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Grandmothers Circle the Earth – Danmark
Forkvindens beretning

På generalforsamling søndag 11. april 2021 kl. 9.30 - online
Kære medlemmer
Her får I beretningen for ”Grandmothers Circle the Earth – Danmark” for år 2020.
Som noget nyt udsendes den i år af Bestyrelsen og Rådet i fællesskab – og som det har været før,
er beretning fra Formidlingsudvalget indarbejdet.
Beretningen holder fokus på forslaget til NY STRUKTUR, som Bestyrelsen og Rådet stiller i fællesskab, og den fortæller også om processen bagved. Da processen er fortsat helt op til nu, dækker
beretningen derfor også 2021.
Hele forslaget og det tilhørende forslag til vedtægter er udsendt sammen med denne beretning i
invitation til årsmødet med generalforsamling.
På generalforsamlingen gennemgår vi beretningen kort. Men læs gerne det hele og snak om det i
jeres Cirkler – og få gødet jorden godt, så vi sammen skaber et dejligt og frugtbart år 2021 i Grandmother-bevægelsen.
Beretningens fokuspunkter
1. Cirklerne – det bærende element i Grandmother-bevægelsen
• Nye mødeformer pga corona – vi deler erfaringer og inspirerer hinanden på facebook
• Ny formulering af Cirklens Etik – og vi samler op igen om et år …
2. Medlemmerne
• Fint medlemstal – tydelig persondata-politik (GDPR)
3. Formidling
• Øget aktivitet på hjemmeside og facebook
4. Aktiviteter i Danmark
• Også i en corona-tid – live og online
5. Internationale aktiviteter i Norden, Europa og resten af Verden
• I begrænset omfang, ja – men bevægelse er der
6. På vej mod NY STRUKTUR
• Vores nuværende organisering
• Baggrund og optakt
7. Bestyrelsen og Rådet, og Fakkelbærere nu
8. Forslag til NY STRUKTUR
• Hvad vil vi? Hvordan tænker vi at vi kan gøre det?
• Erfaringsopsamling frem mod generalforsamling 2022.
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1. Cirklerne – det bærende element i Grandmother-bevægelsen i Danmark
Cirklerne er jo det bærende element i vores organisation/bevægelse og med udgangen af
2020 var vi:
• Bornholm
• Sjælland:
▪ Ildfruerne (København
▪ Dryaderne (København) – på pause
▪ Nordsjælland
▪ Tryggevælde (Stevns)
▪ Sydhavs-Cirklen (Falster)
▪ Diserne (Vestsjælland)
• Fyn
▪ Odense
▪ Sydfyn
▪ Langeland (går aktiv igen, når vi må mødes live)
• Syd- og Midtjylland:
▪ Solstrålen Syd (Billund, Sdr. Omme, Brædstrup, Kolding, Vejle, Vejen)
▪ Horsens Cirklen (Horsens-Brædstrup-Århus-Juelsminde)
▪ Månestråle Midt (Århus-Hou)
▪ Samsø
▪ Djursland
• Nordjylland:
▪ Limfjordens Døtre
▪ Nordlyset.
Udover disse 17 Cirkler, som er lokalt forankrede, er vi også ”De Norrøne Bedstemødre”
med medlemmer fra hele landet.
På Island og i Norge har vi også startet Cirkler op – de kører meget selvstændigt, men med
en vis kontakt til os i Danmark. Se alle Cirklerne og deres kontaktpersoner her.
Der har været interesse i områderne Fredericia, Århus, og Randers, men ingen konkrete
tiltag endnu. Vi håber at en ny Cirkel er på vej i Roskilde, hvor der har været afholdt 2
inspirationsmøder.
På generalforsamlingen i 2020 kom der tilbud fra et menigt medlem om at træde ind ved
start af nye Cirkler for at bakke op om dette vigtige arbejde – fx ved i starten at gå med som
”føl”.
Coronaen har begrænset os i at mødes ”som vi plejer” har også skærpet kreativiteten –
”hvor der er vilje, er der vej!”
Og Cirklerne har fundet deres vej med flere udendørsmøder – online-møder og kombinationer, hvor man er mødtes online – har slukket skærmene og lavet ceremoni ”hvor man nu er”
ud fra mødeledernes oplæg – og så har mødtes online igen og delt oplevelser frem mod fælles afslutning.
Dejligt at opleve, hvordan I i Cirklerne har arbejdet med formen – også selvom det ikke altid
har været lige let.
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Cirklernes møder er som udgangspunkt åbne eller i perioder åbne, og derfor opfordres
Cirklerne til at lægge deres møder på facebook og på hjemmesidens kalender. Send tid,
sted, kontakt og program til Dorte Bugge dortebugge@gmail.com, så sørger hun for at få
info på hjemmesiden.
I løbet af 2020 har mange Cirkler delt deres erfaringer i facebook-gruppen Grandmothers Circle – gruppefællesskab til inspiration, der også er åben for andre end foreningens medlemmer. Det håber vi, at I vil fortsætte med – og at flere bliver aktive her, så vi
styrker inspirationen.
Cirklens Etik – ny version
I 2020 har vi afprøvet en ny version af ”Cirklens Etik”. Den formulering, der blev vedtaget i
2019, viste sig ikke at fungere så godt, men den har givet input til en ny version, som netop
er blevet færdig. Den er på vej til hjemmesiden og bliver præsenteret på Årsmødet – både
lørdag og søndag.
Vi vil gerne dele Cirklernes konkrete erfaringer med ”Cirklens Etik” for gensidig glæde og
gavn – og når vi ikke så meget på årsmødet, har vi et helt år til et inden vi igen samler op på
erfaringerne i 2022.

