ÅRSBERETNING FOR VENNEFORENINGEN SEKEM SCANDINAVIA 2012
Organisasjonsnummer 992 679 786. Kontaktinfo: info@sekemscandinavia.com, www.sekemscandinavia.com

Årsmøte 2012

Årsmøte i venneforeningen Sekem Scandinavia ble avholdt 24. januar 2012 i
Oscars gate 10. Det var 9 personer til stede.

Årsberetning

Til årsmøtet 2012 ble det utarbeidet en årsberetninger for alle de tre første årene
i venneforeningens virke; 2009, 2010 og 2011. Den ble sendt ut til ca 50 personer
som venneforeningen har hatt kontakt med i denne perioden, sammen med innkallingen til årsmøtet. Årsberetningen fikk god tilbakemelding og ble godkjent.
http://www.sekemscandinavia.com/pdf/AARSBERETNING%20Sekem%20Scandinavia%2009-10-2011.pdf

Regnskap
2012

Det er fortsatt biodynamiske bomullshåndklær fra SEKEM på lager, som innebærer en ”hvilende” kapital for Sekem Scandinavia som aktiviseres når disse blir
solgt. Se for øvrig årsregnskap og balanse for venneforeningen side 7 og 8.

Styret
og møtevirksomhet

Styret for Sekem Scandinavia, som ble valgt for den kommende toårsperioden,
er: Ragnhild Nilsen (leder), Michael Schulte, Sissel Jenseth og Wenche Loftu
(kasserer). Alle fire var også med i foregående styreperiode fra 2010 til 2012.
Det er et arbeidende styre, og i løpet av 2012 har det vært gjennomført tre styremøter/arbeidsmøter: 16. januar, 14. august og 23. oktober. Sissel Jenseth har vært
engasjert på deltid (10 %). Arbeidet dekkes økonomisk av GlobalFairTrade as.
http://www.globalfairtrade.no

Støttemedlemskap

Man kan tegne støttemedlemskap i Sekem Scandinavia. Kontingenten er et frivillig beløp. Anbefalt beløp 2012 var 700 kr for støttemedlem og 2100 kr for
virksomheter/bedrifter. Venneforeningens konto i Cultura bank er 1254 20 47117.

Samarbeid
og viktige
tiltak i
SEKEM

SEKEM har i dag en velfungerende barnehage, barneskole, gymnas og praktisk
yrkesskole. Elevene er barn som bor i de 13 landsbyene i nærheten av gården og
barna til de ansatte ved de ulike virksomhetene. Skolene på SEKEM fungerer
også som en "Model School" for EduCamp siden 2010. Ler mer på nettsiden:
http://educamp.lfi.rwth-aachen.de/educamp/index.php/85-educamp-the-project/educamp-team/174-018-sekem-development-foundation

For å opprettholde det omfattende undervisningstilbudet i den overgangstiden
Egypt nå er inne i, siden våren 2011, har venneforeningene i Europa tatt på seg
å dekke utgifter til lærerlønningene gjennom å bidra med fadderskap for lærerne.
Lønnen for den enkelte lærer beløper seg til cirka 1200 kr per måned. I 2011 og
2012 har Sekem Scandinavia bidratt med
økonomisk støtte til lærere på Sekem, samt
til de barna som kommer fra særlig fattige
familier som ellers ikke kunne gå på skole.
Se donasjoner. Det er også blitt laget en ny
introduksjonsfilm (13 min) om SEKEM
som ble lagt ut på YouTube i januar 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=5zzRtFCvI0I
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Report on Sustainable Development SEKEM 2011
http://www.Sekem.com/sites/default/files/files/RSD%202011.pdf er den femte rapporten
om bærekraftig utvikling http://www.sekem.com/node/162 i SEKEM. Den ble
utgitt i 2012. Rapporten er utarbeidet etter GRIs retningslinjer
og viser til fire dimensjoner av bærekraftig utvikling: kulturliv,
samfunnsliv, næringsliv, økologi, http://www.sekem.com/node/163 samt
kosmisk innflytelse blant annet i det biodynamiske jordbruket.
Helmy Abouleish ble intervjuet om "Change in Egypt” i SEKEM Insight 62012, les intervjuet her: http://news.sekem.net/si/english/si_0612_english.pdf
SEKEM sin nettside www.sekem.com ble grundig revidert i 2012.
Nettsiden synliggjør den praktiske tregreningen som ligger til grunn for arbeidet:
1) næring/økonomi, 2) kultur/fritt åndsliv, 3) samfunn/sosialt ansvar.
Universitet
Heliopolis

Mette Solnørdal fra Tromsø ble våren 2012 ”headhunted” av Ragnhild til en viktig administrativ stilling ved Heliopolis University under oppstarten. Mette tar i 2013 fatt på
en PHD om innovasjon hvor Sekem vil være research case for hennes PHD-arbeid.

