Gröna Kvinnor, Uppsala län hälsar
medlemmar samt intresserad allmänhet
välkomna till Harg och Hargshamn
i Norra Roslagen
Gröna Kvinnor lyfter kvinnors roll som samhällsbärande och
betydelse i företagshistorien, i lokalsamhällena här, förr och nu!
Dag och tid: Lördag den 28 augusti 2021.
Start kl 11.00 i Harg vid kyrkan utmed väg 76; avslut i Hargshamn ca kl. 16.00.
Du kan välja att vara med hela, eller del av dagen, se program nedan.
Ta med matsäck och yogamatta/liggunderlag!

Anmälan: Senast 23 augusti per tel/SMS 072 167 76 22 eller mejl till
gretlisg30@gmail.com Ingen avgift – Gröna Kvinnor bjuder.

Program – del 1
Harg och Hargs Bruk AB
kl. 11.00 - 12.15
Hargs Bruk är ett av få vallonbruk i Sverige som varit i kontinuerlig drift i 350 år.
Den nuvarande ägaren Simone är nionde generationen i samma släkt Beck-Friis som förvaltar
egendomen. Skogen är ryggraden i dagens Hargs Bruk AB och har varit det sedan bruket
grundades. Brukets uppgift är att förvalta, bevara och utveckla jord-, och skogsbruk samt
natur-, kultur- och viltvård.
Guidning i Harg med Marie-Louise Fendin
Samling vid Hargs kyrka och Birgittagården
kl. 10.45
• Marie-Louise guidar oss runt och berättar om Hargs kyrka som är en Mariakyrka,
om Birgittagården, om den närliggande runstenen och dess text. Vidare om pilgrimsvandringar genom seklerna och betydelse för Sankt Olovs Waterway/Vikingaleder i
modern tid. Leden som sammanbinder Finland, Sverige och Norge med start i Åbo
över Åland, vidare genom Uppland till Jämtland och över fjällen till Nidarosdomen i
Trondheim.
• Vi vandrar mot närliggande Hargs Bruk, gör ett stopp med vy över Herrgården och
Bruksgatan och får en exposé över Hargs bruks historia och dess inflytande i våra
dagars företagande. Särskilt om kvinnornas roll i lokalsamhället – förr och nu.
Vi transporterar oss med bil mot Hargshamn med stopp vid Järnboden för intagande av
medhavd matsäck. Järnboden är en femvånings stenbyggnad från 1700-talet, uppförd av
Hargs Bruk, där stångjärn magasinerades innan det skeppades vidare till Stockholm.

Program - del 2
Folkets Hus i Hargshamn
kl. 13.30 – 16.00
Ett folkets hus med sin anrika historia och sitt än idag verksamma och mycket levande
föreningsliv. Samling vid Folkets Hus i Hargshamn kl 13.30.
Kibom 40 min. Grounding 30 min
•

Vi möts i ett svängigt arrangemang med Musikgruppen Kibom som består av fem
kvinnor som trummar, sjunger och dansar. Gruppen trakterar djembetrumma och
många andra rytminstrument. Kibom berättar också om Klimatvrålet och vi får prova
på Grounding.

•

Klimatvrålet. Gruppen som sedan starten 2014 har ”vrålat” på gator och torg i
Östhammars kommun för att kräva att politikerna sätter klimatfrågan och miljön i
första rummet och att möjligheter skapas för människor att kunna leva klimatsmart.
Gruppen finns på Facebook där Lotti Oscarsson från Kibom är administratör.

•

Grounding - en allsidig träningsform som utgår från grundprincipen för all dans i
Afrika. Vi kör ett pass under ledning av Karin Åhström också hon medlem i Kibom.
Groundingen är en metod som hjälper oss att komma i balans och hjälper oss att
komma tillbaka till oss själva, att kunna leva i nuet och i samklang med naturen.
Upphovsman till groundingen i Sverige är Bedu Annan från Ghana.

Samtal om energi, miljö och klimat.

kl. 14.50

Vad betyder frågan om planerat förvar av använt kärnbränsle i Forsmark för människor i
lokalsamhället där Hargshamn är ett i led för transporter liksom väg 76. Vilka tankar väcks
kring det vi upplevt under dagen? Beaktas FN:s klimatmål för miljön och parisavtalet för
klimatet? Vi funderar kring vår roll som samhällsmedborgare och över politikernas roll.
Samtalsledare: Kirsti Kolthoff, Nyckelkvinna för Gröna Kvinnor i Uppsala län,
som har följt kärnavfallsfrågan flera år för Gröna Kvinnor, boende i Botarsbo, Österbybruk

Välkomna!
Gröna Kvinnor är en unik feministisk partipolitiskt fristående kvinnoorganisation med
jämställdhet, miljö och ekonomi som fokusområden. Genom att belysa sammanhang mellan
människa, samhälle och natur, stärker vi kvinnor att ta aktiv del i samhällsdebatten och i
demokratiska beslutprocesser.
Bli medlem genom att betala årsavgift 100 kr till bg 5412-6867, ange namn adress och
mejladress.

www.gronakvinnor.se
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Facebook www.facebook.com/GronaKvinnor/

