KvekerNytt desember 2015
Kjære alle her kommer endelig en utgave av KvekerNytt. Det har vært en travel
høst for mange og vi lengter etter noen stille dager i julen. Jeg har en
oppfordring til alle som mottar KvekerNytt og det er å sende meg stoff som jeg
kan ta med i neste utgave av KvekerNytt. Det trenger ikke å vær e store ting,
men gjerne noe smånytt fra månedsmøter og andaktsgrupper . Jeg har tatt med
et dikt i denne utgaven av KvekerNytt som betyr mye for meg spesiel t når vi
tenker på den tiden vi lever i.

Vær utålmodig menneske
Langsomt blir allting til.
Skapelsen varer evig.
Mørket ble lys og lyset ild,
og mennesket våknet en dag og sa:
Jeg vil.
Langsomt blir allting til.
Langsomt seiler vår jord mot en
ukjent havn.
Ingen kan måle vår fremtid, og ingen
kan gi den navn.
Men dette vet vi, at vi er med på å
skape det evige livet, skape det ondt
eller godt.
Vi vil ikke tape.
Vi vil ikke miste den ilden vi engang
har fått.
Mange var veiene. Det bar galt
avsted.
Styrken ble makt og makten vold. Og
mennesker trampet hverandre ned.

Men alltid var drømmene den
ytterste virkelighet.
Langsomt blir allting til.
Det haster, det haster. Det kan gå
galt igjen.
Hva er det vi vil?
Drømmer og utopier sier de kloke
menn, de som er kalde av hjertet.
Hør ikke på dem lenger!
Livet er ikke bare hus og mat og
penger.
Vi er bestandig på vei, bestandig et
stykke lenger, alltid på vei mot
menneskehetens seier eller nederlag.
Det haster, det haster i dag!
Vær utålmodig, menneske! Sett dine
egne spor!
Det gjelder vårt evige, korte liv. Det
gjelder vår jord.
Inger Hagerup

Kvekergruppen i Bergen
I Bergen har vi nå leid lokaler annenhver
tirsdag og fortsatt med andaktsmøter hos
Esther første søndag i måneden. Gruppen
vokser og i høst har Norik fra Japan vært med
på møtene våre. Hun og mannen har flyttet til
Bergen, og blir her en tid fremover. Vi får
mest sannsynlig også en ny (Sissel) som ønsker
å være med på andaktsmøtene våre. Vi er
dermed en gruppe som stadig er i vekst, og vi
vil gjøre et nytt forsøk i februar med å nå ut til
flere ved å arrangere en ny Quaker Quest. Om
noen har lyst til å komme til Bergen å være

med på dette er dere hjertelig velkommen.
Sist gang vi gjorde en Quaker Quest var vi i alt
19 personer, og vi satser denne gang på å
være minst 25 stk. Dette er en hyggelig og
positiv opplevelse for oss kvekere her i
Bergen.
Tirsdagene møtes vi for å holde en kortere
stille andakt og diskutere boken Open for
transformation (Ben Pink Dandelion)
Swartmore lecture 2014. Linda har i høst vært
en tur til Woodbrooke på et kurs med tittel
Christian animism.

Hardangerakademiet for fred utvikling og miljø.
Jonatunet ligger Jondal i Hardanger og her
holder Hardangerakademiet for fred, utvikling
og miljø til. Hver sommer er det
fredssymposium der hvor flere kvekere har
deltatt blant annet Elizabeth Chapman, Penny
Heymans og Linda K. Eide.
I høst har det vært holdt flere ulike kurs på
Jonatunet, og i november var det en samling
under tema: Det gode, det skjønne, det sanne,
hvor blant annet Linda K. Eide og Per Ingvar
Haukeland var med å holdt foredrag. I alt var
vi 30 personer på samlingen.

