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Nyhetsbrev september 2014 - Senaste nytt från Globträdet 
 

 

 

Bästa Globträdsvänner, 

 

Det är september och solen värmer! 

 

Välkomna till Årets Globdag den 13 oktober och att vara med på nästa studieresa till Kenya i 

januari 2015!  

Vårens turné med My Life och Child’s Life blev intensiv. Under sju veckor körde vi över 500 mil 

och spelade föreställningar i 23 kommuner och stadsdelar. De sista veckorna spelade vi i 

Stockholms skolor i den stora Värdegrundssatsning som Kulturförvaltningen hade under våren.  

Samtal och möten med eleverna har inspirerat temat för Årets Globdag. 

 

I november reser jag till Java och Bali och besöker dem som inspirerade visionen om 

Globträdet 1981. Inte bara vi i Globträdet börjar bli gamla - även de som stödde oss åldras 

och några har redan lämnat scenen för att lämna plats åt nästa generation!  

Jag ser fram emot att sitta under ett träd med våra Wayang Golek-vänner i Giriharja utanför 

Bandung, flera av dem är kända dockspelare på Västra Java. Sen vidare till I Made Sija, 

ceremonimästare på Bali som också är dansare, skulptör och musiker.  Vi skall reflektera över 

Globträdets 33 år – vad vi gjort - och färdriktningen framåt.  

 

Förra året hade vi äran att samarbeta med 13 Grandmothers - äldre kvinnor med speciell 

ställning i ursprungskulturer från hela världen. Tillsammans invigde vi en Barnens Mötesplats 

på Gotland och Grandmothers hade med sig vatten från barn i världen som förenades vid eken 

- Barnens Mötesplats i Stockholms stadshus.  

Det är viktigt för Elders att stå i förbindelse med barnbarn i världen och tänka på de 

generationer som ännu inte är födda när vi fattar beslut. 

 

Med soliga hälsningar från oss i Globträdet! 

 

Kajsa Dahlström 

Ordförande Globträdet 

 

 

2014 Sommar och höst  

 

• Goda nyheter:  

I sommar har vi återhämtat oss läst fina brev vi fått från barn, ungdomar och vuxna som såg 

förställningarna My Life och Child's Life och deltog i seminarier och workshops. Brev med 

funderingar, oro, uppskattning och beundran.  

Några citat: 

Hejsan alla! 

Ni alla var riktigt grymma och man blev verkligen rörd av hela föreställningen! Ni är helt 

grymma skådespelare och gjorde hela föreställningen superbra. Hoppas ni tycker om kalla 

Sverige och kanske kan komma hit någon gång igen! Ni var sååå bra och jag älskade teatern. 

Varma hälsningar Moa 
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Vi tyckte att teatern berörde oss och att vi började tänka efter hur bra vi själva har det och att 

vi gnäller för mycket för t.ex. skolmaten men dom inte har någon alls. 

Malin, Louise, Emma & Moa 

 

************** 

 

Vi tyckte att föreställningen var lärorik och man kunde se de stora skillnaderna mellan Sverige 

och Kenya. Speciellt bra var att de visade hur de hade det så man fick en annan bild på 

världen / Felix och Eric 

 

 

• Globdagen  

My Life och Child’s Life 

Inspiration i skolans värdegrund 

13 oktober 13.00 – 17.00 

Årsta Folkets Hus 

På Globdagen lyssnar vi på reflektioner över året som gått och får förslag och idéer inför nästa 

år. I år har vi temat: My Life och Child’s Life - Inspiration i skolans värdegrund. 

Vill du vara med på Globdagen – skicka ett mail så får du programmet!  

 

• Ny hemsida – en total make over! 

I höst skapar vi en ny webbplats för Globträdet. Den vi har är verkligen gammal – faktiskt 

mossig, som några ungdomar frankt konstaterade. – Ni måste göra en total make over! Ok. 

Nu ska det bli av!  Och högar med dokumentation ska dammas av och inspirera hemsidan. 

 

2014 november Elders Meeting - Java / Bali  

Kajsa reser till vänner i byar på Java och Bali som inspirerade visionen om Globträdet för 33 år 

sen. Några veckor som ger tid till reflektion och samtal om framtiden.  

 

Studieresan till Kenya - januari 2015 

Nästa studieresa till Kenya blir 15 – 25 januari. Vi startar med en julfest som för 300 barn som 

lever i slummen och på gatan i Nairobi. Sen safari till Maasai Mara som är oförglömliga möten 

med djur och natur. Tillbaka i Nairobi guidar barnen och ungdomarna som turnerat med My 

Life och Child’s Life in i sin vardag i Dandora, en förort som har Afrikas största soptipp. Det är 

också oförglömliga möten med människor som klarar stora svårigheter. Skratt, dans, musik - 

mitt i en omöjlig livssituation.  

Vi fortsätter planeringen för en skylt och installation på Children's Meeting Place  på FN-

området i Nairobi. Vi har fina förslag från kvinnor på sex fängelser i Sverige som inspiration.  

 

 

Vi fortsätter ge stöd till barn och ungdomar i Nairobi – till undervisning och yrkesutbildning.  

Vill du hjälpa till?  

Sätt gärna in ett bidrag på Plusgiro 2 98 25-7 eller Bankgiro 5719-7188. 

Märk din insättning: Stöd till barn och ungdomar i Nairobi 

 
 

Bästa hälsningar, 

 

 
Kajsa Dahlström 

Ordförande  


