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Begyndelsen
Historien bag tilblivelsen af Grandmothers Circle The Earth Danmark, starter tilbage i 2011.
Helle Hestbjerg bliver kontaktet af Kasia Emilia Bogdan fra Polen. De to kender hinanden fra MA-URI traditionen.
Kasia har fået kontakt til nogle rejsende bedstemødre, som ønsker at formidle HOPI indianer-profetien: ’When the
Grandmothers Speak, The World will Heal’.
Tilbage i 2004 bliver 13 ældre viis-kvinder fra forskellige folkeslag samlet, som et svar på denne profeti og de
danner ’International Council of 13 Indigenious Grandmothers’. Dette opfattes som ’A Call for Power’ og en
bevægelse startes i kølvandet på denne samling.
De 4 bedstemødre, som i 2011 kommer til Europa, er en del af denne bevægelse. De rejser to og to, laver retreats,
hvor de gennem deling af deres kulturer, formidler respekten for Moder Jord. De rejser under slogan’et:
’For the next 7 generations’.
Susan Stanton fra Hawai/Irakota og Gail Whitlow fra Canada/Mohawk kommer til Danmark, mens Marsha
Forrester, hvid amerikaner, der er indviet i Maya-traditionen og Caren Trujillo, der er Afroindianer tager til
Portugal. Efterfølgende samles de alle 4 i Polen, hvor de står for en stor ceremoni på Sleza Mountain i nærheden
af Wroclaw. 500 deltagere fra mange lande samles her og fra den danske retreat bidrager Vibe Maegaard og
Louise Svane.
I Danmark står Helle som arrangør af retreaten i 2011 med hjælp fra Inger Slots. Den bliver afholdt på Friland,
Djursland. Med sig har Susan Stanton og Gail Withlow, Kasia som hjælper og Grandfather Keya Wright til at holde
den maskuline energi omkring kvinderne i Retreaten. Symbolikken stammer fra billedet af bisonokserne, der samler
sig i en ring om køerne og kalvene, når de har brug for beskyttelse.
På retreat’en fødes den første Cirkel med de 23 retreat-deltagere som medlemmer. Som gave får Cirklen et
stearinlys, som skal tændes ved Cirkelmøderne. De regnbuelys, som vi i dag tænder i alle Cirklerne er tændt ved
lys, som er tændt ved lys, som er tændt…….tilbage til dette første lys. Det symboliserer vores forbundethed med
vore søstre Verden over.
Susan og Gail kommer som naturfolk og deler åbenhjertede deres oprindelige traditioner. Susan deler bl.a. den
hawaianske Ho’oponopono healings tradition og Gail deler den hellige fredspibeceremoni. Samtidig opfordrer de os til
at finde vores egne rødder som Nordiske kvinder.
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Udvikling af det danske Cirkelarbejde
Den første cirkel, som har base på Friland, mødes ca. hver 6. uge. Cirklen er lukket i starten, og ’Cirklens Etiske
Retningslinjer’ bliver udviklet med inspiration fra Susan Stanton.
I begyndelsen af 2012 bliver Cirklen åbnet op for andre kvinder, der gerne vil deltage i Cirkelarbejdet. Der opstår
splittelse og der er en ’famlen sig frem’. Ingen ved helt, hvordan man laver en Cirkel og det er udfordrende at finde
tilbage til vores egne oprindelige traditioner.
Den følgende sommer står Helle og Inger igen for en Retreat på Friland. Flere kvinder stifter bekendskab med
Grandmother arbejdet - nu med 3 bedstemødre fra New Zealand, heriblandt 2 Maori kvinder.
En lille gruppe på 4 kvinder, fra den første Retreat: Johanne Eagleroad, Vibe Maegaard Mørch Sørensen, Louise
Svane og Helle Hestbjerg føler at trådene må samles op og fortsætter arbejdet med at få dannet et Council efter
Susan og Gails anvisninger: Et Council bestående af 13 kvinder skal starte 13 Grandmother Cirkler. Når de 13
Cirkler kører, dannes et nyt Council, som så også danner 13 Cirkler osv.