Linda holdt foredraget : Vær utålmodig
mennesket i din søken etter sannhet,
rettferdighet og fred.
Per Ingvar holdt foredraget :
Ny opplysningstid med intuitiv forståelse
som kilde til innsikt og endring!
Med inspirasjon fra Spinoza, Gandhi og
kvekerne
Denne samlingen var en del av i alt 6
samlinger på Jonatunet i undervisningsåret
2015-2016.
De som vil vite mer om Hardangerakademiet
og det som foregår der kan gå inn på
www.hardangerakademiet.no

QCEA
Quaker Council for European Affairs (QCEA) er
i en spennende omorganiseringsprosess. Det

krever en del av oss rådsmedlemmer. Vi kan
ikke bare sitte og se på, vi må aktivt delta med

våre innspill. Denne prosessen skal pågå
intensivt til høsten 2016. Jeg kommer tilbake
med mer informasjon.
På siste rådsmøte (council) hadde vi oppe en
vanskelig sak. De britiske og irske kvekerne er
redde for en ”brexit”, at Storbritannia og
Irland skal velge å gå ut av EU. De mener bl.a.
at deres medlemskap i EU er en stabiliserende
faktor i Europa. Vi drøftet en sak der QCEA ble
bedt om å støtte de kvekere som er engasjerte
i å skape informasjon om betydningen av at
Storbritannia og Irland fortsetter å være
medlem av EU. Vi var flere som hadde
forståelse for de irske og britiske kvekernes
standpunkter, men som fant det vanskelig at
QCEA skulle støtte én ”side” i denne saken. Vi
skal møtes på Skype i februar 2016 og treske
denne og andre saker videre.

4-6.12.2015 arrangerer QCEA sammen med
QPSW (Quaker Peace and Social Witness) en
konferanse i Brussel med tema ”Castle or
community? Quakers`role in building the new
Europe”. Hva er vår visjon for et ”nytt”
Europa? Og hvordan bygge veien dit? Vi er
flere fra Norge som deltar. Vi kommer nok
med mer informasjon i Kvekernytt eller
Kvekeren.
Turi Therese Seljen Schoder er repr til QCEA
fra det norske årsmøtet.

Svartbäcken
Linda Karen Eide og Rigmor Fløgstad deltok på en samling på Svartbäcken med tema Elders and
overseers. Vi var samlet 16 stk fra ulike europeiske land, til en helg i november. Vi hadde på
samlingen fokus på hvordan vi organiserte E/O i våre møter og hvilke roller Elders and overseers har.
Dessuten fokuserte vi på hvordan og hvorfor vi kan holde meeting for threshing og meeting for
clearness.

IWWW – Imagine a world without war.
Helgen 29. april til 1. mai kommer to kvekere, Berne Weiss fra Ungarn og Roman Branberger fra
Tjekkia, til Harndangerakademiet og holder workshopen Imagne a world without war. Om kurset
skriver Berne:

Imagining the World Without War – Course Description
Can you imagine the world without war?
The premise of this class is that if we can't imagine it it's not likely to happen, because we're not likely
to make the effort.
The interactive format, including guided imagery, personal reflection, small group dialogue and art
and poetry, will stimulate our imaginations. The idea is to reach across the unknown (how to
eliminate war) to another unknown (what such a world would look and feel like), and coax and
challenge our imaginations to see beyond those unknowns.

We will recognize those who have set directions (think Gandhi, Mandela, Havel...) and lands that
have experienced non-violent revolutions (think Philippines, Central Europe...). And be inspired by
such human accomplishments as eliminating smallpox and learning to fly.
Her er det mulighet for alle å melde seg på. Bare gi beskjed til meg på email:
linda.karen.eide@helse-bergen.no.

Julegrøt
Det blir julegrøt på Kvekersenteret etter andakt på søndag 13. desember. Kvekerne i Stavanger
melder også at det blir julegrøt etter andakten hos de.

Thanksgiving
I år ble Thanksgiving day feiret på Kvekersenteret i Oslo 26. 11.

