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- hende, der via sin erfaring
er forbundet både til fortiden
og til fremtiden. Fortiden i
form af myter og fortællinger. Fremtiden i form af kærlighed til alle unge og til de
kommende generationer.
Mere specifikt de kommende syv generationer, for
ifølge den indianske visdom,
som bedstemorbevægelsen
trækker på, rækker det
helende arbejde syv generationer frem i tiden.
Et hurtigt blik rundt i cirklen fortæller mig, at man
ikke behøver at være i bedstemoralderen for at deltage.
Og da vi som en del af den
indledende ceremoni arrangeres efter alder, står det
klart, at spredningen er stor.
Bedstemorarketypen skal
altså ikke tages bogstaveligt,
men opfattes som en henvisning til den ældgamle kvindelige visdom, til gamle helbredelsesmetoder og forbindelsen til naturen samt til
fornemmelsen af kontinuitet
mellem generationerne. Der

De 13
oprindelige
Grandmothers
samledes i
Stockholm i
sommeren 2013.
Kvinder fra de
etablerede
nationale råd
rejser ofte til
andre lande som
igangsættere.

er derfor nok at tage fat på,
for gamle såvel som for
unge.
Og selvom fokus er på
bedstemødrene, er bedste-

Årsmødet 2014 i
Grandmothers Circle
The Earth Danmark blev
afholdt på Fyn i april. Man
startede med en udendørsceremoni.

En effektiv forening

Grandmothers Circle The Earth er en international bevægelse,
der arbejder for heling af de kommende generationer.
Nyt Aspekt har været til årsmøde i den danske afdeling.

af Mette Kamille
Løgstrup, psykoterapeut

Shamanhulen står der på skiltet. Parkeringspladsen er
godt pakket med biler. Aiah,
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som har givet mig kørelejlighed fra Odense, finder et hul,
og vi står ud. Shamanhulen
ejes af Takanaiya Schanne,
der er shaman, laver trommer og afholder kurser.
Det er koldt på Fyn her i
starten af april, og de kvinder, vi møder, er godt pakket
ind i termotøj og store jakker.
Selv bliver jeg lidt betænkelig, da jeg ser den bakketop,
hvor vi samles. Jeg har ikke

fædrene ikke udelukket fra
at yde deres. Det er helt almindeligt, at kvinderne har
deres mænd med på rejser,
og at de udfører opgaver
som fx at tage billeder. Som
på dette årsmøde, hvor
Schannes mand udfører den
opgave.

overvejet, at jeg skulle klædes på til at være ude hele
dagen. Men så går de indledende ceremonier i gang, og
snart er kulden glemt.
Jeg er til årsmøde i Grandmothers Circle The Earth
Danmark (GCE Danmark).
Cirklen er en forening, der
stiftedes i Danmark i 2013,
og er en udløber af en international bevægelse. Det oprindelige bedstemorråd star-

tede op i USA i 2009 og kaldes Grandmothers Circle
The Earth Foundation.

Hopi-profeti

Bevægelsen arbejder for at
virkeliggøre en gammel profeti fra hopiindianerne, der
lyder: Når bedstemødrene taler,
vil Jorden hele.
Med bedstemor, eller
”grandmother”, refereres til
den vise gamle kvindes rolle
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Grandmother Renee, irokeserindianer, lavede en
vandceremoni for fred foran FN-bygningen i New York
under samlingen i marts i år.
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Dagens program er pakket.
De indledende ceremonier
foregår på Fyns højeste bakke Frøbjerg Bavnehøj. Alle
kvinderne præsenterer sig,
og sangen løfter sig mod
himlen sammen med de fugle, som her findes i stort tal.
Bagefter bevæger vi os ind
i shamanhulens inderste. I et
tætpakket rum, hvor fuglevinger, billeder af dyr og
shamantrommens monotone
dunken skaber rammerne
for forbindelse til naturen og
urkraften, afholdes dagens
møde.
De vilde omgivelser til
trods er programmet grundigt gennemarbejdet, og mødeafholdelsen følger de regler, som gælder for foreninger i Danmark. Og som forkvinden Vibe Maegaard siger i forbindelse med aflæggelse af forkvindens beretning, så har denne organisationsmæssige styrke, som vi

i Danmark har tradition for
at udøve, vist sig at gøre indtryk i resten af verden.
Selv i New York, hvor Vibe
Maegaard og Vibeke Mygind
som repræsentanter for den
danske Grandmother-bevægelse deltog i FN’s internationale konference Global Status on Women i marts, blev
Danmark trukket frem som

”Mennesker, som er
vågne og positive,
er bevidste om den
smukke nye verden,
som skabes nu, og vi er
allerede godt på vej
i processen.”
Susan Stanton,
stifter af GCEF

et lysende eksempel på, hvor
hurtigt tingene kan gå, hvis
man organiserer sig og arbejder effektivt.
Og det er gået meget hurtigt. Det allerførste retreat i
Danmark foregik i 2011 i
økosamfundet Friland på
Djursland på initiativ af Helle Hestbjerg. Her deltog 23
kvinder under ledelse af to
Grandmothers fra USA. Y
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Det danske råd,
bestående af 13 kvinder
fra hele landet. Billedet er fra
stiftelsen i april 2013. Forkvinden
Vibe Maegaard er nr. fem fra venstre.

