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Prästinnor och gudinnor 
är den nya kraften!

Deltagarna tänder sin egen 
låga från elden och får också 

ett personligt budskap från var 
och en av de fyra prästinnorna.



Det är Moder jord det handlar om. Ingen new age, utan old age.  
Det säger Margitta Wigren som arrangerade Sveriges första  
gudinnekonferens. Hon vill återinföra och hela systerskapet,  
se andra kvinnor som medsystrar och älska dem. I systerskapet 
kvinnor emellan finns en styrka att hämta kraft ur.
Text och bild Sofie Widmark
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argitta Wigren 
anser att vi behö-
ver ett kollektiv, 
en tillhörighet 
utanför det 

vanliga samhällets normer. Hon 
tror att det är människorna utan-
för systemet som kommer med 
förändringen som behövs. Och 
i systerskapet kvinnor emellan 
finns en styrka att hämta kraft ur. 

– Det här är 
mitt kall. Jag 
är en själslig 
barnmorska 
som hjälper 
fram folk 
till sin inre 
existens. De 
får hjälp att 

förlösa sig ur sina själsvåndor. Jag 
vill skapa ett oberoende, lära ut 
att man har allt inom sig.

DEN SVENSKA gudinnekonferen-
sens första årliga sammankomst 
lockade cirka 70 deltagare från 
hela landet, och med flera in-
bjudna gäster från systerkonferen-
sen och förebilden i Glastonbury, 
England. Margitta, eller som hon 
kallas Gittan, har själv utbildat sig 

till prästinna 
av Avalon i 
just Glaston-
bury. Kathy 
Jones är en av 
eldsjälarna 
bakom den 
prästinneut-
bildningen och 

är en självklar gäst i Sverige.
– Det var hon som sådde fröet 

redan år 2002. Hon sa åt mig att 
åka hem, kontakta min gudinna 
och öppna mitt tempel. Det har jag 
gjort nu. Det grodde i fem år innan 
jag kom igång. Nu har jag mitt 
tempel här på gården och gudinne-
konferensen har blivit verklighet.

Gittan vill väcka en längtan i 
människor, och återskapa medve-

tenheten om att vi alla är medska-
pare av vår egen verklighet. Hon 
vill återinföra och hela systerska-
pet, som hon tycker har skadats 
av att vi har ”förmanligats” av att 
leva i ett patriarkat så länge. 

Till det yttre består konferensen 
inte av så mycket mer än elden och 
ett stort vitt tält på den leriga ängen 
intill Gittans gamla hälsingegård, 
där hon driver ett litet bed- and 
breakfast i det ena huset. På över-
våningen har hon inrett de två små 
rummen till ett gudinnetempel. Just 
den här helgen har stora delar av 
altaret fått flytta ut i tältet. 

GUDINNEKONFERENSEN INLEDS 
med en ceremoni på fredagskväl-
len. Den heliga elden tänds och 
hålls sedan levande under hela 
helgen. Alla deltagare får varsitt 
ljus att tända sin egen låga av 
elden på, och under en proces-
sion runt elden får man också ett 
personligt budskap från var och 
en av de fyra prästinnorna, som 
representerar de olika väder-
sträcken. Allt känns magiskt och 
uråldrigt på något vis. En genuin 
kontakt med Moder jord. Gittan 
gör också återkopplingen till just 
Moder jord, som föder oss, när oss 
och bär oss. Precis som kvinnan. 

Moder jord 
är gudinnans 
tempel. Det 
menar också 
Mike Jones, en 
av få män på 
konferensen. 

– Er natur är 
helig. Skogen 

är ert tempel, säger han och syftar 
på det svenska landskapet. 

Han är Kathy Jones livspartner 
och delar upplevelsen av gudin-
nekraften som en självklar del av 
livet, trots att han är man. Han ser 
ingen som helst motsättning i det. 

– Det är en speciell livskvalitet, 
en vibration, en atmosfär. Det 

känns bra att delta i gudinnecere-
monier för att stärka den kraften. 
Männen uppfann yogan, qigong 
och meditation. Kvinnor behöver 
inte allt det där, ni har det redan 
inom er, förklarar han för gruppen 
av kvinnor som samlats i det stora 
tältet för att lyssna till berättelsen 
om hans väg dit. 

