Kvekernytt
Desember 2013
Desember er her med Jul og nytt år. Og alle
ønskes en god og fredfull jul og et godt og
riktig spennende jubileumsår i 2014.
Som jeg før har nevnt håper jeg 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 92603330
Ønsker dere alle en god høst med vennlig
hilsen Linda

Vil denne gang dele med dere et dikt jeg fremførte under en epilog på Woodbrooke i november,
Be silent
Be still
Wait before your God
Say nothing
Be still
Let your God look upon
you.
That is all.
God knows.
God understands.
God loves you with
An enormous love
God only wants to look
upon you with love.
Quiet
Still
Be
Let your God love you. (Edwina Gateley)

Informasjon fra Kvekerhjelp
Kvekerhjelp er nå på Facebook, følg Kvekerhjelp på facebook!
Følg med på www.facebook.com/kvekerhjelp for oppdateringer og glimt fra våre prosjekter,
internasjonale samarbeidspartnere og aktiviteter i Norge.
***

Informasjon fra EMES Peace and service
Vi har fått følgende informasjon fra Karina Knigth, Årsmøte I Frankeriket:
"We are arranging a witness at Eurosatory arms trade fair in Paris in June
2014 (16 - 21 June) and are although we have the names of some Quakers
who demonstrated two years ago we would like to inform European Quakers of
the dates and invite them to join us." If you want to know more, please
contact Karina direct: karina.knight-spencer@orange.fr

Oslo Månedsmøte:
Oslo Månedsmøte jubileumsarbeid
I Oslo månedsmøte har det vært to
idedugnader og vi ble litt overrasket hvor fint
det var å høre i felleskap alle beretninger vi
har samlet. Det vekket til livet flere minner og
vi ble inspirert til å samle flere historier,
bilder, fortellinger osv. Vi fant ut at det
kunnevære fint å ha en utstilling og en
brosjyre men for å gjøre det hele levende for

oss selv og andre vil vi presenterer stoffet på
Årsmøtet gjennom det talte ord, bilder, film
og kanskje musikk og dikt. Med andre ord
lager vi en ”happening” som flere ta del
i! Neste planleggingsmøte er 5. Januar etter
månedsmøte og vi håper flere vil delta og har
med seg mer stoff!.
Oslo Månedsmøte ønsker alle en god jul og
godt nytt år.

Stavanger Månedsmøte:
I Stavanger har det i høst vært vanlig aktivitet
med andakt hver søndag som også fortsetter i

2014. Stavanger månedsmøte vil ønske alle en
riktig god jul og et godt nytt år

Kristiansand månedsmøte:
Kristiansand månedsmøte kan melde om at de
er meget fornøyd med det nye
andaktsrommet på Odderøya. Det er lyst og

trivelig og virker samlende for andakten.
Kristiansand månedsmøte ønsker alle en riktig
god jul og godt nytt år.

Andaktsgruppen i Bergen
I Bergen har andaktsgruppen hatt en fin høst
med andakt en gang i måneden og
studiegruppe en gang i måneden. Vi vil
fortsette med dette utover vinteren og våren
neste år. Til andaktsmøte i desember var vi 9
stk. som var samlet hos Linda til juleavslutning

med andakt og lunsj. Andaktsgruppen i Bergen
har som målsetning å arrangere en Quaker
Quest i løpet av første halvår 2014. Vi ønsker
alle mottakere av Kvekernytte en god jul og et
godt nytt år.

Andaktsgruppen i Bø
Per Ingvar holder fortsatt en del foredrag om
Himmeljorden, bl.a. for et årlig foredrag for
alle studentene og lærere på Sagavoll
folkehøgskole, hvor han tar opp kvekernes
forhold til naturen. Han vurderer nå en
engelsk oversettelse av boken med samme
tittel. Det var litt færre på Jønnbu i år, ca 23
personer, men vi tar sikte på mange flere på
15 års jubileumssamling første helg i oktober

2014. Hold den helgen av. Per Ingvar har også
i høst blitt intervjuet av QUNO som en del av
sin database om ressurser og erfaringer blant
kvekere internasjonalt.

Ellers ønsker vi alle en riktig god jul og et godt
nyttår der vi i sterkere grad kommer sammen i
verden om fred og klima.

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, telf:
Mandal: Ole Steinar Strøm: 38 26 45 42

Stavanger: Andakt hver søndag kl. 11.00: adresse Sandvigå 27, 4007 Stavanger: telf:
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

