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2. Medlemsbrev i nymåne och med 
ljusets återkomst. Fira med solbulle.  

Att på Norra halvklotet fira solen och ljusets 
återkomst är en festlighet lika gammal som 
människan själv. Firandet sker i början av 
februari och gärna i nymåne som start på det 
nya året. I Sverige har namnet Kvindermässa 
eller Kvinnomässa stannat kvar trots att olika 
kyrkliga inriktningar successivt transformerat 
firandet till att bli Kyndelmäss och ett firande 
av Marias son som en uppenbarelsens ljus. 
Att kvinnomässor finns kvar att minnas kan 
bero på att kvinnor velat bevara en äldre 
trosföreställning och därmed slutit sig 
samman mot växande patriarkat. Historien 
säger att de under denna ljusfest läste i 
varandras vävar. Disa som står för den 
kvinnliga makten har också namnsdag i 
början av februari. Vintergudinnan Skade 
kallas Skiddisen och Freja för Vanadis, 
Vanernas Dis, Alfhild benämndes som 
Soldisen. Själv firar jag med en solbulle, en 
Norsk tradition som kommit till Björkhagens 

bageri. Ewa Larsson    

 
 
Solen står för fred och oljan för krig betraktat 
i ett förenklat motsatsförhållande. Gröna 
Kvinnor har utvecklat modeller för vilka 
ingredienser som kan tänkas behövas för att 
ett gott liv ska kunna levas, där ingår ingen 
olja. På årsmötet visas en affisch med tolv 
tårtbitar vilken kan beställas för egna träffar. 

Fakta olja: Sedan 1973 har en fjärdel till 
hälften av alla krig mellan länder en direkt 
eller indirekt koppling till olja. Krig. 
Fakta sol: Går inte att ockupera, muta in eller 
privatisera. Vi delar alla samma sol. Fred. 

Gröna Kvinnors Årsmöte med Tema 

Den 14 mars kl 10.00 – 16.00 

På Anna Lindhagens Museum i Stockholm 

Årsmöte 10.30 – 12.00 

Ordförande Gudrun Lindvall.         

Adjunkt, tidigare riksdagsledamot nu 

ägare av sin tid och klimatsmart hus. 

Lunch 12.15 på plats från Hermans 

Tema 13.15 – 14.45 

Brodyr med Irène Stenvatten. 

Bibliotekarie, bildskapare & dansledare. 

Livslångt intresse för hur mening skapas 

för oss själva och världen. Fokus 

gränssnitt erfarenhet/kropp/bild/ord.  

Alla med uppdrag för Gröna Kvinnor har 

fri resa, andra söker ersättning via 

info@gronakvinnor.se 

Anmäl gärna före 2:a mars till 

maria.bjorke@gronakvinnor.se 

Adress: Fjällgatan 34, 2tr. Buss 3 eller 446 

från Medborgarplatsen.  

Medlemsavgift 100 kr betalas in på 

bankgiro 5412-6867 

Ange namn, adress, födelseår och 

mejladress  

Gilla oss på Facebook 
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