Mike beskriver sig själv som 
vild hippie som gav upp det vanli-
ga livet och gav sig ut i världen för 
att söka efter sanningen. Han kom 
i kontakt med såväl gudar som 
gudinnor och skrev i sin dagbok 
att han behövde en prästinna. Då 
mötte han Kathy och tillsammans 
reste de till heliga platser runtom 
i världen. Det gör de fortfarande. 

Malin Berg-
hagen gästade 
konferensen 
på lördag för-
middag för att 
berätta om sin 
egen väg, som 
korsades med 

Gittans för några år sedan och 
tycke uppstod. De är numera nära 
vänner. Malin berättar att hon all-
tid varit lite alternativ och var en 
sökare redan som liten flicka. Hon 
kallades för lilla häxan hemma för 
att hon gjorde olika dekokter till 
sjuka familjemedlemmar. När hon 
inte åkte rutschkana med Brasse 
Brännström i trappan förstås. 

Efter att ha läst Neale Donald 
Walschs bok ”Samtal med Gud” 
ville Malin minnas vem hon egent-
ligen är och under en månceremo-
ni hittade hon sitt gudinnenamn 
Salvia, som betyder läka. Strax 
efter träffade hon sin andliga 
guide, vilket blev en vändpunkt i 
livet. Hon valde en annan väg och 
hittade sin egen identitet, utanför 
familjelivet. På en kurs med Git-
tan lärde hon sig sedan att lämna 
var plats i skönhet. Det är något av 
Malins livsdevis numera.

– Vad betyder det då? Jo, att man 
plockar undan efter sig och gör 
sina egna spår här på jorden så 
vackra som möjligt. Det handlar 
om självrannsakan. Att våga 
möta sig själv. Men man får inte 
döma sig själv eller andra, utan 
i stället se på livet med glimten i 
ögat. Hämta hem barnet i sig och 
bli hel.

”Bli hel” som i Hel, gudinnan 
dyker upp lite överallt när man väl 
börjat tänka på det. 

MALIN VILL INSPIRERA sin 
omvärld, sträcka ut en hjälpande 
hand på halva vägen. Ett led i det 
är boken ”Yoga med Malin: Min 
kropp, min själ, mitt andetag”. 
Malin skyndar vidare direkt efter 
sitt föredrag, eftersom hon är mitt 
uppe i förberedelser inför sin tre-
månadersvistelse på Mallorca. 

Under helgen bjuds deltagarna 
på en rad olika workshopar med 
olika teman, samisk folkmusik 
och en eldshow av Gittans dotter, 
Sandra Eldsjäl Wigren, under 
den gnistrande stjärnhimlen. Det 
är kristaller, dans, trummor och 
stjärnceremoni. I all sin enkelhet 
har Gittan och hennes medhjäl-
pare hittat rätt ton och det bildas 
sprakande magi runt det som 
händer.

”Gudinne-
ceremonier
stärker den
egna inre 
kraften.”
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Lola Raven-
star, ja, eller 
Carola Olsson 
som hon 
egentligen 
heter, från 
Östersund 
är en av dem 

som arrangerar workshopar. Hon 
har initierat det Gröna gudinne-
templet i Jämtland och kallar sig 
för shamansk prästinna. Under 
hennes workshop får deltagarna 
göra en resa ner i underjorden 
och hälsa på de tre nornorna, Urd, 
Skuld och Verdandi. Lola förkla-
rar att det är de som spinner livs-
trådarna i livets väv. Deltagarna 
får under workshopen väva sin 
egen väv med hjälp av en tunn 
gren som knyts ihop med hjälp av 
garn. Alla har innan workshopen 
startat fått gå ut i naturen och 
plocka med sig tre föremål. Kan-
ske en pinne, en klase rönnbär, en 
blomma, ett löv eller en kotte.

Efter den första meditationen 
där gruppen leds ner i sitt under-
medvetna till ett besök hos Urd för 
att få ett budskap om dåtiden vävs 
det första föremålet in i väven. Det 
bildas en trolsk stämning och en 
gemenskap skapas mellan delta-
garna som sitter direkt på marken 
framför altaret i tältet. Garnnys-
tan i olika färger kastas hjälpsamt 
mellan kvinnorna för att alla ska 
kunna forma sin väv efter sitt öns-
kemål. I tur och ordning besöks 
sedan Verdandi, som berättar om 
nutiden, och Skuld som säger nå-
got om framtiden som deltagarna 
kan ta med sig. Till slut är alla tre 
föremålen inflätade i väven. Något 
att ta med sig hem för att minnas 
budskapen man fått. 

