
Föreläsningar och samtal

Mat, framtid och politik

Fest, musik och visioner

Fritt deltagande

Välkommen till CFL, Söderhamn



Välkomna till en helg i de kvinnliga 
småbrukarnas tecken!
Vi som går och håller i kursen Ekologiskt småbruk och håll-
bar omställning på CFL i Söderhamn vill bjuda in er andra 
som går liknade kurser runt om i landet eller er som redan 
jobbar inom olika områden av småbruk, mathantverk, na-
turbruk eller liknande till en helg där vi kan lära av varan-
dra, inspireras, nätverka, påverka och ha roligt. Inbjudan 
gäller självklart också dig som bara är allmänt intresserad 
-och framför allt: engagerad!

Vi skapar framtiden tillsammans! 
Vi hoppas att ni liksom vi känner att samhället behöver en 
ny mer hållbar riktning och att vi som grupp genom hand-
ling och ord kan påverka samhället att ta steg åt rätt håll. 
Vi vill att helgen ska innehålla föreläsningar, diskussioner 
kring aktuella ämnen, umgänge och musik. För att detta 
ska bli verklighet kommer vi att jobba för att få hit både 
praktiker, teoretiker, nybörjare och några kända profiler 
inom odling, mathantverk, omställning och klimat. Din 
medverkan är viktig eftersom det är vi tillsammans som 
gör helgen värdefull!

Varför har vi valt att fokusera på det kvinnliga småbruket? 
Inspirerade av den odlingsrörelse vi nu ser i Sverige, Elin 
Wägners bok Fred med jorden, Vadana Shiva, bröduppro-
ret i Söderhamn 1917, samt inte minst för att framhäva 
det faktum att över hälften av världens mat produceras av 
småbrukande kvinnor så har vi valt att under helgen foku-
sera på den kvinnliga småbrukaren. 

Alla är välkomna! 
Som kvinnlig småbrukare är du en del av lösningen för Sve-
riges möjlighet att nå klimatmålen och öka landets själv-
försörjningsgrad. Du är också en del av vad vi tror är början 
på ett nytt sätt att bruka jorden och förse fler människor 
med bra och hälsosam mat. Självklart är alla - oavsett kön 
- välkomna och vi hoppas att du vill komma hit den 1-2 
september och vara en del av förändringen. Tillsammans 
gör vi våra röster hörda och skapar:

Fred med jorden!

Vi håller till på CFL i Söderhamn (Södra 
Järnvägsgatan 7) och möjlighet till över-
nattning i sovsal kommer finnas natten 
mellan lördag och söndag i närliggande 
Östra skolan. Det är helt gratis, men ta 
med eget liggunderlag/madrass och sov-
säck. Behöver du övernatta från freda-
gen, kontakta oss! 

Helgen är helt självorganiserande. Var 
och en ansvarar för sin egen resa till och 
från samt mathållning under vistelsen. 
Du kommer att kunna köpa lunch i res-
taurangen på CFL, och likaså frukost på 
söndag morgon. Under dagarna kommer 
caféet hålla öppet om du vill köpa något 
litet fika. Middag ansvarar du för själv, 
det finns ett stort utbud av matställen i 
närheten. (www.visitsoderhamn.se)

Vi kommer att sätta upp listor på lördag 
där du som vill övernatta i gymnastiksa-
len samt du som vill äta frukost på söndag 
kan skriva upp dig, så att vi har ett hum 
om hur många det blir. 

Vi kommer att ha aktiviteter med olika 
teman från 9:00-17:00 på lördagen och 
från 9:00 -15:00 på söndagen. 

På lördagskvällen blir det fest! Då riggar 
vi upp en scen i cafédelen och bra musik 
utlovas. 19.00 spelar Samantha Ohlanders 
och 20.00 spelar Brigid LeFevre. Vi kom-
mer att duka upp med alkoholfritt bål 
och ett snacksbord med frukt, grönt och 
kanske lite egenproducerade godsaker. 
Betala efter tycke och smak - pengarna 
kommer gå till föreläsarnas resor och om-
kostnader.

Själva helgen är gratis men det kommer 
att finnas möjlighet att donera ett frivil-
ligt bidrag för de eventuella omkostnader 
som kan komma. Pengarna som blir över 
skänker vi till ActionAid.

Du som redan nu tror att du kommer att 
delta, klicka gärna på ”kommer” på vår 
Facebooksida och dela det gärna med an-
dra som du vet kan vara intresserade. 

