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Forkvindens beretning – til Generalforsamlingen 7. april 2019
Kære medlemmer
Her får I min beretning for år 2018 (med enkelte afstikkere til 2019) som også forelægges på generalforsamlingen på Årsmødet søndag 7. april i Shamanhulen på Fyn.
Den er blevet lang – både fordi vi har haft gang i mange ting i år 2018 og fordi jeg gerne vil fortælle
lidt mere end blot komme med en lang opremsning.
Nu får I den her, så I kan sætte jer ind i tingene på forhånd i det omfang, I har tid & lyst, men også
fordi vi gerne vil benytte årsmødet til en snak om både året der gik, og få en dialog om hvad vi skal
sætte fokus på i det kommende år.
Derfor bliver ”forelæggelse af forkvindens beretning” på generalforsamlingen en uddybning af de
punkter, som vi fra Bestyrelsen og Rådet gerne vil sætte fokus på sammen med jer – og selvfølgelig med mulighed for at spørge ind til den øvrige beretning.
Fokuspunkter:
1. Cirklerne:
• stabilisering i de gamle og nye på vej
• cirkel-arbejdet fremmer tillid og samhørighed i Cirklen
• hvordan kommer man med i en Cirkel og hvordan kommer nye i gang
2. Medlemmerne:
• rolig fremgang
• kontingent muliggør aktiviteter – bla. international pulje – penge er også energi
3. Bestyrelsen:
• Tydelig arbejdsfordeling
• Mobile Pay
• Hvem-er-hvem i Cirklerne
4. Rådet:
• Årsplan og arbejdsfordeling, fx International gruppe
• Vision og mission samt princippet om ”love-dollars” sammen med Bestyrelsen
• Nye medlemmer i Rådet – præsenteres af Rådet under pkt. Evt.
5. Formidling
• Øget aktivitet på hjemmeside og facebook - hvordan kommer vi længere ud?
6. Fakkelbærerne
• Styrke kontakten Cirkler -Råd og Bestyrelse – overblik over hvem-er-hvem i Cirklerne
7. Organiseringsgruppen
• Resultat: tydeliggørelse af Rådet og Bestyrelsens opgaver og hvad de samarbejder om
8. Aktiviteter i Danmark
• Vi er glade for vores ”egen” Cirkel – og så vil vi også gerne mødes på tværs af Cirklerne
og opleve at vi er en del af noget større
• Mangfoldighed – flere af medlemmerne/Cirklerne har taget initiativer
9. Internationale aktiviteter – globalt
• Netværk på personniveau – men uden basis med Cirkler
10. Internationale aktiviteter – Europa
• Netværk på personniveau men også på organisationsniveau (enkeltcirkler eller Råd)
• Det nordiske ser ud til at tage form: Norge og Sverige er på vej
• ”Nærområdet” – fortsætter med kontakter fra samlingen i Holland i 2018
• International pulje.
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Beretningen omfatter aktiviteterne i hele organisationen/bevægelsen, altså både i Bestyrelsen
og Rådet og i Formidlingsudvalget.
Bestyrelsens kerneopgaver er at tage vare på økonomi og medlemsregistrering, mens Rådet fokuserer på Cirklerne og aktiviteter for medlemmerne.

