Nordisk spiritualitet, livskraft - Cirkel Festival for Kvinder

Nordiske kvinder genopdager og forener fælles nordiske rødder, og De 7
Nordiske Svaners kraft, der kalder til Mytologi, Ceremoni, Cirkelarbejde.

Torsdag 6. juli kl. 14.00 til søndag 9 Juli kl. 14.00
Shamanhulen Nyrupvej 19, 5620 Glamsbjerg på Fyn
Genopdagelsesceremonier ved den Samisk bedstemor Kjerstin Marekatt fra
Norge og den Danske bedstemor, Anette Pedersen fra det gamle Vikingeområde ved Skælskør, støttet op af Det Danske Grandmother Råds kvinder
•

Deling af og fortælling om den Samiske historie, kultur og spiritualitet

•

Deling af og fortælling om Nordiske Folkesagn, viser og eventyr

•

Udforskning af ’Chaka The’ ceremoni

•

Dagene begynder med morgensang og slutter med historiefortælling,
trommer og samvær omkring bålet.

•

Det nye Nordiske medicinhjul og regnbuens kraft

•

Åndekano

•

Fuldmåne balancering af maskulin og feminin energi i vand elementets
kraft.

Sammen med de livgivende elementer Luft, Ild, Vand og Jord binder vi i fællesskab en smuk buket af energi
Velkomstceremoni kl. 14
- du er velkommen til kl.13 at slå dit telt op og tage en mad før vi starter.

Kærlig hilsen og på gensyn i CIRKLEN v. Kjerstin, Annette, Vibe, Vibeke Elizabeth og Takanaiya Schanne
Grandmothers Circle The Earth – Danmark

www.Grandmothersdanmark.dk

Nordisk spiritualitet, livskraft - Cirkel Festival for Kvinder
Praktiske oplysninger:
Pris
•
•

1.900 kr. for medlemmer af Grandmothers Circle The Earth – Danmark
2.200 kr. for ikke medlemmer.

Indbetaling/tilmelding senest 1. juni 2017.
• Tilmelding til Schanne@Shamanhulen.dk med navn, adresse, tlf.nr., og navn på din
Cirkel, hvis du er med i en.
• Indbetaling til konto 0910 437 22 76 487 - mobile Pay 60155020 (Vibe Maegaard)
BLIV MEDLEM af Grandmothers Circle the Earth - Danmark!
Grandmothers Circle the Earth er en nonprofitorganisation og et fredsskabende og healende netværk af kvinder over hele Jorden.
Inspirationen kommer fra vise, ældre kvinder blandt oprindelige folk, der virkeliggør den
gamle profeti: ’When the Grandmothers speak; the World Will heal. A call for Power’.
Støt arbejdet og få Nyhedsbrevet:
Send en mail til Jeanette Jensen (kasserer) Vejlemensendieck@gmail.com
Skriv navn, adresse, mail og tlf.nr. Er du med i en cirkel, så skriv også navnet på den.
Kontingent er 200 kr./år 2017: for hele kalenderåret.
Har du lyst til også at give en donation, siger vi mange tak!
Donationer indsættes på konto: 9860 0000 3698 53
Når din tilmelding er registreret, får du en kontingent opkrævning pr. mail.
Husk at oplyse navn og mail ved indbetaling.
Mange hilsener og på gensyn fra bestyrelsen i www.Grandmothersdanmark.dk

Læs meget mere på: www.grandmothersdanmark.dk og
FB. https://www.facebook.com/events/280891898701698

Grandmothers Circle The Earth – Danmark

www.Grandmothersdanmark.dk

