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Greening The Desert - For a sustainable Community https://pivot.sekem.com. For ett år siden startet SEKEM 
sitt nye prosjekt «Gjør ørkenen grønn». 63 hektar ørkenland er allerede gjenvunnet. For 2020 er det satt  
det samme målet: Ytterligere 63 hektar! Bli med på fase 2 med crowdfuning til dette samfunnsprosjekt.  
Se kort film: https://www.youtube.com/watch?v=ezrs9g49MtY Støtt prosjektet her: https://pivot.sekem.com/de/mitmachen-so-funktionierts 

 
ÅRSBERETNING VENNEFORENINGEN SEKEM SCANDINAVIA 2019 

 

https://www.sekemscandinavia.com     https://www.facebook.com/SekemScandinavia     info@sekemscandinavia.com     Org.nr. 992 679 786       

 
Årsmøte 2019 Årsmøte til venneforeningen Sekem Scandinavia 2019 ble avholdt 7. mai i Oscars gt 

10, Oslo. 
 

Styret  
 
 

Styret for Sekem Scandinavia 2019 har vært: Ragnhild Nilsen (leder), Michael 
Schulte, Dag Blakkisrud, Sissel Jenseth og Wenche Loftu (kasserer).  
 

Sekem 
Scandinavia 
 
 

 
Ragnhild Nilsen 
 
 
 

 
Student-eurytmi. 
 

ÅRSBERETNING:  
Det er ingen ansatte i venneforeningen. Alt arbeid skjer på frivillig basis. 
Det har i 2019 vært særlig 9 hovedaktiviteter/milepæler for arbeidet: 
 
1) Ragnhild Nilsens styreverv på SEKEM. I tillegg til månedlig kontakt med 
ledelsen på SEKEM via skype og mail, har Ragnhild deltatt på to fysiske møter i 
Egypt; Sekem Holdings styremøter 22.-25. januar og Heliopolis Universitets styremøte 
20. mars i sammenheng med Sekems årlige vårfest.  
Situasjonen for SEKEM er den samme som tidligere hvor man arbeider for å få mer 
omsetning for de biodynamiske varer i verden. Helmy Abouleish er leder av det 
biologisk-dynamiske nettverket for varemerket Demeter, og han arbeider utrettelig for 
at økologi og bærekraft og antroposofi kan finne større fotfeste gjennom praktisk 
handel i verden. https://www.sekem.com/en/helmy-abouleish-is-new-president-of-demeter-international/  
  
2) Utvikling av Heliopolis Universitet https://en.wikipedia.org/wiki/Heliopolis_University er blitt 
en bærekraftig kunnskapsoase i ørkenen. Universitetet Heliopolis https://www.hu.edu.eg 
bærer nå seg selv og har økt studentopptaket og ansatt flere professorer, deriblant flere 
kvinner. Universitetet har kunst og kultur som faste innslag for alle elever – noe som er  
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blitt Heliopolis sitt varemerke. Man jobber også målrettet mot en mer dialogisk og 
praktisk modell for undervisning og eksaminering i motsetning til den pugge- 
mentaliteten som råder i Egypt. Det er særlig studiene innen farmasi og ingeniørfaget 
som trekker flest studenter. https://www.sekem.com/en/cultural-life/heliopolis-university/  
 
3) Forskningsmidler: Ragnhild Nilsen søkte om og fikk innvilget 200 000 kroner til 
Universitetet Heliopolis via Agder forskningsmobilisering. Forskningen på Heliopolis 
har handlet om å undersøke hvorvidt eggeskall kan brukes som slipemiddel i tannkrem 
i stedet for mikroplastartikler. Forskningsprosjektet ble ledet av Ragnhild i samarbeid 
med Dr. Gouda Helal, dekan fra farmasøytisk fakultet og det medisinske fakultet ved 
Heliopolis Universitetet. Forskningen var et prøveprosjekt som ble gjennomført innen 
tidsrammen. Videre utvikling blir nå opp til Universitetet Heliopolis og andre.	
 