1. Cirklerne – det bærende element i Grandmother-bevægelsen i Danmark
Cirklerne er jo det bærende element i vores organisation/bevægelse og med udgangen af
2018 var vi:
o Bornholm
o Sjælland:
▪ København: Ildfruerne og Dryaderne
▪ Skælskør: Diserne
o Fyn
▪ Odense
▪ Sydfyn
▪ Langeland
o Syd- og Midtjylland:
▪ Solstrålen Syd
▪ Månestråle Midt
▪ 3 nye: i Århus (Aros) og i Horsens og på Samsø
▪ Djursland
o Nordjylland: Limfjordens Døtre og Nordlyset
Udover disse 14 Cirkler som er lokalt forankrede, er vi også ”De Norrøne Bedstemødre” med
medlemmer fra hele landet og cirklen på Island og i Sverige. Se alle Cirklerne og deres kontaktpersoner her.
Det er dejligt at se, at der Cirklerne vokser sig stærkere og at der også er nye på vej – i 2019
er Samsø-Cirklen kommet til, i slutningen af april tager Anette Petersen til Norge og hjælper
dem med at starte Råd op i Norge og der er grøde i luften flere steder i Danmark.
Hvordan kommer nye Cirkler i gang?
Når der i et lokalområde er en gruppe af interesserede kvinder, kan der startes en Grandmother-cirkel op af et eller to rådsmedlemmer. De følger Cirklen i en periode, og når den er
klar, udpeger de i samråd med Cirklen et af medlemmerne som Fakkelbærer.
Så derfor: hvis nogen af jer gerne vil være med i en Cirkel, men ikke lige har en i nabolaget,
så sig til – så hjælper vi fra Rådet meget gerne til, og Bestyrelsen kan hjælpe med at skabe
kontakt til andre medlemmer og interesserede i lokalområdet!
Og hvad er en Cirkel så egentlig – hvorfor – og hvad laver man?
Det, der forandrer et møde til en Cirkel, er når samværet skifter fra uformel samtale eller påståelig diskussion til at følge den struktur, som er opridset her - med tale fra hjertet og hensynsfuld lytten.
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Formålet er tosidigt:
• at støtte op om arbejdet i “The International Council of 13 Indigenous Grandmothers” hvor
vi i fællesskab passer på Jorden nu og for de næste 7 generationer, og
• at hver enkelt styrker sin egen kraft for at deltage i og bidrage til fællesskabet.
I Cirklen har alle gruppens medlemmer en fri og dyb udveksling, der respekterer mangfoldigheden i synspunkter og deler ansvaret for gruppens retning og velbefindende:
• Historier og personlige synspunkter er fortrolige og forbliver i Cirklen
• Vi taler fra hjertet
• Vi lytter til hinanden med indlevelse og nysgerrighed.
Og hvad laver Cirklerne så helt konkret?
Ja, vi har i årets løb set en mangfoldighed af aktiviteter rettet både indad i Cirklen og udad
med egne aktiviteter og med deltagelse i landsdækkende begivenheder.
Mange Cirkler har også sat fokus på drøftelse af ”Cirklens Etiske Retningslinjer” – hvad det
betyder for os hver især og hvordan vi praktisere dem, også udenfor Cirklen.
Heldigvis har mange af Cirklerne delt deres oplevelser i Facebook-gruppen, så vi alle har kunnet hente inspiration – også med billeder – og det skal I have stor tak for. Og hvis en Cirkel
ikke er på Facebook, kan den gøre som Sydfyns-Cirklen: fortælle om arbejdet i et indlæg i
Nyhedsbrevet – også tak for den.

2. Medlemmerne
Ved starten af 2018 havde vi 207 medlemmer og ved slutning af året 267 (nu godt 280).
Vi har således haft en pæn stigning i antal medlemmer og også i kontingentindtægter i ft
2017. Men vi må også sige at det bliver endnu bedre, når de aktive også betaler kontingent!
Vi besluttede derfor i 2018 at håndhæve bestemmelsen om at man kan deltage i 2-3 Cirkelmøder og at man derefter – hvis man fortsætter i Cirklen – også melder sig ind i Foreningen.
Formålet med kontingentet er at skabe økonomi til aktiviteter og opmærksomhed omkring
dem, og fra 2018 også til den Internationale Pulje, som medlemmer kan søge til aktiviteter i
Europa. Desuden har vi brug for en reserve, så vi kan bestille rejser til udenlandske Bedstemødre til sommerens festival/retreat – og rejserne skal bestilles måske ½ år før selve aktiviteten løber af stablen og dermed også lang tid før deltagerbetalingerne ruller ind.
Bestemmelsen om kontingent har vi haft siden 2015/16, men vi har efterlevet den meget
forskelligt i Cirklerne. At vi nu har ens praksis, har selvsagt krævet noget tilvænning, men alt
i alt har medlemmerne taget pænt imod det, og vi ser her i 2019, at mange der var med i
Cirklerne i 2018 også følger opfordringen til at betale kontingent bagud for det år.