I de efterfølgende par år
forsøgte man sig med forskellige måder at organisere
cirkler på, og i april sidste år
var man kommet så langt, at
foreningen kunne stiftes.
I dag er der i Danmark
etableret et råd samt ”født”
11 lokale Grandmother-cirkler: syv i Jylland, to på Fyn

og to på Sjælland. Den i København fødtes i marts i år.
Budskabet spredes vidt
omkring - på trods af, at foreningen endnu ingen hjemmeside har. Man kommunikerer over en facebookside.
Her kan man også finde henvisninger til den internationale Grandmother-bevægel-

se og blandt andet se en
lille video, hvor deltagere
fra mange steder i verden
præsenterer sig.

De lokale cirkler

Det grundlæggende arbejde
i Danmark foregår i de lokale
cirkler. En cirkel ”fødes”, når

en gruppe kvinder i et lokalområde samler sig. En særlig
fødselsceremoni afholdes,
hvor mindst én kvinde fra
det danske råd deltager. Hun
fungerer som cirklens ”jordemoder” og siden som
hjælper og rådgiver.
Herefter mødes cirklen regelmæssigt. Igennem et sæt
etiske retningslinjer forpligtes deltagerne til at ære cirklen som et helligt rum.
Et cirkelmøde indledes altid med nogle bestemte ritualer: et renselsesritual, hvor
man fx afbrænder salvie.
Herefter opbygges et kraftcenter ved hjælp af naturmaterialer, og deltagerne tænder lys, som symboliserer
forbindelsen til hele Grandmother-bevægelsen.
Hvad man herudover laver i cirklerne er meget forskelligt og afhænger af, hvilke behov deltagerne mener
der er i området.
I praksis er shamanismen
ofte et gennemgående træk,
og man laver ritualer og shamanistisk helbredelsesarbejde. Men man påtager sig

også opgaver, som er direkte
forbundet med fx naturbevarelse.
Cirklen i NordjJylland er
fx i gang med et projekt, hvis
formål er at modvirke den
skifergasudvinding, som
planlægges i området.
- Skifergasudvinding er
ødelæggende for naturen,
fortæller Jane. - Derfor vil vi i
cirklen skrive artikler og lave
oplysningsarbejde omkring
de ødelæggelser, som det
kan føre til.
Hun finder det naturligt,
at cirklen danner udgangspunkt for et sådant arbejde:
- Vi trækker på alle de
kompetencer, som de kvinder kommer med, der deltager i cirkelarbejdet. På den
måde bliver vi i stand til at
udføre meget.
Et andet eksempel på
praktisk cirkelarbejde i Danmark findes i Skælskør, hvor
man udveksler planter og i
samarbejde med kommunen
etablerer permakultur i bestemte områder.
Reelt er der ingen grænser
for, hvad bedstemødrene
kan lave i deres cirkler. I
Skotland har man fx valgt at
fokusere på de hjemløses behov for at holde sig rene og
har uddelt 4000 rygsække
med shampoo, tandpasta,
sæbe osv. Andre steder i verden arbejder man med alkoholisme og de problemer, det
afføder.

”Meget af urbefolkningernes spirituelle arv
er blevet undertrykt, men
traditionerne er ikke døde.”
Susan Stanton

Åndelige rødder

Grandmothers Circle The Earth Danmark afholder retreats forskellige steder i Danmark med det overordnede formål, at deltagerne får mulighed for at forbinde sig til egne rødder. På et retreat laver man fx ceremonier indendørs og i naturen, og man
arbejder med historiefortælling og selvudvikling.
Denne sommer er der planlagt både mand/kvinde/retreat,
ungpige-retreat og familie-retreats - i Jylland, på Fyn og Sjælland. Under ledelse af danske og udenlandske bedstemødre.
Se mere på facebooksiden Grandmothers Circle The Earth
Danmark, eller kontakt Vibe Maegaard, vibemae@gmail.com, tlf.
60 15 50 20.
Internet: www.gcefoundation.com
Litteratur: The 13 Original Clan Mothers, Jamie Sams, HarperCollins 1993.
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Fotos: Vagn Mørch Sørensen