2. Medlemmerne
Vi sluttede 2020 med 196 medlemmer, så trods coronaen har medlemmerne holdt ved og
flere er kommet til, så vi er lykkedes med at fastholde det fine medlemstal fra 2019 (182).
Det år satte vi et mål på 200 medlemmer, så lad os se om vi når det her i 2021 – det tegner
godt med 183 medlemmer allerede nu
.
I 2020 har resursevogterne Edna og Mona sammen med Fakkelbærerne ude i Cirklerne fortsat det gode arbejde med at bringe os ajour med medlemslisterne, så vi har overblik over
hvem der med i hvilke Cirkler.
Alt i alt betyder det, at medlemslisten nu både er aktuel og et godt redskab for både Fakkelbærerne, de lokale rådsmedlemmer og Bestyrelsen. Alle, der hidtil har været registreret som
medlemmer, men som ikke har betalt kontingent, er dog ikke blevet ladt i stikken, men har
fået tilbud om at tilmelde sig vores nyhedsbrev.
Vores håndtering af GDPR (reglerne om persondata-beskyttelse) tog vi op igen i 2020 på initiativ af Margrethe Basse (sekretær 2019-20). De er nu gennemarbejdet af webmaster Jesper sammen med Charlotte og ligger her på hjemmesiden
For nogle af vores medlemmer har det stor betydning, mens det nok ikke ligger øverst i
bevidstheden hos alle. Her kan vi så lade tankerne gå til ønsket om en klar og gennemskuelig
struktur – med ”Yggdrasils Ask med de krystalklare rødder”.
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3. Formidling via hjemmeside, nyhedsmails og facebook
Formidlingsudvalget blev i 2020 et tværgående udvalg med repræsentation fra både Bestyrelse, Råd og menige medlemmer. Det har fungerer godt, at vi har anskuet formidlingen fra
alle vinkler, og at vi har sat mere fokus på at fortælle om vores aktiviteter – fx tiltagene for
at udbrede ceremonier og sange.
Medlemmer har siden GF 2020 været:
• Charlotte Jans som tovholder (samt nyhedsmails og kontakt- og personoplysninger
på hjemmeside – fra Bestyrelsen),
• Vibeke Elizabeth Mygind og Karin Schou (øvrig hjemmeside som henhv. administrator og redaktør fra henhv. Bestyrelse og Råd),
• Trine Andersen som repræsentant for de menige medlemmer (facebook-side og inspirationsgruppe – fra Horsens Cirklen),
• Birthe Avahhart (facebook intern gruppe, se mere nedenfor – fra Rådet).
Siden 2019 har Jesper Nymann været tilknyttet som webmaster og support på facebook.
Medlemmerne vælges på generalforsamlingen og flere kan træde ind i løbet at året på opfordring eller på eget initiativ. Også her er der plads til flere hjælpende hænder, så lad os
høre fra jer
.
Hjemmesiden (http://grandmothersdanmark.dk) opdateres løbende, også med info om Bestyrelse, Råd og Fakkelbærere (så her kan I altid finde navne, mail og tlf.numre.
Alle Cirkler opfordres til at lægge deres åbne møder ind i kalenderen – se afsnit 1.
Med ”translate”-knappen tilgodeser vi udenlandske besøgende.
Håndbogen med * Vision-Mission * Cirkelarbejdet * Ceremonier og Sange * Organiseringen
* International kontakt kom på hjemmesiden i november. Den har været længe undervejs
og blev også efterlyst af flere medlemmer på generalforsamling i oktober 2020.
Vi er på vej med et nyt menupunkt ”Sange, vi elsker at synge”, da vi nu har så mange indspilninger fra de syngende Bedstemødre i Nordjylland. Lidt endnu er de under ”Ceremonier”, så