3. Bestyrelsen
Bestyrelsens vigtigste opgaver er at sikre en sund økonomi og at medvirke til medlemspleje.
Den har bestået af (og se mere om os her):
o Forkvinde: Vibeke Elizabeth Mygind (valgt 2018)
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Næstforkvinde: Anette Petersen (valgt 2017) – trådte ud i efteråret som aftalt
Kasserer: Jeanette Jensen (valgt 2017) - suppleant Bodil (Marysha) Hesselbjerg
Sekretær: Maria Glad (valgt 2018 for 1 år som hun har ønsket)
Menigt medlem med fokus på formidling: Charlotte Jans (valgt 2018)
Intern revisor: Edna Pedersen.

Som ny forkvinde har det været en spændende opgave, nok især fordi det var første ”forkvinde-skifte” siden starten i 2013 hvor Vibe Maegaard ”tog stafetten”, så vi startede året
med at finde ud af hvad vi ville bevare af det bedste fra den gamle bestyrelse og hvad vi ville
tilføre af nyt.
Det har bla. betydet at vi i højere grad inddrager det spirituelle fordi vi har haft længere
”live”-møder suppleret af møder på Skype, og desuden har vi tydeliggjort opgavefordelingen.
Som noget nyt har vi fået Mobile Pay og vi er i den forbindelse blevet klogere på donationer.
Vi må gerne modtage donationer fra medlemmerne i fm. aktiviteter, men vi har fravalgt at
skrive på hjemmeside, facebook og andre steder at vi gerne modtager donationer, da dette
kræver en såkaldt indsamlingstilladelse, som er dyr og kræver ekstra aflæggelse af regnskab.
Men har medlemmerne lyst til at give en ekstra skærv, fx når vi mødes, så er det fuldt lovligt.
I vores aktiviteter, arbejder vi jo efter princippet om ”love-dollars” – altså at man som oplægsholder ikke får honorar, men får dækket sine udgifter til transport og ophold og også får
en mindre gave. Bestyrelsen og Rådet har arbejdet sammen om hvordan vi udmønter princippet i praksis.
Princippet gælder både når vi som Grandmothers selv sætter aktiviteter i gang, når vi bliver
inviteret til at deltage i andre Grandmother-aktiviteter og når vi inviterer udenlandske
Grandmothers til aktiviteter i Danmark.
Vi har også arbejdet en del med overskuelighed i regnskabet og fra 2019 får vi tilføjet cirkelnavnet til vores medlemsoplysninger, så vi kan se hvem der er med i cirklerne.
Hvis man gerne vil i gang med at starte en ny Cirkel op i et lokalområde, kan Bestyrelsen
også hjælpe ved at kontakte medlemmer og interesserede, som bor i området (postnummer) men som ikke er medlem af en Cirkel – endnu!

4. Rådet
I Rådet sidder: Anette Petersen, Birgitte Lisbygd, Edna Pedersen, Elf Risom, Helle Hestbjerg,
Inger Slots, Livia Zeleste Heinsøe, Vibe Maegaard Mørch Sørensen og Vibeke Elizabeth Mygind. Se mere om medlemmerne her.
I løbet af 2018 måtte vi desværre sige farvel til rådskvinderne Jane Folsted og Dorte Bugge
som vi takker for deres indsats og store engagement, men som skulle nye veje.
Rådets vigtigste opgave er at starte nye Cirkler og støtte de igangværende samt at gennemføre aktiviteter. I 2018 har Rådet startet 2 nye Cirkler – Aros-Cirklen i Århus og HorsensCirklen – og i 2019 er Samsø-Cirklen også kommet i gang.
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Desuden har Rådet igangsat ”Fakkelbærer-ordningen” (efter et års forsøgsperiode) som bindeled mellem Rådet og Cirklerne, se mere under pkt. 6.
Årets sommerbegivenhed blev i 2018 afholdt som vandre-retreat på Mols med det største
antal deltagere vi endnu har haft. I år kom der også deltagere fra Norge, Sverige og Finland,
så arbejdet med at samle ”de 7 nordiske svaner”, som blev igangsat på festivalen i 2017, ser
ud til at have båret frugt.
Der var stor interesse for vandringen som også gav os nogle skønne oplevelser, godt hjulpet
på vej af vejret. Rådet har fået mange opfordringen til igen at lave vandre-retreat, så det arbejdes der videre på senere.
Siden starten af Grandmother-bevægelsen har vi arbejdet med formulering af vision og mission: hvordan kan vi sige det vi gerne vil (visionen) og hvordan vi gør det (missionen) - præcist og enkelt og alligevel dækkende. Dette arbejde vil altid være en fortsat proces i en levende organisation, men der er nu sat et (foreløbigt) punktum og teksten er her.
Som nævnt ovenfor har Rådet samarbejdet med Bestyrelsen om, hvordan vi udmønter princippet om ”love-dollars” i praksis.
Rådet opdaterer løbende sin årsplan og er startet med en ”intern arbejdsfordeling”, så I
også ved hvem der tager sig af hvilke opgaver – foreløbig er der sat navne på den Internationale gruppe: Anette, Vibe og Vibeke Elizabeth.
Allersenest har Rådet gjort sig klar til at optage 4 nye medlemmer og vil fortælle mere om
det på Årsmødet 7. april 2019.

