
Birgitta Rosén från den Tibetanska buddhistiska gemenskapen har organiserat en 
odlingscirkel i för nyanlända. Här får deltagarna både chansen att odla sina svenska 
språkkunskaper och den svenska myllan.

Sveriges buddhistiska samarbetsråd 

HAR VAXER MAN IN I DET
SVENSKA SAMHALLET

65

SverigeS buddhiStiSka 
SamarbetSråd
Medlemmar: 4 356 
Medlemsorganisationer: 22
Bildades: 1993 

tibetanSka buddhiStiSka gemenSkapen
Medlemmar: 250
Bildades: 1976
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Odlingscirkeln i Bjästa, 
Andlig vård på sjukhus och sjukhem. 
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det är skördefest  i Nätra församlingshus 
i Bjästa. Mörkret och regnet utanför är kompakt, 
men inne i den stora salen är belysningen varm. 
Det är vackert dukat på borden som dekorerats 
med röda höstlöv och tända ljus. Det luktar gott 
från soppan som ska mätta de odlare med vän-
ner som väntas under kvällen. 

Birgitta Rosén ligger bakom initiativet med od-
lingscirkeln. Hon välkomnar glatt alla. Hon har 

tidigare varit lärare och det märks att hon är van 
att organisera. I en pärm finns allt tydligt upp-
spaltat och ordnat. Studiebesöken till trädgår-
darna, odlingskalendern och deltagarlistan där 
15 namn är uppskrivna. 

Deltagarna kommer från Eritrea, Syrien, Irak, 
Kina, Ryssland och Bjästa, Nu droppar de in allt 
eftersom. Tatiana kånkar på två stora gula pum-
por. Hon ser nöjd ut när hon dumpar dem på ett 

Det är skördefest i Bjästa. Odlingsgruppen är samlade för att äta soppa och äppelkaka, lyssna på musik och njuta av somriga odlingsminnen. 
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bord där gurkor, tomater och dill samlats på ett 
vackert fat. 

Birgitta har varit engagerad i internationella 
kvinnoföreningen i Örnsköldsvik i många år. 

Kvinnoföreningen och mångkulturellt cen-
trum i Örnsköldsvik har gått samman och ord-
nat tematräffar. Till exempel hade de introduk-
tion till svenska traditioner och svenskt familje-
liv. Andra teman var alla hjärtans dag och pås-

ken. Då klädde Birgitta ut sig till påskkärring 
och det var uppskattat. 

– Dom gillade när jag hade huckle, kluckar Bir-
gitta.

tr udy fredriksson är  liksom Birgitta 
medlem i Tibetanska buddhistiska gemenska-
pen. Hon visste att Birgitta arbetade ideellt med 
flyktingar och tipsade om att hon kunde sö-



ka pengar för ett integrationsprojekt. Inom sitt 
samfund gör de olika samhällsinsatser som sam-
las under namnet ”inifinite compassion” sedan 
2012. Odlingscirkeln i Bjästa är en sådan insats. 

– Vi söker alla något meningsfullt att göra till-
sammans. Ge och ta är ett stort motto för livet 
som passar alla – religiösa eller inte. Men i våra 
religiösa skrifter står det att vad du gör för andra 
kommer tillbaka till dig själv. Det är en livsträ-
ning som buddhismen lär ut, berättar Birgitta 
när hon resonerar kring sin tro och hur den på-
verkat arbetet med odlingsinitiativet. 

Abdelbari Elhramun som varit med och odlat 
under våren och sommaren kommer in och häl-
sar på Birgitta. 

– Abdu är vår stjärnodlare. Han fick den störs-
ta skörden av potatis, hela 70 kilo, utbrister Bir-
gitta. 

Dorotea Holmström och Xin He som också är 
odlare anländer till skördefesten. 

– Odla är ganska svårt och ganska lätt. Nästa
år ska jag odla frön från Sverige, säger Xin som 
kommer från Kina. 

