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Så er sommeren over og høsten er her med
skolestart, jobb og mange oppgaver. Jeg håper
alle får en fin høst, og at vi kan møtes på ny i
andaktsgrupper og månedsmøter utover
høsten. Og selvfølgelig vil mange av oss finne
veien til Jønnbu i begynnelsen av oktober.
Oslo og Bergen hadde i sommer besøk av
Emma Roberts fra Leeds som informerte om
Quaker Quest som er blitt nokså vanlig å

gjennomføre i England. Jeg har derfor spesielt
valgt å skrive litt om dette i denne utgaven av
Kvekernytt.
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

Quaker Quest:
I sommer hadde vi i Oslo og Bergen besøk av Emma Roberts fra Leeds. Hun har lang erfaring med
Quaker Quest, og var på tur til Norge blant annet for å informere om dette som er blitt ganske vanlig
i England.
Kort sagt så dreier Quaker Quest seg om en måte å informere om kvekere, om hva vi tror på og står
for, til et publikum som ønsker informasjon. Vanligvis går invitasjon ut til personer som vi vet har
interesse for informasjon. Det kan imidlertid også annonseres i aviser og selvfølgelig i Kvekeren som
kanskje er vår viktigste informasjonskanal.
Opplegget er som følger: 3 personer velges ut blant medlemmene, og de snakker om hva de tror om
et spesielt emne i max 5 minutter hver. Dette foregår gjerne i en andaktsamtale. En person innleder,
og så tar de tre medlemmene ordet etter hvert som de er klare.
Så deles de som er til stede inn i mindre grupper, og snakker om det de har hørt og hva de tenker om
dette emnet. Deretter samles alle til andaktsamtale igjen hvor de tre medlemmene snakker igjen i 5
minutter hver om et kanskje mer personlig tema.
Så går hele gruppen inn i andakt på ca. 30. minutter.
Etter dette er det kaffe,te og en samtale om hva vi har hørt og snakket om.
En kan gjerne ha en serie Quaker Quest i løpet av et semester med ulike tema som det snakkes om
og diskuteres i etterkant.

I Friends House er det Quaker Quest hver mandag ettermiddag, og som Emma fortalte kommer det
etter hvert mange innom disse møtene. Mange kommer igjen flere ganger.

Informasjon fra Månedsmøtene og andaktsgruppene:

Oslo Månedsmøte:
i Oslo månedsmøte fortsetter vi med å holde
åpent hver torsdag kl 18.30, den første
torsdagen i mnd er det andakt, den tredje er
temakveld. Også i høst fortsetter
temakveldene med samtale om boka
"Breakthrough to Unity". Lørdag 12. oktober
inviterer vi til idédugnad for å samle historier,
skriftlig materiale, bilder og minner fra Oslo
månedsmøtes tilblivelse til i dag. Egen

invitasjon vil bli sendt ut til medlemmer og
venner av OMM, men alle er hjertelig
velkomne! Vi begynner med lunsj klokka 13.
Hvis noen har noe de gjerne vil bidra med,
men som ikke har anledning til å komme den
12.10 så kan de sende det til
oslomm@kveker.org eller ringe meg på
97981949. vi blir veldig glade for alle bidrag

Stavanger Månedsmøte:
I mai og i juli var det igjen dugnad på huset på
Stakland. Kirkegården på stedet er formelt
stengt og det arbeides med å få til et enklere

vedlikehold av dette minnesmerket.
Det er andakt i Stavanger hver søndag kl.
11.00.

Kristiansand månedsmøte:
18.august hadde vi et felles møte i KMM og
Stavanger MM på det gamle kvekermøtehus
(forsamlingshus) på Røiseland i Kvinesdal i
Vest Agder. Møtehuset er blitt godt bevart av
Røiseland-familien, og selv om huset har blitt
flyttet fra sin opprinnelige plassering (det var
festet til et av våningshusene og står nå alene
over den lille dalen) er det bevart en rik
åndelig atmosfære. Den nye eieren, Torgrim
Røiseland, som overtok etter faren (Tollak)
som døde i fjor høst, har laget nye benker i
samme modell som originalene. Etter møtet
(hvor flere fra familien deltok-vi var femten i
alt) ga Hans Eirik Aarek en presentasjon om
historien til Kvinesdal-kvekere og av
møtethuset. De var en livlig og engasjert
gruppe, både kvinner og menn (militærnekter,
bl.a.). Vi i Kristiansand er inspirert av denne
erfaringen som et eksempel på hva vi kan
undersøke og presentere av kvekerhistorie fra