Praktisk information:

Fred med Jorden



Lördag 1 sept. 
Tid         Tema           Aktivitet 

9:00-
9:45 

Välkommen! 
Kort bakgrund till konventet 

Välkomsthälsning  
Filmhälsning från Vandana Shiva 
Föreläsning  
Elisabeth Breig-Åsberg - Brödupproret i Söderhamn 
1917 och starka kvinnor i Hälsingland 

10:00-
10:50 

Fred med Jorden Föreläsning 
Johanna Björklund - hållbar matproduktion 

11:00-
12:00 

Fred med Jorden Föreläsning 
Åsa Ringström - omställning och småbrukande utifrån 
ett folkbildningsperspektiv 

LUNCH   

13:30-
14:30 

Mat, makt, genus, beredskap, politik Föreläsningar: 
Jenny Helsing - självförsörjning och beredskap för 
framtiden 
Anders Persson - klimat, mat, livsmedelsstrategi och 
politik 

14:30-
15:00 

Fika, samtal  

15:00-
16:15 

Mark, beredskap, matproduktion, hur 
stimulera små producenter. 

Politikerutfrågning med regionala politiker 
Moderator: Lilian Sjölund 

16:30-
17:00 

 Publikens frågor till politikerna 
Moderator: Lilian Sjölund 

   

19:00-
19:30 

Fest och musik i CFL´s foajé Liveframträdande 
Samantha Ohlanders - feministisk folkmusik 

20:00-
21:00 

 Liveframträdande 
Brigid LeFevre - singer/songwriter 

   

 
 Söndag 2 sept. 
Tid          Tema            Aktivitet 

9:00-9:30  Samling i aulan med praktisk info om dagen. 

9:45-10:45 Praktiskt 
 

Två parallella föredrag att välja mellan 
Martha Thernsjö & Anders Tivell - skogs- och naturvård och lokal 
mobilisering 
Elin Enander - andelsjordbruk 

11:00-
12:00 

Praktiskt  
 

Två parallella föredrag att välja mellan 
Märit Andersson - fäbodbruk 
Brigid LeFevre - syrning och förädling 
Ann-Helen Persson – REKO-ringar -resultat och möjligheter 

LUNCH   

13 - 14:45 Framtid - visioner, lösningar, 
hopp 

Föreläsningar 
Märit Andersson - fäbodbrukets betydelse i framtiden 
Niklas Olsson – återuppbygga och skapa fred med matjorden 
Visionssamtal– flera medverkande om framtiden 

14:45-15 Avslutning  

 

Program Lördag 1/9

Politik

Musik

Program Söndag 2/9

Vision



                  Södra Järnvägsgatan 7 , 826 80 Söderhamn

För mer information: kvinnligsmabrukare@gmail.com
Tel: 072-715 57 82, Facebook: Småbrukarekonvent i Söderhamn

Kontakt

Vi föreläser under Fred med Jorden

Åsa Ringström 
lärare och kurssamordnare på folkhögskolekursen ”Ekologisk odling 
och hållbar livsföring”, i Skattungbyn i norra Dalarna. Åsa är omstäl-
lare och odlar också för eget bruk. Hon brinner för folkbildning och att 
föra människor samman kring viktiga frågor. Åsa kommer att prata om 
småbrukande och omställning ur ett folkbildningsperspektiv.

Johanna Björklund 
docent i miljövetenskap och lektor i biologi vid Örebro universitet. 
Hennes forskningsarbete är inriktat på mat- och miljöfrågor. Hon är 
även medförfattare till den prisbelönta boken Mat & klimat. Johanna 
kommer i sitt föredrag beröra frågor kring matval; Behöver vi förändra 
våra matval? Hur ska maten produceras för att minska de stora miljö-
problem som vårt livsmedelssystem orsakar idag? Hur kan vi producera 
god och nyttig mat som också är ekologiskt och socialt hållbar?

Lilian Sjölund 
har jobbat som reporter, nyhetschef och redaktionschef i 33 år. Se-
dan 2011 är hon ledarskribent och politisk redaktör på Mittmedias 
tidningar i Hälsingland. År 2017 prisbelönades hon med Aftonbladets 
”Hummerpriset” Lilian kommer på konventet vara moderator för poli-
tikerutfrågningen med regionala politiker. 

