Norske og nordiske adresser:
Norge
e-post: kveker@kveker.org
Internett: www.kveker.org
Oslo: Grønland 12, 0188 OSLO
Andakt hver søndag kl. 11
Tlf.: 22 17 16 09
Stavanger: Sandvigå 27
4007 STAVANGER
Andakt hver søndag kl. 11
Tlf. 51 52 96 28
Kristiansand og Mandal:
Andakt annenhver søndag kl. 11
Kontakt Marit Zeiffert, tlf.: 992 25 258
Bergen:
henv. tlf. 55 28 37 66 (Esther Kleve)
Andakt første søndag i måneden kl. 11
Bø: henv. tlf. 464 30 129
Smøla: henv. tlf. 957 01 908
Trondheim:
henv. tlf. 917 02 644 (Linn Mo)

Danmark
København: Andakt hver søndag kl. 10,
Kvækerne, Drejervej 15, 4. etg,
2400 KØBENHAVN NV,
Jylland: Kontaktperson Bodil Ingversen,
Elmevej 17, DK-6880 Tarm
tlf. +45 9737 3650; bi@vgt.dk

Finland
Kokkola: Andaktsmöte varje söndag kl 16.30
i Östra kyrkogatan 37, Kontakt: Jaana Erkkilä
tel. +358 50 5349701
Helsinki varje söndag kl 11.
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki
Pirkko Lehto, tel.: +358 90 728 4565
Tampere varannan lördag, kontakt Leena
Lampela: lampelanleena@gmail.com

Sverige
Stockholm: Kväkargården, Kristinehovsgt. 2, söndagar kl. 11, och torsdagar kl. 19
Göteborg: 1. söndagen i mnd. sept-juni,
(Patricia Nilsson) matstrish@gmail.com
+46 (0)70 43 36 208
Skånegruppen: Malmö, Kapellgatan 6.
Lördagar, jämna veckor kl 10.30. Uppl.
Tel. +46(0)46200008 (Åke Stenram),
skerdal@gmail.com (S-K Erdal)
Mälardalen: +46(0)150-122 59 (Adamsson)
nicklas.adamsson@telia.com
Rimbo: +46 (0)175 715 69 (Ryberg)
Småland: +46 (0)370 30 14 44 (Novak)
Uppsala: +46 (0)18 55 74 87 (Kiselman)
Västgötagruppen: +46 (0)500-729 522
Ekenäs (Finland), Västervik:
+358 40 529 4242 (Rancken)
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Appell til alle venner av Kvekerhjelp:
VI TRENGER DIN HJELP!
Siden 1998 har Kvekerhjelp
mottatt generøse bevilgninger fra
Utenriksdepartementet til vårt
freds- og forsoningsprogram i
Øst-Afrika. Vi har nå fått beskjed
om at bevilgningen ikke vil bli
gitt i 2014. Dette får dramatiske
konsekvenser for våre partnere i
Afrika, for CAPI-kontoret i
Nairobi og for Kvekerhjelp i
Oslo. I første omgang har styret i
Kvekerhjelp vært nødt til å varsle
daglig leder om at hun inntil
videre må permitteres i 50 %.
Saksbehandler i UD sier at dette
ikke skyldes at Kvekerhjelps
prosjekter ikke er gode nok. De
skriver i sitt svar til oss at de i år
er nødt til å prioritere utgifter til
Syria og Norges offisielle fredsinitiativ, og da blir det lite igjen
til grasrotprosjekter som Change
Agents for Peace. Bevilgningen
vi fikk for 2013/2014 på 3,5
millioner kroner vil ikke vare ut
over april/mai i år.
Vi har bedt om en samtale med
de ansvarlige i UD, og vi vil
naturligvis presentere Kvekerhjelps
situasjon og konsekvensene av
vedtaket. Vi arbeider også med å
få
støtte
gjennom
andre
ordninger, men realistisk sett vil
nye bevilgninger ikke kunne
komme før i 2015.
Kvekerhjelp feiret i 2013 sitt 50års jubileum, og vi føler oss klare
og motiverte for 50 nye år med
økt aktivitet og spennende
resultater. Vi er stolte av
Kvekerhjelp og er glade for og

tror på det arbeidet våre
partnere gjør, både i Afrika og i
Palestina. Arbeidet i Palestina
går videre for fullt takket være
penger fra dere og prosjektmidler fra NORAD. Vi håper at
vi i denne krisen også kan gi en
håndsrekning til våre partnere i
Change Agents for Peace
programmet, både i form av en
støtte i år, og i arbeidsinnsats
for å skaffe nye tilskudd.
Vi har satt som mål å samle
inn kr 500 000 til CAPParbeidet i 2014. Dere kan
bidra med gaver til konkrete
grasrotprosjekter i Burundi
og Øst-Kongo eller til å dekke
administrasjonsutgifter
til
Kvekerhjelps kontor, slik at
vår uunnværlige daglige leder
kan legge sin arbeidstid i å
skaffe nye midler til fredsarbeid på grasrota.
Dere kan også hjelpe oss å
skaffe flere nye givere ved å
spre informasjon til venner og
bekjente. Vi ber dere om gode
forslag til foreninger og givere
som kunne være interessert i
å støtte jordnære, seriøse
freds- og forsoningsprosjekter.
Vi ber dere holde Kvekerhjelp i lyset.
Kvekerhjelps styre
1. mars 2014

Girokonto

1254 20 08081
kvekerhjelp@kveker.org
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