I december 2012 har de 4 kvinder fået arrangeret, at Susan Stanton og Gail Whitlow kom over for at hjælpe med
at få dannet et Council. Alle de kvinder, der har deltaget i Grandmother arbejdet frem til nu bliver inviteret til
weekendretreat hos Johanne på Eagleroad ved Skanderborg.
Et dansk Grandmother Circle the Earth Council bliver dannet med det formål at opstarte Cirkler rundt om i
Danmark. Det foregår ved en Ceremoni, hvor alle bliver guidet til at kontakte deres forgængere, så vejledningen
kommer herfra. De 11 fremmødte kvinder står alle frem.
Der bliver lavet trommerejse for de nye Council-kvinder for at finde ind til Visionen. Gennem Vibeke Elizabeth
Mygind kommer billedet af Yggdrasil med de krystalklare rødder, som symboliserer, at Rådet skal arbejde med
klarhed og visdom.
Siden er ordet ’Council’ skiftet ud med det danske ’Råd’.

Den danske organisation finder en brugbar form
De første år lægger arrangørerne selv penge ud for flybilletter til de rejsende bedstemødre. Dette er uholdbart i
længden. I forbindelse med Rådets dannelse bliver der sideløbende arbejdet på en organisation, som også kan tage
vare på økonomien. I foråret 2013 afholdes den stiftende generalforsamling for foreningen ’Granmothers Circle the
Earth – Danmark’. Det kniber med økonomien de første par år, men i takt med stigende medlemstal og i kraft af
forskellige aktiviteter har Foreningen gradvist opbygget en økonomi, så disse udgifter kan dækkes.
Der er retreats for kvinder på Friland i 2011, 2012 og 2013.
I 2014 bliver det til en retreat for kvinder på Eagleroad og en retreat for både mænd og kvinder på Friland.
I 2015, 2016 og 2017 er der Grandmother Festivals hos Takanaiya Schanne i Shamanhulen på Fyn.
Rådet finder ind i en arbejdsrytme med 4 årlige weekend-møder og der bliver arbejdet intenst på udvikling af
beslutningsmetoder med rod i den feminine energi samtidig med, at der kommer struktur på retningslinjer for
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opstart af Cirkler. Gradvist bliver Rådskvinderne mere og mere funderede i gennemførelse af ceremonier og på
Jane Foldsteds initiativ er det i 2015 og 2016 de danske Rådskvinder, som står for festival-programmerne.
I 2017 sættes fokus på det nordiske med besøg af Kjerstin Marakatt fra Samernes land. Kerstin står sammen
med vores egen Anette Pedersen for programmet.
Vi er nu – i 2018 – nået til, at der kan være balance imellem inspiration fra andre kulturer og fordybelse i vores
egne rødder.
Illustration af den danske organisation ser du sidst i dokumentet.

Grandmother Circle the Earth - Danmark bliver synlig i det offentlig rum
Vejen bliver skabt som vi går den. I 2014 er det første tiltag som præsenterer os i det offentlige rum. Under titlen
’Bedstemødre mod skiffergas’ lægges navn til en ceremoni i Nordjylland. Jane Foldsted står bag og hun følger op i
2016 med initiativ til vores bidrag ved det første natur-folkemøde i Hirtshals med titlen ”Naturen – ressource eller
helligdom”. Her står vi for flere ceremonier.
Siden har vi også markeret os internationalt ved støtte til Sioux-indianernes protest mod olieledninger gennem
deres drikkevandsområder ved Standing Rock i North Darkota. Her repræsenterer Anne-Lene Bleken og Johanne
Eagleroad GCE-Danmark.
I 2018 deltager vi ved flere offentlige begivenheder.

Det internationale netværk
I 2012 tager Vibe og hendes mand Vagn Mørch til Skotland for at deltage i en Retreat. De er tilmeldt som
deltagere i Retreaten, men Gail Whitlow må pludselig rejse hjem, og en ændring i planlægningen gør, at Vibe og Vagn,
kommer til at stå for Retreaten sammen med Susan Stanton og Keya Wright.
