VAD ÄR FÖRENINGEN SESAM?

ÖVRIGT

Föreningen Sesam är en ideell förening som verkar för att bevara den
mångfald som finns hos trädgårdens och åkerns växter. Föreningen
vänder sig i första hand till odlare som är nyfikna på ovanliga eller
gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter och som vill bevara dessa
i odling. Det centrala i verksamheten är att medlemmarna fröodlar
dessa sorter. Egen fröodling är ett säkert sätt att bevara gamla
favoriter även om de försvinner ur handeln.

Sesam samarbetar med genbanker, bevarandeorganisationer och
fröfirmor i Sverige och andra länder. Vi söker kontakt med lokala
föreningar och enskilda personer som har bevarat äldre sorter i odling.
Föreningen Sesam är helt fristående och är inte knuten till någon
myndighet, institution eller företag. Sesam är medlem i FOR,
Fritidsodlingens riksorganisation.

Sesams verksamhet står på två ben, dels vad medlemmarna fröodlar
på eget initiativ, dels en bevarandeverksamhet som är uppbyggd enligt
gammal skråtradition. Växtslagen är indelade i arbetsgrupper/skrån.
Varje skrå leds av en ålderman som samordnar uppförökningarna med
hjälp av fröodlande gesäller. Medlemmar erbjuds lära sig fröodla en
växt och göra gesällprov. Som gesäll får du i uppdrag att uppföröka
speciella sorter inom skrået. Åldermännen ansvarar också för vilka
fröer som ska sparas i föreningens fröbank.
Sesams medlemstidning SesamNytt kommer ut med sex nummer per
år. Det första numret är årsboken där medlemmarna erbjuder fröer
och annat förökningsmaterial, som andra medlemmar kan beställa.
Det brukar bli många ovanliga
grönsaker, knölar, potatissorter,
lantbruksväxter, krydd-, färg- och
läkeväxter, blommor, "ogräs" och
även ympris och bärsticklingar.
Medlemmar har även möjlighet
att diskutera frågor om fröodling i
den slutna Facebookgruppen Föreningen Sesam.
Föreningen erbjuder också kurser i fröodling.

Fröodling av Säfstaholm vitkål på 1920-talet

BLI MEDLEM
Medlemskap kostar 200 kronor för ny medlem. Betala detta till
Föreningen Sesam, plusgiro 17 89 98-1. Ange Ny medlem, samt namn
och adress. Du kan även swisha till 123 113 11 19. Glöm då inte att
också maila din adress till foreningensesam@gmail.com. Efter första
året kostar medlemskap 150 kronor.
För utländska medlemmar kostar nytt medlemskap och årlig avgift 50
kronor extra.

Familjemedlem på samma adress betalar 30 kronor per år. Ange
Familjemedlem och namnet vid betalning.

Verksamhetsåret sträcker sig från den 1 oktober till den 30 september.
Avgiften täcker medlemskap, tidningen SesamNytt och för ny medlem
ingår Sesams bok om fröodling Frö för framtiden.

VILL DU VETA MER?
Ring informationssekreterare Börje Borgström 076 – 788 80 30
E-post: info@foreningensesam.se
Hemsida: https://www.foreningensesam.se
Adress:

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström
Langelandsgatan 36
164 43 Kista

Sesam tar gärna emot utsäde av
äldre och ovanliga nyttoväxter

VÄLKOMMEN TILL
FÖRENINGEN SESAM

