Verksamhetsberättelse 2019
Föreningens ändamål är att förespråka och sprida vegetarianism, som
bidrar till att stoppa det lidande som drabbar djur i djurfabriker och på
slakterier. Denna kost möjliggör också en bättre miljö och en mer
rättvis fördelning av jordens resurser. Vi tror att vegetarianism är ett
sätt att ”förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Mark 16:15) genom
att i handling vittna om vår tro på en medkännande Gud.
Styrelsen har under året bestått av: Maja Ekström, Arwid Johansson (fram till hösten), Mikael
Risenfors, Ellinor Snickars (2019 ut) och David Widarsson. Ordförande för föreningen har Maja
Ekström varit och kassör David Widarsson. Styrelsen har haft möten via telefon, vanligtvis med
fyra veckors mellanrum under 2019, därtill ett konstituerande styrelsemöte i samband med
årsmötet och en arbetshelg i Ljungby i november. I skrivande stund är vi 81 medlemmar i
föreningen.

Aktiviteter under verksamhetsåret

Årsmöte och workshop i Göteborg 2-3 mars
S:t Jakobs kyrka i Göteborg öppnade sina dörrar för föreningen Vildåsnans årsmöte 2019.
Efter årsmötet, där bland annat budget, verksamhetsplan och nya styrelseledamöter
klubbades igenom, hade vi givande aktiviteter och gemenskap med den klimatinriktade
organisationen God Jords lokalgrupp. Vi åt middag tillsammans, hade högtidlig prisutdelning
av Vegopriset (mer om det nedan) och sedan en workshop kring fastan. På söndagen deltog vi
i församlingens gudstjänst och under det att vi bjöd på veganska mackor med pålägg deluxe
berättade vi om föreningens verksamhet och initierade samtal om djurvänlig kost runt
fikaborden.

Vegopriset tilldelades Linköping kloster
Det var en stor glädje att i samband med vårt årsmöte tilldela Linköpings kloster Vegopriset.
Motiveringen löd: “2019 års vegopris tilldelas Linköpings kloster, ett kloster inom Svenska
kyrkan som grundades 2014, vars måltider alltid är växtbaserade. Detta gäller även den mat
som serveras klostrets gäster. Vildåsnans medlemmar upplever att det är krångligt, och ibland
omöjligt, att få helvegetarisk mat som gäst i andra kloster och kommuniteter, såväl som på
retreatgårdar runtom i Sverige. Linköpings kloster är därför ett föredöme som vi hoppas att
andra kommer ta efter - både för djurens skull och för att kristna som äter vegetariskt ska få
samma möjlighet som andra att dra sig undan genom att gästa kloster eller delta i retreater.”
Thérese Olsson från Linköping kloster kunde tyvärr själv inte närvara men klostrets vän Reine
Bäck tog emot priset å hennes vägnar och läste en hälsning från Theŕese. Denna hälsning var
ett generöst och vackert brev om att leva i harmoni och ansvarstagande för skapelsen som nu
finns på vår hemsida.
Kronärtskockskiva
På förfrågan av en medlem har vi tagit fram ett alternativt koncept till kräftskivan för att
människor ska få träffa goda vänner i sensommaren, äta något som hör årstiden till, spilla och
söla, skråla i kör, leka tramsiga lekar i larviga hattar - men slippa koka någon levande.
Materialet för en kronärtskockskiva finns att hitta på vår hemsida. I samband med lanseringen
publicerades en debattartikel i Dagen skriven av Mikael Risenfors
Deltagande i kyrkliga evenenang och media under året
Vildåsnans ordförande Maja Ekström blev i mars intervjuad av Lunds stift i samband deras
fastekampanj om bönor och böner. Intervjun publicerades bland annat på stiftets hemsida.
Maja blev även intervjuad av den norska tidningen Vårt land. Det hela slutade med en
framsida och ett helt mittuppslag om kristen vegetarianism. 31 mars inbjöds Vildåsnan till
Kväkargården på Södermalm i Stockholm och hade ett föredrag på temat Kärlekens väg. 25
maj var föreningen på plats vid en Konsert för klimatet i Filadelfiakyrkan i Stockholm, för att
montra och närvara på konserten syftade till att engagemang för klimatet. Maja Ekström och
Annika Spalde, tidigare ordförande i föreningen, bjöds in för att medverka i SVT-programmet
Gud så gott där sambandet mellan religion och mat undersöktes. Maja och Annika fick svara
på frågor om varför man som kristen väljer bort att äta djur och smaka den smarriga maten
tv-kocken Johanna förberett.
#vildadvent
Vildåsnan uppmärksammade "den lilla fastan" under adventstiden genom att uppmuntra alla
sina medlemmar att bjuda på veganskt adventsfika samt sprida ordet om det med hjälp av
hashtagen #vildadvent. På instagram postade gästpostare under var och en av de fyra
veckorna i advent.

Styrelsen under arbetshelgen i november.

Verksamheten i siffror:
Under 2019 fick föreningen 6680 kr i intäkter (gåvor, medlemsavgifter, försäljning etc).
Föreningens utgifter slutade på 6011 kr med ett årsresultat på +669 kr.

Summa tillgångar: 17537 kr
Vildåsnan är en förening som vill kanalisera engagemanget för kristen vegetarianism och
medlidandet med de djur som Gud i sin kärlek skapat och har vård om. Vi är många som
tycker det här är viktigt! Och det är uppenbart att det finns behov att lyfta och fördjupa denna
fråga. Hoppas ni känner att föreningen kan vara en plattform för fortsatt arbete. Vi tror att det
här också är sfärer av livet som Gud vill helga, göra mer sanna och rättfärdiga. Och i
slutändan är detta endast är ett nådefullt erbjudande för människan, att se skapelsen i ännu
högre grad som fylld av Guds mening, skönhet och kärlek. Vi ber att Gud ska välsigna vårt
arbete och riktar ett stort tack till alla som på olika sätt stöttat och bidragit till föreningens
verksamhet under året!