hermed en opfordring til både at lytte til dem og bruge dem i Cirklerne sammen med sangbogen.
Det er vigtigt, at siden er opbygget, så den er nem at læse på mobilen – dette bliver fremover væsentligt for at siden kommer højt op på resultatlisten, når folk søger på Google.
Nyhedsbrevene er udsendt: januar, maj og september og december 2020 og det næste følger i marts 2021.
Antal abonnenter er steget fra 740 til 770 i løbet af 2020.
40-45 % åbner nyhedsmailen (dvs. ca. 300), 15% klikker på et link i nyhedsmailen (100).
38 % anvender computer / 53 % anvender mobil / 15 % tablet.
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Facebook siden (Grandmothers Circle the Earth – Danmark) har 1719 følgere, en stigning på
ca 150 på et år.
”Synes godt om” er 1674, altså med godt 130 ift 2020, ovenpå en stigning på godt 100 fra
2019 til 2020.
Facebook gruppen (Grandmothers Circle – gruppefællesskab til inspiration) er vokset til 933,
altså med 50 følgere siden oktober 2020 (og i 2019: 781 medlemmer).
Herudover har mange Cirkler også deres egen lukkede facebook-gruppe.
Det er altid inspirerende, når Cirklerne også lægger deres møder på facebook og efterfølgende fortæller om deres aktiviteter, og det har været dejligt at se, at der kommer flere og
flere beretninger i ord og billeder. Lad os forsat inspirere hinanden
.
På forslag fra Birthe og Mia Maria (Nordjylland) besluttede generalforsamlingen i 2020
at oprettet en ny facebook-gruppe GCE – Intern kun for foreningens medlemmer.
Gruppen, der nu har 72 medlemmer, kom for alvor i gang i starten af februar.
Den har til formål at værne om intimiteten, og skabe et trygt rum til direkte kommunikation alle medlemmer imellem, og her tænker vi, at medlemmerne fx kan:
• dele nogle af de dybere åndelige oplevelser fra møder og ceremonier
• drøfte interne anliggender i foreningen, eksempelvis erfaringer med brug af ”Cirklens
Etik” og tanker om ny struktur
• og også bruges rent praktisk mht samkørsel til arrangementer ol.
Udadvendt aktivitet og øget synlighed blev der stillet forslag om på generalforsamlingen
oktober 2020 fra Boliana, Ildfruerne og Pia, Diserne. I januar 2021 mødtes forslagsstillerne
og Vibe, Zeleste og Vibeke Elizabeth og der var enighed om:
• at nedsætte en ad hoc gruppe, som skal arbejde videre med emnet, og
• at de der stiller forslag om en aktivitet, er dem der er aktive og står forrest i en sådan aktivistgruppe af Bedstemødre.
Pia havde et ønske om at, Grandmothers Circle The Earth Danmark som bevægelse:
• træder mere synligt frem i offentligheden
• ikke er lukkede omkring os selv, så det blot var vores egne børnebørn der kendte til
Grandmothers, men bredere ud i den danske befolkning og gerne internationalt.
Hun gav udtryk for at det var vigtigt at offentligheden blev opmærksomme på at:
• vi er vise kvinder og at ældre ikke blev set på som ’Ældrebyrden’ men som et aktiv for
Danmark.
Vi aftalte at arbejde videre med emnet og tage det op til Årsmødet eller senere.
Så alt i alt kan vi være godt tilfredse med aktiviteten – både at mange medlemmer bidrager
og at benyttelsen stiger pænt
.
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4. 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 2020 har vi haft disse aktiviteter, som også har været omtalt i nyhedsbrevene:
•

