Glæd jer til denne

"Gudinde-workshop - på sporet af nordisk urkultur og Vanemødrenes spiritualitet"
hvor vi samles omkring vores Norrøne arv og deler kvindevisdom.
Det foregår fredag 26. april kl. 19 til søndag 28. april kl. 16.30 på Himmelbjerggården,
Himmelbjergvej 11, Ry, 8680 Skanderborg.

På programmet er Kirsten Brunsgaard Clausen, bidragyder til bogen "Goddesses in Myth, History
and Culture" - Berit Hedegaard, forfatter til bla. "På kærlighedens alter" - og kvinder fra Cirklen "De
Norrøne Bedstemødre" hvis fokus er at genopdage vores identitet som oprindeligt folk.
Program:
Fredag
• fra kl. ca. 18: indkvartering – suppe kl. ca 19
• Velkomst og præsentation af programmet og af gruppen: Kirsten, Berit, og De Norrøne Bedstemødre samt deltagerne
Lørdag
• Vores norrøne kvindeforhistorie med vølver, shamanistiske verdensanskuelse og ikoner – Kirsten
fortæller om sin forskning om vanerne.
• Fortælling om vores gamle mødre med spindekrog, hvor alle er med hvor vi arbejder med vores
hænder v/ Kirsten
• De Norrøne Bedstemødre fortæller, vi tager ud i naturen, bla. til Kvindeegen på Himmelbjerget
• Bål og fortællinger og trommerejse
Søndag
• Hvor har vi vores rødder? Vi arbejder med krafttræer og kreativ proces v/ Berit
• The Red Tent: om at være bærer af kvindekraft v/ Berit om Den røde Flod, seksualitet mm
• Vi knytter trådene, rydder op og slutter af kl. 16.30.

Praktisk:
• Dejlige omgivelser med gode faciliteter både inde og ude
• Overnatning i enkelt- eller delt dobbeltværelse, evt. på madras på gulv - eller i telt/shelter
• Vegetarisk, økologisk mad, som vi hjælper hinanden med
• Bekræftelse fremsendes på mail med mere info.

Tilmelding og betaling
• Tilmelding med betaling senest 8. april til Vibeke Elizabeth på mail vibeke.mygind@gmail.com yderligere info på tlf 4041 9917
• Begrænset antal pladser - tildeles efter ”først til mølle” når betaling er indgået. Venteliste oprettes ved
interesse herfor
• Pris for medlemmer:
o Kr. 1.700 for overnatning i enkeltværelse og delt dobbeltværelse, eller
o Kr. 1.500 for overnatning på madras/liggeunderlag i fælles soverum eller i telt/shelter
• Pris for ikke-medlemmer:
o Kr. 1.900 for overnatning i enkeltværelse og delt dobbeltværelse, eller
o Kr. 1.700 for overnatning på madras/liggeunderlag i fælles soverum eller i telt/shelter
• Indbetaling på Mobile Pay 85814 eller til bank på reg. nr. 9860 og kontonr. 0000369853.
• Ved afbud senest 8. april refunderes hele beløbet – ved afbud 9. april eller senere refunderes beløbet,
hvis pladsen besættes af en anden, ellers ikke
Baggrund
Kirsten Brunsgaard Clausen er bidragyder til den nyudkomne bog "Goddesses in Myth, History, and
Culture" - fås både som traditionel bog, i pdf og som ebog, se her
https://www.magobooks.com/textbooks/goddesses-in-myth-history-andculture/?fbclid=IwAR0FH9ZriqWBMT
Berits Hedegaards bøger kan købes på workshoppen. Hendes nye bog ”Kærlighedens nøgler”
forventes at udkomme i år.
"De Norrøne Bedstemødre" er en af Cirklerne i Grandmothers Circle the Earth. Vi har gennem et års
tid besøgt kraftsteder i Danmark og bedt vores førkristne formødre og forfædre om visdom og viden,
som kan bidrage til at fremme demokrati og ligestilling i nutiden. Efterfølgende undersøger vi den viden,
der er om stederne, fremskaffet af arkæologer, religionshistorikere mfl. Vi fortæller om arbejdet gennem
storytelling, ceremoni og konkrete eksempler og erfaringer.

Marija Gimbutas: Vigtig inspiration kan hentes hos Marija Gimbutas:
Videoer: The World of Gimbutas: https://www.youtube.com/watch?v=yU1bEmq_pf0 og Signs Out of
Time:
https://www.google.com/search?q=signs+out+of+time&oq=signs+out+of+time&aqs=chrome..69i57j0l5.
3088j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Gimbutas var verdenskendt professer i arkæologi og uddannet i bl.a. etnologi, antropologi. Hun
argumenterer for eksistensen af en oprindelig ikke-krigerisk, matriliniær kultur i det neolitiske Europa,
der først med den indoeuropæiske indvandring i bronzealderen blev erstattet af den patriarkale,
hierarkiske kultur vi kender idag. Se også https://da.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutas

Se også med her: https://www.youtube.com/watch?v=U-_7IC1e-7o

På gensyn til en workshop med masser af delinger og viden, inspiration – og sjov …