Hon försökte odla frön från Kina i somras men 
det gick inte så bra. Det är nog för stor skillnad 
på jorden och klimatet, konstaterar hon. Alla 
fick själva välja vad de ville odla på sin koloni-
lott. 

marken som lånades ut  till odlarna ligger 
bara ett stenkast från församlingshemmet vid 
Nätra kyrka. Men denna kväll är det så mörkt 
att det enda som syns är de upplysta husen i det 
lilla samhället. 

Mångkulturellt center i Bjästa är en mötesplats 
för alla. Det var där som flera deltagare önska-
de sig att få odla. Birgitta Rosén, som själv odlat 
mycket genom åren, tänkte:  

”Okej, då startar vi en odlingskurs”. 
I februari var gruppen i gång och under våren 

började de med förodling av örter och grönsaker 
och groddning av potatis i hemmen. De hann 
med flera studiebesök till gårdar, bland annat till 
Nordvik trädgårds- och lantbruksskola och ett 
uppskattat besök hos en familj med självhushåll. 

I juni fick de var sin jordplätt på ungefär 20 
kvadrat meter. Bonden som förvaltat marken 
hade redan gödslat så det var bara att sätta i gång. 

abdelbari, en av odlar na,  berättar att 
det är stor skillnad på att odla i Sverige jämfört 
med hans hemland. I Syrien hann de med att 
skörda tre gånger per år. I Sverige blir det bara en 
skörd. Säsongen i Norrland är kort men trots det 
fick alla i gruppen sina jordplättar att grönska. 
En lekstuga fick bli gruppens redskapsbod. Det 
blev också samlingsplatsen där de fikade och åt. 

Nyfikna ortsbor tittade förbi då de arbetade 
med sina jordplättar. Reaktionerna var positiva 
bland Bjästaborna. De kunde se gurka, dill, per-
silja, zucchini, pumpa, majs och potatis växa till 
sig. 

Sven-Erik Olsson hjälpte till med bevattning 
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”Vi söker alla något meningsfullt 

att göra tillsammans. Ge och ta är 

ett stort motto för livet som 

passar alla – religiösa eller inte. 

Det är en livsträning som 

buddhismen lär ut.”
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Birgitta har satt ihop ett fotoalbum från vårens och sommaren odlingsutflykter och från kolonilotterna. 

Delar av odlingsgruppen är samlad, i mitten står Birgitta Rosén som hållit i initiativet. 
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och annat praktiskt. Sven-Erik bor vid kusten 
och har också haft lite spontankurser i fiske med 
nät med nyfikna asylsökande. Fisketurerna har 
ofta avslutats med stora middagar. 

för en del av kursdeltagar na  har pro-
jektet blivit en väg till vidareutbildning. De sök-
te sig till skolan i Nordvik som har yrkesutbild-
ningar inom trädgård, jordbruk och djurskötsel. 

– Flera av de som nu är våra elever hade tydligt 
uttryckt att det ville jobba med odling och djur-
hållning, men fick höra på arbetsförmedlingen 
att det inte fanns sådana utbildningar. Sedan 
kom de på studiebesök till oss i juni. Då fick de 
veta att vi finns, berättar Carina, lärare på träd-
gårds- och lantbruksskolan Nordvik. 

Sex personer från gruppen kom in på skolan. 
– Nu vet arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik

definitivt att vi finns. Det är bra för utbildningen 
leder i väldigt hög utsträckning till arbete, säger 
Carina. 

Hon säger att det går bra för de flesta på skolan, 
det största problemet är språket. 

skördefesten i bjästa firas  med mus-
tig grönsakssoppa och ostsmörgåsar. Till efter-
rätt serveras Birgittas äppelkaka med vaniljsås. 

”Abdu är vår stjärnodlare. Han fick 

den största skörden av potatis, 

hela 70 kilo, utbrister Birgitta. ”

Birgitta har också satt ihop ett fotoalbum. Det 
skickas runt bland deltagarna som kan blicka 
tillbaka på sin första odlingssäsong. Så håller 
Birgitta ett litet tal och tackar för allas engage-
mang: 

– Vi kommer att fortsätta till våren igen. Alla
som vill odla är välkomna.  l

Odlingsgruppen hade sin samlingsplats runt en lekstuga som det fick låna och också använde som redskapsbod för sina trädgårdsredskap. 
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