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Fra Kvekersamfunnets årsmøte 2014: 
 

Epistel til Venner over alt 
 
 

Vi sender kjærlige hilsener fra det norske årsmøtet 
på Solborg Folkehøyskole i Stavanger, byen der 
den norske kveker-historien begynte. Femtien 
norske venner hadde gleden av å ta mot gjester fra 
Rwanda, Kenya, Storbritannia og Sverige. Vi har 
også gledet oss over en stor barne- og ungdoms- 
gruppe. Allerede den første kvelden presenterte 
hver av dem seg for oss voksne på en fin måte med 
å si navnet sitt. Dette skapte god nærhet mellom 
generasjonene. De har beriket oss med sitt nærvær 
og sine aktiviteter. 

 
Tema i år har vært Å leve etter sin samvittighet. 
Årsmøteforedraget ble holdt av David Bucura som 
personlig og berørende fortalte om sitt fredsarbeid 
etter folkemordet i Rwanda i 1994. Han sa at fred 
krever forsakelse. Han opplevde et concern, et 
anliggende, han måtte følge sin samvittighets 
stemme. Vi kan alle virke for fred enten det er i vårt 
hverdagslige liv eller i ekstreme situasjoner. I 
gruppesamtalene etterpå opplevde vi at Davids 
foredrag var en vekker. Er vi åpne for de oppgavene 
Gud synes å sende i vår vei? Vi har alle forskjellige 
talenter, og Gud gir oss ulike oppgaver. 

 
I år markerer vi at det er 200 år siden de første 
kvekerne begynte å virke i Norge. De hadde sittet i 
fangenskap i England og ble kjent med kvekertroen 
der. Årsmøtet har vært preget av tilbakeblikk på 
den norske kvekerhistorien. Hans Eirik Aarek 
fortalte oss om hvilke konsekvenser det fikk for de 
tidlige kvekerne når de handlet etter sin 
samvittighet. De måtte ofre mye både personlig og 
økonomisk. Vi ble også tatt med på en busstur til 

kvekerkirkegården i Stavanger, flere historiske 
kvekerbygninger og avsluttet med en kort andakt i 
Stavanger Månedsmøtes lokaler. Vi er takknemlige 
overfor de som gjennom to hundre år har holdt 
kvekerflammen levende ved å følge sin 
samvittighet. 

 
Mest har likevel årsmøtet vært preget av nytenk- 
ning og et fremadrettet blikk på vårt religiøse 
samfunn. Vi har hørt om Quaker Quest fra engelske 
kvekere, og er forventningsfulle til å prøve dette ut i 
Norge. Noen av våre ungdommer har ytret glede 
over det nye tilbudet vi har gitt i stedet for det som 
kalles konfirmasjon. De ønsker en andakt for å 
bekrefte sin tilhørighet til kvekersamfunnet. Dette 
vil vi ta på alvor. Vi har i forretningsmøtet 
stadfestet navneendringen fra Vennenes Samfunn 
Kvekerne til Kvekersamfunnet, The Religious 
Society of Friends (Quakers) in Norway, og vi har 
planer om å gjennomgå og fornye flere funksjoner i 
organisasjonen. 

 
Vi er takknemlige for å ha fått være sammen i et 
varmt og åpent fellesskap med fruktbare samtaler, 
hyggelige samvær, latter og lek. 

 
Vi gjentar Hans Eiriks sitat fra epistelen til det 
britiske årsmøtet i 1879 om forholdet mellom det 
indre lyset og samvittigheten: 
Lyset som skinner i menneskets hjerte er ikke fra 
mennesket, og må alltid skilles både fra 
samvittigheten som det opplyser, og fra den 
naturgitte fornuften. 

 
 

Stavanger, den 6. dag i 7. måned, 2014 
 
 

Stephen Collett 
Årsmøteskriver 
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Ungdommenes epistel 
 

Epistelen hadde vi egentlig ikke lyst til å skrive, 
men det ble mye morsommere når vi begynte å rime 
Det var mye mat, fotball, kubb og prat 
Vi har blitt et godt lag 
og synging gjorde vi med Dag 
Samvittighet og fredsvitnesbyrdet 
Lærte vi av Hans Eirik, Kristin, David og Kristine 
Vi må gjøre det som er rett, 
ikke det som er lett 
Dikting lærte vi og, epilogene ble bra. 
Snart må vi gå, men vi vil ikke dra. 

Årsmøtet 2014 
Karen Sofie, Isak, Johannes, Mathilde, 
Esther, 
Hanne og Per Ingvar 

 
 
 

Barnas epistel 
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