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6. Medlemsbrev i augustis gyllene solljus, 
vattnet är varmt och bären klara, njut. 
 
Gröna Kvinnor jobbar vidare med att gräva 
fram kvinnans starka ställning i äldre kulturer. 
Vi samlar kunskap och publicerar samt tipsar 
om äldre publiceringar. Senast har Gröna 
Kvinnor norra Stockholmsregionen i Roslagen 
gjort arkeologisk exekution och besökt 
Hembygdsgården Erikskullen där föredrag om 
genus på sjön under vikingatid arrangerats. 
Ytterligare utomhusaktivitet med tema genus 
planeras i Rottneros park i mitten av augusti.  
 
Ord på vägen 
Som ordförande är jag mycket stolt över det 
helhetsgrepp som föreningen utvecklar inom 
sitt jämställdhetsarbete. Att kunskapa om en 
plats själ leder oftast till kvinnors arbete och 
betydelse i samhället, att göra det både 
historiskt och utifrån dagsaktuella händelser 
knyter ihop den nödvändiga helheten och blir 

som ett fredsarbete i sig. Ewa Larsson   

 

Gröna Kvinnor lyssnar på arkeolog och 
styrelsemedlem Gunilla Larsson som 
rekonstruerat den 1000 år gamla båten på 
Erikskullen i Roslagen, den enda i sitt slag i 
Sverige. Dåtidens båtar var lätta genom en 
tunn elegant konstruktion formad med yxor 
där en som hittats i Ekeby formgjutits i Olga.  

Kvinnans dominerande ställning inom den 
handel som bedrevs runt Östersjön via 
sjöfarten finns dokumenterad av Gunilla i en 
artikel  med namnet: Kvinnor till sjöss under 
vikingatid. Den kommer att läggas ut på Gröna 
Kvinnors hemsida www.gronakvinnor.se  

PÅ GÅNG Söndagen den 16 augusti 

Hel dag med Gröna Kvinnor i Rottneros park  

Kl. 10 00 Samlas vi vid entrén. Info.om 

föreningens mål och syfte.          

Idéträdgården är konstnärligt skapad av 

kvinnor i syfte att inspirera och ge idéer.                                        

Örtagården tillkom 1972 i samarbete 

med Bosjökloster i Skåne med anor från en 

benediktorden på 1500-talet. Här samsas 

medicinalväxter och kryddor.                      

Lunch vid Rottneros parkens café, gratis för 

medlemmar.                             

Kostymutställning i Berättarladan av 

Västanå teater. Ett hundratal kostymer av 

Inger Hallström Stinnerboms från Selma 

Lagerlöfs uppsättningar.                                   

Vi ser på det renoverade Arboretet.         

Besök i Lökboden där kvinnor från ”Konst i 

Väst” visar sina konstverk.                      

Annelie Engqvist berättar och visar ”Mätt på 

en plätt”, ett odlingskoncept på 200 kvm där 

grönsaker, rotfrukter och baljväxter att täcka 

ett  årsbehov odlas. Det skördade vägs, 

dokumenteras och tidsanges  för analys av 

hållbarhet.                                                          

Eva H visar nätverket Omställning 

Fryksdalen ”Sinnenas oas” 

Välkommen hälsar Eva Hallström, 

Nyckelkvinna för Gröna Kvinnor i 

Värmland. 

Anmälan och ev matallergier till: Eva Hallström 

0705612367 senast 13 aug. 

eva.hallstrom@gronakvinnor.se 

Bli medlem: 100 kr sätts in på bankgiro 

5412-6867 ange namn, adress och mail. 
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