
Epistel fra den nordiske samlingen i 2017 
 
Vi sender våre varmeste hilsener til Venner over hele verden  
fra den felles årsmøtesamlingen av Nordiske Venner i 2017 
 
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, nær Göteborg, Sverige, ble grunnlagt for 70 år siden som en 
manifestasjon av freden etter 2. Verdenskrig. Skolen ligger idyllisk til på en ås med utsikt til et 
krigsminne: middelalderske Bohus Festning (fra 1308). Festningen er en ruin, mens skolen 
fortsetter å fremme en opplysningstradisjon med et rikholdig internordisk fagområde for folk i 
alle aldre etter videregående skole. 

Møtestedet for nordiske Venners årsmøtesamling i 2017 var velvalgt, ikke bare med tanke på 
praktiske egenskaper og naturskjønnheten, men også fordi Jeanna Oterdahl (1879-1965) – 
forfatter, pedagog og kveker – var med på opprettelsen av skolen i 1947. Jeanna underviste på 
skolen og satt også i styret i 20 år. Vi har lest hennes dikt og sunget hennes sanger mens vi var 
sammen. 

Temaet for samlingen: «Er jeg min brors vokter?» ble valgt for at vi kunne få gi uttrykk for 
vår bekymring for verdenssituasjonen i vår tid, der vold alt for ofte blir normalisert i våre 
samfunn, i politikken, i film og TV, av den multinasjonale krigsmaskinen og dens konsekvenser, 
og ved at den sosiale kontrakten undergraves i en verden der konfliktnivået øker. 

Vår finske Venn, Jaana Erkkila-Hill, utforsket temaet (på ikke mindre enn fire språk: svensk, 
engelsk, finsk og norsk). Hun hjalp oss til å se at verden er full av folk som Kain, som føler at de 
har rett til mer enn de får og også har rett til å ta det med makt; vi kan også se de mange som er 
som Abel, uskyldige offer; og hvor få som er lik Job, som aksepterer at det går opp og ned her i 
livet med den ydmyke holdningen at de verken har fortjent det gode eller det vonde.  

Hun berørte også spørsmålet om hva vi kan gjøre når vi møter en som Kain, i tillegg til å 
bortforklare deres onde handlinger ved å vise til at de også har vært forbigått eller neglisjert. 
Hvordan kan vi gi næring til det gode i dem?  Jaana konkluderte med at Kain og Abel 
representerer ulike sider i hvert eneste menneske og i alle våre samfunn, enten det finner uttrykk 
i aktiv eller passiv vold. Når vi skal nærme oss dette komplekse og vanskelige bildet, må vår 
første respons være «å vente stille på Gud». 

Vi arbeidet sammen i grupper; i noen av dem brukte vi tanker og ord for å fatte temaet, i 
andre var det bevegelse eller stillhet som ledet oss til ny bevissthet. 

Kvekerhjelp-komiteene i Norge og Sverige hadde satt opp en serie lærings-stasjoner for at vi 
kunne rette vår oppmerksomhet mot det arbeidet de gjør i Rwanda, Burundi og Congo i Afrika, i 
Bangladesh, i Gaza og andre steder.  De fikk oss til å skrive postkort og «tweets» der vi 
innstendig ber dem som har makt om å lindre problemene i disse områdene – en ville tilby 
utenriksministeren en flybillett til et besøk i Gaza. 

Vi feiret en velkomstandakt for to unge Venner som har villet forberede seg til medlemskap i 
det norske Årsmøtet gjennom et tre-årig «konfirmasjonsprogram». Det ble en varm og dyp 
begivenhet med bønn, vitnesbyrd og til og med sang. 

I år igjen har vi fått kjenne gleden over åndelig berikelse og et utvidet fellesskap når de fire 
nordiske Årsmøtene har vært samlet. Med stort og smått samlet vi 123 sjeler; det inkluderte gjester 
og representanter fra seks andre europeiske land, fra India og USA. Vi gleder oss til å møtes igjen 
om tre år, og reiser hjem med håp om at vi kan bidra positivt til fred hvor vi enn går. 
 

Med våre varmeste hilsener 
 
 

Hanne Hognestad  Wilhelm Dahllöf Leena Lampela Jessica Klaphaak 
Norge      Sverige      Finland       Danmark  

  



 
Bildene viser: 
Epistlene blir lest opp av epistelkomiteene 
før avslutningen av møtet.  Til venstre de 
voksne, barna til høyre.  
 
