
 GRÖNA KVINNOR PARTIPOLITISKT FRISTÅENDE 

UNDER BAGISKA VECKAN 21 – 27 augusti MEDVERKAR GRÖNA KVINNOR   

Den 22:a augusti kl 17.00 – 19.00  

Stora salen Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44 

 

Kvinnan, Jorden och Hållbarheten 

- Gröna kvinnor hedrar nyss bortgångne Elisabet Hermodsson - 
 

Elisabets kamp för livsvärden har berikat vår värld  
Vi vill dela med oss av hennes konstnärliga skapande och 

helhetstänkande  
Vi gör det genom att  

Susanne Gerstenberg, skribent,  
berättar utvalda delar ur hennes liv och hennes dotter  

Liv Hellström, skådespelare, läser texter och poesi 
I arbetet med Agenda 2030 hämtar vi  

kraft och näring inom kultur och genom möten, om det berättar  
Ewa Larsson, ordförande i den partipolitiskt fristående föreningen 

Gröna kvinnor 
Gilla oss på Facebook                                       www.gronakvinnor.se 

Bli medlem i Gröna kvinnor 100 kr på BG 5412-6867 
 
                                     
                             
                                      
                              
mellan bagisfh.se Bagarmossens Folkets 
Hus                                   . 
Bagiska veckan sammanfaller med festivalen  
 
 

 
Stockholm Act http: //stockholmact.se 
som handlar om att öka medvetenheten om 
hållbar utveckling fram till 2030 

                                 

 

DATUM ATT KOMMA IHÅG UNDER 

BAGISKA VECKAN 21 – 27 augusti MEDVERKAR 

GRÖNA KVINNOR   

Den 22:a augustikl 17.00 – 
19.00  

Stora salen Bagarmossens 
Folkets hus, Lillåvägen 44 

 

Kvinnan, Joden 
och Hållbarheten 

 

- Gröna kvinnor hedrar             
Elisabet Hermodsson - 

 

Elisabets kamp för livsvärden har berikat 
vår värld  

Vi vill dela med oss av hennes konstnärliga 
skapande och helhetstänkande  

Vi gör det genom att  
Susanne Gerstenberg, skribent,  

berättar utvalda delar ur hennes liv och 
hennes dotter  

Liv Hellström, skådespelare, läser texter 
och poesi. 

I arbetet med Agenda 2030 hämtar vi kraft 
och näring inom kultur och genom möten, 

om det berättar  
Ewa Larsson, ordförande i den partipolitiskt 

fristående föreningen Gröna kvinnor 
 

                              
mellan Bagarmossens Folkets Hus             

                      . Bagiska veckan 
sammanfaller med festivalen  

Stockholm Act som handlar om att öka 
medvetenheten om hållbar utveckling fram 

till 2030 
 

 
 

Kvinnan, Jorden och Hållbarheten 

Gröna kvinnor hedrar nyss bortgångne 

Elisabet Hermodsson på 
Bagarmossens Folkets hus i Skarpnäck, 

Stockholm  

http://www.gronakvinnor.se/
https://bagiskaveckan.se/arrangor/bagarmossens-folkets-hus-3/
https://bagiskaveckan.se/arrangor/bagarmossens-folkets-hus-3/
http://stockholmact.se/
https://bagiskaveckan.se/arrangor/bagarmossens-folkets-hus-3/
http://stockholmact.se/