5. Formidlingsudvalget - står for formidling via hjemmeside og facebook
Vi er: Charlotte Jans (tovholder), Edna Pedersen (facebook), Dorte Bugge (kalender på hjemmeside), Vibeke Elizabeth Mygind (øvrig hjemmeside). Jesper Nymann er tilknyttet som
webmaster.
Hjemmesiden grandmothersdanmark.dk er løbende blevet opdateret gennem året med
alle vores aktiviteter og en kalenderoversigt - det kører godt.
Op til de store begivenheder såsom Pilgrimsvandringen og Årsmødet blev der kørt kampagner på facebook (fb) med stor succes.
Dermed kom vi bredt ud til vores målgruppe, som primært er kvinder i aldersgruppen 45 –
65 år med spirituelle interesser.
Vi har desuden opmærksomhed på, at når vi lægger opslag op på fb, er det vigtigt, at trafikken går videre over på hjemmesiden, så der skabes opmærksomhed på den. Vi er i støbeskeen med at få oversat hele hjemmesiden oversat til engelsk og andre sprog. Det er en
google feature, som autooversætter – ikke fejlfrit – men dog forståeligt. Dermed kommer vi
til at tilgodese de udenlandske besøgende.
Af Nyhedsbreve er der blevet udsendt 4 - i marts, juni, sept. og nov. Det kører godt og
efter en helt fast skabelon indbygget på hjemmesiden. Nyhedsmailmodtagere er støt
stigende og er nu oppe på 664.
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I facebook-gruppen var der ved start 2018: 632 – og nu 652.
På facebook-siden var der ved start 2018: 1203 følgere – og nu 1481, dvs 278 nye.
Vi undersøger i øjeblikket muligheden for kun at have enten en gruppe eller en side, da det
kan virke forvirrende med de to steder sideløbende.
Vi er blevet bedre til at formidle på de forskellige kommunikationsplatforme og bedre til at
skabe en sammenhæng i organisationen.
Det er glædeligt, at Cirklerne flittigt bruger facebook og inspirerer os alle.

6. Fakkelbærerne - bindeled mellem Cirklerne og henhv. Rådet og Bestyrelsen
Ordningen blev permanent i 2018 efter 1-årigt forsøg og Cirklerne er i fuld gang med at
vælge deres Fakkelbærer. Foreløbig er valgt: Hanne Hansen, Elisabeth Dyrmose, Wenche
Nordberg, Karin Schou, Maria Glad, Lise Westergaard, Gitte Sperling, Henriette Ditlevsen og
Mia Maria Børresen Hanmer.
Fakkelbærernes vigtigste opgave er at sikre at Cirklen fordyber sig i og praktiserer ”Cirklens
etiske retningslinjer” og ”Sådan laver vi Grandmother-arbejde i Danmark”. De er bindeled
mellem Cirklen og Rådet via løbende kontakt og udveksling af informationer og erfaringer,
samt bindeled mellem Cirklen og Bestyrelsen om medlemsoplysninger.
Se mere om Fakkelbærerne her.

