Forkvindens beretning Årsmøde den 14-4-2018.
Årsmødet 2018, er det 6. Årsmøde vi har i Grandmothers Circle The Earth Danmark. Siden den stiftende generalforsamling, d. 14. april 2013, er vi blevet en
Forening og en bevægelse der regnes med både Nationalt og Internationalt. When
The Grandmothers speak, The World Will heal, er et kald for power, for at gøre en
forskel. I Råd og bestyrelse, vil vi gerne i ,samarbejde med jer medlemmer, skabe
og gøre en forskel i verden. Det er for de næste 7 generationer, for moder Jord og
for at kvinder kan støtte hinanden i at stå i sin egen kraft. Vi har gennem de
sidste snart 7 år, dannet Cirkler over hele landet, skabt traditioner, ceremonier,
ritualer , retreats, festival, deltaget i naturmøde, Fredsdemonstrationer, talt ved
jordens dag , lavet vandceremonier mv.

Årets gang - hvad har vi , som forening udøvet, hvad har vi haft fokus på:
I dette år har der været fokus på
•

Ny bestyrelse på 7 deltagere

•

Rådet

•

Sommer Festival

•

Deltagelse i andre Events

•

Cirkel opstart/Inspirationsdage

•

Afprøvning af Fakkelbærer ordning

•

Internationalt arbejde

Ny bestyrelse på 7 medlemmer
Ved Årsmødet den 2.april 2017, blev et forslag til en vedtægtsændring jf.
vedtægterne § 7 valg til bestyrelse, nedstemt . Bestyrelsen ønskede at få valgt en
næst forkvinde ind i en ny bestyrelse, således at bestyrelsen ville bestå af 4
medlemmer og 2 suppleanter. Dette forslag blev nedstemt.
Vi tog nedstemningen af forslaget til os og indkaldte til en Ekstraordinært
Generalforsamling d. 6.Juli 2017 . Ændringsforslaget lød nu på:
Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer; forkvinde,
næstforkvinde, menigt medlem, sekretær, kasserer, samt 2 suppleanter, der vælges
på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen laver referat fra alle møder, som er
tilgængelige for medlemmer ved henvendelse til sekretæren.
Dette punkt blev vedtaget og bestyrelsen kunne komme i gang med sit arbejde.
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Bestyrelsen består i skrivende stund af;
Forkvinde Vibe Maegaard; Næstforkvinde Anette Petersen; Sekretær Charlotte
Jans; Menigt medlem Ann Byrgren-Thurston;
Kasserer Jeanette Jensen; Sekretær suppleant Irma Clausen og kasserer suppleant
Janne Give Gjaldbæk.
Igennem året haft 1 fysisk møde og 4 Skype møder. Anette Petersen, som næst
forkvinde, har introduceret ’Årshjulet’, som en arbejdsmodel for GM arbejdet.
Herved har vi kunne se årets gang med Rådsmøder, aktiviteter, nyhedsbreve og
forberedelse til årsmødet.
Vi har lavet ændrings forslag til Organiseringen mellem Råd og bestyrelse, så det
var mere tydeligt hvilke områder hver enkelt i bestyrelsen står for, som her
beskrevet i vores Forretningsordnen:
Bestyrelsen
Bestyrelsens opgaver er:
• Medlemspleje i samarbejde med Formidlingsudvalget
• At sikre en sund økonomi som grundlag for det spirituelle og praktiske Grandmother-arbejde
• At udarbejde årsplan, herunder at udarbejde årsbudget
• At stå for generalforsamling på årsmødet jf. vedtægterne
• Mindst 1 medlem deltager i arbejdsgruppe med Rådet ved planlægning af større
begivenheder
Blandt bestyrelsens medlemmer fordeles ansvarsopgaverne sådan:
• Bestyrelsens forkvinde og næstforkvinde har ansvaret for
o at indkalde og stå for bestyrelsesmøder
o forberede generalforsamling
o formidling i samarbejde med sekretær og Formidlingsudvalget
•

Bestyrelsens kasserer har ansvaret for
o medlemskartoteket
o kontingentopkrævning og betaling af regninger
o regnskab, klargøring af budget og budgetopfølgning