4 online-møder i "Gathering of Indigenous Grandmothers of Europe" i maj: deling af
oplevelser og sange med relation til vores europæiske rødder v/ bla. Anette, Vibeke
Elizabeth og Kjerstin samt 1 i december, hvor Vibe deltog. Zeleste er med, når vi når
længere hen

•

4. juli vandringer for at holde flammen vedlige, da vandre-retreaten 2020 udsættes.
10 Cirkler deltog på forskellig vis: ude og inde – sammen og hver for sig

•

Sejd-aktiviteter på Yxengård, Hirtshals v/ Nordlyset i august 2020, 16 deltagere

•

Vintersolhverv – fejring ”sammen hver for sig”, december 2020. Lokalt deltog medlemmer fra 6 Cirkler

•

Medlemsmøder på Zoom om ny struktur, marts 2021. I alt 3 møder arrangeret af Bestyrelsen og Rådet med deltagelse af 26 medlemmer (heraf 9 fra Bestyrelse og Råd) –
12 Cirkler var repræsenteret. Desuden arrangerede Elf og Elisabeth om deres tanker.

Planlægning af aktiviteter i 2021 er gået i gang.
Desværre må vi igen aflyse den planlagte vandre-retreat på Djursland, men håber at kunne
mødes denne sommer til retreat i Stampen ved Randers (8. -11. juli) og Vandredag med fokus på Lyset (10. juli).

5. Internationale aktiviteter
Vi sætter fokus på vores nordiske og øvrige europæiske rødder samtidig med at vi er del af
et internationalt netværk.
Europæiske kontakt
I 2020 var planlagt en spændende international gathering i Holland, som desværre blev corona-aflyst. I stedet inviterede hollænderne mange af kvinderne fra netværket til at holde
kontakten på digital vis og til at stå for live-streaming hvor europæiske Bedstemødre delte
ceremonier og viden.
Fra Danmark sagde Anette og Vibeke Elizabeth tak for invitationen sammen med bla. Kjerstin fra Det norske Råd og medvirkede i 4 online-gatherings i foråret. I efteråret har Vibe deltaget i 1 og Zeleste vil deltage i det nye år.
De hollandske kvinder er tilknyttet organisationen Four Worlds Europe og har tilbudt Vibeke
Elizabeth plads i et Preparing Council, der skal forberede et Council of European Indigenous
Women. Hun har dog takket nej, da organisationens grundlag på mange måder er meget anderledes end principperne og værdierne i Cirkelstrukturen.
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Og det globale
Vi er stadig en del af et internationalt netværk, men den globale grandmother-organisation,
som vi har arbejdet på at få op at stå, har i dag karakter af et netværk.
Vibeke Elizabeth har medvirket i februars Ho’oponopono-måned (med udgangspunkt i de
gamle hawaii-anske healingstraditioner) arrangeret af Robin Youngblood, som sammen med
Susan Stanton (begge USA) havde visionen om Grandmothers Circle the Earth som en bevægelse af ”Circles upon Circles upon Circles”.
International pulje: mulighed for tilskud til at deltage i Grandmother-samlinger ol
Som medlem af foreningen har du mulighed for tilskud til deltagelse i samlinger - især i Norden og det øvrige Europa – i regi af "Grandmothers Circle the Earth" og lignende aktiviteter
med samme formål som vores. Så vi glæder os til at grænserne åbnes igen
Betingelser for tilskud, se her. Generalforsamlingen 2020 besluttede at fortsætte ordningen,
og hvis vi fortsætter på dette års generalforsamling, så har vi endnu mere at glæde os til, når
både vi og andre lande genåbner.