7. Organisering – tilbagemelding fra arbejdsgruppe nedsat på Årsmøde 2018
På generalforsamling 2018 blev nedsat en arbejdsgruppe ”til at se på om Råd og Bestyrelse
med fordel kan lægges sammen. Der vil blive kigget på optimering af organisationen, arbejdsgange og ansvarsfordeling”.
Valgt blev Helle Hestbjerg (Rådet), Charlotte Jans (Bestyrelsen), Vibeke Elizabeth Mygind
(forkvinde (samt Rådet)) og Karin Schou (medlem af Foreningen). Gruppen har mødtes og
giver denne tilbagemelding:
Organisationsgruppen anbefaler:
1) Tættere samarbejde med tydelige fokuspunkter/værdier
• Ligeværdighed og lige anerkendelse af arbejdet i begge fora
• God balance mellem det spirituelle arbejde og det, der er bestemt af love og regler
• Klar kommunikation.
2) Fortsat adskillelse af Råd og Bestyrelse pga grundlæggende forskelle
• Kerneopgaverne:
o I Bestyrelsens er de regelbundne jf. lovgivning
o I Rådet er de tæt forbundet med vores kilde ”The International Council og the 13
Indigenous Grandmothers”. Dette Råd arbejder for at dele viden og visdom fra
oprindelige folk friholdt for juridiske begrænsninger. Man kan sige at Rådets arbejde på den måde er langt friere defineret.
• Deltagerne:
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o Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer for en aftalt periode på generalforsamlingen, som i traditionelle foreninger
o Rådet er selvsupplerende og dækker hele landet og kalder nye medlemmer ind
ved spirituel ceremoni. Medlemmerne kan sidde så længe de har energi, hjerte,
engagement og bidrager til at løse opgaverne.
3) Nyt visuelt udtryk
Vi har i øjeblikket en tegning af organisationen/bevægelsen, der viser hvordan vi startede. Her var Rådets arbejde udtrykt ved cirkler med kilden i centrum (den oprindelige
visdom) og ringe, der breder sig ud herfra startende med World Council (som siden er opløst) og derefter nationale Råd (som der pt kun er etableret i Danmark) og derefter de lokale Cirkler.
Bestyrelsen var illustreret som en firkantet kasse adskilt fra Rådet.
Det anbefales at Rådet og Bestyrelsen arbejder sammen om et nyt visuelt udtryk, som
viser hvor vi nu er, og som forhåbentlig kan fremlægges på Årsmøde 2020.
4) Ajourføring af beskrivelse af organisationen (Forretningsordenen)
Organisationsgruppen har gennemgået den nuværende beskrivelse og fremsender deres
forslag til ajourføring til Rådet og Bestyrelsen.
Konkrete tiltag
Rådet og Bestyrelsen har været orienteret om Organisationsgruppens anbefalinger. De har
ikke haft lejlighed til at drøfte dem i deres helhed, men har allerede besluttet at:
• Rådet og Bestyrelsen mødes hvert år i februar med fokus på koordinering af det nye
års aktiviteter og velsignelse af frøene, der blev skabt i det gamle år.

8. Aktiviteter i Danmark
Aktiviteterne har stor betydning som steder, hvor vi deler inspiration og viden – mødes på
tværs af Cirklerne – viser ansigtet udadtil – og i det hele taget styrker Grandmother-arbejdet. I 2018 var aktiviteterne været:
•

Messen ”Det Fælles Bedste” 10-13. maj, pænt besøg på standen og 20 deltagere til
Vand-ceremoni – arrangeret af Solstrålen Syd og folk fra Djursland-Cirklen

•

Naturmødet i Hirtshals 24. maj, 12 deltagere – arrangeret af Nordjyllands-Cirklerne med
Jane Folsted som drivkraft og Erena Rhöse som Rejsende Bedstemor (maori fra Aotearoa
(New Zealand) og nu bosat i Sverige)

•

Pilgrimsfærd til de gamle kraftsteder på Mols, 4-8. juli – 42 deltagere samt mange interesserede til afslutningsceremoni i Domen på Århus Havn – arrangeret af Rådet. Det var
så første gang, vores sommeraktivitet blev afholdt som vandre-retreat, men med de
mange positive tilbagemeldinger, bliver det nok ikke sidste gang, og vi har en ny vandreretreat på tegnebrættet for 2020
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•

Strandrensning v/ Djurslands-Cirklen – Cirklen rensede strand på Djursland og har beløbet i ”depot” i foreningen. De vil anvende pengene til en aktivitet i Grandmother-regi.