vårt distrikt på det årlige møte på Solborg i
Stavanger. Martin Nag har skrevet en pamflett
om Kvinesdal-kvekerne, "Lysets Børn", Sagaen
om Kvinesdal-kvekerne, Kvekerforlagets
småskrifter nr. 42.
Denne høsten har KMM begynt en ny
møteplan.Vi møter annenhver søndag i enten
Kristiansand eller Mandal. Vi hadde vårt første
møte i Mandal 25. august i nye lokaler i
Bryggegata 36, tidligere Bondeheimsgården.
Vi vil fortsette å møtes i kapellet på Eg
Sykehus (Sørlandets) i Kristiansand mens vi
leter etter et nytt sted der også.
I Kristiansand Månedsmøte er Kjellan
Spinnangr ny skriver fra februar 2014 og Marit
Zeiffert ny varaskriver.

Andaktsgruppen i Bø:
Velkommen til Jønnbu 4-6.10 (første helg av
oktober som vanlig). Tema for Jønnbusamlingen er ANDAKT. Vi vil utforske noen
ulike former for andakt. Alle er velkommen. Ta

kontakt med Per Ingvar Haukeland,
tlf: 46 43 01 29. Mer informasjon vil følge i
egen epost.

Andaktsgruppen i Bergen
Andaktene har startet opp igjen i Bergen hos
Esther, og er som vanlig første søndag i
måneden kl. 11.00. Vi satser på å starte opp
igjen med studiegruppe, og vil prøve oss på

boken ”Break through to unity”. Vi hadde
besøk av Emma Roberts i august, og vi ble
veldig tent på å gjennomføre Quaker Quest
men det blir neppe før til vinteren.

Trondheim
En gledelig nyhet er å melde fra Trondheim.
Eirik og Øydis Mo i Trondheim har fått en
sønn. Eirik skrev til Marit:

«Sønnen vår er målt og veid: Vekt 2950 gram,
lengde 50 cm, omkrets rundt hodet 33 cm,
født 30.08.2013 kl 10.10. Navn: Hallvard Mo»

Informasjon fra Kvekerhjelp
Kvekerhjelps 50-årsjubileum markeres med
fredskonferanse og jubileumsmiddag lørdag
21. september! Internasjonale gjester og
norske ressurspersoner innleder om
forskjellige aspekter ved ikkevold og
fredsarbeid. Vi ser fram til spennende innspill
og samtaler! Konferansen holdes på
Litteraturhuset i Oslo, og varer fra kl.10-16.
Kl.18 er det jubileumsmiddag med
festprogram. Mer informasjon fås fra /
Påmelding sendes til khjelp@kveker.org.
Kvekerhjelps årsmøte holdes søndag
22. september kl.13-15, i Kvekersenteret i
Grønland 12, Oslo.
Kvekerhjelps medlemmer er innkalt. På
programmet står oppdateringer om

Kvekerhjelps arbeid, samtaler om veien
videre, godkjenning av regnskap og rapport
for 2012, og valg til Kvekerhjelps styre.
13.-15. desember arrangeres AVP
videregående kurs, i samarbeid med HIPPgruppa i Fredslaget. AVP står for Alternatives
to Violence Project, og er et kursopplegg som
brukes av kvekere og andre verden rundt.
Kurset i desember er myntet på alle som har
tatt AVP basiskurs og ønsker å arbeide videre
med denne metodikken. Det holdes i Oslo, og
vil koste kr 400 (kr 200 for
studenter/arbeidsledig). Ønsker du mer
informasjon, ta kontakt med Kristine på
Kvekerhjelpkontoret, khjelp@kveker.org

QCEA
Det blir nytt rådsmøte i QCEA i Brussel 1819.10. 2013

QCEA skal prioritere å arbeide med/lobbe inn
mot EU systemet.

To tema som vil bli drøftet er:
Personalsituasjonen/ økonomi og hvilke saker

QCEA sin nettside for mer info: www.qcea.org

Retreat ?
Jeg skal på en retreat på Woodbrooke og på
en retreat på Utstein Pilgrimsgard i løpet av
høsten. Jeg lurer på om det er av interesse å
arrangere en retreat for kvekersamfunnet i
løpet av vinteren. Jeg ønsker at de som kunne
være interessert i og være med å organisere

en retreat sammen med meg og de som
kunne tenke seg å være deltaker på en retreat
om å ta kontakt med meg enten på telefon
92603330 eller email linda.karen.eide@helsebergen.no. Så oppfordringen går ut: ta
kontakt om dere er interessert.

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 eller Mandal, Adresse Kristiansand er Kapellet Eg Sykehus,
Adresse Mandal er Bryggegata 36. tlf 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