•

Bestyrelsens sekretær har ansvaret for
o at tage referater fra bestyrelsesmøder og Årsmøder
o uploade referater i Dropbox og vedligeholde af arkiv med centrale dokumenter vedr.
Rådet og Bestyrelsen
o formidling i samarbejde med forkvinde, næstforkvinde og Formidlingsudvalget

•

Menigt medlem har ansvaret for
o at være sparringspartner i bestyrelsens arbejde og påtage sig ad hoc opgaver alene
eller i samarbejde med øvrige bestyrelsesmedlemmer

Grandmothers Circle the Earth Danmark

2

Forkvindens beretning Årsmøde den 14-4-2018.
Til samtlige bestyrelsesmøder deltager så vidt muligt også alle suppleanter. Det bestræbes at
arbejde sammen to og to.
Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til stående udvalg, ad-hoc udvalg eller medlemmer.

Rådet:
Rådet er en organisk enhed, nogle kommer til andre går ud. De der har ønsket
orlov fra rådsarbejdet er kommet tilbage og har genoptaget deres arbejde.
Vi er i skrivende stund 11 kvinder i rådet: Helle Hestbjerg, Inger Slots, Jane
Foldsted, Livia Heinsøe, Vibe Maegaard, Vibeke Elizabeth Mygind, Edna Pedersen,
Dorte Bugge, Anette Pedersen, Birgitte Lisbygd, Elf Risom.
Vi har arbejdet med cirkelarbejdet i Danmark, Fakkelbærer ordningen, og hvilke
nye tiltag ønsker vi at bidrage til i samarbejde med bestyrelsen. En Gruppe
sammen med ’Solstråle Cirklen’ vil deltage i ’Det Fælles Bedste’ møde i Vejle, en
gruppe vil sammen med ’Nordlys cirklen’ deltage i ’Naturmødet i Hirtshals’ og en
gruppe har planlagt ’Vandre retreaten’. Dette uddybes lidt senere i beretningen.
Sommer Festival/Retreat
Juli måned bød på en sommerfestival/retreat i Shamanhulen på Fyn i fuldmånens
skær.
Det var tredje år i træk at vi afholdt Festival/Retreat i Shamanhulen, tak til
Schanne for at lægge sted til festival/Retreat.
Emnet for denne Festival/Retreat var ’Nordisk Spiritualitet’ og var kommet i stand
gennem venskabet mellem den Danske bedstemor, Anette Petersen fra det gamle
Vikinge kultområde ved Tissø; og den Samiske bedstemor Kjerstin Marakatt fra
Norge.
Sammen stod disse to kraftfulde kvinder for en smuk og gennemarbejdet Retreat,
hvor de, på smukkeste vis, berigede os andre med indsigt i de 7 Nordiske Svaner,
de 8 Årstiders folk, Nordiske fortællinger og Ceremonier.
Vi var delt op i Klaner, efter den Samiske tradition. Vi udforskede den Nordiske
kraft, var ude i Det Ny Nordiske medicinhjul og oplevede regnbuens kraft. Anette
gav os en trommerejse til Nornerne ved Yggdrasils rødder Kjerstin førte os
gennem den Samiske historie, kultur, spiritualitet, Gudeverden og mytologi.
Deling af den Nordiske visdomstradition gennem eventyr/fortælling, dans og
sang, var en berigelse og smukt udført af Anette.
Kjerstin lavede en ’Chaka The’ ceremoni og læste i kaffegrums for hver enkelt af
os. En stor oplevelse at være med til, stor tak til Anette og Kjerstin for det fine
arbejde med at føre 40 kvinder gennem 3 dages Nordisk spiritualitet.