6. På vej mod forslag til NY STRUKTUR
Året 2020 har været et skelsættende år for Bestyrelsen og Rådet i Grandmother-bevægelsen
her i Danmark, og det har ført frem til meget rørelse begge steder, men også til det fælles
forslag om ny struktur.
I afsnittet fokuserer vi på aktiviteterne efter generalforsamlingen den 4. oktober 2020.
Den del af 2020 som vedrører perioden frem til 4. oktober er beskrevet i beretningen for
2020, som I kan se her.
Baggrund for forslaget til ny struktur
Her bliver sat fokus på især 1) beslutningen fra generalforsamlingen 2019 om øget kommunikation mellem Bestyrelse og Råd – og Fakkelbærere, og 2) den proces Bestyrelsen og Rådet har været gennem siden sommeren 2020 og frem til nu.
I 2019 vedtog generalforsamlingen:
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Beslutningen førte i løbet af 2019 til at tegne organisationen som ”Sommerfuglen” hvor Bestyrelsen og Rådet varetog hver deres kerne opgaverne i vingerne og samarbejdede og opgaverne i kroppen. Den blev rentegnet med små ændringer i 2020.

Sommerfuglen afløste den første tegning fra 2013, hvor Bestyrelsen og Rådet var adskilte:
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I 2019 mødtes Bestyrelsen og Rådet i november og besluttede for at styrke kommunikationen at oprette en facebook-gruppe fælles for Bestyrelse, Råd og Fakkelbærere. Denne
gruppe har dog ikke haft nævneværdig betydning for kommunikationen, da en del medlemmer ikke tilsluttede sig gruppen.

I 2020 besluttede vi at mødes igen og denne gang over en weekend. Mødet blev forberedt af
en tværgående arbejdsgruppe med Inger og Vibe fra Rådet og Edna og Vibeke Elizabeth fra
Bestyrelsen. En af vores medlemmer – Hanne Christensen fra Tryggevælde-Cirklen på Stevns
– havde tilbudt sig som facilitator på vores proces ud fra med sin erfaring med organisationsudvikling og med ”Livstræet” som centralt motiv.
Planlægningsgruppen og Hanne nåede langt sammen, men da Hanne meldte ud, at hun
kunne se, at det var noget andet, vi havde brug for, valgte vi en organisationsopstilling med
Birthe Hyldborg som konsulent.
I november gennemførte vi organisationsopstillingen med overskriften ”Samklang og sammenhængskraft” – en meget smuk og givende proces og oplevelse.
Vi fik hjælp fra kraftfulde energier og oplevede en stor fælles kærlighed til Grandmotherarbejdet
Samtidig så vi desværre også at vi som gruppe var fragmenteret, at vi ikke udgjorde en
harmonisk helhed – men fik også et stærkt billede på, at nye frø er klar til at blive sat.
Vi fik øjnene åbnet for vores forskelligheder og fik også stærke og brugbare budskaber og
indsigter:
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•

Vores orden og vanskeligheder med at tage ledelse. ”En cirkel er et smukt billede på
helhed og balance. Men hvem træder frem og tager ledelse i jeres arbejde?” Dette blev
vi spurgt om og havde svært ved at svare på, men vi nåede frem til ønsket om:
 ”En forenklet organisation med klare mål”.

•

Vi fik vigtige budskaber om at:
 Bestyrelse og Råd har brug for både krop og ånd og forbindelsen mellem dem, og
 Missionen – måderne vi vil handle på ud fra vores vision – har brug for at komme
ind i midten, i fokus.

•

Vores kommunikation har været besværliggjort af at vi har mødtes hver for sig som Bestyrelse og Råd. Her ønsker vi os
 Mere kommunikation i fastlagte rammer og klarhed i tale og udtryk.

