Nyhetsbrev april 2013
Kära medlemmar och intresserade,
Hoppas våren har kommit också dit där du befinner dig! Här kommer
lite nyheter från den kristna vegetariska ”fronten”, bland annat
bokrecensioner och rapport från församling i Umeå som vill satsa på
vegetariskt. Det händer saker, även om det går långsamt. När jag
känner mig lite låg brukar jag ibland tänka på Holly Nears låt ”I am
willing” som jag lärde mig på ickevåldsutbildningen i Chicago i somras. ”I am open, and I am
willing, for to be hopeless would seem so strange. It dishonors, those who go before us, so lift me
up to the light of change” lyder refrängen. Ja, låt oss be om öppenhet för förändringens ljus hos
både hos själva och andra.
I slutet av dokumentet finner du protokollet från årsmötet den 16 mars, samt verksamhetsberättelsen
för 2012. De nya foldrarna har kommit från tryckeriet och kan beställas genom mejl till
annika.spalde at gmail.com.
Fred och frid,
Annika Spalde
Ordförande
Årsmöteshelgen i Göteborg

Den 15 till 17 mars samlades vi så i Hammarkullen för Vildåsnans årsmöteshelg. Fredagskvällen
inleddes med en matig soppa på svarta bönor, och samtal kring borden i Mariakyrkans
församlingslokaler. I kvällens panel satt representanter för Hare Krishna, islam och kristendomen,
och det blev ett fint samtal om djursyn i de olika religionerna.
Under lördag förmiddag var vi en liten skara som samlades för själva årsmötet. Därefter inleddes
eftermiddagens aktiviteter, med fyra olika workshops. Ett trettiotal personer deltog under dagen,
många nya ansikten för oss i Vildåsnans styrelse. Bland annat ledde Hendrik Zeitler – som jobbar
med ärtpeston på bilden ovan – en matlagningsworkshop som var mycket uppskattad. Cecilia
Mayer, bild nedan, driver bloggen http://veganista.se/. Hon berättade om hur man kan finna god
vego-mat i butiker och på restauranger. Dessutom var det workshop om näringslära med Alexandra

Ahlsén, och filmvisning och samtal. På kvällen fick vi njuta av den goda maten som tillagats under
Hendriks ledning. Helgen avslutandes med att några av oss deltog i gudstjänsten i Mariakyrkan, och
styrelseledamot Ellen Skånberg berättade lite om vår förening vid kyrkkaffet.

Media-kollen
Idag, den 29 april, skriver flera medier om en ny rapport som tagits fram av forskare vid IVL
Svenska miljöinstitutet. De har undersökt klimateffekten av olika sorters mat och framhåller att ett
fokus på att köpa närodlat leder fel, eftersom ”det viktigaste av allt är att dra ner på
köttkonsumtionen”. Så här skrev till exempel Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/liten-klimateffekt-av-narodlad-mat_8129490.svd
Det har kommit flera recensioner av boken Kärlekens väg: Djurrätt och kristen tro, som
publicerades strax före jul. Några exempel:
I tidningen Dagen har Inger Alestigs recension rubriken ”Vackert och inspirerande om djurens
rättigheter”: http://www.dagen.se/insikt/bocker/vackert-och-inspirerande-om-djurens-rattigheter/
Korsväg, Göteborgs stifts tidskrift, skrev bland annat: “En utmanande bok, som alltid när
Spalde/Strindlund skriver. Jag hoppas att många vågar ta utmaningen, läsa och samtala om hur
kärlekens väg i relationen till djuren kan ta gestalt idag.”
Tro & politik (organ för Socialdemokrater för tro och solidaritet):
http://troochpolitik.se/?p=4258 ”Boken hjälper oss att se hur vi skulle kunna leva mer i samklang
med våra etiska övertygelser”, skriver Anna Ardin där.
Författarna blev också intervjuade i tidningen Sändaren, under rubriken ”Äta djur? Nej de är våra
bröder och systrar”: http://davidberjlund.se/bilder/atadjursandaren.pdf På samma uppslag intervjuas
även Thorsten Laxvik, förgrundsfigur i Norrbete (producerar naturbeteskött).
Programmet Människor och tro, i Sveriges radio P1, kommer nästa vecka att ha djuretik inom
religionerna som tema. Förhoppningsvis kommer ni att känna igen en av deltagarna i panelen – mer
vill vi inte avslöja :-)
Församling satsar på vegetariskt
Tidningen Spira, organ för Svenska kyrkan i Umeå, rapporterar att Tegs församling tagit beslut om

vegetariska middagar. Några gånger per termin bjuder de in till middag i församlingshemmet, och
framöver ska dessa vara helt vegetariska. ”Vi är en folkkyrka, och ska inte utesluta någon” säger
Catrin Ström, en av initiativtagarna. Hon berättar också att de hittills endast fått positiva reaktioner
på beslutet.
http://www.tidningenspira.se/2013/4/teg-vaeljer-vegetariska-vardagsmiddagar.aspx
Djurrättsföredrag i kyrka
Den 4 april var Martin Smedjeback, ledamot i Vildåsnans styrelse, inbjuden till Allhelgonakyrkan i
Lund för att prata under rubriken ”Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor”. Det var
församlingen, tillsammans med ett studentprojekt som Svenska kyrkan i Lund driver, {Det trodde
du inte}, som bjöd in. ”Det var fint att prata om djur och kristen tro i den gamla kyrkan” skriver
Martin. ”Det var en ekumenisk samling med åtminstone en katolik och en koptisk ortodox. Flera
var efteråt nyfikna på vegetarianism och på Vildåsnan.”
Vegoforum Stockholm
Lördagen den 25 maj blir det åter Vegoforum i ABF-huset, Stockholm: http://vegoforum.se/ . Det
skulle vara fint om Vildåsnan kunde vara med med ett bokbord, men vi i styrelsen har svårt att
hinna. Kanske finns det medlemmar i Stockholm som kan tänka sig att bemanna ett sådant bord?
Hör i så fall av er snarast till någon av oss i styrelsen.
Se kommande sidor för protokoll och verksamhetsberättelse.
Djurvänliga vårhälsningar till er alla!
Styrelsen

