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Dags att lista nästa års fröerbjudanden!

Skicka in senast den 10 november, så att årsboken blir klar i god tid.
 Skicka erbjudandena till:

Lena Ansebo
Starrarps Oreväg 38-77

27568 Vollsjö
ansebolena@gmail.com
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Kära medlemmar!
Då har det blivit dags igen att skicka in årets fröerbjudanden till årsboken 2022, SesamNytt nr 1.
Den kommer ut i månadsskiftet januari-februari. Lena Ansebo, M 1839, är redaktör.
Som en uppmuntran till dig som erbjuder frö kommer du att få årsboken ca två veckor 
tidigare än övriga medlemmar. Också våra gesäller, åldermän och funktionärer får årsboken 
två veckor tidigare.
Du erbjuder frö som du själv har odlat och har överskott av. Du måste inte erbjuda frö, men 
föreningen bygger på att vi delar med oss av det vi har odlat och tycker är värt att sprida 
vidare. Finns det risk för att dina fröer har korspollinerats, avstå gärna från att erbjuda.
Du kan även erbjuda lökar, knölar, sticklingar, ympris m.m. Skriv vad du erbjuder om det 
inte är frö.

Hur mycket frö behövs?
Du bestämmer själv hur mycket du vill ge bort. Tanken är att mottagaren ska kunna göra en 
ordentlig provsmakning och utvärdering av odlingen.
Mottagaren ska kunna spara tillräckligt många fröplantor eller rötter (som ska sparas över 
vintern för fröodling nästa säsong) och få tillräckligt många för att behålla sortens arvsanlag 
vid den egna fröodlingen.

Gör så här:
Använd pappersblanketten på nästa sida eller ladda ner en digital från Sesams hemsida
www.foreningensesam.se. Skicka in den så fort som möjligt, så blir årsboken klar tidigare!
Skriv i de kontaktuppgifter du vill bli nådd på. Då kan intresserade höra av sig i förväg och 
få reda på om du har just deras önskade fröer kvar.
Har du små mängder frö kan du erbjuda frö enbart till gesäller, åldermän och funktionärer i 
föreningen genom att skriva G i första kolumnen. Du kan också skriva ”lite frö” efter sortbe-
skrivningen.
I efterföljande kolumner fyller du i växtslag, sort och gör en enkel tydlig sortbeskrivning 
(färg, form, växtsätt, ursprung, användning). 
Har din sort varit med tidigare i årsboken med en beskrivning som du är nöjd med, kan du 
istället sätta ett kryss i OK-rutan.
Tillsammans kan vi hjälpas åt att bevara många, både gamla och nya sorter i odling.
Florian Maindl, M 2595, ordförande

Blankett för medlemserbjudande finns på nästa ark. Om raderna inte räcker till kan du 
kopiera blanketten. 
Du kan också ladda ner en digital blankett från Sesams hemsida, www.foreningensesam.se, fylla i det i 
din dator och e-posta till ansebolena@gmail.com.

Försäkra dig om att få årsboken i god tid genom att betala medlemsavgiften snarast.
Medlemsavgiften för 2022: 150 kr/år, inträdesåret 200 kr, familjemedlem 30 kr/år. 
Medlem utanför Sverige: 200 kr/år, inträdesåret 250 kr.
Plusgironummer: 17 89 98-1
Swish: 123 113 11 19
Sesams verksamhetsår är 1/10 – 30/9, vi är redan inne i det.



Mina erbjudanden till Sesams medlemmar våren 2022

Mitt namn: _______________________________ Medl.nr:_________

Har du ny adress, mail eller telefonnummer? Sänd då de nya 

uppgifterna till medlem@foreningensesam.se. 

       Maila först och fråga om det finns kvar!

Min e-postadress: ____________________________________   

      Odlat enligt ekologiska principer 

Ange nedan vilka sorter du kan erbjuda i årsboken. Du behöver inte ha några 

stora mängder frö. Du ger av ditt överskott.

Skriv G i kolumn G för sorter du erbjuder enbart till dem som är gesäller, 

åldermän eller funktionärer. 

Sätt X i kolumnen OK om tidigare sortbeskrivning är okej. 

Det är viktigt att vi får ditt bidrag i tid så att vi kan börja arbeta tidigt med 

årsboken. Vår målsättning är att ge ut årsboken i februari 2022.

Skicka blanketten till Lena Ansebo, Starrarps Oreväg 38-77, 27568 Vollsjö,  

ansebolena@gmail.com

G
Växtslag Sort Sortbeskrivning

OKt ex tomat, morot, vitkål t ex Dansk export, London Torg Om du tror sorten är ny i föreningen. / Tillägg till den gamla. 
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Växtslag Sort Sortbeskrivning

OKt ex tomat, morot, vitkål t ex Dansk export,
London Torg

Om du tror sorten är ny i föreningen. / Tillägg
till den gamla. 

         

         

         

          

        

         

         

         


