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Flory Gates stipendiefond Fred med Jorden delar, sedan 1984, årligen ut stipendier till: ”i första
hand kvinnor, som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva jordbruk eller
handelsträdgård enligt metoder, som bygger på kunskap om och tillit till jordens egen förmåga att
förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, där dess mikrobiologiska liv tillföres vad det
behöver för en allsidig utveckling, samt att stödja forskning inom detta område”.
Se vidare på vår hemsida www.fredmedjorden.se!
Stipendiaterna har, enligt våra bedömningar, väl fungerande ekologiska lantbruksföretag. Dessutom är
alla engagerade med att på olika sätt föra ut idéerna med ekologiskt lantbruk.
Den ekologiska lantbrukets utveckling speglas till en del i våra stipendiaters företagsutveckling och
önskemål om utveckling av företagen. Vi har tidigare sett att biogasprojekt har varit med i
ansökningarna som utvecklingsprojekt. I år har vi två företag som är igång med havtornsodling och
därtill förädling av dessa C-vitaminrika bär. Många av de kvinnor som söker och får stipendium har
små företag och ett växthus är ett bra sätt att utveckla företaget.
Satu Nenonen, Lindsbro Trädgård, Lindsbro 225, 140 46 Östervåla . (tel 0292- 21156)
Tilldelas stipendium som hjälp till att utveckla företaget genom att bygga ett kallväxthus. Satu driver,
tillsammans med sin man, Lindsbro Trädgård där de odlar grönsaker och har föder upp lamm.
Paula H Widén, Klåvavägen 11, 457 32 Tanumshede. (tel 0761 – 882210)
Tilldelas stipendium som hjälp till att utveckla odlingsföretaget med ett växthus. Paula har startat flera
företag bl.a. Widén Gården HB som odlar och förädlar bär med fokus på havtorn.
Charlotte Norrman-Oredsson, Skea Gård, 281 91 Hässleholm. (tel 0451 – 363 64)
Tilldelas stipendium som hjälp till att utveckla lantbruksföretaget med en ny gårdsbutik. Charlotte har
tillsammans med sin man en skogs – och växtodlingsgård med ekologisk äggproduktion. Charlotte
tillhör pionjärerna inom ekologiskt lantbruk. Hon har gjort och gör mycket för att sprida information
om det.
Eva von Heideken, Fräkentorp säteri, 640 32 Malmköping.(tel 0157 – 44118)
Tilldelas stipendium som hjälp för att utveckla lantbruksföretaget och den befintliga
biogasanläggningen med ett gasdrivet elverk. Driver tillsammans med sin man en ekologisk
mjölkkogård och har dessutom grönsaksodling.

Gunilla Strandå, Havtornsgården, Strandå ekologiska odlingar, Triberga 114, 380 62 Mörbylånga ,
(tel 0485 – 45148)
Tilldelas stipendium som hjälp för att utveckla företaget med ett förädlings- och cafékök. Gunilla
driver tillsammans med sin man bär- och grönsaksproduktionen. Sedan fem år tillbaka skördar de
havtorn från egen odling och det är framförallt dessa produkter som ska förädlas i eget förädlingskök.
Gunilla och hennes man tillhör pionjärerna inom ekologiskt lantbruk. Hon har gjort och gör mycket för
att sprida information om det.
Därtill har en summa reserverats för ett forskningsprojekt.
.
Stipendiaterna får förutom pengarna, böckerna Fred med Jorden och Väckarklocka av Elin Wägner.
Några av årets stipendiater har tidigare tilldelats stipendium från stiftelsen Fred med Jorden, de får då
istället boken Allt skulle tas tillvara av Barbro Henriksson.
Lördagen den 7 november firas Flory Gates stiftelse Fred med Jorden att vi delat ut stipendier i 25 år.
Alla stipendiater kommer att bjudas in och under en del av dagen kommer allmänheten att vara
välkommen. Då blir det bl.a. en föreläsning om ”Gudinnans återkomst” med Anders Linder.
Festligheterna kommer att äga rum på S:t Sigfrids folkhögskola, strax utanför Växjö.
För vidare information från Flory Gates stiftelse Fred med Jorden hänvisas till
Karin Sahlström, Marieberg, 342 34 Alvesta. Tel 0472-10637 eller 076-8340073 E-post:
stipendium@fredmedjorden.se