4) Professor Heliopolis: Michael Schulte, professor ved Universitetet i Agder og 
styremedlem i Sekem Scandinavia, er blitt valgt inn som professor 2 ved Heliopolis 
Universitet. Han deltok under vårfesten mars 2019 og holdt foredrag for SEKEMs 
ledelse og ansatte ved Heliopolis om det nyeste runefunnet i Norge, Rakkestadsteinen, 
og hans tolkning av denne runeinnskriften. Michael valgte i etterkant av sitt besøk på 
SEKEM å donere 10 000 kroner via Sekem Scandinavias venneforening, hvor beløpet 
skulle benyttes til å kjøpe sko og klær til de fattigste skolebarna på SEKEM.   
 

    Fra besøket på SEKEM.  
 
5) Grønn Profilering (Vestimentum): Sekem Skandinavia har siden starten arbeidet 
med å endre tekstilindustriens slavehold og kjemisk forpesting i verden, og arbeidet for 
å understøtte den biodynamiske økologiske tekstilindustrien på SEKEM gjennom 
produksjon av håndklær, T-skjorter og hettegensere. Dette arbeidet er profesjonalisert 
gjennom gründervirksomheten Grønn Profilering siden 2017. Det er ønskelig at så 
mange som mulig av våre venner kjøper hettegensere og T-skjorter fra denne virksom-
heten. Det er dessverre ikke lett å få en slik virksomhet til å lykkes, og de tre unge 
mennene, Lars, Nico og Olav som driver dette sosiale entreprenørskapet, trenger all 
den støtte de kan få. Les mer på: https://www.gronnprofilering.no  
 
6) Steineruka 2019 på Litteraturhuset 24. september: Kretsløpsjordbruk – Biodyna-
miske initiativer og SEKEM – om framtidas jordbruk og matforsyning. En ny genera-
sjon biodynamiske bønder har nye tanker og initiativer. Er gården bare for bonden? 
Hvorfor satser Cultura Bank på landbruket? SEKEM i Egypt som eksempel. Medvirk-
ende: Elizabeth Wirsching, BINGN, Knut Hagen og Ragnhild Nilsen, Sekem Scandi-
navia, Johannes Stabel, Elin Østlund, bonde, Bjarne Hjertholm, Cultura Bank, Maren 
Løhre, Herba, og representanter for Fremja og Grønn profilering. Arr: Biologisk-
dynamisk Forening og BINGN. Ragnhild Nilden holdt en tale om arbeidet i Sekem 
Scandinavia, spesielt tekstilarbeidet, og vi urfremførte sangen: Hvem har laget  
skjorta mi? https://arctic-queen.com/videos/who-made-my-shirt Til stor jubel. Deretter debatt med 
innledere i etterkant. https://www.dialogos.no/steineruka-2019/  
 
7) Sosial etisk forum: Goetheanum i Dornach, Sveits, arrangerer årlig en konferanse 
for ungdommer i verden som ønsker å kjenne mer til antroposofi og bærekraft. 
Unfolding Individual Potential for the Future ble arrangert 12.-15. desember i sam-
arbeid med Sekem og Heliopolis Universitet. Arctic Queen https://arctic-queen.com/Ragnhild 
Nilsen var invitert til å holde tale og Consert for Social Change sammen med egyptiske 
musikere. Hun urfremførte sangen Song for the global warming og fortalte om sitt 
møte med Ibrahim Abouleish og hvordan flammen for SEKEM som et for fyrtårn i 
verden for bærekraft da ble tent i hennes. http://socialinitiativeforum.org/wp-content/uploads/SIF-Program-1.pdf 
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8) Knut Erlend Hagen: Sekem Scandinavia vil takke Knut Erlend Hagen for sine 
ulike bidrag gjennom året 2019, både gjennom betydelig kjøp av tekstil, klær og 
håndklær, hans iver og engasjement for arbeidet, hans deltakelse på den Sosial etiske 
konferansen på SEKEM i Egypt i desember. Et arbeid han vil fortsette med blant annet 
et besøk Hertha i Danmark i samarbeid med DOF Vendepunktet våren 2020. 
 
