
Gröna Kvinnors reser till Ingatorp, 21-22 juli 

Ingatorp finns mitt i Småland. Där möter Gröna Kvinnor det småländska kvinnliga 
företagandet då och nu i Agenda 2030:s anda. Det handlar om klimatet, den ekologiska 
mångfalden, jämställdheten, maten och att utgå från den kvinnliga omsorgen om natur och  
människor i den så viktiga hållbara utvecklingen, för Moder Jords överlevnad.  
 
Vi möter Kristina Lindelöf i Ingebo Hagar. Ingebo hagar är en bondby där historien går 
tillbaka till 1600-talet. I byn är kretsloppstänkandet vägvisaren och en hållbar framtid målet. 
Här kan vi lära mer om många satsningar för miljön; solceller, biologisk avloppsanläggning, 
permakulturodlingar, mm.  
 
Till kvällen bjuder vi in aktiva kvinnliga entreprenörer kvinnor i Småland till en träff i 
Nystugan, en liten stuga som tillhör den svenska kyrkan i Ingatorp. Gröna Kvinnors 
ordförande berättar om Gröna Kvinnors verksamhet.  
 
Sen följer samtalet: Hur kan vi kvinnor bäst stödja varandra att ta en allt större roll i arbetet 
för att avskaffa patriarkatet och säkra Moder Jords överlevnad? Vad kan vi lära av varandra? 
 
Dagen därpå besöker vi Eksjö museum. Vi får vi låna ett bokbord av museet, där vi 
presenterar några av Gröna Kvinnors skrifter. Pia Löfgren kommer att berätta om fru Drake 
som skötte om gården medan mannen var ute och krigade på 1700-talet. Vi möter också  
eldsjälen för hållbar trädgårdsskötsel, stadsträdgårdsmästare skog och park Elisabeth 
Jörgensen. Hon visar trädgården utanför museet.  
 
Program 
Vi blir fyra styrelsemedlemmar som möter aktiva kvinnor i Småland. 
 
Dag 1 
Resa dit: Tre stockholmare kommer med bil. Resan tar ca 4 timmar. En torpboende på deltid 
kommer med bil från nordöstra Småland. 
 
12.00 Ankomst Ingatorp. Vi lämnar bagaget i Villa Lind där fyra personer ska bo för att 
checka in senare på dagen. 
12.45 Avresa mot Mariannelund. 
 
13.00 Lunch på Filmbyn i Mariannelund  
 
14.00 Avresa mot Ingebo hagar. 
14.45 Ankomst Ingebo hagar och visning. Kristina Lindelöf berättar om sin verksamhet. 
Vi fikar på Ingebo. 
17.00 Avresa mot Ingatorp 



 
 
19.00 Nystugan i Ingatorp:  
Gröna Kvinnor bjuder in aktiva kvinnor från Småland. Vi arbetar för att samla några aktiva 
kvinnor från trakten som vill en grön, hållbar utveckling i ett jämställt samhälle.  
Margareta Thorsson presenterar sin bok. Den handlar om Ingatorp och annan verksamhet 
som hon är involverad i. Hon berättar om sin uppväxt i Ingatorp mm. 
Ewa Larsson, ordförande Gröna Kvinnor berättar om den ideella föreningens verksamhet.  
 
Vi bjuder på mat från Ingatorps Restaurang och Pizzeria. 
 
 
Dag 2 
 
9:00 Frukost på Regnbågsdalen i Ingatorp. Gunnel Ekblad berättar om sin och hustrun 
Carinas resa till Ingatorp och idén att starta Bed and Breakfast och Café. 
10:30 Avresa mot Eksjö 
 
11.30 Lunch i Eksjö på Lennarts konditori 
 
13.00 Bokbord utanför museet, där Gröna Kvinnor presenterar några skrifter. Vi får låna 
bord av museet. 
14.15 Visning Eksjö Museum. Efter en kort filmvisning på 15 minuter, berättar museichefen 
Pia Löfgren om fru Drake, gift med en Ståhlhammar som väntade och skötte om gården 
medan mannen var ute i krig i början av 1700-talet.  
Stadsträdgårdsmästare, skog och park Elisabeth Jörgensen visar trädgården utanför museet. 
Därefter hemresa, ca kl 16:30 
 
Har du frågor angående träffen? Du kanske bor i närheten och vill vara med i hela eller 
delar av programmet? Kontakta Ingegerd Akselsson Le Douaron, sekreterare i Gröna 
Kvinnor 0730 66 70 53 eller e-mail: ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com 
 

Smålands landskapsblomma Linnaea borealis 
 

 
 

Medlemsavgift 100 kr betalas på bankgiro 54126867  Skriv namn, adress, mejl &  födelseår   

mailto:ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com