Danske retreats i juli-august

Alteret ved FN-fredssymposiet i New York i marts i år, hvor
forkvinden for GCE Danmark talte som repræsentant for
Grandmother-arbejdet i Europa.
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Der er mange opgaver, og på
verdensplan er ambitionerne
for Grandmother-bevægelsen meget store. For øjeblikket arbejdes der på, at
Grandmothers Circle The
Earth Foundation bliver en
NGO-organisation og dermed kan arbejde indenfor
rammerne af FN.
Kendetegnende er det
imidlertid, at alt det arbejde,
der laves indenfor Grandmother-bevægelsen, har rødder til traditionelle åndelige
principper og til ønsket om
at udbrede en sådan måde at
tænke på.
Et eksempel herpå er bru-

gen af 13-tallet: der er 13
bedstemødre i det oprindelige råd, og man tilstræber, at
alle råd har 13 medlemmer.
Dette skyldes ifølge Aiah, at
man anser 13-tallet for helligt og mener, at det tidligere
har været brugt som et krafttal.
Den store rejseaktivitet
blandt bedstemødrene er ligeledes udtryk for, hvor al-

”Vores rolle som
urbefolkningsbedstemødre er at gå
ud i verden med
vores ceremonier,
healingsarbejde
og sange og skabe en
ramme, hvor folk kan
huske, hvem de er.”
Susan Stanton

vorligt man tager kontakten
med de åndelige rødder. Det
er helt almindeligt, at et par
af de gamle bedstemødre tager fra New Zealand eller
Nordamerika til fx Danmark
eller Norge for at starte cirkler op.
Formålet med organiseringsformen er netop, at formidlingen af ideerne skal
foregå så nemt som muligt,
og at cirklerne skal brede sig.
Tilbage på Fyn manifesteres årsmødedeltagernes ønske om at forbinde sig til
rødderne i et afslutningsritual. Akkompagneret af shamanistisk sang planter bedstemødrene et asketræ, der
fungerer som symbol for det
gamle Ask Yggdrasil eller Livets Træ i den nordiske mytologi.
Hermed er ringen sluttet,
og de danske bedstemødre
har forbundet sig til den verdensomspændende bevægelse igennem de nordiske
rødder.
r
Mette Kamille Løgstrup er psykoterapeut og skribent, henv. tlf.
26 85 01 89.
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Verden rundt

Schweiz stemmer om
basisindkomst
2.500 schweiziske franc - eller godt 15.000 danske kroner er, hvad Schweiz kan komme til at betale hver voksne borger
hver måned, uanset om borgeren arbejder eller ej.
Spørgsmålet skal afgøres ved en folkeafstemning, efter at
130.000 schweizere har skrevet under på forslaget. Vedtages
det, bliver denne ubetingede basisindkomst indført for hele
landet ved lov. Virksomhedsejere må så ikke betale en ansat
mindre end dette beløb, heller ikke selvom værdien af arbejdet må betragtes som mindre.
Meningen med forslaget er at fjerne den basale økonomiske bekymring for borgerne og give dem mere tid til at lave
det, de føler sig kaldet til. Der er også store administrative
gevinster for samfundet ved en basisindkomst.
Kilder: www.themindunleashed.org, www.basisindkomst.dk

Plastik mod fattigdom
Verdens første bank baseret på en ”plastikøkonomi”,
The Plastic Bank, har set dagens lys i Vancouver.
Plastikaffald flyder overalt i byerne og i havene, men
banken vil lade det indgå i et genbrugssystem, hvor
den skabte værdi skal afhjælpe fattigdom i hårdt
ramte områder. De første indsamlingscentre blev oprettet i Peru og Colombia i maj.
- Jo mere plastik folk indsamler, des mere kan de
veksle det til fordele indenfor iværksætteri og uddannelse, fortæller David Katz, bankens medstifter og
direktør. For takket være en 3D-printer og et byttesystem i centrene kan indsamlerne skaffe sig værktøj
og råmaterialer til brug for deres forretninger.
Det er ifølge Katz essentielt, at banken skaber
økonomisk overskud, for hvis først et produkt sælger,
skaber det konkurrence, og så vil endnu flere benytte
systemet. MBA Polymers er således en væsentlig
partner for banken, fordi firmaet kan adskille sammenblandede plastformer, så ellers uanvendeligt affald kan genanvendes.
Banken taler om ”socialt plastik” i håb om at ændre vores syn på plastik fra skrald til værdi. Katz
drømmer om, at der en dag vil være en plastikbank
alle vegne i verden, hvor der både er fattigdom og
plastikaffald.
Henv.: www.plasticbank.org
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