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ÅRSBERETNING VENNEFORENINGEN SEKEM SCANDINAVIA 2017 
 

Organisasjonsnummer 992 679 786. Kontaktinfo: info@sekemscandinavia.com, www.sekemscandinavia.com  
 
Årsmøte 2017 Årsmøte i venneforeningen Sekem Scandinavia 2017 ble avholdt 13. juni i lokalene til 

Dialogos, Oscars gt 10, Oslo.   
 

Styret  
 
 

Styret for Sekem Scandinavia 2017 er: Ragnhild Nilsen (leder), Michael Schulte, Sissel 
Jenseth og Wenche Loftu (kasserer).  

10 år Sekem 
Scandinavia – 
tid for et 
lederskifte  

TID FOR ENDRING! Takk til alle dere som har vandre sammen med meg og mange 
andre for å støtte SEKEMs visjon de siste 10 årene. Det har vært en fantastisk reise, 
opplysende og utfordrende, og vi har til sammen brakt over 1 million kroner til bordet 
og vært med og støttet et bærekraftig samfunn i Egypt, samt bidratt med kunstnerisk, 
intellektuell og pedagogisk støtte til  steinerskolelærerne og de ulike kunstneriske 
uttrykkene på SEKEM som eurytmi, konserter, sang og musikk. Vi har vært med på 
etableringen av Heliopolis universitet for bærekraftig utvikling, inspirerte unge og 
eldre mennesker her i Skandinavia og i Egypt til å bli interessert i arbeidet gjennom 
konserter og arrangementer i Norge og Sverige, holdt taler på konferanser, donerte et 
hus på Siwa, og hjulpet til da Helmy satt i fengsel i 100 dager i 2011. Og sist men ikke 
minst, bidratt med utviklingen av Naturetex gjennom å produsere 50 000 håndklær, T-
skjorter og klær til skolebarn og studenter i Norden, gjennom det unge gründers-
elskapet Grønn Profilerin (tidl Vestimentum). 
      Jeg håper at en ny leder for Sekem Skandinavias venner vil dukke opp og overta 
ledelsen til vår vennegruppe. Finnes den noen, yngre eller eldre, i Danmark, Sverige 
eller Norge, som kan påta seg denne utfordringen – i større eller mindre skala? Mitt 
daglige arbeid for et Grønt skifte i Nortura gjør det umulig å fortsette som leder,  
men jeg vil fortsatt bruke tid og krefter på ulike styreverv for SEKEM og Heliopolis 
Universitet. Ta kontakt på epost ragnhild@globalfairtrade.com eller mobil 91884236. 
     Kjærlighet og de beste ønsker, fra Ragnhild Nilsen 
 

KORT 
sammen-
fatning av 
året 

2017 har vært et år med store endringer på SEKEM i Egypt. Først ble SEKEMs 
40-års jubileum og Ibrahim Abouleish sin 80-års dag feiret. Deretter mottok vi den 
triste beskjeden om hans bortgang 15. juni. Hans gravsted er på hovedgården Sekem, 
utenfor Kairo, slik han ønsket.	
     I tillegg skjedde en de-evalueringen for 4. gang på under 2 år av det Egyptiske 
pundet. Dette førte til en akutt krise for Sekem Holding, fordi de har et større lån i Euro 
i forbindelse med opprettelsen og utviklingen av Heliopolis Universitet. Alle venne-
foreningene i Europoa gjorde i 2017 g sitt ytterste til å samle inn flere penger til det 
ideelle arbeidet på SEKEM (skoler, helse, kultur med mer), da Sekem Holding ikke 
lenger så seg i stand til å sponse dette på samme måte som før. En innsamlingsaksjon 
på vegne av Sekem Skandinavia fikk inn litt i underkant av kr 10 000, og vi kunne 
donere dette til SEKEM i november, i tillegg til våre faste giveres bidrag.  
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Heliopolis 
universitet 

Ragnhild Nilsen er styremedlem i SEKEM Holding og Heliopolis Universitet. Hun 
deltok i et møte i januar 2017: Heliopolis Universitet, som er det første i den arabiske 
verden for bærekraft, utvikler seg med stor fart og har nå over 1200 studenter som 
studerer fagene farmasi, ingeniør og business. Se http://www.hu.edu.eg/faculties. 
 

