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Lördagen den 10 februari 2018
avled vår Vän Jack Wright,
93 år gammal.
Detta händer på Kväkargården…
SAMTALSSTUNDERNA före
torsdagsandakten, kl.17.30 - 18.30, tar
upp olika aspekter av kväkarlivet.
ENDAGSRETREATER lördagar kl. 1016. Rekommenderat bidrag för kostnader
100 – 300 kr (enkel måltid ingår).
24 mars: Mystik – personligt färgad
andlighet. Hur visas det i mitt liv?
(Torbjörn Söderquist).
28 april: Bergspredikan – det avvikande
eller det rättvända budskapet? (Torbjörn
Söderquist).
26 maj: livsrytm om miljöhot – en
vandringsretreat. Vandring på ca 6-7 km
börjar på Djurgården och vidare genom
Stockholm till Kväkargården (Niklas
Adamsson)
FÖREDRAG, söndagar kl. 18.00
25 mars: Ett annat sätt att se. Om Emilia
Fogelklous tankar kring konst och
perception (Erika Dahlen).
29 april: Kväkarna och reformationen.
Om kväkarnas historiska arv och
förhållningssätt till andens liv och
samtidens utmaningar (Marit Kromberg).
27 maj: Synden – enande i en splittrad
värld. Kan det finnas anledningar att
återvända till begreppet? (Jenny Karlsson).
SAMTAL OM EVANGELIUM ENL
JOHANNES OCH TOMAS varannan
onsdag fr 7 mars kl. 18–19.30 Alla
välkomna, ingen föranmälan. (Torbjörn
Söderquist.)
POESIKVÄLL
Onsdag 18 april, kl. 18-19 (Ann-Kristin
Åklint och Torbjörn Söderquist).

ÖPPET HUS, söndag 15 april kl. 13.30–
17.30. Möt kväkarna – om vår tro och
praxis. Fyra teman under dagen. Varje
tematimme har inslag av information,
frågestund, stillhet och samtal.
Välkommen till ett eller flera teman. Ingen
föranmälan.
LJUSGRUPPEN träffas på följande
fredagar kl. 18.30: 9 mars, 4 maj och 1
juni. Möten består av ledda meditationer.
Kontaktperson Birgit Aquilonius, 070-563
26 55.
KRAMA KVÄKARGÅRDEN 21 april
KL 10–13. Vi tar upp trädgårdsmöblerna
och vårpysslar med huset. Efteråt bjuds på
lunch.
För information och anmälan till alla program på
Kväkargården kontakta Torbjörn Söderquist,
torbjorn@kvakare.se,
073-774 54 80. Läs mer på www.kvakare.se

Detta händer på Svartbäcken…
RETREATER
6-8 april. Lyssna djupare in – tala
djupare inifrån (Julia Ryberg och
Torbjörn Söderquist).
4-6 maj. Kom till ro: stilla dagar för
kropp och själ (Julia Ryberg och Torbjörn
Söderquist).
Förfrågningar och anmälan till Julia
Ryberg, 070-730 49 79, eller
julia_ryberg@hotmail.com
Pris 900kr (500 kr samfundets
medlemmar), betalas till pg 51583-3 (ange
retreatdatum och ditt namn). Retreaterna
börjar kl. 18 på fredag och slutar kl. 13 på
söndag.
VIKTIGA DATUM 2018
Samfundsråd: 17/3, 10/11
Arbetsutskott: 18/3, 13/4
De äldste: 7/3
Årsmötet: 10-13/5 (Svartbäcken)

Redaktör: Gun-Britt Karlsson, 0707-228 096. E-post: vannytt@kvakare.se
Meddela Tofte på 0380-756 19 eller kt@kvakare.se om du vill ha VänNytt via e-post (eller som brev om du saknar e-postadress)
och/eller om ni har bytt adress eller e-post adress.

