
Kvekeren  3-2016  3 

Kvekersamfunnet 
The Religious Society of Friends (Quakers) in Norway 

 
Til Venner over alt 
 
Kvekersamfunnet i Norge var samlet til årsmøte 23. - 26. juni i Kragerø. Der var vi 77 deltakere totalt, 
hvorav 22 under 20 år. Årsmøtet fant sted på Kragerø Sportell og Apartements rett ved havkanten. 
Temaet i år var AVP (Alternatives to Violence Project). 

Under forretningsmøtet torsdag kveld mintes vi de som hadde gått bort siste året, og hørte på hilsener fra 
inn- og utland. Epilogen den første kvelden var Dag Hovda Stures nye sang Bølgja, skrevet spesielt til 
årsmøtet 2016. Sangen ble sunget flere ganger gjennom årsmøtet. I sangen heter det blant annet: Vi treng 
ingen tolk mellom oss og Gud; han som syng i våre sinn. Sjå hans gneist i folk. 

Fredag morgen våknet vi til «Brexit» etter folkeavstemningen i Storbritannia, og dette engasjerte oss 
sterkt. Under forretningsmøtene på fredag ble regnskap og budsjett godkjent. Her ble det delt en del 
tanker om fred. Publikasjonen Tro og Liv var også tema, og prosessen frem mot 2018 (200-årsjubileet) 
har nå blitt klarere. 

Etter lunsj arbeidet vi i tre interessegrupper. Stephen Collett snakket om Conflict as a gift, Penny 
Heymans om Compassionate communication og Lars Verket om Mindfulness. 

Resten av fredagen gikk med til AVP. Vi gjennomførte praktiske og morsomme øvelser for alle aldre (6 
måneder til 89 år). Fundamentet for arbeidet med AVP er: positiv bekreftelse (vi er alle gode og viktige), 
kommunikasjon, lytting, samarbeid, fellesskapsbygging og hvordan en håndterer konflikter. 

Lørdagen våknet vi til knallblå himmel, og alle gledet seg til turen ut til Jomfruland. Før avreise arbeidet 
vi i tre interessegrupper: Yousif Badawi, Penny Heymans og Chro Borhan hadde temaet Kontakt med 
flyktninger og asylsøkere i vårt lokalmiljø, Knut Borud og Roger Cassidy snakket om Kvekernes 
engasjement i Norge for Palestina/Israel generelt og Gaza spesielt.  De som deltok på Representant-
skapsmøtet i Peru arbeidet med Bærekraftige hverdager og fellesskap – utfordringer fra Peru. 

Båtturen ut til Jomfruland var en opplevelse i seg selv. Da vi kom frem, var det lunsj ved Tårnhusbrygga, 
og mange benyttet anledningen til å ta et bad. Noen gikk også turen opp til Jomfruland fyr, nedom 
rullesteinsstranda og så på Nordens eldste asketre. Tilbake på Sportellet hadde Kvekerhjelp årsmøte, og 
dokumentarfilmen Forsoning i Burundi av Øystein Rakkenes ble vist. Etter middagen var det sosial 
samling med sang, dokumentarfilm fra Palestina/Gaza og flere AVP-øvelser/-leker. 

Søndagen startet med forretningsmøte, der blant annet forberedelser til Årsmøtet 2017 var sak. Etterpå 
var det andakt med konfirmasjon. I år er det Isak Lars Haukeland og Karen Sofie Hognestad Sennels som 
har valgt å bekrefte sin tilhørighet i kvekersamfunnet. 

Hver morgen hadde vi stille andakt eller morgentrim. Dagene under årsmøtet var preget av godt humør, 
hyggelige gjensyn og lek og samtale på tvers av alle aldre. Vi går fra årsmøtet med et ønske om og en 
forpliktelse til å gjøre en forskjell i hverdagen, både i egne liv og for andre. Selv om vi er få, har vi 
mange vitnesbyrd vi vil dele! 
 
 

Stephen W Collett,  
Årsmøteskriver 