80 år og 40- 
årsjubileum  
SEKEM 
 

 

 
 

  

  
Dag Blakkisrud, Ingrid Skoller Kyrkjebø og Ragnhild Nilsen dro til SEKEM i 
slutten av mars for å feire Ibrahim Abouleish sin 80-årsdag. Flere hundre gjester 
fra ulike land og venneforeninger deltok i feiringen som varte i 3 dager. Det var en 
verdig, fargerik og sterk fest med mange barn og unges bidrag, en feiring av 40 år med 
bærekraft og levende antroposofi i praksis og sist, men ikke minst, en berørende 
samklang av glede og sorg i de ulike møter ved at Ibrahim tydelig var svært syk. 
      Dag Blakkisrud, daglig leder Biologisk-dynamisk Forening, skrev følgende i den 
anledning: ”Personlig vil jeg takke for muligheten til å besøke SEKEM for Dr. 
Ibrahims 80. årsdag. For meg var dette en livsendrende opplevelse som jeg skal se 
tilbake på med takknemlighet. Jeg håper virkelig at det er unge mennesker som vil 
engasjere og bære SEKEM Scandinavias arbeid i den kommende tiden.” 
     Det ble også sendt ut en pressemelding fra SEKEM:  
”Så lenge ikke alle barn rundt oss går i skole, så lenge folk ikke finner arbeid her og så 
lenge jorden rundt oss ennå ikke er fruktbar, er det fortsatt mye å gjøre”, sier Dr. 
Ibrahim Abouleish, grunnlegger av SEKEM-initiativet, i anledning av 80-årsdagen sin 
23. mars 2017. Gjennom 40 år har han realisert SEKEM-initiativet i den egyptiske 
ørkenen og viet livet sitt til bærekraftig utvikling. For dette engasjementet for 
mennesker og miljø har Dr. Abouleish mottatt en rekke prestisjefylte priser, inkludert 
"Alternativ Nobelprisen" og "Land for Life Award 2015" fra FNs konvensjon for 
bekjempelse av ørkendannelse (UNCCD). I 1977 kjøpte Dr. Abouleish 70 hektar 
ørkenland 60 kilometer nordøst for Kairo, for å realisere sitt syn på et samfunn som 
fremmer helhetlig utvikling og dermed bidra til en fremtid i Egypt. 

 
 

Ibrahim 
Abouleish  
1937-2017 

    
SEKEM, Egypt: 15.06.2017:  
Today, my beloved father, Dr. Ibrahim 
Abouleish passed away. He has been 
more than a father to me: He was my 
brother and friend. He was always 
concerned with the wellbeing of the 
community in SEKEM, Egypt and the 
world, striving to contribute to sustainable 
development for all of us. He inspired so 
many people with his great vision and has   
been tremendously brave to start the SEKEM initiative with all of us. Today, we send 
out our prayers and are deeply thankful for all he has done for and together with us. 
According to islamic traditions, he will be buried tomorrow, Friday the 16. of June at 
12:00. With warm regards, Helmy, the Abouleish Family and SEKEM Community. 
http://www.sekem.com/en/index/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=176&wysijap=subscriptions&user_id=694  
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„Ich wollte, dass sich die ganze Welt entwickelt“. Einer der großen Sozialpioniere 
unserer Zeit, Dr. Ibrahim Abouleish, ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb der 
Gründer des ägyptischen SEKEM-Projekts und Träger des alternativen Nobelpreises 
am 15. Juni im Alter von 80 Jahren. 
http://www.nna-news.org/de/nachrichten/artikel/ich-wollte-dass-sich-die-ganze-welt-entwickelt-2645   
 
Dr. Ibrahim Abouleish har forlatt det fysiske plan. Han etterlater seg et livsverk 
som kan stå som et forbilde for alle som har biodynamisk landbruk og antroposofi som 
livsanliggende. Ingen andre har klart å sette ut i livet en tilsvarende visjon: storstilt 
oppdyrking av ørken, sysselsetting av tusener av mennesker i foredlingsvirksomhet, 
etablering og drift av skoler og universitet og mye, mye annet. Når en slik historie 
fortelles, er det lett å tenke seg at bak alt dette befinner det seg et menneske med et 
stort ego. Men Dr. Abouleish var en beskjeden, stillferdig person, som fremfor alt var 
fylt av kjærlighet til jorden, menneskene, dyrene og plantene. Og i denne kjærligheten 
til altet hadde visjonen SEKEM sin levende rot.  
     Jeg var så heldig å få være tilstede under feiringen av Dr. Abouleishs 80-årsdag i 
vår, og der fikk jeg oppleve et under. Jeg så med egne øyne hvordan kjærlighet og 
omtanke hadde forvandlet seg til fysiske realiteter. Hvordan ørken var blitt fruktbare 
jorder, og hvordan mer enn 1800 studenter arbeider flittig på sine studier i økonomi, 
farmasi, og ingeniørstudier. Jeg så elever med muslimsk og kristen bakgrunn arbeide 
sammen på Steinerskolen, de viste eurytmi og spilte instrumenter. Jeg hadde en sterk 
følelse av å ha tatt et skritt inn i framtida. Jeg følte at jeg hadde sett noe som vi kan 
realisere – hvis vi vil. En verden bygget på gjensidig forståelse og respekt. Et miljø der 
planter, dyr og mennesker kan leve og utfolde seg i samsvar med sine egenskaper og i 
sin evolusjon. Fred, skjønnhet og framtid.  
      Å etablere og utvikle SEKEM har kostet uendelige anstrengelser fra Ibrahim 
Abouleish og hans familie, og mange, mange andre. Kanskje kan vi inspireres til å gi 
alt vi kan for en tilsvarende visjon. Ikke bare SEKEM i Egypt. Men en 
"sekemutvikling" for hele verden. 

