
The Council of 
European 
Grandmothers

RÅDSMÖTE
17-20 juni 2022
SVERIGE/SÖDERTÄLJE/JÄRNA

Tema: LIV - vad vill och behöver omsorgen om liv på jorden nu! 



Edda Sverige

FREDAG
Öppningsceremoni/Konsert
Tema: Försoning & Förening
Tid: Fredag 17 juni kl 19.00
Titel: “101 toner”
Fri entré

“101 toner - Människans mångfald i en försoning och förening som suddar ut motstånd och mänskliga gränser” 
Mångfald är en av nycklarna till att uppnå balans på jorden både för klimatets skull och för freden. För 
samhället i stort och för de unga och barnen. Konserten är en väv av musik, gestaltning, berättelser och en 
mångfald av människor. Konserten öppnas med en fanfar för freden och avslutas med en mångfaldig cirkel 
där I0I kvinnor i olika åldrar från olika länder/folk i Södertälje/Europa/Världen gestaltar en gemensamt cirkel för 
försoning med varandra och med vår jord. Ett steg tillsammans in i en hållbar framtid i de kommande 100 åren 
då kvinnans röst om betydelsen av omsorg om liv är hörd och respekterad.  Även männen är förstås inbjudna 
och är en del av konsertens innehåll och programpunkter. Konserten/Ceremonin öppnar den offentliga delen 
av The Council of European Grandmothers Rådsmöte i Sverige/Södertälje/Järna 17-20 juni 2022. Fri entre´. 
Information: http://councileugrandmothers.eu/even
Arrangör: The Council of European Grandmothers/LFI - Läsfrämjarinstitutet/Svenska Kyrkan/Edda Sverige

Öppningskonsert

Välkommen!

Musik:
Ebba Svensson & Jonathan Ed
Tobias Fjälling & Daniel Lundbäck
Mathilda Lindgren

http://councileugrandmothers.eu/even


EN RÅDSMÖTE DIALOG
DÄR OLIKA FRÅGOR  
BLIR TILL 
EN

LIV - vad vill och behöver omsorgen om liv på jorden nu?! 

Facilitator: Maria Bergbäck 
Plats: Ytterjärna Kulturcentrum
Datum: lördag - söndag 18-19 juni

Förboka din plats här: 
http://councileugrandmothers.eu

Program & tider

WATER
CLIMATE

FOOD

LIFE
PEACE

ECONOMY
PEOPLE
SOCIETY
NATURE
HEALTH
ANIMAL

http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/
http://councileugrandmothers.eu/wp-content/uploads/2022/05/Program-Ra%CC%8Adsmo%CC%88te.-2022.pdf


‘END ECOCIDE’
SOM 

HÄVSTÅNG 

LIV - vad behöver omsorgen om liv på jorden nu?! Edda Sverige

END ECOCIDE  - som hävstång och 
stöd för  samhället, klimatet, naturen 
och näringslivets utveckling: Är End 
Ecocide den lag som livets 
förutsättningar behöver, en grund att 
stå på som stödjer oss människor att 
hålla oss vid vår ordning och hålla 
jorden livsduglig och näringsrik? 

Gästföreläsare: Pella Thiel. 
Plats: Ytterjärna Kulturcentrum
Tid: 14.30
Denna programpunkt kan ej förbokas! 
Fri entré. Begränsat antal platser 

http://councileugrandmothers.eu/even
 FB: EDDA SVERIGE 

http://councileugrandmothers.eu/even


LIV - vad behöver omsorgen om liv på jorden nu?!! Edda Sverige

Tid: 14.00. 
Plats: Rosenträdgården framför 
kulturhuset i Järna.
Guidad Cello-meditation till 
musik av Cellist Eva Fasth

Medtag egen Yogamatta eller filt att sitta 
eller ligga på. Fri entré. Denna 
programpunkt  behöver ej förbokas! 

http://councileugrandmothers.eu/even
 FB: EDDA SVERIGE 

MEDITATION
I Rosenträdgården

LÖRDAG 18 juni kl 14.00

http://councileugrandmothers.eu/even


STORYTELLING
BERÄTTELSER

OM

LIVETS
MAGI   dess
NATURLIGHET
&  VETSKAP 

KL 13.00  söndag 19/6
KULTURHUSET YTTERJÄRNA

LIV - vad vill och behöver omsorgen om liv på jorden nu?! 

RÅDSMÖTE MED THE COUNCIL OF 
EUROPEAN GRANDMOTHER
PROGRAM: 
http://councileugrandmothers.eu/event/
2022-council-meeting-sweden/

med
SAPMI 
GRANDMOTHER
Beate Heide

http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/
http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/


STORYTELLING
BERÄTTELSER

OM

LIVETS
MAGI   dess
NATURLIGHET
&  VETSKAP 

KL 13.30 lördag 18/6 och söndag 19/6
KULTURHUSET YTTERJÄRNA

LIV - vad vill och behöver omsorgen om liv på jorden nu?! 