•

”Tilbage til den tidligste kristendom i Danmark” med tur til ”Danas Have” i Thy, 15. september – 14 deltagere – arrangeret af 3 medlemmer fra 3 Cirkler: Horsens, Månestråle
Midt og Limfjordens Døtre

•

Kiva-ceremoni i december – arrangeret af Rådet, måtte aflyses pga af for få deltagere

•

Deltagelse i ”Vandets Dag” 22. marts og ”Jordens Dag” 22. april som flere af Cirklerne
har gjort lokalt.

Udover de mange gode oplevelser, vi har haft, har 2018 også været et spændende år på den
måde at flere af aktiviteterne er sprunget ud som lokale initiativer.
”Det Fælles Bedste” og Naturmødet blev støttet økonomisk af Foreningen med henhv. markedsføringsmaterialer og betaling af rejse for en international Bedstemor – og turen til Danas Have opstod som idé på et Grandmother-møde i Nordjylland og blev gennemført som en
eftermiddagstur hvor der kom kvinder med fra fire Cirkler og hvor en af deltagerne så også
lige inviterede på suppe i sit sommerhus i nærheden!
Så selvom det er Rådet, der har ansvaret for at afholde aktiviteter, er det også dejligt at se,
at mange blomster blomstrer!

9. Internationale aktiviteter – Globalt
I 2018 var vi i New York igen - Vibe Maegaard og Vibeke Elizabeth Mygind som i de foregående 4 år og i år suppleret med nye kræfter ved Anette Petersen.
Formålet var igen i år at styrke netværket og deltage i årsmøder i FNs Kvindekommission,
hvor også de tilknyttede NGO’er mødes og afholder sessions. Desuden stod vi selv for 2
vandceremonier nær FN-bygningen.
Som noget nyt mødtes vi ”for os selv” for at fokusere på den internationale organisering.
Det blev til 3 dage i New Hampshire sammen med Chris McBeth (New Zealand), Barb Thorngren og Marion Dawn Skyweaver (USA). Desuden deltog 2 mænd: Vagn Mørch (Danmark) og
Bert Gunn (USA).
Desværre var der afbud fra flere af kvinderne i netværket, bl.a. Anele Heiges og Robin
Youngblood (USA) pga mega-snestorm, men de stødte til os i New York de sidste 5 dage.
Organisation og netværk
Her måtte vi konstatere at det stærke fokus, som vi har i Danmark, med at starte og støtte
Cirklerne, ikke er kommet rigtig i gang i andre lande. Vi oplever i USA og Canada at mange er
tilknyttet allerede etablerede Cirkler – hos de oprindelige folk inden for deres egne kulturer,
og derudover i NGO’er, hvoraf flere er tilknyttet FN’s Kvindeorganisation CSW: Commission
on the Status of Women.
I New Zealand er situationen lidt den samme, og her har vi kontakt til en enkelt gruppe, som
godt kan arbejde sammen om spirituelle aktiviteter, men hvor kulturelle forskelle danner
barriere for at starte deciderede Grandmother-cirkler.
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Vi har fortsat en rigtig god kontakt til flere af medlemmerne i det tidligere World Council –
især fra USA, Canada og Indien – og til kvinderne i NGO’erne, men det har mere karakter af
netværk end af decideret organisation.
Fra andre lande er kommet henvendelser om hjælp til opstart af Cirkler, men vi har måttet
konstatere, at der ikke har været kræfter og energi – og heller ikke økonomi – til at imødekomme ønskerne.
Som konsekvens heraf, besluttede vi i Danmark på Årsmødet 2018 fortsat at holde kontakt
med det globale netværk, men at flytte fokus til Norden og det øvrige Europa. Formålet er
stadig at sætte handling bag profetien om at ”When the Grandmothers speak, The Worlds
will heal”, nu med fokus på vores egne rødder som oprindeligt folk.
I 2019 har vi således ikke deltaget i aktiviteterne omkring CSW som ”Grandmothers Circle
the Earth Danmark”, men som privatperson tog Vibe Maegaard af sted og arrangerede sammen med nogle af de ”globale Grandmothers” en storytelling workshop med god tilslutning.