9)  Sekem Scandinavias økonomiske fokus i 2019 har særlig vært å bidra med støtte 
til musikkundervisningen på skolen for de minste barna – og støtte det sosialpedago-
giske arbeidet. Vi har gitt støtte og stipend til en større internasjonal mønstring på 
SEKEM sommeren 2019, hvor ungdommer fra hele verden kom dit for å lære mer om 
antroposofi og bærekraft. Dette i tillegg til arbeidet for økt handel med SEKEM fra 
Norden, av biodynamiske varer, som te, snacks, ulike bomullprodukter med mer.  
 

SEKEMs 
venner  

De Europeiske venneforeningene fortsetter det gode samarbeidet og har møtes med 
jevne mellomrom i SEKEM og Goetheanum. https://www.sekem.com/en/about/friends-partners-networks/  
 

Nyhetsbrev 
 
 
Artikler/ 
omtale  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

I de ukentlige nyhetsutsendelsene til Dialogos har SEKEM, Heliopolis Universitet 
eller venneforeningen Sekem Scandinavia vært omtalt i AntroPost 5 ganger og i 
Nyhetsdryss 7 ganger, les om nyhetsformidlingen her: http://www.dialogos.no/nyhetsbrev 
 
Fellesutgivelsen MENNESKET  https://www.dialogos.no/mennesket hadde 2 artikler i 2019:  
«Skolegenser med god samvittighet», av Ragnhild Nilsen. To unge ildsjeler, Lars 
Petter Lundteppen og Nicolas Torgersen, i Grønn profilering begynte sin første 
produksjon av Demeter-sertifiserte hettegensere, bukser og t-skjorter ved hjelp av 
penger de lånte av venner og bekjente. De ville gjøre en forskjell. «Da alle elevene på 
Eidsvoll Steinerskole fikk hettegensere», av Kaja Jenseth. Elevrådet fikk tips om å 
søke midler fra EO-fondet, Elevorganisasjonens eget fond. Elevene ønsket seg skole-
genser og en tegnekonkurranse for motiv. https://www.dialogos.no/skolegenser-med-god-samvittighet/  
 
Del 2 av Waldorf-100-filmen Learn to Change the World omhandler møtet, engasje-
ment og inkludering, med eksempler fra SEKEM, Egypt, Oakland Community School 
for Creative Education i California, en jødisk-arabisk barnehage og Parzival School 
Centre i Karlsruhe. Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=vDFmUwA3_jE 

 
18.01.2019: Als herausragendes agrarökologisches Projekt 2019 gewürdigt 
SEKEM wurde von der Hamburger Stiftung World Future Council zu einem der 
besten agrarökologischen Projekte im globalen Süden 2019 gewählt. Gemeinsam mit 
14 weiteren Organisationen setzte sich die ägyptische Initiative damit gegen 77 
Nominierungen aus 44 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika durch. 
https://www.worldfuturecouncil.org/de/p/opa-2019/ 
 
5.03.2019: Water, trees and green farmland are images of flourishing nature and 
life. The desert stands for the opposite – in absence of water and vegetation, it is a 
hostile environment for all forms of life. In the past 40 years, SEKEM already turned 
684 hectares of desert land into vital soil. We are going to take the first step on our 
desert farm in Bahariya. We want to reclaim an area of 63 additional hectares in 2019 
alone, in order to create an environment that suits our aim of sustainable community 
development. https://pivot.sekem.com/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=SN-Pivot  
 
6.03.2019: Den tredje veien mellom materialisme og livsfjern åndelighet, skriver 
Arne Øgaard. Rudolf Steiner illustrerer hvordan det åndelige gir kraft til konkrete 
løsninger i den materielle verden. I SEKEM har antroposofen Ibrahim Abouleish midt  
i ørkenen bygget opp ikke bare et omfattende jordbruk, men også ulike skoler, verk-
steder og nå også et universitet. https://www.harvestmagazine.no/pan/den-tredje-veien-mellom-materialisme-og-livsfjern-andelighet 
 
August 2019: SEKEM - The Miracle in the Desert. Documentary.  
In 1976, Ibrahim Abouleish (1937-2017) follows his vision and returns from Austria, 
where he lived for over 20 years. The miracle continued by the son Helmy Abouleish.. 
https://vimeo.com/ondemand/sekemmiracleinthedesert  
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Foto/illustrasjoner er hentet fra de respektive nettsider og fra besøket på SEKEM 2019 tatt av Knut Erlend Hagen. 
 