I 2013 er Vibe tovholder på de rejsende bedstemødres aktiviteter i Europa. Det bliver til retreats og andre
aktiviteter i Danmark, Polen, Norge, Sverige, England, Skotland og gennem Helles kontakter i Litauen, kommer
bedstemødrene også til Vilnius. De forskellige landes deles om udgifterne til bedstemødrenes rejser.
I 2014 samler Susan Stanton 13 kvinder fra hele verden (dog med overvægt af de nordamerikanske) til et World
Council. Susan Stanton skriver i juni 2014 (uddrag): ”We believe that the time has come for the organization of a
World Council of Grandmothers to provide GCE with the experience, understanding and global perspective of
women with strong leadership skills that reach to the Four Corners of the Earth will work together to respond to
the needs of the GCE Councils and Circles forming worldwide.”
Fra Danmark kommer Vibe og Vibeke Elizabeth med i dette Council. Medlemmerne mødes på Skype med Vibeke
Elizabeth som koordinator frem til marts 2015, hvor de for første gang mødes ”live” i New York i forbindelse den
internationale kvindedag d. 8. marts, hvor FNs kvindeorganisations ’Commission on the Status of Women’ (CSW)
mødes med en række kvinde-NGO’er.
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Her mødes World Council også med andre kvinder tilknyttet GCE, hvoraf nogle i 2015 danner et ”Co-ordinating
Council”, som skal stå for praktiske forhold. Baggrunden er, at Susan Stanton med kort varsel trækker sig som
CEO og ingen er kørt ind sammen med hende til at tage over. Både Vibe og Vibeke Elizabeth deltager fra starten,
men aftaler efter et stykke tid, at Vibe tager pladsen i Co-ordinating Council og Vibeke Elizabeth står som hendes
support, ligesom Vibe er support for Vibeke Elizabeth i World Council.
Der er Skypemøder samt fysiske møder i New York i marts 2015, -16 og -17.
I 2017 er GCE for første gang på NGO-programmet med ceremonien ”The Rite of the Womb”.
I dette forår beslutter de 5, der mødes til CSW, at forny visionen for den internationale Grandmother organisation,
så flere kræfter kan mobiliseres. I praksis bliver de to Councils fusioneret, og der er udarbejdet en
organisationsplan med
- en ”core/heart”-circle
- en ”support/breath”-circle og
- en ”a Whisper away”-circle
baseret på 3 værdier om demokrati/flad organisation, transparens og så lidt bureaukrati som muligt.
Vibe og Vibeke Elizabeth trækker en stor del af læsset i forbindelse med de forskellige events i New York og er
hovedaktører i forhold til at etablere netværk med kvinder i GCE og i NGO’er, især:
- IPPI – International Public Policy Institute, som skaffer UN Grounds Passes
- Gather the Women
- National Ethical Service, som sponserer The Rite of the Womb-eventet i 2017.
I 2014 og 15 betaler Vibe og Vibeke Elizabeth selv for rejse og deltagelse i de årlige møder i New York. Fra 2016
giver foreningen ’Grandmothers Circle the Earth – Danmark’ årligt et bidrag på 16.000 kr til repræsentation af
den danske del af bevægelsen.
Den internationale indsats giver også kontakt til Nordisk Kvinderåd, ligesom inspiration herfra resulterer i gruppen
’De Norrøne Bedstemødre’, som arbejder med de oldnordiske traditioner.
I 2013 bliver Jane Foldsted opmærksom på, at ’The International Council of 13 Indigenious Grandmohters’ skal
mødes i d. 11-14. juli i Stokholm. En større delegation fra Danmark rejser derop for at etablere den direkte
energetiske forbindelse til udspringet for hele vores bevægelse. Det bliver en stærk oplevelse at være så tæt på
kildens udspring. Det puster ekstra til den indre ild, der brænder i vores hjerte med et endnu stærkere ønske om at
værne om og ære vores smukke Moder Jord og den mangfoldighed, vi selv er en del af.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
Grandmothers Circle the Earth Foundation (GCEF) repræsenterer oprindelige folk, der rejser ud og vækker
kvinders hukommelse og fletter kulturer sammen. Som arbejdsbier rejser bedstemødre ud og starter cirkler op, så
vi med hjerte, sjæl og livmødre forstår, at vi er søstre på alle kontinenter.
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