KvekerNytt november 2014
Hei alle sammen, her kommer en ny utgave av KvekerNytt. Det har vært en
travel høst for mange med mye reiseaktivitet. Vi i Bergen gjennomførte en
vellykket Quaker Quest i september. Det h ar også i høst vært samling på Jønnbu
og vi kan se frem mot en tur til Burundi og Rwanda. Dette er bare noen av
mange aktiviteter som foregår.

Nytt fra de ulike gruppene
Bergen andaktsgruppe
Fra Bergen kan vi melde om en vellykket
gjennomføring av Quaker Quest hvor vi fikk
meget god hjelp av Kristin Eskeland, Penny
Heymanns og Tollak Leidland. Til sammen var
vi 19 stk som møtte til et hyggelig og
informativt treff.
I høst har vi vært heldig å fått besøk av Emma
som sammen med sin familie skal bo i Bergen i
2 år. Vår lille gruppe her i Bergen er dermed i
forsiktig vekst.
Esther og Linda deltar i STL hvor vi blant annet
arbeider for å skaffe et lokale som flere små

religiøse grupper kan leie sammen til blant
annet andakter osv.
Første søndag i desember har vi juleavslutning
med andakt og felles lunsj. Denne gang blir
dette hos Patience og familien.
Linda begynte i høst på et online studium i
kvekerteologi. Dette er et studium som har
kommet i stand ved et samarbeid mellom
Lancaster University og Woodbrooke.

Bø Andaktsgruppe
Per Ingvar er en av 17 kvekere som ble
intervjuet av QUNO (Quaker United Nations
Office) om hva det er som motiverer,
inspirerer og nærer vårt engasjement rundt

klimaforandring og en bærekraftig livsstil.
Heftet heter «Call to conscience: Quaker
experiences in facing the challenge of climate
change», QUNO, september 2014.

Oslo Månedsmøte
I Oslo Månedsmøte øker oppslutningen på
torsdagskvelder. Vi har funnet ut at vi trives
godt med å komme samme for å studere. For
tiden holder vi på med Ingmar Hollsings nye
bok: Tillkomme ditt rike En kväkare ser på
Jesus, to ganger i måneden og Truth of the
Heart. Antologien av George Fox utarbeidet av
Rex Ambler i Marits oversettelse. En torsdag i

Kristiansand Månedsmøte
KMM har startet opp studiegruppe. Møtene
holdes hos Rigmor Fløgstad i Søgne ca. en
gang i måneden. Søgne ligger strategisk til
mellom Kristiansand og Mandal, og egner seg
godt når Venner ønsker å møtes. Vi har valgt å
starte opp med Ingemar Holsings nye bok
"Tilkomme ditt rike."
De månedlige andaktsmøtene i Mandal blir
stadig vekk godt besøkt. De nydelige lokalene,
"Pusterommet", fungerer utmerket. Det
samme gjør lokalene i Grønt senter i
Kristiansand.

måneden er det åpent hus med et
diskusjonstema. Vi har også brukt en lørdag
ettermiddag for å diskutere de første
kapitlene av Tro og Liv. Alle disse aktivitetene
har vært interessante og ikke minst gøy!
Lørdag 9. november var det Vennetreff der
Lara Wik fortalte om sitt arbeid med Quaker
Voluntary Service i USA:.

Turid-Therese skriver : Etter at min mor døde i
mai i år har jeg ønsket å knytte hennes
pikenavn til mitt navn. Jeg heter nå TuriTherese SELJEN Schoder.
Min mor er fra kommunen Selje og vokste opp
på øyen Selja, "klosterøyen", der st. Sunniva
etter legenden skal ha strandet og seinere
gjort til helgen. En spesiell plass for meg og et
spesielt navn.

Andre nyheter

Kvekerhjelp går inn i spennende tider
Daglig leder Kristine Hofseth Hovland var i
oktober på prosjektbesøk i Rwanda,
Burundi og Øst-Kongo for å møte våre
partnere og klargjøre en ny søknad til
NORAD. Kvekerhjelps prosjekter i Øst- og
Sentral-Afrika dreier seg om fred,
forsoning, menneskerettigheter og
demokrati. Denne nye søknaden til
NORAD er veldig viktig for Kvekerhjelps
videre arbeid. Utenriksdepartementet,
som har støttet fred og
forsoningsprogrammet i Afrika siden 1998,
har besluttet at deres støtte opphører fra
og med 2015. Vi håper intenst at NORAD
vil se med positive øyne på denne nye
søknaden, men det kan vi ikke være sikre
på. Og i alle fall får vi ikke noe svar før i
mars 2015. Utfordringen med NORAD-

midler er (hvis vi er så heldige å få en
bevilgning) at det innebærer 10%
egenandel. Det betyr også at alle
innsamlede midler er viktige
spirer som gir oss mulighet til å
(forhåpentligvis) utløse det mangedoblede
i offentlig støtte.
Vi har allerede et godt forhold til NORAD
som siden 1993 har støttet PECEP
programmet i Gaza, med 13 førskoler for
femåringer. Kvekerhjelps partnere på
Gaza-stripen har de siste månedene
forsøkt å stable på beina igjen en slags
normalitet etter sommerens krig. Kristin
Eskeland og Tonje Hundevadt fra
Kvekerhjelps styre reiser inn i Gaza for å
besøke førskolene tidlig i desember. I
tillegg til å besøke førskolene vil vi også

reise til Ramallah for å besøke Jean Zaru
og Kvekersenteret der. Dessuten håper vi
å møte foredragsholderne som kommer til
Oslo i februar for å delta i kampanjen

Palestinske barn i israelske fengsler. Både
Kvekersamfunnet og Kvekerhjelp stiller
seg bak denne kampanjen.