Katinka 
Soetens, 
ursprungli-
gen från Ne-
derländerna, 
är numera 
bosatt i Glas-
tonbury, tar 

ett annat grepp på sin workshop. 
Här handlar det om dans och 
kontakt. Katinka jobbar mycket 
med att hjälpa människor att 
öppna upp sina hjärtan och sin 
sexualitet. Hon använder sig 
bland annat av dans, healing, tan-
tra, meditation, rörelse, ljud och 
andning. Katinka är också doula 
och har hjälpt många kvinnor att 
föda naturligt. Hon är prästinna 

av Rhiannon, kärlekens gudinna. 
– Du måste våga vara den du 

är! För att kunna det måste du 
vara i ett systerskap, se andra 
kvinnor som medsystrar och 
älska dem. Kvinnor går med en 
kniv i beredskap hela tiden för 
att skydda sig själva. Släpp den 
och gå med en lykta i händerna i 
stället och bli din egen vägvisa-
re. Då lyser du också upp vägen 
för andra. Putsa glaset på lyktan 
så att du kan lysa ordentligt! 

En än mer 
långväga gäst 
är Grand-
mother Jean, 
en 75-årig 
chero-
keedam från 
New Mexiko. 
Förutom 

trumceremonierna på den stora 
indiantrumman håller hon en 
workshop om kristaller strax 
innan avslutningen på söndag 
eftermiddag. 

– Du kan aldrig bli besviken på 
kristaller. Bara du tror på dem! 
Vi är alla kristaller, säger hon 
med eftertryck.

MARGITTA ÄR VÄLDIGT nöjd 
med helgen och över att hon rott 
iland ett så pass stort projekt 
som en helt egen gudinnekonfe-
rens. Målsättningen är att den 
ska återkomma och bli en årlig 
sammankomst. 

– Jag hoppas att folk ska bäras 
av kraften här. Vi bygger upp en 
energi, som jag hoppas ska sprida 
sig som ringar på vattnet.

Hon vill också skapa en kun-
skap runt gudinnan Hel, som hon 
anser har oförtjänt dåligt rykte.

– Hel är hela cirkeln av liv, död, 
transformation och pånyttfö-
delse och den mest demoni-
serade gudinnan. Inte enbart 
dödsgudinnan i underjorden som 
asarna trängde ner henne till, och 
kyrkans demonisering av hennes 
tempellundar Helsvi till en pinans 
plats helvetet! Detta har skapat 
en kollektiv skugga över oss av 
skuld, skam, synd och rädslor 
som styr oss! Det känns viktigt 
att belysa då Hel väcker enormt 
mycket fördomar och rädslor.

Tanken är att nästa konferens 
ska gå av stapeln fjärde helgen 
i augusti 2014. Gittan har ännu 
inte  bestämt temat för nästa års 
konferens, men har bett om att få 
det till sig i sina drömmar.

Ayurveda Skolan Human Health

Ayurvedisk Örtmedicin 2–4 maj
med Janne Hallqvist

Ayurvedisk Grundkurs 28 juni
för egen utveckling & hälsa samt utbildningsstart för:
- Ayurvedisk Massageterapeut
I samarbete med Laveda, Lakshmi, Surya, Dr. Akhilesh 
Sharma (Européen & Nordic Ayurveda Society) ENAS.

Vedic Art grundkurs 12–17 juli

Konsultation och Individuellt
anpassade 

Behandlingsprogram!

Susanne Montelius
Hallska Gården Gränna
073-201 75 31 • www.yantra.nu

I samarbete
med

A y u r V e d a  AB
Y a n t r a

skapa din egen hälsa
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Avalonskolan
Gudinnekurs 

start hösten 2014

avalonskolan.se



OLOF 
LINDQVIST
20 år, Gotland. 
Studerar Textil 
Forntid på hant-
verkshögskola.

Varför är du här?
– Ann på Solkristallen i Visby har 
inspirerat mig att åka hit.
Att få lyssna på Kathy Jones 
lockade också.

Vad tar du med dig härifrån?
– Det har gett mig nya kontakter, 
inspiration och en ny kunskap att 
fortsätta jobba med gudinnorna.

