Til Venner overalt
De fire nordiske årsmøtene i Danmark, Norge, Sverige og Finland møttes til felles
samling 27. – 30. juni 2013 på Backagården, Høør, i det vakre Skåne i Sverige. Vi var
121 Venner og Venners venner, hvorav 23 barn og ungdommer samt 17 utenlandske
gjester og representanter.
Sammen har vi nytt givende fellesskap, fine samtaler, nye og fornyede vennskap samt dyp
stillhet. Under epilogene har vi lyttet til walisisk sang til gitar, korsang av et snarlært
kvekerkor med bl.a. korlederens to egne komposisjoner. En gruppe Eldste fra de fire nordiske
landene ledet oss med varsom hånd gjennom årsmøtet.
Årsmøtets tema var Hvordan pleier vi andaktslivet og våre relasjoner til hverandre? To
Venner var invitert til å dele sine tanker om dette temaet.
Etter den innledende andakten åpnet Stephen Collett, Norge, med å stille spørsmålet: Hva
er det kall vi har som Venner til å engasjere oss i medlemspleie og andaktspleie? Ånden
finner oss når vi sitter i andakt og bønn og den leder oss til samhørighet med hverandre. Den
har et profetisk budskap; åndens standige gjenfødelse. Den får oss til å vende oss mot verden
for å hele den. Vi skal leve i harmoni med skaperverket.
Stephen fortsatte med å påpeke at vi trenger hverandre i medlemspleien og omsorgen. Vi
er ikke en taus studiegruppe som liker å meditere sammen! Vi er alle del av det evige og det
umiddelbart nærværende. Gud er evig og immanent. JEG ER, var budskapet til Moses i
ørkenen. Eller med Georg Fox’ ord: «Det finnes ingen annen tid enn den vi har nå».
Kvekere tror at vi kan bli bedre som enkeltmennesker, slik også samfunnet kan bli bedre.
Men det krever læring og disiplin. Å følge Åndens ledelse gjør ikke livet enklere, men det
ruster oss for større oppgaver. Livet blir mer interessant, mer levende. I den prosessen må vi
være villige til å formes. Gud «former oss mellom hammeren og ambolten». Det kan være
smertefullt.
I sitt foredrag med tittelen Hvordan kommer vi nærmere hverandre og Gud? fortalte Sue
Glover Frykman om sin personlige erfaring og den indre reisen denne hadde gitt opphav til.
Under hennes fortelling var det lagt inn flere pauser der Vennene fikk anledning til ettertanke
og egen refleksjon.
Sues reise startet ved at hun oppdaget at hun befant seg langt fra Gud, og dermed var i
ubalanse. Hun søkte svar i stille andakt og i retreat. Der oppdaget hun at nærheten til Gud
kunne deles med andre: gjennom å holde dem i Lyset, selv bli holdt i Lyset og ikke minst ved
å holde seg selv i Lyset.
Hvordan kan vi dele vår dypeste tro med andre? Hennes svar ble: gjennom å være villige
til å fortelle dem om våre livserfaringer med tro og om kvekerdommen. Gudstroen påvirker
dagliglivet. Du skal ikke sette ditt lys under en skjeppe.
En særlig kilde til glede under årsmøtet var samværet med barna og de unge, som selv
fordypet seg i kvekerdommen gjennom kreativitet, lek og alvor. De deltok også aktivt i møtet
på flere måter, bl.a. gjennom å gi alle en «hemmelig» Venn, fotografere og intervjue eldre
Venner.
Ungdommene har fortalt kommende «konfirmanter» om hva det innebærer å «affirmeres»
på kvekervis.
Vårt samvær viser at våre ulikheter kan være en styrke og samtidig et kall til å vokse i
fellesskap.
Venner samlet til felles nordisk årsmøte den 30. juni 2013

Epistelen fra barne- og ungdomsgruppa ved den nordiske
årsmøtesamlingen som ble holdt ved Backagården i Höör,
Sverige, fra 27.-30. juni, 2013.
The Epistle from the Children and Youth Group at the Nordic Yearly
Meetings’ Gathering, held at Backagården, Höör, Sweden, 27–30 June 2013.
Svenska

Norsk

English

Vi har lekt rött grönt ljus

Vi har lekt rødt grønt lys

We have played red light
- green light.

Vi har jobbat med temat
gemenskap

Vi har jobbet med temaet
fellesskap

We have worked with the
theme Community.

Vi har ritat och målat och
jobbat med lera

Vi har tegnet og malt og
jobbet med plastelina.

We have drawn and
painted and worked with
clay.

Vi har haft föreställning
och utställning

Vi har hatt forestilling og
utstilling

We had a presentation
and exhibit.

Vi har hemliga vänner

Vi har hatt hemmelige
venner

We had secret friends.

Vi har varit i skogen och
hört på ljud

Vi har vært i skogen og
hørt lyder

We have been in the
forest listening to
different sounds.

Vi har intervjuat kväkare

Vi har intervjuet kvekere

We interviewed Quakers.

Vi har haft epilog

Vi har hatt epilog

We have had Epilogue.

Vi har varit på utflykter

Vi har vært på utflukter

We had outings.

Vi har hållit på med
modellera

Vi har modellert med
plastelina

We worked with
plasticine.

Vi har lekt katt och råtta

Vi har lekt katt og mus

We played cat and mouse

Vi har smugit i skogen
som indianer och lekt
olika lekar

Vi har sneket rundt i
skogen som indianere og
lekt ulike leker

We snuck around like
indians and played
different games.

Sue och Irma (storpudel)
var på besök och
berättade deras historia

Sue og Irma (stor puddel)
har vært på besøk og
fortalt sin historie

Sue and Irma (standard
poodle) visited us and told
their story.

Vi har fått nya vänner
och träffat gamla vänner

Vi har fått nye venner og
truffet gamle venner

We have made new
friends and met old
friends

Isak, Bendik, Johannes, Maria, Ingvil, Mathilde, Ellen, Michelle, Eivind-Andreas, Ella,
Adrian, Wilfrid, Waldemar, Thomas, Karen, Linus, Livia, Ylva, Emilie, Erik and Nina in
the children’s group. James, Hanna, Emilie and Monica in the youth group.
Det er barna og de unge som selv har skrevet epistelen på de tre språkene!
The children and young people have written the Epistle themselves in three languages!