•

Vores skæbne – hvad er vores ophav?
Vi har modtaget visioner fra de rejsende Bedstemødre, der bragte Grandmother-bevægelsen til Danmark via Helle Hestbjerg, der sammen med andre stærke kvinder fik bevægelsen/organisationen i gang. Bedstemødrene pointerede, at vi jo ikke er hverken indianere eller andre oprindelige folk rundt omkring fra kloden – fint vi bliver inspireret, men:
 Vores opgave er at finde vores egne nordiske rødder.
Her har vi har også selv modtaget visioner for arbejdet. Ved Rådets start i 2012 kom
”Yggdrasils Ask med de krystalklare rødder” igennem til Vibeke Elizabeth, som vi tolkede som budskabet om at kommunikere ”krystalklart”.

Langfredag 2020 kom ”Cirkel-visionen” til Edna med budskabet om at danne ”Cirkler på
Cirkler på Cirkler” – ”det er sådan vi kommer videre i Grandmothers” – en vision som
svarede helt til den vision, som Susan Stanton (den ene af de to initiativtagere til Grandmothers Circle the Earth) overbragte om ”Circles upon Circles upon Circles”.
Ud over disse ophav, har vi jo også hver især vores egne ophav i de generationer, der er
gået før os, og som vi også ønsker at ære.
Vi fik øjnene op for den energetiske påvirkning fra det internationale GCE, hvor det ikke
er lykkedes at opbygge en organisation eller en struktur. GCE er blevet til et netværk af
enkeltpersoner, som vi kan holde kontakt til på ”enkelt-kvinde-niveau”.
Vi indså, at vi hver især har lagt forskellig vægt på de visioner, der gennem årene er kommet til os, og efterfølgende nåede vi frem til at:
 Vi vil arbejde med disse visioner i vores samlede Grandmother-organisation, fx på
online-møder at fortælle om både visionerne og profetien ”When the Grandmothers speak, the World will heal”
 Få næring fra visionerne til at handle noget ud i praksis.
Disse zoom-møder ligger stadig som et ønske, men vi oplevede efterfølgende, at en ny
struktur måtte på plads først.
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Konkrete tiltag til samarbejde – december 2020
Da vi nåede hertil, måtte vi desværre konstatere store vanskeligheder. Forslag om tværgående arbejdsgrupper om fællesopgaverne i ”Sommerfuglen” med medlemmer fra både Bestyrelsen og Rådet, blev afvist, og vi kom ikke op med andre forslag.
Planlægningsgruppen trådte sammen igen og foreslog på baggrund af indsigter, budskaber
og vores ønsker fra organisationsopstillingen, at:
1) ”Vores ophav”
o Vi anerkender alle de ophav, der har bidraget til at ”Grandmothers Circle the Earth –
Danmark” er hvor vi er i dag. Både de, der er kommet til os:
• fra andre kulturer og andre lande
• de, der er kommet til os i den danske organisation i dens levetid
• gennem de personer, vi er.
2) Klar og tydelig organisation og ledelse – fælleshed om:
o Organisationen fungerer efter bestemmelser om foreninger
o Bestyrelse og Råd ser sig som 1 Cirkel, samtidig med at begge bevares som nu
o Bestyrelse og Råd mødes oftere, på Zoom og live
o Bestyrelse og Råd samarbejder i tværgående arbejdsgrupper
o Involvering af medlemmerne prioriteres
o Spiritualitet integreres i alle led.