PROGRAM: 
http://councileugrandmothers.eu/event/2
022-council-meeting-sweden/

med
ISA LILJA 

http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/
http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/


UTSTÄLLNING
SKOGEN
SKOGEN
SKOGEN

FOREST
EL BOSQUE
DER WALD

Fredag 17/6  - måndag  20/6
KULTURHUSET YTTERJÄRNA

PROGRAM: 
http://councileugrandmothers.eu/event/2
022-council-meeting-sweden/

med
TOM JONASSON

http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/
http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/


EXHIBITION

UTE DREXEL

Ytterjärna Kulturhus
17-20 juni

MÅLNINGAR I BLANDTEKNIK
MED MOTIV FRÅN NATURENS 
MÅNGFALDIGA  LIV OCH 
PERSPEKTIV

PROGRAM

http://councileugrandmothers.eu/event/2022-coun
cil-meeting-sweden/

UTSTÄLLNING
UTE DREXEL
NATURENS MAGI 
OCH SKÖNHET 

LIV - vad vill och behöver omsorgen om liv på jorden nu?! 

http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/
http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/


EXHIBITION
17-20 June 2022

WALFARTH
Eike Eschholz, Germany

Symbolic artist

13 WOMEN  - 13 COUNTRIES -  13 QUALITIES

Ytterjärna  Culture Center
Sweden

www.eike-eschholz.de/walfahrt/
PROGRAM: 

http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/

GERMANY-ISLAND-ITALY-LITAUEN-SWITZERLAND-ÖSTRIA-NORWAY-GREECE-IRELAND-SPAIN-SWEDEN-DENMARK-SAPMI

http://www.eike-eschholz.de/walfahrt/
http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/


INFORMATION - PROGRAM 
http://councileugrandmothers.eu/event/2022-c
ouncil-meeting-sweden/

VERNISSAGE

Lördag 18/6

Kl 13.00 

Elisabeth Ubbe 
pratar om livets 
första sekund 
och visar bilder 
ur sin utställning 
“Kärlekens kraft

FOTOUTSTÄLLNING

Livets första sekund

ELISABETH
UBBE

Fotograf - Barnmorska - Journalist

Ytterjärna Kulturhus

17 - 20 juni

http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/
http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/


HEMSIDA
PROGRAM
FB - event

WATER
CLIMATE

FOOD

LIFE
PEACE

ECONOMY
PEOPLE
SOCIETY
NATURE
HEALTH
ANIMAL

Akupunkturpunkt

Ta med familjen/vänner på
CEREMONI MED

The Council of European Grandmothers 
SÖNDAG 19/6 KL 15.00
YTTERJÄRNA KULTURHUS
på gräset invid vattenspegeln

TILLSAMMANS FÖR OMSORG OM 
LIV PÅ JORDEN

http://councileugrandmothers.eu/event/2022-council-meeting-sweden/
http://councileugrandmothers.eu/wp-content/uploads/2022/05/Program-Ra%CC%8Adsmo%CC%88te.-2022.pdf
https://www.facebook.com/events/395028889029792?ref=newsfeed


I ÅR I0I
___________________________________________________________
Kvinnorna har en viktig roll i den förändring vi behöver åstadkomma nu i världen. Vi 
har just nått 100 år av kvinnors rösträtt i Sverige. År 2022 börjar de nya 100 åren 
och det är därför viktigt att stanna upp och ställa sig frågan: 

❖ Vad vill vi skapa i detta decennium genom och bortom rösträtten? 
❖ Vad vill vi göra  med vår rätt och moderliga skyldighet att påverka 

utvecklingen så att omsorg om liv på jorden är och blir viktigt? 

Sverige ligger långt fram när det gäller kvinnans möjlighet att uttrycka sig i sin 

makt och kraft. 17-19 juni 2022 möts kvinnor från 14 olika europeiska länder i 
Södertälje/Järna för att ansamla och fokusera förändringskraft i en svår tid.
Till detta rådsmöte är kvinnor i många olika åldrar inbjudna. De ungas kraft och 
visdom är särskilt inbjuden och männen bjuds in. Både privatpersoner och 
nyckelpersoner i olika organisationer är välkomna. Du är välkommen!

EDDA SVERIGE

“När solen står högt och livet står i full blom 
finns det ljus och kraft att mötas och forma det nya”. 



Diversity 
Collaboration
Space

Edda Sverige

Finns det gemensamma nämnare 
FÖR: klimat, ekonomi, fred, hälsa, djur, 
skog, jord, mat/odling, luft, vatten, 
näringsliv, människan (kvinnor, män, 
hen, barn & unga) 
naturens behov

Hur ser den “nämnaren”  i så fall ut och 
hur synliggör och benämner vi den 

?

?

VATTEN

LIV EKONOMI

KLIMAT

FRED

MÄNNISKOR

DJUR

LIV
JO

RD/SK
OG/Ä

NG
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