Protokoll för Vildåsnans årsmöte 2013-03-16
Hammarkullen Göteborg
§1. Årsmötet öppnas
Ordförande Annika Spalde öppnade mötet.
§2. Val av mötesordförande
Samuel Skånberg valdes till mötesordförande.
§3. Val av sekreterare
Ellen Skånberg valdes till sekreterare.
§4. Val av justerare
Anna Jagell och Annika Spalde valdes till justerare.
§5. Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§6. Verksamhetsberättelse
Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§7. Resultaträkning
Resultaträkningen lades till handlingarna.
§8. Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012.
§9. Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§10. Proposition 1:1 Stadgeförändringar
Samuel Skånberg yrkar på att lägga till punkterna Dagordning och Röstlängd under §10 Årsmöte.
Under §12 Rösträtt beslutade årsmötet att ändra formuleringen till: ”Vid årsmötet har varje person
som har varit medlem i minst en månad en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom
ombud.”
Årsmötet biföll Samuel Skånbergs yrkande.
§11. Val
Till ordförande valdes:
Annika Spalde
Till ledamöter valdes (på 1 år):
Anna Smidhammar
Martin Smedjeback
Ellen Skånberg
Anna Jagell
Samtliga valdes enhälligt.
Till revisor valdes:
Thomas Helgeson
Till valberedning valdes:
Jonas Norberg
David Stenholtz

§15. Övriga frågor
Idéer inför framtiden
Annika Spalde framför en idé om att ha en kristen retreat anpassad för djurrättsengagerade
människor. Temat skulle t ex kunna vara ”Medkänsla för alla varelser”, och den kan marknadsföras
genom annons i Djurens rätts tidning. En inbjudan kan formuleras att den är välkomnande och
öppen för alla men fortfarande kristen. Kanske kunde vi vara hos Outi (medlem) i Skåne, på hennes
gård. Retreaten skulle kunna breddas till engagemang i världen, att man då även bjuder in
fredsengagerade.
Kanske kan vi vara hos Outi för en arbetshelg med Vildåsnans styrelse.
Anna Jagell har en vän som köpt en kursgård utanför Stenungsund som hon vill ska vara ett
centrum för fredsaktivister. Det kan vara bra att ha i bakhuvudet för framtiden.
Hur kan vi bredda rörelsen och göra oss mer kända?
Det är smidigt att bli inbjuden till andra som arrangerar evenemang. Hur kan vi bli kända och
efterfrågade i kyrkans evenemang och påminna om att vi finns?


Annonser i Kyrkans Tidning



Riktad info till diakoner som ju bjuder in till samtal kring olika tillfällen


De internationella grupperna i kyrkorna kan vara intresserade av våra frågor! Vi kan
undersöka möjligheterna att bli inbjudna till dem
Styrelsen tänker vidare kring dessa idéer under året.
§16. Årsmötets avslutande
Samuel Skånberg tackade för ett bra möte och förklarade årsmötet avsluta

Verksamhetsberättelse Vildåsnan 2012
Under början av året planerade vi inför årsmötet, som denna gång skulle hållas i Lund den 3 mars.
Vi fick till stånd ett samarbete med Studentprästerna, och kunde vara – utan kostnad! – i den helt
nya lokalen Domkyrkoforum. Efter själva årsmötet bjöd vi in till ett panelsamtal under rubriken
”Lejon, lamm och vildåsnor – vilken är djurens roll i trons värld?”. Panelen bestod av Elisabeth
Gerle, professor i etik, Blazenka Scheuer, universitetslektor i Gamla testamentets exegetik, Maria
Küchen, poet och författare samt Annika Spalde, diakon och författare. Moderator var Martin
Smedjeback, ickevåldsutbildare. Arrangemanget var välbesökt, femtio-sextio personer kom. Det
filmades och lades upp på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=h_TKPgI__a0
Under sommaren var Vildåsnan representerade, genom Ellen Skånberg och Martin Smedjeback, på
Svenska kyrkans internationella möte Världens fest och den kristna musikfestivalen Frizon.
Ny folder. Under hösten jobbade styrelsen tillsammans med formgivare Tomas Einarsson för att
förbättra vår folder. Vi ville att den skulle bli mer tilltalande, med mindre text. Till slut kom vi fram

till ett nytt utseende, och beställde 2500 ex.
Receptboken. Strax efter sommaren fick vi en fråga från Svenska kyrkans unga om att tillsammans
med dem utforma en kristen, vegetarisk receptbok. Tanken var att recepten skulle varvas med böner
och korta reflektioner. Anna Smidhammar, Ellen Skånberg och Annika Spalde deltar i detta arbete,
och boken blir förhoppningsvis klar senare i vår. SKU står för lay-out, och troligen blir den inte
tryckt utan kommer att finnas för nedladdning på deras hemsida.
”Kändis-kampanj”. Sedan ett par år har det funnits tankar på att kontakta ”kändisar” som vi tror står
bakom Vildåsnans värderingar och arbete, för att till exempel intervjua dem och lägga upp
filmsnuttar med dem på hemsidan. Några kontakter har tagits under året, men än har det inte lett till
några resultat.
Styrelsen har haft tio telefonmöten under året och ett fysiskt möte, den 11-12 juni 2012.
Medlemssituation. Vi har runt nittio medlemmar. 110 personer får utskicken via e-post.

