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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
lantbruks- och/eller trädgårds-företag. Dessutom är alla engagerade med att på
olika sätt föra ut idéerna med ekologiskt lantbruk.
Många av de kvinnor som söker och får stipendium har mindre trädgårdsföretag
och flera av dem vill utveckla sina företag för besökare genom att utveckla
gårdsbutik eller en lite mindre visningsträdgård. Alla utom en, har tidigare
erhållit stipendium från stiftelsen.
Detta år har 115 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras
företag .
Eva Gustavsson, Solsyran, Orsa (tel 0250 – 40764) stipendiat även 1991 –
har ett företag i Orsa med grönsaksodling på friland och i kallväxthus samt
förädling av grönsaker genom mjölksyrning. Eva odlar också tillsammans med
barn på en skola och ett daghem. Hon får stipendium för att utveckla sitt företag
genom att färdigställa en besöksträdgård. www.solsyran.se
Sofia Hidling , Möckleryds Gård, Torhamn (tel 0708-760272) - stipendiat även
1998 - har en mindre grönsaksodling parallellt med sitt jobb djurskötare. Hon
har även en gårdsbutik och hon får stipendium för att utveckla sitt företaget,
Trollgrönt, genom renovering av lokalen för gårdsförsäljning samt inköp av
begagnad kyl. www.trollgront.se

Mia Jonsson, Lilla Labäck, Lidköping (tel 070-6826988) - stipendiat 2007 –
startade med en sparrisodling som har växt ut till att bli en större grönsaksodling
med växthus, packhall och även ett förädlingskök. Mia får stipendium för att
utveckla företaget genom hjälp till inventarier till grönsaksodlingen.
www.lillalaback.se
Katarina Molitor, Ändbolsgård, Bettna - stipendiat 2007 – har en gård med
inriktning på i huvudsak köttdjur (dikor och får) samt växthusodling. Stipendiet
ska gå till att utveckla företaget genom hjälp till inköp av energiväv i växthuset
samt avhärdare till vattnet för växthusbevattning. www.andebolsgard.se
Kerstin Brodin, Bäck, Unnaryd (tel 0370 – 63049)- stipendiat 2007- har en gård
med djur och växtodling som satsat på förädling av spannmål genom ett
stenugnsbageri. Stipendiet ska användas till att utveckla företaget genom
anläggning och utveckling av besöksträdgården. www.backhasten.se
Susanne Lundberg, Gödeby, Ullared (tel 0346-22084) – stipendiat 2011 – har
en grönsaks- och kryddodling på friland och i växthus. Susanne satsar nu på att
utveckla företaget Källdalen med att bygga om ladugården för att kunna förädla
och packa sina produkter Hon får stipendium som hjälp till att utveckla företaget
genom ombyggnad av ladugård. www.kalldalen.se
Helén Markow, Hishult (tel 0430 – 40406) – odlar grönsaker på friland och
plantor i växthus sedan 2006 och har en gårdsbutik. Helén får stipendium för
inköp av fruktträd och bärbuskar till den trädgård som också kommer att bli
besöksträdgård. www.gronsaker-skonsaker.com
Därtill har 30 000 kr reserverats för ett forskningsprojekt.

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

