Välkommen

PROGRAM
17–20 juni 2022
SVERIGE/SÖDERTÄLJE/JÄRNA

The Council of European
Grandmothers

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

1

BAKGRUND
I Europa och runt om i världen ser vi att relationen mellan människor, kulturer,
grupper och länder försämras mer och mer. Ekosystemet håller på att kollapsa och
försvagningen av vår livsmiljö sker nu i ökande takt. Relationen till naturen är på
flera håll avbruten. Vi har skapat ett livssystem som på många håll främjar
övergrepp på jorden, gränser och människor.
Den livstråd som allt liv tillhör är vävd av mångfaldens färger för att bli livsduglig
och vara resilient. Ändå uttalas fortfarande mångfald som svår och onödig, även då
det är nyckeln. Det är som att vi har glömt vad som är centralt för
livsförutsättningarna på jorden och för en relationell balans.

Vad gör vi nu för att omsorg om liv återigen skall få bli viktigt och vara
grunden för utvecklingen av ett hållbar livs- & samhällssystem!?
Samtidigt som förutsättningar för liv på jorden försämras så gror nya frön i nya
fåror. Nya och gamla hållbara lösningar får en starkare röst och poppar upp över
hela Europa, lösningar som stödjer grunden för omsorg om liv på jorden.

och Södertälje

Järna

har en lång tradition av att leva multinationellt, leda

okonventionellt och hitta medvetna långsiktiga lösningar. Därav möts vi just här
mitt i mångfalden och ställer oss frågorna som visar oss svaren.

Välkommen!

Till detta rådsmöte är kvinnor i många olika åldrar inbjudna.

De ungas kraft och visdom är särskilt inbjuden. Även männen bjuds in.
Både privatpersoner och nyckelpersoner i olika organisationer är välkomn
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PROGRAM
17–20 juni 2022
SVERIGE/SÖDERTÄLJE/JÄRNA

TEMA; LIV

FREDAG

Öppningsceremoni/Konsert
Tid: 19.00 – 20.30 ca. Plats: S:t Ragnhildskyrka
Obokade platser – Kom i tid!

I ÅR I0I
“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, för
samhällsutvecklingen och för freden. Under fyra dagar samlas Kvinnor i Sverige från 14 länder i Europa i ett Rådsmöte 17 – 20 juni 2022. Öppningskonserten i S:t Ragnhilds Kyrka är en
väv av musik, sång, gestaltning och storytelling, där livets betydelse och behov av
mångfald beskrivs och får en röst. Rådsmötet öppnas med en fanfar för liv och fred och
konserten avslutas med en mångfaldig cirkel där I0I kvinnor och ungdomar i olika åldrar
från olika europeiska länder/folk tar plats. Även män/hen är inbjudna och är en viktig del av
konser- tens innehåll och programpunkter. Konserten är ett samarbete mellan Edda Sverige/Svenska
Kyrkan i Södertälje/Läsfrämjarinstitutet-LFI/Council of European Grandmothers
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TEMA; LIV

FREDAG – LÖRDAG – SÖNDAG – Ytterjärna Kulturcentrum
LIV – 3 UTSTÄLLNINGAR

Eike Eischholz: Wallfahrt – 13 kvinnor -– 13 kvalitéer -– 13 länder. Elisabeth Ubbe – Livets
första sekund - i en vertikal tanke. Ute Drexel – Naturens magi och skönhet.
FÖR BARN & VUXNA

Storytelling: På olika platser i kulturhuset och i trädgården under helgen. Tider: 13.30 övriga
tider: se programblad vid entrén.
Kom och måla och skapa tillsammans med bildkonstnär Elisabeth

LÖRDAG – Ytterjärna Kulturcentrum
RÅDSMÖTESDIALOG – del I
Tid: 10.00-12.00. Plats: Stora konferenssalen. Form: ‘The art of a multidialog’.
Tema: Liv – Vad är liv, hur uppkommer det och vad stödjer dess förutsättningar?
Förboka din plats för den tredelade Rådsmötesdialogen här:
LUNCH

Tid: 14.00. Meditation i Rosenträdgården framför kulturhuset till toner av cello: Eva Fasth.
Medtag egen Yogamatta eller filt att sitta eller ligga på. Behöver ej förbokas!
Tid: 14.30 – ca 15.00. ‘END ECOCIDE’ – som hävstång och stöd för samhället, klimatet,
naturen och näringslivets förutsättningar – LIVETS LAG. Gästföreläsare: Pella Thiel.
Behöver ej förbokas! Begränsat antal platser – kom i tid!
Tid: 15.00–17.00 (Fika: 16.00) RÅDSMÖTESDIALOG – del II
Tema: Liv – Vad vill vi göra med vår rätt och moderliga skyldighet att påverka utvecklingen
så att omsorg om liv på jorden är och blir viktigt? Form: ‘The art of a multidialog’
Förboka din plats för den tredelade Rådsmötesdialogen här:
KVÄLLSMAT

SÖNDAG – Ytterjärna Kulturcentrum
RÅDSMÖTESDIALOG – del III
Tid: 10.00-12.00 Förboka din plats för den tredelade Rådsmötesdialogen här:
LUNCH

