SOMMERFESTIVAL I DET SYDFYNSKE

Vi i Grandmothers Circle The Earth, Danmark glæder os til at
møde jer alle og indvie vores sommerfestival på Sydfyn hos
Birgith på Søbovej 8, 5672 Broby:
søndag d. 26. juni kl. 12 – onsdag d. 29. juni kl. 12
Vi vil arbejde med vores feminine og maskuline energi og
forbinde os til træerne. Vi vil følge vores rødder, hvor de
stammer fra og hvordan vi fylder kronen op, så vi kan
forbinde os med omverdenen og udbrede og udleve
grandmotherbevægelsen.
”Vær hilset, skovens frue, lad mig skovens skønhed skue”

På festivalen bliver vi delt op i stammer, som bliver vores
cirkler. Her kan vi dele vores oplevelser med hinanden. Vi skal
synge, danse og mærke magisk stille stemning.
Der vil være få praktiske opgaver, da maden bliver tilberedt
til os. Hver morgen smører vi madpakker til frokost.
Du Skal selv have service og viskestykke med, og du vasker op
efter dig selv.
Der er en fin teltplads, hvor du kan slå dit eget telt op, men
der er også et lille shelter og en del indendørs sovepladser.
Senge, madrasser og gulvplads. Desuden er der gode
muligheder for at trække ind, hvis vejret ikke er med os.
Søndag byder vi velkommen, indretter os og samles i
Fællescirkel. Vi vil arbejde med vores rødder, synge og danse
om bålet.
Mandag går vi over til Mayi, gennem skov og over højdedrag.
Her kontakter vi jorden vi går på og træerne vi kommer forbi.
Hos Mayi vil der være ceremonier i naturen på hendes skønne
sted.
Tirsdag er vi hjemme om formiddagen. Her ser vi på vores
feminine og maskuline sider, og hvad vi giver til hinanden. Om
eftermiddagen tager vi ud til skov og strand, hvor der er
mulighed for at fordøje alle vores indtryk og samles i vores
stammer.
Onsdag pakker vi sammen og rydder op.
Vi slutter Festivalen i Fællescirkel og tager afsked med stedet
og hinanden.
Ved ankomst og afrejse vil der være mulighed for at blive
hentet og bragt til bussen i V. Hæsinge. Bus 111 kører fra
Odense. Vi finder et fælles tidspunkt ved tilmelding.
Pris for medlemmer: 1.600 kr, pris for ikke-medlemmer 1.900
kr.

Tilmelding senest d. 13. maj til lisbeth.bidstrup@gmail.com
Når du er tilmeldt får du tilsendt en opkrævning og ca 4 uger
før kommer det endelige program med pakkeliste.
Hilsen arrangørgruppen,
Mia Maria, Mayi, Tove, Krista og Lisbeth