Anders Persson 
har under många år arbetet med omställnings- och hållbarhetsfrågor 
i olika sammanhang, bl a som upphovsman till Framtidsveckorna. An-
ders har därtill medverkat till framväxten av småbrukarutbildningen 
på Centrum för flexibelt lärande, CFL. Anders kommer bland annat 
tala om riskerna med dagens, ofta ohållbara livsmedelsproduktion, 
och dess klimatpåverkan.

Jenny Helsing 
trädgårdsmästare och trädgårdardsdesigner. Hon gjorde ett examens-
arbete 2010 där hon beskriver hur mycket plats och tid skulle det gå åt 
för att försörja en familj med grönsaker under ett år. Svaret är; drygt 
520 m2 och ca 24 minuter! Hör henne berätta hur!

Elin Enander 
driver andelsjordbruk på egna gården Stensveden utanför Gnarp och 
jobbar som miljökonsult. Elin vill bygga upp vad man i Storbritan-
nien och USA kallar för ett Community supported Agriculture, alltså 
ett jordbruk som drivs med stöd av sina kunder. Elin kommer berätta 
om fördelarna för dig som andelsägare med att vara en del av ett 
andelsjordbruk.

Samantha Ohlanders 
feministisk folkmusiker, hyllad och prisbelönt. Järvsöbördiga Saman-
tha vurmar för landsbygden, miljön och rättvisefrågor. Genom musi-
ken visar sig ett brinnande politiskt engagemang, ömsom med humor, 
ömsom med allvarets tyngd. Under lördagskvällen bjuder hon oss på 
ett liveframträdande. 

Brigid LeFevre 
trädgårdsmästaren Brigid är uppväxt på en biodynamisk kretslopps-
gård och har sysslat med odling i stort sett hela sitt liv. Brigid är 
konstnär, singer/songwriter, ordförande i Biodynamiska föreningens 
styrelse, odlar och förädlar. Under helgen kommer hon både bjuda 
oss på musik under lördagskvällens festligheter och ett föredrag om 
förädlingens konster under söndagen.

Martha Thernsjö & Anders Tivell 
Anders är utbildad jägmästare, har mångårig erfarenhet från Sveriges 
lantbruksuniversitet och 20 års erfarenhet av biståndsarbete i Afrika. 
Martha bytte sitt liv som kommunikatör inom näringslivet i Stockholm 
till ett liv på landet, i samklang med naturen. Martha och Anders har 
sin utgångspunkt på en gård i Tiveden. På gården har de djur, odlar 
och har en skogsträdgård. De brukar sin skog efter kontinuitetsskogs-
brukets principer. Marthas och Anders föredrag kommer att handla om 
lokal demokrati, hur man kan arbeta med sitt lokalsamhälle för att 
påverka och förändra nationell politik. 

Niklas Olsson 
biolog, lärare, jordexpert, och ekobyggare. I Gammelsträng utanför 
Hudiksvall bygger Niklas, på det i media uppmärksammade Ekohuset. 
Niklas hat som biolog specialiserat sig på mikroorganismer, närings-
väven i marken och den avgörande betydelse de har för matjorden.

Elisabeth Breig-Åsberg
född 1938 i Söderhamn. Utbildad i Stockholm. Examinerad 1960 till 
specialistsjuksköterska, operation och narkos. Återvände med famil-
jen, man och två barn, till Söderhamn 1984. Engagerad i Föreningen 
Söderhamns Museum sedan 1984. 

Märit Andersson
driver idag Svedbovallen i Järvsö, en levande fäbod med djur och 
mathantverk. Här liksom i sina insatser hos STF och andra föreningar 
jobbar hon för att på olika vis återförena människa, djur och natur. 
Märit jobbar aktivt med lokalutveckling och strategiskt viktiga utveck-
lingsfrågor för sin hembygd och sitter som ordförande i en tankes-
medja. Marita kommer under sitt föredrag lyfta frågor som Hur kan 
vi leva mera hållbart på alla plan och hur ska vi människor ”hålla”. 
Kan kulturarvet vara en nyckel till framtiden - kan utmarksbruk bli 
framtidsbruk?

Ann-Helen Persson 
jobbar som projektledare på Föreningen MatVärden som sedan 2015 
drivit projektet ”Smak av Gävleborg” som på uppdrag av Region Gäv-
leborg och Tillväxtverket tittat på om det går att skapa tillväxt med 
lokalt producerad mat och dryck. Hösten 2017 startade Föreningen 
MatVärden tillsammans med lokala producenter i Gästrikland ”Reko-
ring Gästrikland”. Ann-Helen berättar varför, om resan, resultatet och 
möjligheterna.