Dag Blakkisrud, Biologisk-dynamisk Forening 
 
Sendt til SEKEMs kondolanseprotokoll: 
We were deeply touched by the message that Dr. Ibrahim Abouleish has passed away. 
Dr. Abouleish visited us in 2009 and shared his experiences and reflections from a long 
life with SEKEM, biodynamic agriculture and social threefolding. Not only his 
presentation, but his whole being inspired us profoundly and impressed us greatly. The 
biodynamic and anthroposofic movement has lost one of its greatest pioneers, but we 
will carry the memory of Dr. Abouleish and his inspiration with gratitude in our hearts. 
Our deepest condolences to his family and the Sekem community. 
  
On behalf of Dialogos, Norway 
Sissel Jenseth 
 

 
Grønn 
profilering 
Naturetex 
 

 
Et svært positivt initiativ er kommet i  
stand av 3 norske, unge entreprenører 
for produksjon av klær på Sekem. Grønn 
profilering (www.gronnprofilering.no)  
som selskapet nå heter, produserer T-
skjorter, hettegensere og bukser for barn 
og unge og voksne i nydelig demeter 
kvalitet. 5 prosent av omsetning går til-
bake til det ideelle arbeidet for barn og 
unge på SEKEM via vår venneforening 
Sekem Scandinavia. Det er et meget raust 
og fremtidsrettet initiativ. 
     Vi har også startet 2 prosjekter med 
Naturetex med 2 forskjellige unge 
entreprenøer og deres lag i 2017. Rundt i   
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SEKEMs 
venner  

 
prosjektet i 2017 til Naturetex.  Nok 600 000 ca 60 000 Euro, ble investert. 
Camphillstiftelsen i Norge har støtte produksjonen på Naturetex gjennom det nye norske 
selskapets Grønn profilering og kjøpe T-skjorter laget hos SEKEM. 
 
De Europeiske venneforeningene fortsetter sitt gode samarbeid og har møtt hverandre 
i SEKEM de seneste årene. http://www.sekemscandinavia.com/sekem-scandinavia-the-bridge  
 

 
Artikler / 
omtaler  
 

1.01.2017 Helmy Abouleish: „Das Leben 
ist wunderbar“ – das ist Helmy Abouleishs 
exemplarischer Leitspruch. So simpel 
einerseits. Für Helmy Abouleish jedoch so 
tiefgründig wie charakteristisch. Wer ihn 
näher kennt weiß, dass er jene Maxime vor 
allem dann ausspricht, sobald ein Problem 
auftaucht – mit einem Lächeln, wohl-
gemerkt. „Ich bin der festen Überzeugung,   

dass wir aus Herausforderungen lernen und diese ausschlaggebend für unsere 
Entwicklung sind“, sagt der SEKEM Geschäftsführer voller Überzeugung.  
https://www.anthroposophie.ch/de/wirtschaft-gesellschaft/news/artikel/helmy-abouleish-das-leben-ist-wunderbar.html  
 
25.07.2018: After 40 years of visionary 
leadership the founder of SEKEM, Dr. 
Ibrahim Abouleish, has passed  away 
during the holy month of Ramadan and 
leaves behind a legacy of a unique four-
fold development initiative in the Egyptian 
desert. Many would suggest that this 
would mean chaotic times for SEKEM  
that is anyway struggling in a tumultuous  	
macroeconomic environment with not much stability. In addition to that, Ibrahim 
Abouleish was a very charismatic and strong leader, who kept the spiritual world and 
the earthly reality in harmonic balance. Is it possible to replace such a great man whose 
impact can be seen and felt in every little detail of SEKEM – from the placement of 
trees to the color of each small window, not to mention the invisible quality of the 
lasting impression he has left in many people’s hearts? We all know the answer…	
http://www.sekem.com/en/sekemsophia-the-phoenix-out-of-the-ashes/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=SN-Jul-17 