3) Konkrete initiativer - tværgående arbejdsgrupper, ”arbejdscirkler”, som:
o Har en opgave fra sommerfuglen – kerne- eller fællesopgave – som beskrives kort
o har 5-6 medlemmer med interesse, kompetencer og tid, og som forpligter sig til møder og opgaver mellem møder
o er tværgående: der er medlemmer fra både Bestyrelse og Råd
o har en tovholder, som sikrer kommunikationen mellem gruppen og Bestyrelse-Råd
o tilknytter en ”arbejdscirkel”, som arbejder i praksis og detaljeret med opgaven, og
hvor menige medlemmer kan tilknyttes.
o Koordinering mellem tovholderne sker i den samlede Bestyrelses-Råds-Cirkel.
Vi erkender, at dette kan være tungt, men ser det som en nødvendighed, for både at
udveksle informationer og tage beslutninger, og især for skabe en fælles ”samklangskultur”. Hen ad vejen kan dette forum forenkles.
Vi fravalgte både at køre videre med et Råd med en ”proforma-forening” (som ved starten i
2013) og at nedlægge foreningen (som vi så som den mest enkle og transparente måde at
håndtere personoplysninger og økonomi på).
Oplægget affødte megen rørelse – især i Rådet – og 4 rådsmedlemmer trak sig.
Det planlagte fællesmøde i december blev rykket til 15. januar, hvor vi tog afsæt i ovenstående oplæg. Vi fulgte det på alle områder undtagen et, nemlig at vi ville give plads til en ny
fælles Bestyrelses-Råds-Cirkel i midten:
o Bestyrelse og Råd ser sig som 1 Cirkel og arbejder hen mod at skabe et nyt fælles organ
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Siden da har vi – ikke at det har været nemt og enkelt, men vi har gjort det – arbejdet hen
mod det forslag til ny struktur, som I nu har fået i sin endelige form. Vi takker for input til vores første forslag, og glæder os til at drøfte det endelige forslag på medlemsmøde 16. marts,
på årsmødet 10. april, og så ser vi frem til konstruktive snakker på generalforsamlingen
.

7. Bestyrelsen, Rådet og Fakkelbærerne – her er vi nu
Vores samlede opgaver er tegnet op i ”Sommerfuglen” og uddybet i organisationsbeskrivelsen her.
Vi har varetaget opgaverne som beskrevet tidligere i beretningen i ft., men som det nok
fremgår af har vores fokus siden sidste generalforsamling 4. oktober været på organisationen og arbejdet med forslag til ny struktur.
Bestyrelsen
Siden generalforsamlingen den 4. oktober har Bestyrelsen bestået af:
• Forkvinde: Vibeke Elizabeth Mygind (genvalg 2020)
• Kasserer: Edna Pedersen (valgt 2019) – suppleant Mona Toksvig (valgt 2020)
• Sekretær: Lisbeth Bidstrup (valgt 2020)
• Menigt medlem med fokus på formidling: Charlotte Jans (genvalg 2020)
• Intern revisor: Marianne W. Schmidt.
Bestyrelsen fortsatte det gode samarbejde fra den foregående periode, og de nye medlemmer – Lisbeth og Mona – er hurtigt kommet ind i arbejdet. Se mere om Bestyrelsen her.
Rådet
I Rådet sidder (indtrædelsesår i parentes):
• Birthe Avahhart (2020)
• Inger Slots (2012)
• Karin Schou (2019)
• Vibe Maegaard Mørch Sørensen (2012)
• Zeleste Auroa Jørgensen (2012).
Se mere om rådskvinderne her.
I løbet af 2020 har Rådet desværre måttet sige farvel til Vibeke Elizabeth Mygind, Edna Pedersen og Anette Petersen.
I 2020 trådte Malene Rose og Anne Klüwer ind, men de har desværre forladt Rådet igen, og i
2021 forlod Birgitte Lisbygd og Helle Hestbjerg også Rådet.
De har alle fået stor tak for deres store indsats og engagement og heldigvis fortsætter alle
undtagen Anne i ”deres” lokale Cirkler.
Fakkelbærerne - bindeled mellem Cirklerne og henhv. Rådet og Bestyrelsen
Rigtig mange Cirkler har nu valgt en Fakkelbærer, så vi nu er:
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* Hanne Hansen * Elisabeth Dyrmose * Wenche Nordberg * Malene Rose * Sara Elena Krogh
* Vivian Marcussen * Merete Falkner * Jeanette Jensen * Lisbeth Bidstrup * Lise Westergaard * Kirsten Larsen * Solveig Maria Radut * Mia Maria Børresen Hanmer.
Fakkelbærernes vigtigste opgave er at sikre at Cirklen fordyber sig i og praktiserer ”Cirklens
Etik” og i rammen for Cirkel-arbejdet (er på hjemmesiden).
De vælges af Cirklerne for 1 år ad gangen (med mulighed for forlængelse) og er bindeled
mellem Cirklen og Rådet om cirkelarbejdet, samt bindeled mellem Cirklen og Bestyrelsen om
medlemsoplysninger, som beskrevet under ”Medlemmer”. Se mere her.
8. Forslag til NY STRUKTUR fra Bestyrelsen og Rådet
NB: se den fulde beskrivelse af forslaget og forslag til vedtægter i separate mails.
Opsamling på hvorfor / baggrund:
•