Cirkel opdatering:
(Hver Cirkel keeper – det er vel snarere rådsmedlem fortæller lidt om hver Cirkel)
Skælskør:
Bornholm:

Anette Pedersen
Dorte Bugge Jensen
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København :
København :
Odense:
Sydfyn :
Langeland:
Sønderjylland
Midtjylland, Solstrålen Syd:
Midtjylland, Månestråle Midt:
Århus:
Djursland:
Nord for Limfjorden:
Nordlyset:
De Norrøne Bedstemødre:

Elf I. Risom
Birgitte Lisbygd
Karin Schou - uden for Rådet
Maria Glad - uden for Rådet
Tove Eriksen - uden for Rådet
Edna Pedersen
Vibe Maegaard
Helle Hestbjerg
Inger Slots
Livia Heinsøe
Jane Folsted
Gruppen fortæller ifm oplægget over middag

Generelt mødes Cirklerne hver 6. uge, har eftermiddags/aften møder og ca. hver
3. gang har en cirkel et heldagsmøde. Cirklerne mødes for det meste privat, mødet
går på skift og der er en ’gammel’ og en ’ny’ ,der på skift, står for næste
cirkelmøde.

Afprøvning af Fakkelbærer ordning
Vores Danske del af Grandmothers Circle The Earth vokser og trives. Det er dejligt
og vi nyder tilstrømningen af nye medlemmer til foreningen og til flere Cirkler i
Danmark.
Da vi i 2011 startede den første cirkel, havde vi fået overbragt; at når et Råd var
startet, skulle dette Råd bestå af 13 kvinder, der skulle være jordmødre til 13
Cirkler. Når dette var sket, skulle et Nyt Råd opstå, som skulle være jordmødre til
atter 13 Cirkler.
I Rådet og i Foreningen, ville vi gerne være landsdækkende, men var ikke klar til
en celledeling endnu.
Derfor startede vi ’projekt ’Fakkelbærer’:
Projekt ’Fakkelbærer’
Vision:
Rådsmedlemmerne er jordemødre og deres arbejde består i ’Fødselsforberedelse’
af 2-3 omgange og derefter fødsel af en ny Cirkel.
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Fakkelbærerene er sundhedsplejersker og holder Grandmother fakkelen i den
enkelte cirkel. Herved skulle det blive muligt for Rådsmedlemmerne at starte flere
cirkler op /assistere fødslen af nye cirkler. I September 2017 afholdt vi Rådsmøde
på Nekselø og lavede en Ceremoni for 3 nye ’Fakkelbærere’.
Ordningen kører frem til september 2018, hvor ordningen evalueres og om muligt
bredes ud til alle cirklerne i landet, således at hver Cirkel har en ’Fakkelbærer’.
Lige nu er der 3 ’Fakkelbærere’, der har sagt ja til at afprøve ordningen.
Det er :
• Anna Dorthe Bertelsen i Nordjylland, med Livia Heinsø, som kontaktperson
• Maria Glad på Fyn, med Vibeke Elizabeth Mygind, som kontaktperson.
• Elisabeth i København, med Elf Risom, som kontaktperson.
Disse tre brave kvinder har sagt ja til at afprøve rollen i et år

Internationalt arbejde:
I år har vi været 3 kvinder fra Rådet afsted til New York, vi ønskede.
•

At mødes med andre deltagere fra ’The Core Circle’ i Grandmothers Circle
The Earth, Global.

•

At skabe en ny tradition med at skabe et skift, hvor en ’gammel’ og en ’ny’
skulle tage af sted, for at skabe overlevering og en fornyelse.

