
3.MEDLEMSBREV I FULLMÅNE OCH SNÖSTORM PÅ VÄG. 

MATA FÅGLARNA OCH ANSA FRUKTTRÄD OCH BUSKAR.   

 

Vårkänslor blandas med bitande vinterkyla, snö och storm, men 

varje dag är solen uppe lite längre. Planeterna Venus och Jupiter har 

under några dagar kunnat skådats tillsammans, solens aktivitet har 

gett Norrsken över hela landet. Några minuter av förundran över 

människans litenhet har dryftats i olika sociala sammanhang. Den 

lilla människan som är planeten Jordens värsta invasiva art har 

sedan återgått till sin planetutplånande verksamhet.  

En invasiv art har kommit utanför 

sitt område, skadar ekosystem, 

hotar biologisk mångfald och har 

negativ effekt på sitt eget brukande 

av jorden. Åstadkommer därmed 

ekonomisk skada för sig själv, skadar 

sin egen och alla andra djurs hälsa 

samt dödar naturen som hon själv 

lever av.  Att hitta växtkraft som ger 

mervärden för djur, natur och människa kväver sin kvinna. Datum 

för möjligheter till gemenskap, ökad kunskap och växtkraft är satta.  

Norrtälje bokhandel 25 mars 15.00-16.30   Humlan - mångfaldens 

drottning och andra insekter.  Maria Bergström, biogeovetare och 

nyckelkvinna i Gröna Kvinnor berättar, se bil. Gärna föranmälan. 

Dalarna 14-16 juli.                                                                        

Värmland 17-18 augusti Fryksdalen, i Frejas fotspår. 

Finsta 16 september Heliga Birgitta 750 år, platsens själ och 

kvinnans styrka, skrift på hemsidan. Här kan även bli cirkeldans. 

Berättelsen om hur människan levde med årshjulet finns rikt 

dokumenterad i litteraturen. För att leva krävs mod och våra allra käraste författare och 

poeter gav och ger oss det modet. Sista versen i Karin Boyes Vårvisa från diktsamlingen  

”Gömda land” lyder: Så bort, all min feghet! Jag hör min framtid till. Jag tar mej rätt att 

växa nu som rotens krafter vill. EL     

8 mars 17.00-17.50 

Mynttorget i Sthlm. 

KVINNA, LIV, FRIHET 

Mänskliga rättigheter , 

MR, gäller för alla, även 

för kvinnor i Iran och 

Afghanistan. Gröna 

Kvinnor medverkar, se 

bilaga med affisch och 

talare.  

9 mars 18.00-19.30 

Internationellt 

seminarium  under FNs 

Kvinnokommissions 

möte, CSW67.   

Intertwin Gender 
Equality and 
Ecofeminism 

Vi tar avstamp i 
historien, använde 
ekofeminism som 

redskap och lär av urfolk 
när vi väver vår framtid, 
så som kvinnor alltid har 

gjort. Anmäl för zoom 
länk till: 

eva.hallstrom@gronakvi
nnor.se 

Eller direkt till 

NGOCSW67 
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