Begge foto: Kristine Hofseth Hovland 
 

 
 
Barnegruppas epistel: 
 
På fredagen samlades vi och såg att det var barn från flere nordiska länder. Vi lekte tillsammans 
för att bli bättre känt. Det har varit mycket lek tillsammans under årsmötet. Noel och Erik har 
byggt en koja i skogen och en fågelskrämma. När de lekte i skogen hittade de en stålorm! 
Flickorna har målat och ritat både kort och pussel. 

På lördagen berättade Judy historien om den barmhärtiga samariten med figurer. Efter tog vi 
en tur till en lekplats där vi lekte i det fina vädret. 

Vi blåste såpbubblor, sparkade boll och kastade frisbee. Odd lärte oss att finna vatten med 
hjälp av en kvist. 

Vi var också tillsammans med de vuxna på en inomhus naturstig på lördagen. Tänk om stigen 
var ute! Då kunde alla fått se den fina kojan som Noel och Erik gärna visat! Vi gjorde också 
postkort till försäljning till inntäkt för Kväkarhjälp. Athena, Ellika och Bendik var med de äldre 
ungdomarna på lördagen til Bohus fästning. 
 
Rapport fra ungdomsgruppa ved nordisk årsmøtesamling  
29. juni – 2. juli 2017 
Kvekerungdom fra Norge møttes under den nordiske årsmøtesamlingen. Disse ungdommene 
inkluderte den yngre og den eldre ungdomsgruppen fra Norge.  Den yngre ungdomsgruppen 
hadde ansvar for epilogen på torsdag kveld. Her ble sangen av Mike Scott, "Bring em all in", 
lest og deretter spilt etter en periode med stillhet. 

På fredag deltok vi i det øvrige programmet, men ungdomsgruppen hadde ansvar for 
andakten for kvekerkonfirmasjon om kvelden. Kvekerkonfirmanter var Ingvild Haukeland og 
Ella Salvigsen. Ungdomslederne Per Ingvar Haukeland og Elisabeth Møyland ønsket 
velkommen, og Per Ingvar leste Råd og Spørsmål 11 (19 i britiske Faith and Practice) på norsk 
og engelsk, om betydningen av å se barna og de unge i møtene våre. Han leste deretter fra 11.13 
i Faith and Practice om ulike forståelser av barns medlemskap i kvekersamfunnet, der det bl.a. 

 
 



står: «Children may be recognised as members but must confirm their membership when they 
are old enough to do so» (egen utheving). Dette er hvordan vi forstår kvekerkonfirmasjonen, en 
bekreftelse av medlemskap fra unge, spesielt de som er født inn i kvekersamfunnet. Det ble en 
flott stille andakt før vi avsluttet med sangen «Har du fyr» av Ola Bremnes, som ble til en 
allsang.  Avslutningsvis ble diktet Ett er nødvendig av Hans Børli lest og to gaver gitt: lysestake 
og lys samt BYM Faith and Practice. Ingvild og Ella var takknemlige for den fine andakten med 
alle de gode ord og hilsener fra deltakerne på samlingen. 

Lørdag formiddag var ungdommene med på det ordinære programmet, men før lunsj fikk vi 
en samtale med Penny Heymans om kvekernes internasjonale arbeid. Her lærte vi om bl.a. 
QUNO og QCEA. Det var en spennende samtale, og vi ble enige om hvor viktig det er at 
kvekere jobber både med politisk lobbyisme og grasrotaksjonisme.  Etter lunsj dro vi til Bohus 
borg. Her fikk vi omvisning. Etterpå satt vi i kirkeruinene på Bohus borg og snakket sammen 
om hvordan det også var forferdelige forhold på George Fox sin tid, med fengsler og kriger. Vi 
snakket om hva vi ville gjort om vi bodde på den tiden. Deretter hørte vi fra Melissa Massey, 
som sammen med foreldrene sine driver Caring Hands, bl.a. rettet mot tempelprostituerte. Det 
var en sterk historie og vi ble alle beveget av det Melissa snakket om. Om kvelden lørdag hadde 
ungdommen ansvar for epilogen og spilte en sang fra filmen "Den fabelaktige Amelie fra 
Montmartre". 

Søndag etter andakten var vi samlet for samtale og godkjenning av rapporten. 
Vi har alle hatt en kjempefin årsmøtesamling. Vi har hatt mye sosialt sammen. Det har også 

vært koselig å være sammen med andre nordiske ungdommer og vi håper vi kan få til noe mer 
sammen med andre nordiske ungdommer i framtiden. 

 
 
Ovenfor: bilde fra konfirmasjonen,  
Til høyre ser vi den epistelen som  
barna tegnet selv – litt forminsket! 
 
Foto: Kristine Hofseth Hovland 

 
 

 

 
 


