
GRÖNA KVINNOR 2020 
7. Medlemsbrev i sen augusti och nymåne, 
värme och lokala regn kräver anpassning.  
 
Gröna Kvinnor bjuder höstens möten till att 
förundras över allt vad kvinnor skapar genom 
olika former av odling. Det är arbeten som 
inte ger rubriker i tidningarna men ett liv som 
pågår och som vi tycker är livsviktigt, det är 
vår sanning. Att lägga in sin kunskap, sina 
erfarenheter och vilja när en sanning formas 
ger olika sanningar som är komplementära. 
När Gröna Kvinnor peppar kvinnor att ta aktiv 
del i debatter och samhällsomvandling så är 
det för att vi anser att kvinnors erfarenheter 
och sanningar inte kommer med som 
likvärdiga när gemensamma pengar fördelas. 
Naturen har idag inte tillräckligt juridiskt 
skydd vilket vi menar är en förutsättning för 
människans fortsatta överlevnad på Moder 
Jord, det är vår sanning som vi jobbar för. 
 
Ord på vägen 
Hur hade de senaste 150 årens ekonomiska 
utveckling sett ut om fascinationen för 
jordens gravitationskraft, att äpplet faller, 
hade underställts fascinationen av att äpplet 
växer över huvudlaget.  Från frö i god jordmån 
till färdig frukt att njuta. Hade vi då fortsatt 
utveckla cirkulär ekonomi? För i de äldre 
samhällena var kunskapen om vad som 
behövs för att få kvalitativ tillväxt stor. Min 
mors far t ex  gallrade sin skog, han kallade det 
för att plock hugga. Morfar Martin Skoglund 
från Ullånger visste att  med varsam skötsel 
skulle fler träd växa sig starka. Visst var det 
arbetsintensivt, tungt för både människa och 
häst, men med dagens redskap borde det vara 
rena barnleken att hugga träd men ha skogen 

kvar.  Ewa Larsson  

 

www.gronakvinnor.se  
 

Gilla oss på Facebook! 
 

  

 
Gröna Kvinnor Värmland arrangerade 
välbesökt träff i Rottneros Park i mitten av 
augusti. Temat var Kvinnors Arbete, allt från 
Idéträdgårdar, klosterörter, kvinnors konst, 
textilier och kostymer från Västanåteaters 
Selma Lagerlöf uppsättningar till Annelie 
Engqvist som berättade om sitt liv och livsval, 
just nu med projektet ”Mätt på en Plätt”.  

PÅ GÅNG Fredagen den 28 augusti 

Kvinnokraft i Österbybruk 

Från kl 13.00 – 17.00 med Gröna Kvinnor i 

Österbybruk. Vi ses vid Herrgården Lillgatan 

10, inte långt från busstoppstorget.   

Här finns minnesutställningen om Vanja 

Brunzells kläddesign och textilkonst och vi 

besöker Köksträdgården som anlades 1700-

talet samt utställningen av Stina Folkebrants 

kinesiskt inspirerade tuschmålningar och 

vandrar i gammalt kulturlandskap.  

För gemensam lunch kom redan kl 12.00. 

Vi bjuder på eftermiddagsfika.  

 Välkomna hälsar Kirsti Kolthoff, 

Nyckelkvinna Gröna Kvinnor i Uppland. 

Anmälan till: Kirsti Kolthoff, 

kihkokhk07@gmail.com  eller 0702448913 senast 

em 27:e aug. Coronaregler gäller, se bif bilaga.  

Årets medlemsavgift är 100 kr, sätts in på 

bankgiro 5412-6867 ange namn, adress 

och mail. 

http://www.gronakvinnor.se/

