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For fællesskab – sammenhængskraft – integreret spiritualitet i alle led i Grandmother-bevægelsen,
vedtog generalforsamlingen 2021 Cirkelstrukturen
som overgang til en organisering, hvor de lokale Cirkler står tydeligere frem

Vores overordnede mål
Vi er her alle for at tjene Højere Formål. Med Hopi-profetien ”When the Grandmothers speak, the
World will heal” og med inspiration fra Elders udefra og vise kvinder herhjemmefra, ser vi disse som
vores overordnede mål:
•

At tage vare på Moder Jord for de næste generationer

•

At styrke de lokale Cirkler og hjælpe nye i gang, hvor vi som kvinder står i vores egen kraft

•

Øget medlemsinvolvering, hvor vi udvikler Grandmother-bevægelsen sammen.

Hvordan vil vi gøre det – med hvilke værdier – og på hvilke måder
•

•
•

Vi arbejder spirituelt i alle led med:
 Ligeværdighed og mangfoldighed
 Fællesskab, involvering og lydhørhed
 Klar organisation og kommunikation – enkelhed – transparens
 Overblik og handlekraft
 Fleksibilitet og udvikling
Vi efterlever Cirklens Etik i ord og i handling i alt, hvad vi foretager os
Vi skaber stærke relationer, som hjælper os til at stå i egen kraft

• Vi bruger bøn, ceremoni, Medicinhjulet, Årshjulet og andre spirituelle tilgange.
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Cirkel-strukturen – kort fortalt
•

Vi er en bevægelse, der er organiseret som forening, og vi udfylder denne ramme med vores mål og
værdier

•

Vores spirituelle grundlag er Hopi-profetien, Cirklens Etik samt visionerne om ”Cirkler-på-Cirkler-på
Cirkler” og ”Yggdrasils Ask med de krystalklare rødder”, og vi ærer alle vores ophav

•

GCE-DK ledes af Fællescirklen. Den består af 6 Cirkelholdere og 2 Medhjælpere, som
medlemmerne vælger på generalforsamlingen. Alle medlemmer kan stille op til valg

•

Hver Cirkelholder varetager en temacirkel med en eller flere undercirkler, hvor alle medlemmer kan
melde sig til at deltage aktivt

•

Alle Cirkler er forbundet med hinanden som det falder naturligt: Cirkler på Cirkler på Cirkler …

•

Vi er alle lige værdige og lige gyldige uanset hvor i bevægelsen, vi befinder os, og uanset hvilken
post, vi varetager

•

Vi støtter hinanden ved at arbejde sammen ”2&2” – makkerskabet kan skifte med opgaven

•

Vi samarbejder internationalt med andre Grandmother-bevægelser og bevægelser, der har samme
sigte som os.

Uddybning
•

Fællescirklen består af Cirkelholdere – er i god kontakt og spiller sammen med de lokale Cirkler
o Fællescirklen svarer til en bestyrelse jf. regler om foreningsregistrering i CVR og jf. krav fra bank
og MobilePay om at en bestyrelse tegnes af minimum forkvinde og kasserer
o Fællescirklen mødes minimum 4 gange årligt, heraf minimum 1 gang med repræsentanter for de
lokale Cirkler til rådslagning om aktiviteter og overordnede forhold.

•

Temacirklerne holdes af hver sin Cirkelholder
o Deltagerne er medlemmer, der har lyst til opgaverne og som forpligter sig til at medvirke aktivt
o Cirkelholderen sætter sammen med deltagerne intentionen for temacirklen og sammen
beskriver de opgaverne
o Blandt deltagerne finder Cirkelholderen sin Medhjælper. Sammen holder de overblikket,
informerer og koordinerer i temacirklen - mellem den og Fællescirklen - og med den samlede
medlemscirkel
o Temacirklen kan løbende etablere undercirkler som den ønsker.

•

Samarbejdet i alle Fælles-, tema- og undercirkler er et fælles anliggende baseret på vores mål og
værdier og Cirkelholderen har det overordnede ansvar
o I Fællescirklen træffer Cirkelholderne de overordnede beslutninger – vi tilstræber konsensus
o Mindre vidtrækkende beslutninger tager den pågældende Cirkelholder sammen med
medlemmerne i den temacirkel, som hun holder
o Alle Cirkelholdere har ansvar for at der skrives referat af beslutninger vedr. deres opgaver, og
at de arkiveres på den aftalte platform.

•

Cirkelstrukturen er en overgang til organisering, hvor de lokale Cirkler står tydeligere frem.
Den tages derfor op igen på generalforsamling 2022.