Vi mødtes i New Hampshire forud for Samlingen i FN regi ved ’Commission on the
Status of Women’, som i år er den 62. samling. Vi var 6 kvinder fra ’The Core
Circle’, samt 2 bedstefædre til at holde den maskuline energi, der deltog i mødet.
Status på mødet var at, vi måtte konstatere, efter 5 års deltagelse og undersøgelse
af GCE aktivitet, at der er ikke er Grandmother Cirkler eller Councils ud over DK. Vi
oplever at der er en lav Grandmother Circle The Earth (GCE) aktivitet i det
internationale netværk, men masser af positiv interesse fra dem, vi møder til
Commission on The Status of Women (CSW)
Et par historier fra CSW62, var Consultationday, som er åbningen af CSW, var
kåringen af ’Woman of Distincion Adwardee’ Sizane Ngubane fra Syd Afrika. Hun
har stiftet ’South African Rual Womens’s Movement’, der arbejder for at ændre
samfundet ved at styrke kvinder fra landdistrikterne og give dem rettigheder.
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Mange af disse landarbejdende kvinder har hidtil oplevet at, de ikke har fået hjælp
og rettigheder når de blev seksuelt krænket. Det er kvinder der arbejder i marken
og henter vand, mændene har frie muligheder for, ustraffet, at voldtage både piger
og kvinder, der skal gå langt for at hente vand. Det er dette der har haft hoved
fokus på dette års CSW.
Vi deltog også i ’Circle sessions’ under overskriften ’Circles empowering Rual
Women & girls for a sustainable Furture’ Det var støttet af ’Earth Child Institute’,
’Millionth Circle’, ’Circle Connections’, ’Circles Work’, og International Public Policy
Institute IPPI. Alle disse organisationer arbejder for de samme formål, som vi gør i
’Grandmothers Circles The Earth’
Det var et Cirkel møde, med 7 oplægsholdere der delte deres erfaringer om
arbejdet for at skabe en bæredygtig fremtid for kvinder i landområderne. Et
spændende møde med gode og relevante oplæg, hvor vi samledes i mindre Cirkler
omkring hver oplægsholder, for til sidst at samles i den store cirkel og med to ord
delte, hvad mødet havde givet hver enkelt. Det er en stor oplevelse at være sammen
med andre organisationer der arbejder for:
•

Støtte kvinder til at stå i deres egen kraft

•

har til formål at skabe en bæredygtig fremtid for alle levende skabninger på
Moder Jord.

