 
Under oppholdet i Oslo besøkte han Høyskolen i Oslo, Antropos Forlag og 
bokhandel, Dialogos/Antoposofisk Selskap i Norge, Rudolf Steiner-
høyskolen, Dialogos, Egyptiske ambassade, miljøvernminister Erik Solheim. 
Torsdag 3.12 holdt Abouleish gjesteforelesning på Universitetet for miljø- 
og biovitenskap i Ås. http://www.umb.no/ior/artikkel/gjesteforelesning-ved-prof-dr-ibrahim-abouleish  

På kveldstid var det et åpent arrangement på Manna restaurant i samarbeid 
med  Polytechnic Society, Ressonance, FriendsFairtrade og Vega mat. Ca 
120 personer til stede. Før avreise til Stockholm 4.12 ble det holdt et møte 
med CoachTeam sammen med Born Global på Majorstuen angående 
lederskapstrening.  
 
I Sverige var det møte og mottakelse hos The Right Livelihood Award 
(Alternativ fredsprisutdeling) som SEKEM/Dr Ibrahim Abouleish fikk i 
2003 http://www.rightlivelihood.org/sekem.html. 
Deretter var det møte med designer og arkitekt for planlegging av parken 
rundt Heliopolis universitetet, møte med Dem Collective og så et besøk i 
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Järna for å se Kulturhuset og ha møte med Antroposofisk Selskap i Sverige 
samt studenter fra The International Youth Initiative Program (YiP) 
http://www.yip.se/.  
 

SEKEM bok Det ble inngått avtale med Antropos Forlag http://www.antropos.no om å utgi boken 
Die Sekem-Vision: Eine Begegnung von Orient und Okzident verändert 
Ägypten på norsk. 
 

Artikler / omtale Et rent rettferdig håndkle, Ragnhild Nilsen ble intervjuet av Vibeke 
Borgersen i Aftenposten/Leve, januar 2009. 
 
Abouleish kommer til Norge i desember, Antroposofi i Norge 3-2009, av 
Sissel Jenseth. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/sekem.pdf 
 
Omtale av Ragnhild Nilsen, SEKEM håndklær og besøket til Dr Ibrahim 
Abouleish stod også nevnt i AntroPost 1-2009, 9-2009 og 10-2009 
http://www.antroposofi.no/antropost/arkiv  
 

Nettside - 
domener 

Nettside for Sekem Scandinavia http://www.sekemscandinavia.com ble opprettet. 
Den ble produsert av Elin Strandmyr, Meridian media.  
 
Etablering av en egen side om Ibrahim Abouleish på norske wikipedia:  
http://no.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Abouleish  
Utvidelse av Ragnhild Nilsen på Norske wikipedia:  
http://no.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_Grødal 
 

Salg håndklær  Nordea bank kom inn som viktig bidragsyter for kjøp av håndklær til 
profilering – noe som gjorde at første produksjon gikk økonomisk smertefritt 
i Global Fair Trade. 

 
 
 
Tidligere omtaler av SEKEM i Norge 
 
julen 2007 Inntrykk fra mitt opphold på Sekem i Egypt, Landsbyliv nr 14, av Simone G. 

Wantz, simonewantz@gmail.com  
http://www.camphill.no/fileadmin/camphill/landsbyliv/LBLnr14.pdf	  	  
 

01.08.2006 Revolusjonen i Egypts jordbruk, Aftenposten PER A. CHRISTIANSEN 
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1405749.ece  

01.08.2006 Hånd i hånd for fellesskapet, Aftenposten PER A. CHRISTIANSEN 
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1405750.ece   
 

Des 2001 ANTROPOSOFI I ALLAHS NAVN, Libra 2001-4 
Inntrykk fra Sekem Farm i Egypt påsken 2000, Christian Egge,  
http://libra.antropos.no/CE_Sekem.html 

 
 
 
 
Vedtatt på årsmøtet 24.1.2012 