Tid: 14.00 Tema: Meditation till toner av cello/toning: Eva Fasth. Förberedande meditation
inför ‘planteringen’ av helgens dialogessens i slutceremonin (kl 15.00) Behöver ej förbokas!
Tid: 15.00 Tema: FINAL! Ceremoni & Manifestation FÖR LIV Utomhus. Behöver ej förbokas!
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INNEHÅLL
RÅDSMÖTESDIALOG
TEMA; LIV

LÖRDAG Ytterjärna
RÅDSMÖTESDIALOG i 3 delar

Tema: LIV - vad vill och behöver omsorgen om liv på jorden nu!
_________________________________________________________________________________
En dialogprocess i tre delar där vi tillsammans kvinnor/män/hen från olika länder/städer
med olika dialogformer samtalar om ämnet liv från olika håll. Vi vänder och vrider på de
sanningar vi har för att hitta till den “akupunkturpunkt” som vi vet kan göra skillnad. Vi
ställer oss frågor såsom : Vet vi tillräckligt mycket om livets innersta väsen, dess kraft och
behov eftersom våra livssystem just nu söndrar dess förutsättningar? Vad vill vi skapa i
detta decennium genom och bortom rösträtten? Vad vill vi göra för att omsorgen om liv på
jorden skall få bli viktigt och få en central betydelse så att det bortom block och gränser
kan genomsyra beslut och val både för människan och för ett helt
livssystem/natur/samhälle. Du kan delta både aktivt och även som lyssnare i
dialogprocessen.
Del I - Dialog: Vad är LIV - den självklara, sköra och kraftfulla tråd som bär allt liv på vår jord.
hur uppkommer det och vad stödjer dess förutsättningar.

Del II - 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 i år 101 och ställa sig frågan:

❖
❖
❖
❖

Har vi tagit liv på jorden för självklart?
Hur får liv och livets förutsättningar tillbaka sin centrala betydelse?
Skapar svaret på dessa två frågor också en grund för fred & ett balanserat hållbart klimat?
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
KLIMAT

MAT

LIV

FRED
EKONOMI
MÄNNISKOR
SAMHÄLLE
NATUR
HÄLSA
DJUR
För denna programpunkt behöver du boka din konferens plats/matbiljett. Boka här:
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SÖNDAG Ytterjärna
Del III

Tema: Liv - Vad vill vi göra med vår rätt och moderliga skyldighet att påverka utvecklingen
så att omsorg om liv på jorden är och blir viktigt?
❖ Hur ser akupunkturpunkten ut?
❖ Vilken berättelse behöver vi främja?
❖ Hur ger vi oss själva mandatet att påverka framtiden?
Vi kondenserar samman helgens dialog och skörd. Identifierar nycklar och
akupunkturpunkten
För denna programpunkt behöver du boka din plats/matbiljett. Boka här:
LUNCH

kl 14.00. Meditation införslutceremonin där vi ‘planterar’ helgens kondenserade skörd
Meditation - Cello och Toning; Eva Fasth. Medtag egen Yogamatta eller filt att sitta/ligga på

FINAL! Ceremoni & Manifestation FÖR LIV
Tid: 15.00
Utomhus på gården bakom Kulturhuset. Kläder efter väder
Vi planterar in och för sedan ut helgens kondenserade skörd. Vi gör tillsammans en
mänsklig ‘cirkelspiral’ som för samman, sprider ut, fördjupar men också skyddar och
förvaltar de värden och de handlingar som vi nu ger vårt fulla stöd och uppmärksamhet till.
Ta med din vän/ familj och kom! Denna programpunkt behöver ej förbokas!

Välkommen

Låt oss axla ansvaret och mötas tillsammans l
i ett Rådsmöte där vi skapar en öppen yta med plats för dialog,
försoning, musik, konst, aktiviteter och kontemplation.
Dagar då vi i en svår tid, tillsammans identifierar
akupunkturpunkter, förändringsytor och manifesterar lösningar.
Varmt välkommen!

6

ARRANGÖR:: Edda Sverige
CONTAKT:

eddasverige@gmail.com

HEMSIDA:
The Council of European Grandmothers
MAIL för frågor: Mail till arrangör: Edda
Sverige
BOKA DIN STOL I RÅDSMÖTET: booking
KARTA: Map

GPS koordinater: N59/04/120 E17/36/956

BOENDE/TRANSPORT:

🇸🇪Rum för övernattning och transport till Järna och Ytterjärna

från Stockholm/Södertälje

OBS! När du bokar ditt rum/bed så glöm inte att ge koden: GM2022 i ditt mail.
Rum Hostel/Vandrarhem Kulturcentrum Ytterjärna
Boka: Mail till Janecke så hjälper hon dig med din bokning: info@kulturcentrum.nu
Rum Hotell
Boka: info@ytterjarnahotell.se
Transport
Tåg till:
Södertälje Syd or Järna station Från Stockholm Central och Arlanda. Det finns ett
direkttåg från Arlanda till Södertälje Syd.
Flygplats::
Stockholm Arlanda
Stockholm Skavsta
Buss
Buss 784 Schedule/Tabell - Ytterjärna Hotel & Conference Center (Kulturhust)
Här är platse för konferens, boende, utställning med mera:
OM KULTURHUSET OCH KONFERENSCENTRET: About the Kulturhouse and Conference center in Järna

Välkommen till Södertälje/Järna!
Välkommen till Sverige!
Bienvenido a Suecia

-

-

Welcome to Sweden!

Bienvenido a Suecia

-

Benvenuto in Svezia

