
Til Venner over alt 

 
Vårt tohundre og første årsmøte ble holdt i naturskjønne omgivelser på Seljord Folkehøgskule 
i Telemark 27-30. juni 2019. Vi har vært 73 deltagere fra et halvt til over nitti år med gjester 
fra Irland, Sverige og Danmark. Temaet for årsmøtet var «med hjerte og sinn beredt». Det 
handler om å bevisstgjøre oss selv. Hva er det som gir livsstyrke, hva gir mening, hva gir 
energi? De svarene vi gir, sier mye om våre verdier.  

Det store klimaengasjementet blant skoleungdommen denne våren utfordrer kvekersamfunnet. 
Det klare språket deres inspirerer oss til å gjenfinne vår egen tydelige stemme. Denne saken 
angår kvekerne. For kvekerne er tilværelsen hellig, og den skaden vi forvolder, utfordrer det 
hellige i livet. Dette grunnsynet har gjort at kvekerne gjennom hele sin historie har tatt opp 
store saker, og vi var tidlig ute med naturvern og klimaarbeid. Opplevelsen av livet som hellig 
kan være kvekernes særlige bidrag i klimasaken. Det er sammenheng mellom dette arbeidet 
og arbeidet for fred og menneskerettigheter som kvekerne lenge har vært opptatt av. 

Å komme med hjerte og sinn beredt er å møte livet med åpenhet og undring. Vi må ta vare på 
«gleden, gløden og galskapen» og samtidig ta vare på langsomheten – puste inn og puste ut. 
Hvis vi bærer tungt, kan vi ta steiner ut av sekken og heller bygge varder av dem.  

Mennesket er en del av naturen, alt henger sammen, og vi er avhengige av hverandre i 
livsveven. Skal vi ta vare på kloden vår, må vi leve enklere. I gruppearbeid i naturen øvde vi 
oss på å aktivere sansene gjennom å lytte til fugler og føle på gress og trær. Gjennom 
«experiment with light» inne i naturen opplevde vi å komme nærmere den store 
sammenhengen vi er en del av.  

Vi har delt tanker om hvordan vi kan organisere oss bedre slik at vi kan styrke fellesskapet. 
Hvordan kan vi legge til rette for å skape flere møteplasser og ta vare på hverandre? Under 
årsmøtet har vi gledet oss over samværet på tvers av generasjonene. Ungdomsgruppene har 
bidratt aktivt med sine innspill og perspektiver. Å være sammen med så mange barn og unge 
gir oss inspirasjon og håp for framtida.  
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