
FRED MED JORDEN OCH FRED PÅ JORDEN                             
DEN 5 juni 2017 i VALÖ  

Kl. 11.00 Församlingshemmet öppnas – se och gör dockor med 

budskap  

Program  

Vägledare: Kirsti Kolthoff, Botarsbo, Österbybruk  

Kl 13.00 INLEDNING. Välkomna till Valö tal och sång/musik.                                            
Representant från Östhammars kommun 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
sång av Stina Bengs, mångsidig artist och ordförande i Artister för Fred  

Kl 13.30 Kvinnor som förebilder för fred och miljö kvinnor som kan visa vägen  

Vi firar Ingegerd ”heliga Anna av Novgorod” Olofsdotter – den första historiska kvinnan i 
Sverige också känd som heliga Anna och fredsmäklare                                                               	 
Gret-Lis Grönlund, Östhammar, ordförande i Swe Q;  

Elin Wägner och Eva Moberg som vägvisare. Ewa Larsson, Stockholm, ordförande i Gröna 
kvinnor  

Kl. 14.15 I will be sånger med ett feministiskt perspektiv med olika aspekter av kvinnors liv - för 
att finna personlig integritet. Engelsk text som Iluta översätter till svenska!* Dita Lace och Iluta 
Lace, Marta Center Riga, Lettland,  

Kl 14.45 Vårt gemensamma ansvar för framtiden för fred med och på jorden och presentation 
av tala min docka, Harriet Johansson Otterloo, aktivist  

Om FNs hållbarhetsmål med utgångspunkt från mål 16 – Fredliga och inkluderande 
samhällen; Gertrud	 Åström, ordförande i Östersjöfred – Women ́s Baltic Peacebuilding 
Initiative  

Kl 15.30 Vårt gemensamma ansvar för framtiden; samtal med inbjudna gäster om att skapa ett 
samhälle tillsammans och att öka förståelse för varandra trots olikheter; leder gör Anna Karin 
Hammar, präst i Svenska Kyrkan, tidigare aktiv i Kristna Freds.  

Medverkande och deltagare i samtalet: Carmen Blanco Valer, Uppsala, folkhögskolelärare i 
Färnebo folkhögskola med urfolksrötter i Peru och Chile  

Tzighe Kiflay, Uppsala, undersköterska, ursprungligen från Eritrea. . 

Kl 16.30 Fredsbön och sång denna Annandag Pingst i Valö kyrka med Anna-Karin Hammar  

Kl 17.00 Slut för dagen. 	 

Info.och	 kontakt:	 www.sveq.se/wp	 Facebook	 SweQ	 Sveriges	 Quinoråd  