10. Internationale aktiviteter – Europa
Nordisk kontakt
Fra Rådets side har vi gennem efterhånden en del år haft kontakter i de nordiske lande. Kontakterne er typisk startet som private kontakter, men flere er efterhånden også blevet
”Grandmothers Circle the Earth – Danmark”-kontakter, og på den måde har vi mulighed for
også at lade medlemmerne få glæde af dette netværk.
Fra Danmark er vi tidligere blevet inviteret til Island for at starte Cirkel op der, og Cirklen,
som Jane Folsted og Anette Petersen startede op, er stadig aktiv.
I 2018 kom så invitation fra Sverige, hvor Jane og Anna Dorthe Berthelsen tog afsted og hjalp
Cirklen i gang.
Også Norge er interesseret, og her er de så langt at de ønsker at starte et nationalt Råd. En
af hovedkræfterne er Kjerstin Marakatt, som i 2017 stod for vores sommer-festival sammen
med Anette, og nu vil de to så igen arbejde sammen, nemlig om igangsætning af Grandmother-Råd i Norge, planlagt til april 2019.
Vi oplever det som meget glædeligt, at vi således kan være med til at inspirere og sprede
Grandmother-idéen og også helt konkret sætte nye aktiviteter i gang, og vi ser det som en
bekræftelse på kraften i Grandmother-arbejde med basis i Cirklerne.

Gathering i Holland – inviteret af Robin Youngblood fra det internationale GCE-netværk
I slutningen af august 2018 fik vi en invitation til ”Gathering of Indegenous Grandmothers
and Women of Europe” i Holland. Og så måtte vi ellers handle hurtigt for den blev afholdt
allerede 7. og 8. september. Heldigvis lykkedes det os at komme af sted, hvor Anna Dorthe
Berthelsen fra Limfjordens Døtre samt Vibe og Vibeke Elizabeth fra Rådet tog af sted.
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I samlingen deltog 30-40 kvinder, især fra Holland men også fra Tyskland, Skotland og USA.
Vi oplevede at vores bidrag med erfaringerne fra Danmark blev vel modtaget, og vi er også
blevet spurgt om vi vil dele Grandmother-sangen!
Vi har holdt kontakten til arrangørerne og arbejder på at få oversat de ”16 Guiding Principles”, som Holland arbejder efter, til dansk.
Som noget helt konkret blev vi inspireret til i vores præsentation også at sige vores alder, fødested og hvor vores forfædre- og -mødre kommer fra.
Der arbejdes på en gathering igen i 2019, formentlig i august. Se hele beretningen her.

International pulje: mulighed for tilskud til at deltage i Grandmother-samlinger ol
I 2019 har du som medlem af foreningen mulighed for tilskud til deltagelse i samlinger - især
i Norden og det øvrige Europa – i regi af "Grandmothers Circle the Earth" og lignende.
Bestyrelse og Råd deler relevante begivenheder på facebook og hjemmeside, og du er også
velkommen til selv at finde og dele begivenheder.
Betingelser for tilskud:
• Arrangøren og begivenheden har samme formål som “Grandmothers Circle the Earth”:
at tage vare på og med Moder Jord for de næste generationer
• Begivenheden foregår i Norden eller i det øvrige Europa, evt. i andre verdensdele
• Du laver en beskrivelse af begivenheden (kort men dækkende og gerne med kontaktpersoner) og fortæller hvad du synes, den kan inspirere os i Danmark til
• Når bevilling er givet, sender du/I senest 14 dage efter afslutning af begivenheden en
fortælling/beskrivelse af jeres oplevelser – gerne med billeder – til inspiration for andre
medlemmer af vores forening.
Ansøgning sendes til Bevillingsgruppen v/ forkvinde og kasserer i god tid og gerne 14 dage
før begivenheden starter.
Bevillingsgruppen vurderer ansøgningerne fra sag til sag og inddrager den øvrige Bestyrelse
og evt. også Rådet i tvivlstilfælde.
Der sættes ikke et max på tilskud pr. begivenhed.

2018 har været et godt og spændende år og bragt Grandmother-bevægelsen fremad, og det
har jo kun ladet sig gøre med det engagement og den store indsats, som er ydet fra alle.
Derfor vil jeg gerne slutte med en STOR TAK til Bestyrelsen og Rådet og alle jer medlemmer i
Cirklerne for at vi i fællesskab har skabt os et spændende og givende 2018, og for at vi har opnået de mål vi satte på Årsmødet i 2018.
Jeg ser frem til en lige så godt og spændende Årsmøde 2019, hvor vi sammen sætter kursen
for det nye år.
Vibeke Elizabeth Mygind
Woman with Ancestors Rising