 
For styret i venneforeningen Sekem Scandinavia 
Ragnhild Nilsen, Dag Blakkisrud, Michael Schulte, Wenche Loftu og Sissel Jenseth 
 
18.05.2020 

 
 

  
Nettside  Nettsiden https://www.sekemscandinavia.com er forenklet og gjort som en underside til 

Dialogos.no sin nettside og synlig fra forsiden (nederst høyre spalte).  
 

Facebook I tillegg benyttes Facebooksiden som informasjonskanal. I løpet av 2019 er det lagt ut 
14 «poster» på siden til Sekem Scandinavia, se http://www.facebook.com/SekemScandinavia.  
Antallet som liker oss på Facebook har økt til 331 med 348 følgere (314 i 2018). 
 

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

  
Faddere og 
støttemedlem 
 

 

Vi trenger flere faddere som vil gi inn en fast støtte til lærerne på SEKEM. 
https://www.dialogos.no/den-ideelle-venneforeningen-sekem-scandinavia/  

 
Venneforeningen tar imot donasjoner til SEKEM, og oppfordrer alle interesserte 
til å tegne støttemedlemskap i Sekem Scandinavia. Kontingenten er et frivillig beløp.  
Anbefalt beløp for 2019 var 750 kr for støttemedlem og 2500 kr for virksomheter/ 
bedrifter. Vår konto i Cultura bank er: 1254 20 47117.   
Fra utlandet: IBAN nr: NO1412542047117, BIC/SWIFT: CULTNOK1   

  

 

HÅNDKLÆR: Vi har fortsatt biodynamiske håndklær for salg. Overskuddet går 
direkte til ulike prosjekter på SEKEM. Håndklærne er av beste luksuskvalitet, vevd av 
langfibret, egyptisk biodynamisk dyrket bomull, Demeter-sertifisert og fairtrade-
sertifisert. Priser: Badehåndkle (lys brun, sort): 380,-. Gjestehåndkle (lys brun, mørk 
brun, sort): 180,-. Pakketilbud: 1 badehåndkle, 2 gjestehåndklær, 620,- (lys brun, sort).  
Forsendelse kommer i tillegg. Kontakt: info@sekemscandinavia.com eller 975 63 875. 
 

  

BOKEN: SEKEM - En veiviser for det nye Egypt er utgitt på norsk 
Les boken som forteller historien om Ibrahim Abouleishs utrettelige kamp for å skape 
en grønn oase i ørkenen basert på menneskets verdighet og ansvar for jorden. Boken 
viser en sosial pioners mot og evne til å bryte opp fra trygge kår som forskningsleder i 
Graz i Østerrike, og reise med familien sin til Egypt for å plante et frø for fremtiden.  
Antropos (2012). Les mer om boken her: https://www.dialogos.no/bok-sekem-en-veiviser-for-det-nye-egypt/  

 
Sustainability 
Report  
 

 

For tolvte året har SEKEM Initiative publisert en omfattende årsrapport, som 
presenterer sin innsats for bærekraftig utvikling i fire dimensjoner: økonomi, økologi, 
kulturliv og samfunnsliv. SEKEMs rapport for bærekraft knyttet til tekstil, mat og urter 
viser hvilket fantastisk arbeide SEKEM gjør i Egypt og bidrar med å gi arbeid til flere 
tusen mennesker samt skolegang og utdannelse til mange barn og unge. SEKEM har i 
år spesielt målrettet de bærekraftige utviklingsmålene (SDG) som ble publisert av De 
forente nasjoner i begynnelsen av 2016 som et globalt mål for 2030. SEKEM viser 
hvordan initiativet har arbeidet på alle 17 målene allerede i 40 år og er aktivt fremme 
mange av dem. https://www.sekem.com/en/about/sustainability/sustainability-reports  
 

Last ned Sustainability Report 2018 her: https://www.sekem.com/wp-content/uploads/2019/06/SEKEM-Report-2018-EN.pdf  
SEKEMs Sustainability Report 2019 vil bli presentert senere i år. 