BETTAN 
EDBERG
52 år,  
Örnsköldsvik. 
Kulturbyråkrat.

Varför är du här?
– Vägen från frågvis unge till 
studier i arkeologi har fått in mig 
på denna väg. Arkeologin ledde 
mig in på en mer eklektisk syn på 
religion.

Vad tar du med dig härifrån?
– Jag är positivt överraskad av 
både kvalitet, djup och de många 
seriösa deltagarna.
 

ANITA 
VESTLING
61 år,  
Sundsvall.
Pensionär.

Varför är du här?
– Har genom att lära känna 
Margitta på Facebook lockats hit. 
Intresserad sedan länge.

Vad tar du med dig härifrån?
– Fascinerad av musiken, speciellt 
trummorna. Margittas personlig-
het är inspirerande. Fantastiskt 
ställe att möta nya människor på.

CAMILLA 
MÅNE
31 år med dotter 
Iona, Umeå.
Mammaledig 
(pluggar till 

socionom).

Varför är du här?
– Jag kom in på denna väg genom 
starka naturupplevelser med havet, 
månen och natten under resor till 
Hawaii, Skottland och även i Sve-
rige. Allt startade för 8 år sedan.

Vad tar du med dig härifrån?
– Den här helgen har gett mig 
många nya möten med andra 
människor på denna väg. Har 
knutit många nya kontakter och 
fått ny inspiration.
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Certifi erad Helmetodscoach nära dig

Med Helmetoden kan du bland annat:
• Läka ut negativa präglingar från detta och tidigare liv
• Bli fri yttre fysiska symptom som har sin orsak i 
    själsliga låsningar
• Öppna upp din healing- och mediala förmåga
• Få hjälp att skapa din själsliga sanning

Helmetoden är coaching/healing/medialitet i ett, 
som hjälper dig lösa upp dina blockeringar. Coach-
ning sker även på distans. Vill du lära dig Helmetoden 
så fi nns det även workshops och en Helmetods 
coachutbildning som ger dig möjligheten att hela 
dig själv och andra.

Cecilia Målare, Mora
cecilia@ceciliashalsosmedja.com 
070-301 92 53
www.ceciliashalsosmedja.com

Gud inom dig visar vägen 
till ditt sanna jag, använd 
den läkande kraften för att 
hjälpa dig själv på alla plan.

Bli hel med 

Hela dig i själen och bli fri på alla plan!

Helen Iljegård, Edsbyn
helen.iljegard@helsingenet.com
070-245 39 64
www.spiratankekraft.se

Ta tillbaka din kraft och 
våga gå ut på nya vägar!

Lena Tallberg, Borlänge
zon.lena@hotmail.com   
070-282 19 70

Helmetoden blev en vänd-
punkt i mitt liv! Idag jobbar 
jag med att hjälpa andra 
genom coaching, zonterapi/
refl exologi och kurser.

Kerstin Öberg, Sigtuna
kerstin@obergsrev.se
0708-44 05 17

Utbildad helmetodscoach 
(grundkurs, steg-1, steg-2, 
steg-3). Stretchcoach 
och coach i djurhealing.

Susan Kemppinen, Stockholm
kemppinen.susan@gmail.com
072-926 10 65

Utbildad helmetodscoach 
(grundkurs, steg-1, steg-2, 
steg-3). Stretchcoach 
och coach i djurhealing.

Ta gärna del av böckerna 
”Hel” och ”Själslig 
Diagnos”, skrivna av 
Hans Thörn, som 
beskriver hur du kan 
läka dig själv med 
Helmetoden.

Eva Lund, Göteborg
eva.e.lund@gmail.com 
0725-60 20 12
www.evalund.se

Helmetodscoach, Medium. 
Håller Workshop i Hel-
metoden, healing och andlig 
utveckling. Ger privatses-
sioner även på telefon.

DELTAGARE PÅ GUDINNEKONFERENSEN 2013

Gudinnetemplet Helsingland: goddesstemplehelsvi.com
Svenska Gudinnekonferensen 2014 går av stapeln den 29–31/8: swedishgoddessconference.com · Facebook: Svenska Gudinnekonferensen
Övriga hemsidor: wix.com/soetens/katinka · goddesstemple.co.uk · kathyjones.co.uk · goddessconference.com · ravenstar.se
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