Mange af årets event havde ligesom de tidligere år fokus på trafficking, bla. IPPI –
den NGO, som vi er tilknyttet. Her fik vi en meget bevægende beretning fra Leona
Stucky fra hendes eget liv fra prærien, hvor hun som helt ung blev kæreste med en
ung mand, der viste sig at være yderst voldelig og truede både hende selv og
hendes familie på livet. Vi hørte om hendes rejse frem mod at turde forlade ham og
uddanne sig til nu, hvor hun arbejder som terapeut ligesom sin søster. De fortalte
begge om deres arbejde og vi fik præsenteret Leonas nyudgivne bog ”The Fog of
Faith”, som I kan kigge i.
Dette års overordnede tema var “Rural Women and Girls” – altså kvinder i
landdistrikter - og derfor valgte Anette, Robin Youngblood og jeg at deltage i
eventen ”Indigenous Women Transforming Power”. Desværre foregik en del på
spansk!, men heldigvis også en del på engelsk, og fra den kenyanske paneldeltager
kom en interessant erfaring frem, nemlig at de lokale ledere/politikere var meget
interesserede i den del af deres arbejde der handlede om kvindernes gamle viden –
traditional knowledge – især inden for traditionel medicin. Da Anette og jeg senere
var i Mexico og spurgte ind til brugen af traditionel medicin, fik vi at vide at det
stadig blev brugt, måske fordi industri-medicinen var for dyr. Så her er altså et
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eksempel på at den traditionelle viden også kan blive interessant for de unge, fordi
de også kan skabe sig en levevej på basis af deres folks gamle viden.
I FN-systemet sættes også fokus på ”Global Goals – Local Leadership”, altså at det
er vigtigt med overordnede mål, men at bæredygtigheden fremmes når der
arbejdes lokalt. Mange organisationer sætter fokus på netop at træne de lokale
kvinder i ledelse og kommunikation.
Mange vurderer også at FNs nuværende bæredygtighedsmål får en større
gennemslagskraft fordi de er udviklet sammen med mange organisationer, altså
mere ”bottom-up” end de tidligere ”top-down”.
Vi må indse, at FN på mange måder er gammeldags og bureaukratisk, men der er
altså også lyspunkter, i hvert fald på synet på kvinder, hvor man kan fornemme at
den nuværende generalsekretær Antonio Guterrez (fra Portugal) trækker i den
rigtige retning.
På sidste års møde med Guterrez gik der et sus gennem salen, da en FN-ansat
kvinde satte ord på sexismen i FN-systemet, og han lovede en aktiv indsats for at
forbedre forholdene.
Fremskridtet dette år er at FN nu har godkendt en ny international konference for
kvinder, der vil blive holdt i Indien i 2022 – og hvor en af de drivende kræfter for
at få dette igennem har været Pam Rajput. Hun er medlem af det indiske
parlament og har arbejdet for fremme af forholdene for kvinder og børn i mange
år – og så er hun en del af netværket i Grandmothers Circle the Earth og meget
positiv over for vores cirkelarbejde.
En anden kvinde, der har arbejdet ihærdigt for 2022-konferencen er Jean Shinoda
Bolen, som har forsket i gudindekulturer, og bla har skrevet bogen ”Goddesses in
Everywoman – powerful Archetypes in Women’s lives”, som I kan se her.
Så begynd allerede nu at spare op til konferencen! Forhåbentlig bliver den lige så
fantastisk og skelsættende for FN’s kvindearbejde som Beijing-konferencen i 1995
der succesfuldt blev ledet af Gertrude Mongella, som blev den første præsident i
den Panafrikanske Union og også er en del af netværket i Grandmothers Circle the
Earth.
Så selvom man kan rejse meget kritik af FN-systemet, synes jeg personligt at det
stadig er utrolig vigtigt at vi samarbejder mellem landene, også i Grandmothers
Circle-regi.
Gertrude Mongella og Pam Rajput er kvinder der arbejder på helt andre niveauer
end mange af os her, og det samme er vores kontakt i IPPI, Anele Heiges, der har
arbejdet inden for FN’systemet i over 30 år. Så kan jeg jo sige, hvad har ”lille mig
fra Vinte Skovvej i Horsens” egentlig har at gøre der, men det er jo netop styrken i
Grandmother-arbejdet at vi arbejder derfra hvor vi står og med det fælles formål
at passe på Vores Jord for de næste generationer.
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I Danmark har vi som nævnt gennem flere år netop prioriteret at starte og styrke
lokale Cirkler og styrke kvinderne på tværs af Cirklerne gennem retreats,
informationsmøder mm.
Desværre må vi konstatere, at det går langsomt i de andre lande, vi er i kontakt
med i den centrale ”Core Circle”. Til gengæld har vi de i Rådet gennem de sidste
par år styrket kontakten til kvindecirkler i Norden og det øvrige Europa. Vi er
blevet bedt om at starte cirkler i både Norge, Sverige og Island og deltage i møde i
Irland, og fra Rådet har vi sagt at vi gerne vil støtte arbejdet – med fokus på at de
enkelte lande selv starter deres egne Råd, som kan starte og støtte lokale Cirkler,
og at vi så kan samarbejde, inspirere og udveksle mellem landene.
Her arbejder vi ud fra princippet om ”love-dollars”, altså uden honorar men også
uden udgifter, fordi dem, der inviterer, betaler transport, overnatning og mad. Det
kunne ikke lade sig gøre med de irske kontakter, men de øvrige lande har været
med på ”love-dollar-princippet”.
Rådets anbefaling til jer her på Årsmødet er derfor, at vi fra Danmark fortsat
arbejder for at starte og støtte lokale Cirkler og øge kontakten mellem Cirklerne,
og at vi i det kommende år fokuserer på og sætter penge af til nordisk og
europæisk kontakt, og derfor ikke økonomisk støtter deltagelse i CSW i New York
i 2019.
Pga de kortere afstande og lavere rejseudgifter og at det på mange andre måder er
nemmere, vil vi dermed kunne støtte at flere deltager i internationalt arbejde i
Norden og det øvrige Europa i det kommende år.

Deltagelse i andre aktiviteter.
Elf Risom holdt tale ved Jordens dag den 22.4.2017 i København og flere Cirkler
har afholdt vandceremonier.
Vi deltager i 2018i følgende aktiviteter:
•
•
•

Det fælles Bedste i Vejle i Kristi Himmelfarts ferien den 10-12. maj 2018
Naturmødet i Hirtshals den 24. - 26 maj 2018
Vandre Retreat den 4. - 8 juli 2018

Jeg takker for 5 års deltagelse i Foreningen Grandmothers Circle The Earth, som
Forkvinde. Nu er tiden inde til at en anden overtager ’stafetten’ og fortsætter det
gode arbejde.
Jeg fortsætter det gode arbejde i Rådet, i Cirkelarbejdet og i Grandmother
arbejdet, hvor jeg støtter bedst. Vibe Maegaard.
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