FINN FORSKJELLEN!

for et bedre liv liten. Parallelt vokser de sosiale
problemene.
I dette bildet er jordspekulasjonen blant
utenlandske bedrifter stadig økende. Siktemålet
for investorene er produksjon av raps og hvete
som eksportprodukt for biobrensel og etanol.
Interesse for jordens velferd, lokal
matproduksjon og bærekraftige lokalmiljøer er
derimot minimal.

Ved kjøp av en kvige, en stor eller en liten kalv,
kan du hjelpe disse bøndene å bygge opp
gården sin. Aller mest trengs det store kviger
som kan gi melk om et år. Gå gjerne sammen
med noen og kjøp en andel.
Vi skal også kjøpe en okse: GI BUD!
Som bidragsyter får du mulighet til å gi kua
et navn. Har du kjøpt en del; gi delen din
navn; fornavn, mellomnavn eller etternavn…
Fyll ut svarslippen nedenfor og sendt den til:

Et prosjekt skiller seg ut.
Biodynamisk prosjekt Potutory i dag

sommer 2008???
Gjennom århundrer har de store åkrene i
Ukraina blitt omtalt som ”Europas kornkammer”.
I et belte som strekker seg nord- og østover fra
Svartehavet, finner vi den mest fruktbare og
næringsrike matjorda i Europa. Likevel er
bøndenes situasjon kritisk.
Etter Sovjetunionens sammenbrudd for 17 år
siden, har pengemangel, fravær av
bedriftsmidler og en usikker politisk situasjon
gjort at arbeidsledigheten er stor og utsiktene

I Potutory, en liten landsby i nærheten av
Bereshani i Vest-Ukraina, startet foreningen
Schiwa Semlja (Levende Jord) i 2005 med
støtte fra personer i Sveits og Norge et
annerledes jordbruksinitiativ. Initiativet er et
forsøk for å bygge opp en biologisk-dynamisk
gård i tett samarbeid med lokalbefolkningen.
4000 Mål jord er forpaktet og tatt i bruk nå,
bygningene (som er i dårlig forfatning) er kjøpt
og blir renovert, og de første medarbeidere fra
landsbyen har kommet inn og begynt sitt arbeid.

Svartjordfondet/ Jordsamvirket
c/o Marianne K. Sevåg
Eikestubben 4, 1407 Vinterbro
Eller bedre: send en e-post til
post@freearth.org

Men oppbygningsfasen er langt fra lett.
For å bygge opp videre trengs det støtte fra
flere.

Kvige
Kalv, stor
Kalv, liten
Andel av ku
Andel av ku

Fant du forskjellen mellom bildene?

Her mangler en ku: Kjøp en du!
En biodynamisk gård uten kuer er ikke komplett.
Det er som om gårdens hjerte mangler. Nå har
nabogården tilbudt å selge kviger og kalver av
god kvalitet til prosjektet. Dette er en stor
mulighet og viktig for gårdens framtid.
Erfarne bønder fra biodynamiske gårder i Norge
har nylig avlagt gården et besøk, og var med på
å plukke ut kviger og kalver av høy kvalitet fra
nabogården som kan selges til prosjektet.
Har du mulighet til å bidra? Kjøp en ku!

Navn:
Adresse:
E-post:
Jeg/Vi ønsker å støtte prosjektet med en:
= 3000,- NOK
= 1500,- NOK
= 750,- NOK
= 1000,- NOK
= 1500,- NOK

Kua skal hete: …………………………………….
Konto nr. 1254 05 30686
Når pengene er registrert på vår konto, sender
vi tilbake et andelsbevis med mer informasjon.
Ved å fylle inn e-postadresse, vil vi kunne holde
deg/dere underrettet om kua og gården.

En lykkelig ku på en trivelig gård er
KULTUR FOR FREMTIDEN!