 
2.10.2017: An interview with Helmy Abouleish. In the moments when I feel most 
socially challenged, a good conversation can restore my hope for humanity. There 
are some days when I need all the restoration I can get! Agriculture is one of those 
activities in which human culture has been intertwined for as long as we can remember. 
In the 21st century social interaction as part of agriculture often just happens, rather 
than is consciously designed – contact between producers and processors, wholesalers, 
retailers and consumers may be cordial or difficult, but it is rarely seen as part of the 
‘real’ activity of agriculture. http://www.bdacollege.org.uk/social-challenges-helmy-abouleish	 
	

Nyhetsbrev 
 

I den ukentlige nyhetsformidlingen i den antroposofiske bevegelsen har SEKEM, 
Heliopolis Universitet eller venneforeningen Sekem Scandinavia vært omtalt 2 ganger i 
AntroPost og 8 ganger i Nyhetsdryss http://www.dialogos.no/nyhetsbrev. 
 

Nettside  Det henvises til nettsiden sekemscandinavia.com på Dialogs nye nettside som ble 
publisert i 2017: 	http://www.dialogos.no.  
Nettsiden sekemscandinavia.com er en del av hovedsiden til SEKEM.com 
 

Facebook I løpet av 2017 er det lagt ut 17 nye ”poster” på Facebooksiden til Sekem Scandinavia 
http://www.facebook.com/SekemScandinavia. Antallet som liker oss på Facebook er økt til 275 
(255 i 2016).  
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For styret i Sekem Scandinavia 
Ragnhild Nilsen, Wenche Loftu, Michael Schulte og Sissel Jenseth 

30.05.2018 
 

 
Økonomi, 
gaver og 
donasjoner  
til SEKEM 

De voldsomme de-evalueringen førte til en akutt krise for SEKEM Holding. Mye av 
krisen skyldes et større lån i Euro som SEKEM tok opp i forbindelse med opprettelsen 
og utviklingen av Heliopolis Universitet. Dette lånet må nå betales tilbake, og det 
ligger som en stor byrde over ulike initiativ til å utvikle barnehagen, grunnskolen og 
ulike helsetilbud. Alle venneforeningene fikk derfor presentert et ønske fra SEKEM 
om å gjøre sitt ytterste til å samle inn flere penger til det ideelle arbeidet.  
       Vårt medlem, Mariann Vinje, tok initiativ til en innsamlingsaksjon på vegne av 
Sekem Scandinavia, og et brev som ble sendt alle våre kontakter 10. september. Det og 
kom inn underkant av kr 10 000,- som vi donerte til Sekem i november kampanje for å 
skaffe penger til musikkutdanningen på SEKEM-skolen.  
        I tillegg til midlene fra våre faste givere. I 2017 bidro vi også med 10 000 kr til 
Siwa House. Og vi støttet arrangementet til 80-årsdagen med kr 10 000. 
 

Partner- og 
medlemskap 

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

 
Støtte-
medlemskap 

Vi oppfordrer alle interesserte til å tegne støttemedlemskap i Sekem Scandinavia. 
Kontingenten er et frivillig beløp. Anbefalt beløp for 2017 var 700 kr for støttemedlem 
og 2100 kr for virksomheter/bedrifter. Vår konto i Cultura bank er: 1254 20 47117. 
http://www.sekemscandinavia.com/bli-sekem-venn-og-stottespiller 
    
Gaver og donasjon til SEKEM betales til konto 1254.20.47133.  
Les mer som støtte til SEKEM og lærerne her: http://www.sekemscandinavia.com/gaver-og-donasjon 
 

 
Håndklær  
til salgs 

Vi har fortsatt mange fine biodynamiske håndklær på lager. Pengene fra 
håndklærne går direkte til ulike prosjekter på SEKEM. Om det er noen som ønsker å få 
seg noen flotte håndklær til sommeren, ta kontakt med ragnhild@globalfairtrade.com 
og vi sender til deg med giro for innbetaling. 
 

Boken om 
SEKEM  

SEKEM - En veiviser for det nye Egypt  
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 sin familien til Egypt for å plante et frø for fremtiden. 
Les utdrag fra boken her: http://www.sekemscandinavia.com/sites/default/files/files/sekem-bok-nettside.pdf  
Kjøp boken på Antropos (2012): http://www.antropos.no/sekem-en-veiviser-for-det-nye-egypt.html  
 

SEKEM 
Sustainability 
Report  

For tiende år 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. http://www.sekem.com/sustainability.html  
        Last ned 2016-rapporten her: http://www.sekem.com/wp-content/uploads/2017/08/rsd2016en.pdf	 
SEKEMs Sustainability Report 2017 (vil bli presentert senere i år) 


