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Hej!
God försommar till er alla! Igår och idag har
styrelsen varit samlad för arbetsdagar hemma
hos kollektivet Gandhi i Mjölby. Det var mycket inspirerande att lära känna
varandra lite bättre, att ha tid för samtal och att jobba med konkreta
uppgifter. Bland annat började vi skapa ett material för konfirmander
(upplägg för en träff), planerade en facebook-satsning, samt spelade in
filmklipp för hemsidan där vi pratar om Vildåsnan och vårt engagemang. Vi
kom också in på möjligheten att ordna en träff för medlemmar, öppen för
alla som tycker vårt arbete verkar intressant. Kanske en helg i början av
juni nästa år, kanske i Hammarkullen. Hör av dig om du har idéer kring
detta eller vill vara med och organisera träffen.
I sommar kommer framför allt Martin och Ellen från styrelsen att vara ute
en del på vägarna. Vid följande tillfällen kommer de att göra reklam för vår
förening:
 2-5 juli Almedalen, med Djurens Rätt (Martin) och Svenska kyrkans unga
(Ellen). De försöker sprida Vildåsnans folder till intresserade.
 2-4 augusti Urkult. Ellen ska dit med Svenska kyrkans ungas festivalturné
som har tema ”Rätten till mat” och hur vi ökar möjligheterna för andra att
äta sig mätta genom att välja vego.
 8-9 augusti Frizon. Ellen och Martin ska dit, Martin kommer att hålla ett
pass med rubriken ”Djurs kroppar och vår relation till dem” (inspirerat av
Melanie Joys bok om ”carnism”, köttnormen i vår kultur).
 7-9 september Världens fest i Malmö. Ellen och Martin kommer att vara
där, Martin ska hålla i ett pass om ”carnism” med teologisk vinkling.
Ska du till någon kristen samling i sommar dit du skulle kunna ta med vår
folder? Eller kanske få hålla ett kort info-pass om Vildåsnan? Hör av dig till
Annika så skickar hon foldrar.

Reflektion av Anna Jagell, ny styrelseledamot i Vildåsnan
Hej vildåsnor!
Jag är en ”vegan-wannabe”. Ja, jag gillar begreppet. Det är tydligt att man
inte är det som man önskar att man var. Strävan finns där, men också ett
tålamod med sig själv. Tålamod är svårt, med medvetenhet om så mycket
lidande omkring oss, så mycket lidande som vi själva skapar med våra
livsstilar. Varför är det så svårt att ändra stil?
Jag vill inte vara ”extrem”. På min arbetsplats väcker min lunchlåda
ständiga samtal, dåligt samvete hos vissa, ofta med slutsatsen att vi ska
tolerera varandras olika vanor. Det är svårt att mötas i samtal som prövar
veganska tankar. Lättare med samtal som handlar om grader av vegetarisk
kost. Miljön är ett bra argument för vegetarianism i ”lagom dos” typ en dag i
veckan. Eller att bry sig om hur djuren levt, om de plågats i onödan. Men
frågan om den starkaste har rätt att ta livet av andra, den blir för krävande.
Det är lätt att bortförklara extrema individer, eller hjältar, som står för
stora ideal, och faller. Därför behöver vi gå samman som envisa åsnor.
Tillsammans är vi olika vanliga människor. Jag har stark tilltro till
konsumentens påverkanskraft, men det räcker inte att några personer
köper tzay. Vi måste föra samtal med våra medmänniskor som påverkar
större. Samtal till befrielse för oss alla.
Vi är kallade att leva som Jesus lärjungar, i nåd och befrielse både till
strävande människor och till resten av skapelsen. Det blir lätt mycket ”salt”,
i vårt stora ansvar. Kanske är det i våra misslyckanden vi kan mötas, men
det känns inte så stärkande. Kanske är det i vår strävan. Ett litet barn måste
ha stort tålamod med att spilla när den dricker ur ett stort glas. Tålamod för
att försöka, och försöka igen. Den sortens strävsamma tålamod önskar jag
oss alla.
Anna
(Bosatt i Hammarkullen, Göteborg, med man och tre barn, präst i Oscar
Fredriks församling)
Grattis till prisvinnande medlem
Den 20 maj, under rikskonferensen för förbundet Djurens Rätt, delades
utmärkelsen Guldråttan ut. Tre personer var nominerade, och pristagare
blev Pelle Strindlund, för sin bok Jordens herrar. Pelle fick priset för att ”ha
synliggjort sambanden mellan hur människoslaveriet en gång försvarades
och människors förtryck av djur idag upprätthålls”. Stort grattis Pelle!

Hälsning från Liz Rylander och Trädgårdscafét i Borlänge
Hej!
Jag vill berätta lite om vårt fina vegocafé i Borlänge, som ligger i hjärtat av
Dalarna. I flera hundra år har det gamla röda huset med vita knutar stått på
sin plats i Borlänge och i många tider fungerat som hem åt flera familjer,
som mest fyra. Det är ett litet hus men har en otrolig charm och historia.
Idag står det lilla huset för kärlek till allt levande och det besöks varje dag
av fantastiska människor som brinner för ljuset och kärleken.
Trädgårdscafét är inte bara café utan även en lyxbutik där du kan hitta
många fina veganska matvaror. Det har också en underbar trädgård.
Cafét är skapat av kärlek till allt levande på jorden, min magkänsla,
frustration över att förändringar som är till det positiva för djuren i
livsmedelsindustrin sker allt för sakta eller inte alls, och det jag känner är
mitt kall i livet - att stå upp för djuren. Trädgårdscafét är inte en dans på
rosor att driva och det är i stort sett känslan av att vi letts in på rätt stig som
gör att vi väljer att fortsätta, och vågar satsa. Allt har banat väg för oss på ett
fantastiskt sätt med Guds hjälp som jag aldrig trodde kunde vara möjligt. Vi
har fått en hel del smutskastning och kritik, men den kärlek som omvänt
personer har varit värd varenda sekund av hårt arbete. Vi ser en ljusning
nu, mer för varje vecka som går. Vi lär oss att lyssna mer och mer för att
förstå vad nästa steg är att ta.
Vi välkomnar dig varmt till oss om du har vägarna förbi vår vackra stad. Se
gärna vår hemsida: http://www.tradgardscafet.se/
Vänligaste hälsningar,
Liz & Marcus

Så önskar vi er en sommar där ni får njuta och återhämta er!
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