Heliopolis University for Sustainable Development http://www.hu.edu.eg is the first
non-profit university in the Middle East declaring sustainable development as its
overall guiding principle. The University started in 2012 with three faculties:
- Sustainable Business & Economics
- Sustainable Pharmacy
- Sustainable Engineering
Dermed avsluttes den 10-år lange planleggingsfasen for universitet, les om denne
i SEKEM Insight, October 2012. http://news.sekem.net/si/english/si_1012_english.pdf
Se video fra åpningen til Heliopolis University for Sustainable Development
http://www.youtube.com/watch?v=V7wK78nzSX8

Det er lagt ut flere videoer: http://www.youtube.com/user/HeliopolisUniversity?feature=watch. Følg
også med Heliopolis University på Facebook: http://www.facebook.com/heliopolis.university.

Ragnhild Nilsen var til stede under feiringen av Heliopolis Universitys åpning
i november 2012, sammen med representanter fra de andre venneforeningene.
Ragnhild har hatt musikkundervisning ved universitet denne første høsten.
Hun er nå bedt om å sitte i det rådgivende organet for styret for universitet fra
2013, og hun er valgt inn som nytt styremedlem i Holdingsselskapet for alle
SEKEMs næringsvirksomheter for de neste 4 år.
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Samarbeid
Sekems
venner i
Europa

Det er blitt holdt to treff blant venneforeningene i Europa i 2012, og Ragnhild
Nilsen har deltatt på begge. Det første i Stuttgart i begynnelsen av mai, der
Ragnhild presenterte begge håndklærne, de første av bomull fra 2006 og det nye
laget av sjøgressfibre fra Island og biodynamiske bomull fra SEKEM, fra 2012.
Se flere foto her: https://plus.google.com/photos/108750199793530601769/albums/5740883224089140065
Det andre vennetreffet var i SEKEM i forbindelse med feiringen av åpningen av
universitet i november. Se foto foregående side og her fra gjestehuset på SEKEM.

SEKEM bok

	
  

Utgivelse SEKEM – En veiviser for det nye Egypt. Boken om gründeren Ibrahim
Abouleish utkom i april på norsk, Antropos Forlag, april 2012.
Original tittel: Die Sekem-Vision: Eine Begegnung von Orient
und Okzident verändert. Boken forteller om Abouleish sin
utrettelige kamp for å skape en grønn oase i ørkenen. Her kan
du følge en sosial pioners mot og evne til å bryte opp fra trygge
kår og plante et frø for fremtiden – til inspirasjon for en fornyelse av samfunnslivet i et globalt perspektiv. Boken er oversatt
fra tysk av Sverre Dahl. Innledning og det avsluttende kapittelet
er skrevet av Ragnhild Nilsen. Sissel Jenseth har vært redaktør for utgivelsen og
fotoredaktør. Boken er utgitt med støtte fra: Rudolf Steinerstiftelsen, Cultura
Gavefond, Stiftelsen Eir, GlobalFairTrade og Sekem Scandinavia. Boken er på
210 sider, heftet, gjennomillustrert. Pris: 275 kr. Boken kan kjøpes hos Antropos
forlag http://www.antropos.no/sekem-en-veiviser-for-det-nye-egypt.html eller gjennom venneforeningen.
3

Aktiviteter
i Norge

21. april 2012. Årsmøte Antroposofisk Selskap i Norge
Ragnhild Nilsen fortalte om Sekems rolle i dagens Egypt, om den norske
utgivelsen av Ibrahim Abouleish-biografien, om etableringen av Heliopolisuniversitetet og om initiativet med ”sjøplantehåndklærne”. Hun understreket også
viktigheten av Kamillebarna-prosjektet i SEKEM, som retter seg mot beduinbarnas mulighet for utdannelse.
24. april. Ragnhild Nilsen presentasjon av Ibrahim Abouleish' selvbiografi.
Josefines gate 12. Arrangør: Oslogruppen.