Studietur til Rwanda og Burundi 14.-22.februar
Vil du vite mer om forandringsagentenes arbeid for fred og forsoning i Øst-Afrika?
Bli med på STUDIETUR til Rwanda og Burundi i februar 2015 og se med egne øyne!
Kvekerhjelp arrangerer tur for våre medlemmer og andre interesserte. Vi reiser fra Oslo 14.
og er tilbake 22. februar. Turen begynner i Rwanda og avsluttes i Burundi.
Pris for en person er kr 14 000 og inkluderer fly tur/retur, hotell eller gjestehus, visum til
Rwanda og Burundi, reiser i Rwanda og Burundi, frokost og ett hovedmåltid.
Ta kontakt med Kristin Eskeland - 90 98 72 69 / keskeland@gmail.com - eller Vidar
Salvigsen - +46 735 397 26 (svensk mobil) - for mer informasjon.
Endelig og bindende påmelding til khjelp@kveker.org innen 1. desember

Foreløpig program:
Lørdag 14.2:Ankomst Kigali, Rwanda. Vi bor i kvekernes enkle og trivelige gjestehus.
Søndag 15.2: Besøke kvekerkirken, rundtur i Kigali, Folkemordmuseet.
Mandag16.2:Besøke Friends Peace House, treffe flere av Kvekerhjelps partnere og få høre om deres
situasjon og hvordan de takler utfordringene.
Tirsdag 17.2: Reise til Burundi, besøke et fredssenter underveis.
Onsdag 18.2: MIPAREC i Gitega, en viktig partner. Besøke en fredskomite i deres landsby og høre
om arbeidet for fred og forsoning.
Torsdag19.2: Reise til Bujumbura, oppleve Burundi.
Fredag 20.2: Prosjekt-festival i Bujumbura, partnerne presenterer sitt arbeid for oss og for hverandre.
Lørdag21.2: Fri dag i hovedstaden, avreise om kvelden.
Søndag 22.2: Ankomst Oslo.

Markering av Martin Luther King jr.
Kvekersamfunnet var medarrangør med Fred
og Forsoning IFOR Norge og Folkereisning mot
Krig på en markering av at det er 50 år siden
Dr Martin Luther King jr fikk Nobels Fredspris.
Det var jo kvekerne som forslo Dr King som
kandidat for fredsprisen. Arrangementet
samlet ca. 80 personer.
Lucas Johnson fra det internasjonale
sekretariatet av IFOR holdt hovedinnlegget.
Alle organisasjonene var representerte i
panelsamtalen, sammen med Marianne Dahl,
en doktorgradsstudent som forsker på hvorfor
ikke-voldelige kampanjer har en høyere
suksessrate enn voldelige kampanjer, og Lars
Jørgen Røed,

masterstudent i fred- og konfliktstudier og
som har undervist i ”Public Achievement” I
USA, som er et Martin Luther King inspirert
initiativ.
Arrangementet ble holdt på Nobelinstituttet,
i det samme rommet verdenspressen var
samlet få dager tidligere da årets Fredspris ble
annonsert. Ønsker du kopi av jubileumstalen
til Lucas C. Johnson og/eller utredningen som
professor Kåre D. Tønnesson gjorde om
Martin Luther King Jr. på oppdrag for
Stortingets Nobelkomité i 1964 ta kontakt
med Penny (pheymans46@gmail.com). Det
siste dokumentet, som etter komiteens regler
har vært hemmeligholdt i 50 år, gir et
interessant portrett av fredspriskandidaten og
et sjeldent innblikk i hvordan Nobelkomiteen
arbeider med å vurdere kandidater

QUNO
Som representant for EMES var Penny
Heymans nylig på Quaker United Nations
komitemøte i New York. Det er mye som skjer
i FN nå og til neste år: I 2015 er det en
gjennomgang av FNs fredsoperasjoner, både
fredsbygging og fredsbevaring og de nye
utviklingsmålene (post 2015) skal vedtas.
Begge fokusområder for QUNO. Det var

spennende å høre om den tilliten QUNO har, f
eks da de inviterte flere trossamfunn og
medlemmer av IPCC og andre til en uformell
lunsj på Quaker House om klimaforandring
kom den øverste ledelsen av IPCC sammen
med toppforskere som dagen etter snakket til
hele Generalforsamlingen.

ICAN
Kvekersamfunnet er medlem av ICAN
(International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons) og mottar deres nyhetsbrev. For
mer informasjon se
http://www.icannorway.no . Det er nå 155
land som tar klart avstand av enhver bruk av
atomvåpen og ønsker å fokusere på de

humanitære konsekvensene disse våpnene
har. Den tredje statskonferansen om
humanitære konsekvenser av
atomvåpen avholdes i Wien 8.-9. desember.
Konferansen er en oppfølging av konferansen i
Oslo i mars 2013, og i Nayarit, Mexico i
februar i år.

Hardangerakademiet for fred utvikling og miljø
Hardangerakademiet har overtatt Jonatunet i
Jondal og vil i løpet av 2015 starte opp med
kursvirksomhet innenfor temaene Fred
utvikling og Miljø. Per Ingvar Haukeland og
Linda Karen Eide er begge involvert i det
arbeidet som foregår. De er begge
>

Vi gratulerer
Hans Eirik Aarek som fylte 75 år 14. oktober
Marit Kromberg som fylte 75 år 7. oktober

rådsmedlemmer og Linda sitter også i styret.
Det arbeides nå med å lage program for
studieåret 2015-2016. Her vil det bli mye
spennende aktivitet fremover. Oppstarten av
Hardangerakademiet vil starte opp med det
årlige fredssymposiet siste helgen i juli 2015.

