Kvekernytt
Kjære alle sammen
Her kommer en ny utgave av Kvekernytt litt
forsinket. Jeg vil bare minne om min
mailadresse og telefonnummer
linda.karen.eide@helse-bergen.no
telefon: 92603330.
De som vil at jeg skal ta med informasjon i
Kvekernytt må bare kontakte meg. Det kan
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være alt fra nytt i månedsmøtene eller
andaktsgruppene. Det kan også være bøker
dere har lest som dere kan anbefale eller
aktuelle Kveker-nettsteder dere har kommet
over, eller andre ting som kan være av
interesse for Kvekere.
Ønsker dere alle en god påske
hilsen Linda

Our life is love, and peace, and tenderness; and bearing one with another, and
forgiving one another, and not laying accusations one against another; but
praying one another and helping one another up with a tender hand
Quaker faith and practice 10.01

Informasjon fra Månedsmøtene og andaktsgruppene:

Oslo Månedsmøte:
Det blir samtalekveld den 21. mars. Nytt
kapittel fra boka Breakthrough to Unity er
utgangspunktet for samtalen. Ellers minner vi
om at det er åpent hus hver torsdag kl. 18.30 i
Grønland 12, andakt den første torsdagen i

måneden. Den 28.3, skjærtorsdag, er det
stengt. Nytt månedsmøte er 7. april.
Den 2. april skal en gruppe kvekere se andre
del av teaterstykke Bibelen (Jesus fra Nasaret)
på Det Norske Teateret.

Stavanger Månedsmøte:
Den 9-12. mai blir det dugnad på Stakland så
det er bare å sette av datoen.

Kristiansand månedsmøte:
Våre hjerteligste gratulasjoner går til Theodor
Hovda som fylte 95 år den 24. februar.

Månedsmøte i Kristiansand har ønsket
velkommen to nye medlemmer. Det er
Kristin Hognestad og Helene Harstad.

Et meget vellykket fredsseminar ble holdt i
Søgne utenfor Kristiansand helgen 15.-17.
februar, med ca. 20 deltakere. Seminaret ble
arrangert av Per Ingvar Haukeland og var en
oppfølging fra i fjor.
Flere av våre medlemmer har deltatt i Forum
for Tro og Livssyn i Kristiansand. Dette er et

åpent tverrkulturelt- og interreligionsforum.
Det er gratis og uforpliktende, og gir anledning
til å gjøre kvekertro og praksis klarere for
andre. Det ble foreslått og godtatt at KMM
slutter seg til som medlem i Tro og Livssyn.
Utkastet ("A work in progress") skal komme på
nettsiden (kveker), innlegg kan sendes til
troogliv@kveker.org

Andaktsgruppen i Bø:
Bø-gruppa har månedlige stille andakter i fine
lokaler på Bø gamle prestegård med ca 5-10
personer.
Per Ingvar ble intervjuet av NRK2 som del i
programserien Underveis i forbindelse med

programmet kalt «Fredsformelen», et
program om Åsmund Gylder og One People
kalt «Verdensbrønnen», et verdensmusikk
prosjekt, blant annet inspirert av Marcello
Haugen. Programmet ble også vist på NRK 2
den 6. mars og kan sees på nett-tv.

Andaktsgruppen i Bergen
Gruppen i Bergen har andakt hver første
søndag i måneden. Vi har også begynt på ny
studiesirkelen en gang hver måned om boken
“The spirit of the Quakers” skrevet av
Geoffrey Durham. Gruppen er så heldige å få

besøk av to engelske kvekere i juni, og vil i
den forbindelse ha både andakt og
sommeravslutning den 16. juni.
Sommeravslutningen skal være hjemme hos
Linda denne gang.

Grønt Nettverk
Lars, Per Eivind og Per Ingvar er i planlegging
av et nytt grønt seminar den 2022.september, med vekt på
kvekertilnærmingen.

Grønt nettverk, som foreløpig koordineres av
Per Ingvar, vokser til å inkludere svenske og
danske kvekere. Alle interesserte kan ta
kontakt med Per Ingvar.

Årsmøte
Informasjon om årsmøte kommer i løpet av kort tid. Det kan imidlertid nå informeres om at det blir
Nordisk Årsmøte-samling på Backagården, Höör i Sverige den 27.-30. juni. Det er bare å sette av
datoen.

Kvekerhjelp
Kvekerhjelp har 50-år- jubileum i år. Årsmøte blir på formiddagen 21. september. Det planlegges en
stor konferanse i Oslo den 21. september på ettermiddagen. Tema for konferansen vil være Ikkevold. Representanter for Kvekerhjelps partnere og støttespillere fra Afrika og Palestina/Israel blir
invitert. Det blir jubileumsmiddag på kvelden.

Oslo:
Grønland12, 0188 Oslo

Stavanger:
Sandvigå 27 4007 Stavanger

Kristiansand:
Kontakt Marit Zeiferrt

Andakt hver søndag kl. 11

Andakt hver søndag kl. 11.00

Andakt hver annen søndag

Tlf: 22171609

Tlf: 51529628

Tlf: 46627804

Bergen:
Kontakt Ester Kleve

Bø:
Mandal:
Kontakt Per Ingvar Haukeland Kontakt Ole Steinar Strøm

Andakt hver første søndag i

Tlf: 46430129

måneden kl. 11.00
Tlf: 55283766
Smøla:
Kontakt Judy Rangsnes

Trondheim:
Kontakt Linn Mo

TlF: 95701908

Tlf: 91702644

Tlf: 91310701