20.-26. april: Vernisage og installasjon: Healing touch! Healing towel!
Arctic Queen kunstinstallasjon i Josefines gate 12, Oslo. Kunstinstallasjonen ble
laget i samarbeid med Ida Marie Kulsrud, malerier og håndklær. Se programmet:
http://arcticqueen.createsend1.com/t/ViewEmail/j/8EA7B4A380E55E8C. Verdens første etiske og økologiske håndkle laget av ville sjøplanter, tang og tare i samarbeid SEKEM i Egypt
og en organisk sjøplantefarm på Island. Algehåndkleet er et levende materiale
som puster. Det hjelper med å holde huden ung og har antioksidantiske kvaliteter
som beskytter huden mot frie radikaler. Håndkleet tilfører også kroppen
mineraler (magnesium, kalsium), vitaminer (A, C, E) og proteiner (aminosyrer).
http://www.globalfairtrade.no/globalfairtrade/15-helsebringende-sjoalger

Alle foto:
Hilde K Kavli

Ragnhild har gitt håndkle navnet Arctic Queen, det samme som hun selv benytter
som kunstnernavn – her iført kjole sydd av alge-håndklærne. Den siste dagen av
utstillingen var det auksjon av håndklærne i Josefines gate 12.
På Biofach-messen i Nürnberg i februar 2012, den største økologiske messen i
Tyskland, ble algehåndkleet valgt ut som en innovasjon for fremtiden. Prisen til
håndklærne ligger i det øvre sjikt. Kontakt Ragnhild Nilsen.
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The 2012
Business for
Peace Awards
og Helmy
Abouleish

Dr. Ibrahim Abouleish var en av seks som mottok The 2012 Business for
Peace Awards http://businessforpeace.no/2012-honourees/ for sin oppbygging av SEKEM i
Egypt og forståelse av forholdet mellom etisk handel og fred. Her fra innstillingen til prisen: ”Det var under en reise gjennom Egypt i 1975 at Dr. Abouleish
http://no.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Abouleish, som da var leder for den farmakologiske
forskningen ved universitetet i Graz i Østerrike, ble overveldet av sitt lands overbefolkning og forurensning, og ikke minst den omfattende bruken av kjemiske
plantevernmidler. Det fikk ham til å vende tilbake til Egypt og etablere SEKEM
i ørkenen utenfor Kairo i 1977. Han har siden vært ledende i å utvikle og spre
det biologisk-dynamisk jordbrukets metoder på bomullsmarkene i Egypt, og han
startet en innovativ biologisk skadedyrbekjempelse.”
Les pressemeldingen Dialogos sendte ut i forbindelse med prisutdelingen:
http://www.dialogos.no/mediacenter/pdf/pressemelding/sekem_pressemai2012.pdf

Prisen ble delt ut i Oslo Rådhus 7. mai. Helmy Abouleish, direktør i SEKEM,
mottok prisen vegne av sin far. I forbindelse med besøket ble det også tid til en
vennefrokost på Grand hotell, tur til Vikingskipmuseet på Bygdøy og til FriendsFair-Trade som selger SEKEMs produkter http://shop.friendsfairtrade.no/Shop/List/SEKEM-produkter/78/1 .

Alle foto:
Hilde K Kavli
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Artikler /
omtale av
SEKEM

Bladet Landsbyliv 2-2012 hadde en tre siders artikkel; SEKEM – håndklær,
revolusjon og et nytt holistisk universitet, skrevet av Sissel Jenseth.

Nyhetsbrev

Det ble ikke sendt ut noe nyhetsbrev for Sekem Scandinavia i 2012, men årsberetningen for 2011-2010-2009 ble sendte ut til alle kontaktene.

Nettside

På det europeiske venneforeningstreffet i SEKEM i november ble det bestemt at
alle de ulike venneforeningenes nettsider etter hvert vil inngå som en underside
til SEKEM.com og med felles mal. Dette har allerede blitt gjort med den tyske
nettsiden www.sekem-freunde.de, og det vil skje med nettsiden til Sekem
Scandinavia www.SekemScandinavia.com i løpet av 2013.
Nettsiden www.globalFairTrade.no har også mye informasjon fra SEKEM og den
presenterer blant annet SEKEM fadderskap, de nye algehåndklærne, SEKEMS
klimakvoter, m fl. Nettsiden har automatisk googleoversettelse til 16 språk.