Det er svært at forstå og forklare strukturen med adskilt Råd og Bestyrelse

•

Rådet har ikke taget ejerskab til ”Sommerfuglen” som illustrerer at Bestyrelse og
Råd har hver deres kerneopgaver (i vingerne) og at de har en lang række fælles opgaver (i kroppen). Dette er heller ikke blevet italesat

•

Vi er ikke lykkedes med at efterleve generalforsamlingsbeslutningen fra 2019 om
øget kommunikation mellem Bestyrelse og Råd og også Fakkelbærere.

•

Men da vi alle i Bestyrelse og Råd har et stort og bankende hjerte for idéen og
ånden i Grandmother-arbejdet – for Cirkel-arbejdet – for Cirklens Etik – og ikke
mindst for profetierne (med forskellig vægtning) – så er der håb

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.

Vi vil arbejde i Cirkler på Cirkler på Cirkler – få næring fra visionen til at handle i praksis
Hvordan tror vi, at det kan føres ud i livet – så vi fra Bestyrelse og Råd har hjertet med i?
•

I Bestyrelsen og Rådet oplever vi ikke at vi er mere værd end alle andre medlemmer,
men i og med at vi har sagt ja til at gøre et stykke arbejde i henhv. Bestyrelse og Råd
(og flere har jo siddet i begge fora i flere år), så føler vi også en forpligtelse til at bære
bevægelsen videre på en måde, som vi kan stå inde for.

•

Processen har været svær for mange af os,
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o for nogen adskillelse i ”spirituelt” og ”praktisk”
o for nogen at vi giver afkald på poster som vi er glade for
o for nogen sorg over at de smukke principper og idealer ikke kunne bære os igennem forskellighederne
o og fordi vi har sagt farvel til kvinder – der lige som os, der er blevet – brænder for
Grandmother-idéen og ånden.
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.

Som forening – en enkel ramme, som er velkendt for os i DK – apropos vores egen kultur
• Lad os fylde rammen ud med egne værdier – og ikke lade os begrænse af hvad andre
gør, som virker uhensigtsmæssigt
• Lad os udvikle den i det nye år og tilpasse/ændre den ud fra de erfaringer, vi gør os.
Forslag til ny struktur – kort fortalt
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•

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 ”Cirklerpå-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.

Tak til jer der var med på zoom-møderne 3. og 5. marts, hvor jeres input gav inspiration
til tilretning af vores forslag, som ovenstående er et udpluk af.
Vi inviterer til endnu et Zoom-møde tirsdag 16. marts kl. 19-20.30, hvor vi sætter fokus på
dette forslag i sin endelige form, da flere brændte inde med spørgsmål på de første møder.
Jeg vil slutte med en STOR TAK til Bestyrelsen, Rådet og Fakkelbærerne og alle jer i Cirklerne
for at vi i fællesskab har skabt os endnu et frugtbart år.
2020 har på en og samme tid har givet os store udfordringer og nye muligheder - både på det
personlige plan og i vores Grandmother-fællesskab.
Nu ser vi fra Bestyrelsen og Rådet frem til et godt og spændende Årsmøde 2021, hvor vi sammen sætter kursen for det nye år – til gavn og glæde for Moder Jord og de kommende generationer!
På vegne af Bestyrelsen og Rådet
Vibeke Elizabeth Mygind – Woman with Ancestors Rising
forkvinde

