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Årsmøte som i år er på Solborg folkehøyskole i
Stavanger 3.-5. juli, nærmer seg. Håper at
mange har anledning til å delta, og at vi får
noen flotte dager med spennende innhold og
selvfølgelig flott vær. Jeg har med meg i år to
venner fra England, Jude Withby fra Cornwall
og Annique Seddon fra Hayfield. Det blir et
spesielt årsmøte hvor vi skal feire 200-års-

jubileum og et tema : Å leve etter sin
samvittighet, som engasjerer.
Jeg vil igjen bare minne om at de som ønsker
noe omtalt i Kvekernytt kontakter meg på
mail linda.karen.eide@helse-bergen.no eller
tar en telefon til meg på nummer 92603330
vennlig hilsen Linda

There is a Divine Center into which your life can slip, a new and absolute
orientation in God, a Center where you live with Him and out of which you
see all life through new and radiant vision. .
Thomas Kelly 1938

What brings us to Årsmøte?
To Live Adventurously!
To celebrate the inspiring beauty of the natural world in Norway.
To visit the country of the Nobel Peace Prize at a time when we are living among those who wish to
glorify the war of 1914-1918
To be with Norwegian Friends again after my brief visit to Bergen and Oslo Friends in 2013 when I
was so warmly welcomed and treated with loving courtesy
To meet in fellowship and worship with Quakers beyond Britain Yearly Meeting and to learn from
you
To share with, and offer mutual support to, each other when our fellow citizens are choosing more
right wing and racist political parties to lead our countries.
To affirm our belief in the testimonies to Equality, Peace, Truth, Simplicity and Sustainability.
We are delighted that our dear Friend, Linda Eide, has invited us to be with you. We feel so blessed
to be with you to explore,
Å leve etter sin samvittighet : to live according our conscience.
Annique Seddon Disley Quaker Meeting, Britain Yearly Meeting
Jude Withby Wadebrigde Quaker Meeting, Britain Yearly Meeting

Nytt studium ved Woodbrooke:
Woodbrooke kan nå i samarbeid med
Lancaster University tilby to nye onlinestudier. Kursene starter i oktober 2014:
Postgraduate Certificate in Quaker Studies og
MA in Quakerism in the modern world.
Det er mulig å følge disse kursene enten på
fulltid eller på deltid. For informasjon
angående disse online-kursene kan en
kontakte Chris Partridge ved Lancaster
University: c.partridge@lancaster.ac.uk,

tlf: +44 1524592420
NB! Jeg tar med noen kopier av
informasjonsbrosjyren til årsmøtet for dem
som er interessert. Jeg har tenkt å ta
Postgraduate Certificate in Quaker Studies
selv og om flere i Norge er interessert kan vi
kanskje starte en egen studiegruppe i Norge.
Linda.

Bergensgruppen på tur til Friends House:
Den 1. juni reiser Trond, Bjørg og Linda til
London. Vi skal bo på Penn Club og to av
Lindas venner fra EMF tiden kommer også.
Hovedmålet med turen er å få være med på
og oppleve en Quaker Quest på Friends
House. Tema for Quaker Quest denne ganger
er Andakten. Vi skal også få møte
representanter fra Friends House som skal
vise oss rundt og fortelle om de aktivitetene
som foregår i Friends House.
Senere i høst den 17. september skal vi holde
en Quaker Quest i Bergen. Vi inviterer alle

interessert og medlemmene i STL
(samarbeidsrådet for tro og livssyn) i Bergen.
Hovedintensjonen er å fortelle at det er en
gruppe kvekere i Bergen, og vi vil også ta opp
et spesielt tema for kvelden og utdype hva det
betyr for oss. Tema er ennå ikke valgt.
Om noen har anledning og lyst til å komme til
Bergen denne kvelden og være med oss å
gjennomføre Quaker Quest blir vi veldig glade.
Eventuell overnatting kan vi ordne enten hos
Esther eller Linda.

Minner om jubileumsseminaret
«200 år med kvekere i Norge – religionsfrihet
sett fra et minoritetsperspektiv» onsdag 3. til
fredag 5. september. Seminaret begynner på
Universitetet i Stavanger og forflytter seg om
ettermiddagen onsdag til Aksdal i Tysvær. Det
er fremdeles mulig å melde seg på.
Seminaravgift er kr.1500, som inkluderer
måltider unntatt festmiddag torsdag kr 500.
Overnatting på Stemnestaden, Aksdal kr
370/440 pr natt inkludert frokost.

Blant foreleserne er 'Ben' Pink Dandelion og
Ingunn Folkestad Breistein. Opplysninger og
påmelding: hans.e.aarek@uis.no eller telefon
92086083
Vennlig hilsen
Hans Eirik

Appell:
Kvekersolidaritet - En appell på vegne av vår kenyanske Venn Timothy Katiba Chepkwesi
Siden sommeren 2013 har Venner i Oslo hatt glede av å bli kjent med Timothy "Tim" Katiba
Chepkwesi, en kenyanske kveker på ERASMUS -stipend i Europa. Flere andre kan ha sett hva Tim
skrev om sine kvekererfaringer fra Europa og Norge i Kvekeren nr. 4 2013.
Når Tim reiste hjemmefra holdt hans lokal månedsmøte Kibisi Monthly Meeting å bygge en kirke.
Tiden er gått, men kirken er ikke blitt ferdigstilt på grunn av manglende midler til dører, vinduer og
innervegger.
Som en av de "heldige" som oppholder seg i Europa har Kibisi Monthly Meeting gitt Tim oppdrag om
å skaffe "sin" del av de manglende byggemidlene. Tim går med aviser i Oslo, men det blir neppe nok
til overs for å fylle sin kvote på kr 4000,-. Derfor ber vi om støtte fra norske Venner som kan tenke
seg å bidra med kr 50,-, kr. 100,- eller mer til dette formål.
Hvis noen norske venner føler for å hjelpe Tim med oppgaven kan gaver sendes til årsmøtekontoen
9001.05.77089 øremerket "TIMS KIRKE". Marit Kromberg har tilbudt seg å samle gavene og overføre
dem samlet for å spare gebyrer når Tim reiser hjem til sommeren.
På forhånd hjertelig takk!
Roger Cassidy

Bilde fra kirken

Ny hjemmeside:
Hjemmesiden til kvekerne i Norge har blitt oppgradert og dere finner den på denne linken:
http://www.kveker.org/

Oversikt over møter:
Oslo: Andakt hver søndag kl. 11.00, adresse: Grønland 12, 0188 Oslo,
tlf: 22 17 16 09
Kristiansand/Mandal: Andakt hver annen søndag kl. 11.00, andaktene holdes annen
hver gang i Kristiansand og Mandal, Adresse Kristiansand er Kapellet Eg Sykehus,
Ardesse Mandal er Bryggegata 36. telf Kristiansand Marit Zeiffert: 46627804,
tlf: Mandal: Ole Steinar Strøm: 38 26 45 42
Stavanger: Andakt hver søndag kl. 11.00: adresse Sandvigå 27, 4007 Stavanger:
tlf: 51 52 96 28

Bergen: Andakt hver første søndag i måneden kl. 11.00. Kontakt Esther Kleve
tlf: 55 28 37 66
Bø: Kontakt Per Ingvar Haukeland tlf: 46430129
Smøla: Kontakt Judy Rangsnes tlf: 95701908
Trondheim: Kontakt Linn Mo tlf: 91702644