Facebook

I løpet av 2012 er det lagt ut 21 ”poster” på Facebooksiden til Sekem
Scandinavia http://www.facebook.com/SekemScandinavia. Antallet som liker oss på Facebook
er økt fra 68 ved forrige årsskiftet til 136 ved årsskiftet 2012/2013.

Salg
håndklær

Salg av håndklær til Verdighetskonferanse i Fagernes, Valdres, der Ragnhild
holdt foredraget: Verdighet i globalt perspektiv: Om å skape ringer i vannet: om å

http://www.camphill.no/fileadmin/camphill/landsbyliv/LBL31_lav.pdf

Nationen 17.7.12; Et menneskeskapt under, av Arne Øgaard.
Pengevirke 3-2012; SEKEM – et menneskeskapt under i ørkenen, skrevet av
Arne Øgard. https://www.cultura.no/Pengevirke/Pengevirke-nr-3-2012/SEKEM/
Antroposofi i Norge 2-2012 hadde tre omtaler av SEKEM-boken; skrevet av
Rigmor Skålholt, Ole-Harald Dahl og Arne Øgaard.
Cogito 24 hadde også en omtale av boken av Ole-Harald Dahl.
AntroPost har i 2012 hatt omtaler fra SEKEM eller Sekem Scandinavia i
utgavene; 1-2012, 4-2012, 5-2012, 7-2012, 9-2012. http://www.antroposofi.no/antropost/arkiv

brenne uten å brenne ut! Alle som deltok mottok et håndkle, og boken ble promotert.
http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Kreft%20og%20kirurgi/KSLB/Hva%20skjer%20i%20fagfeltet/Sammen%20om%20Verdighet%20.pdf

Salg CO2
kvoter

SEKEMs komposteringsprosjekt tilhører de såkalte småskalaprosjekt og er
sertifisert gjennom TUI og Soil & More. Disse håndteres gjennom GlobalFairTrade. http://www.globalfairtrade.no/gronne-klimakvoter

Gaver og
donasjoner til
SEKEM

Sekem Skandinavia fikk en stor donasjon fra Anne Katrine Hagelund på 250 000
kr i 2012 som er brukt til lærerlønninger og som stipend til de fattigste barna til
skolegang. Beløpet har blant annet dekket skolemat, skoleklær, transport og
skolesaker. Vi mottok også en donasjon på 5000 kr fra en svensk kvinne som
dermed støttet en musikklærer på SEKEM-skolen. Likeledes har vi mottatt en del
mindre gaver jevnt over hele året fra våre trofaste givere på til sammen kr
11 589,- som er brukt til skolemateriell og skolemat til barna. Gaver og donasjon
til SEKEM kan betales til konto: 1254 20 47117. Les mer som støtte til SEKEM
og fadderskap av lærere her: http://www.globalfairtrade.no/venneforening

Søknader

Sekem Sandianvia har søkt Norad om støtte til enkeltstående opplysningstiltak
som er knyttet til nord/sør-spørsmål. Søknaden ble sendt i desember 2012.
Det ble i 2012 også sendt søknader: Egypt – demokratiseringsprosess – SEKEM
viser vei. Sekem Scandinavia ber om støtte til Heliopolis Universitet til Stiftelsen
Eir, Fritt Ord, Medier og demokrati. Ingen av søknadene ble innvilget.

Partner- og
medlemskap

Sekem Scandinavia er partner i Dialogos medie- og ressurssenter http://www.dialogos.no.
CoachTeam as – House of Leadership http://www.CoachTeam.no tar samfunnsansvar og
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coacher ledelsen ved Heliopolis University for Sustainable Development i Kairo i
utviklingen av deres programkonsept for sosiale entrepenører, se
http://www.CoachTeam.no/om-coachteam/samfunnsansvar

.

Årsregnskap
og Balanse
Sekem
Scandinavia
2012
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For styret i Sekem Scandinavia
Ragnhild Nilsen, Wenche Loftu, Sissel Jenseth, 28.02.2013
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