VänNytt nr 1 2018
Årets Sommarläger sker 22-28 juli på
Svartbäcken.
Sista anmälningsdag 1 maj och gärna via
detta formulär:
https://goo.gl/forms/0ntJzhgEWvgVIKJk2
Vid frågor/funderingar, kontakta Catharina
Gustafsson på
lightmovements@hotmail.com eller tel.
073-0899893.

Hjälp oss att hjälpa! Kväkarhjälpen är
samfundets verktyg för solidaritets- och
utvecklingssamarbete. Varje gång vi möts i
andakten kan vi samtidigt komma ihåg
våra samarbetspartners i andra länder. Gör
det enkelt genom att Swisha!
Kväkarhjälpen stödjer projekt i
Bangladesh, Burundi, Etiopien, Georgien,
Ryssland, Ramallah, Västbanken samt –
genom den norska kväkarhjälpen – Gaza.
Kväkarhjälpen pg 30 39 01-3
Bankkonto: 99 6034 0303 9013
Swish nr: 123-276 6756

STOP FUELLING WAR är en grupp
europeiska kväkare som bildades för att arbeta
mot den ”normalisering” och det försvar av
vapenhandeln som undan för undan skett i
världen. Läs mer på www.stopfuellingwar.org
Stop Fuelling War visar på kväkarnas
fredsbudskap med tysta manifestationer på
vapenmässan Eurosatory, som äger rum i Paris
11–15 juni 2018 .Vi är några svenska
medlemmar som har beslutat oss för att delta
vid manifestationerna i Paris i juni. Skulle du
som är medlem eller Vänners vän vilja ansluta
till oss, ta kontakt med Annika Hultman
Löfvendahl på annika.lofvendahl@gmail.com
eller Görel Råsmark på
gorel.rasmark@gmail.com .

Andaktsmöten är öppna för alla som vill
delta. Välkommen att höra av dig till
kontaktpersonen om du undrar över något.
Göteborg: Lillatorpsgatan 10, Örgryte. 1:a söndagen i
månaden september-juni, kl. 11.00. Uppl. Patricia
Nilsson 070-433 62 08, goteborg@kvakare.se
Järna: Draknyckeln, Prästgårdsvägen 10. Uppl.
Stefansson 070-238 55 03 jarna@kvakare.se
Lund: Lördagar, ojämna veckor kl. 14.00, Vänskapens
Hus, plan 1, Bredgatan 19. Uppl. Jari Pitkänen,
lund@kvakare.se
Malmö: Varannan lördag jämna veckor kl. 11.00
(uppehåll kan förekomma), Kapellgatan 6 i S:t
Johannes församlingshus (den vita dörren till höger om
trappan/huvudingången). Uppl. Solveig-Karin Erdal,
malmo@kvakare.se // kvakarnaimalmo@gmail.com
Mälardalen/Katrineholm: En gång i månaden i
Mariakyrkans källarvåning. Uppl. Nicklas Adamsson
070-238 32 50, malardalen@kvakare.se
Rimbo/Svartbäcken: Andakter öppna för alla i
samband med retreater el. efter ö. k. Uppl. Julia Ryberg
070-730 49 79, rimbo@kvakare.se
Smålandsgruppen: Vi träffas en gång i månaden i
våra hem. Hör av dig då du vill komma. Enkel måltid
efteråt. Alla andakterna börjar kl. 11.00. Andaktsvärd
skickar vägbeskrivning inför andakterna. Uppl.
Gottfried Novak 073-049 64 58, smaland@kvakare.se
Stockholm, Kväkargården: Kristinehovsgatan 2.
Torsdagar kl. 19.00 och söndagar kl. 11.00. Året runt,
även helgdagar. Uppl. Kerstin Backman 073967 14 56, kvakargarden@kvakare.se
Umeå: Uppl. Berit Bylund 070-615 49 29,
umea@kvakare.se
Uppsala: Linnégatan 1. 2:a och 4:e lördagen i
månaden kl. 15.00. Uppl. Astrid Kiselman 070-628 16
57, uppsala@kvakare.se
Värmland: Vi samlas på olika platser första söndagen
varje månad kl. 10.30. Uppl. Alice Rosberg Dahlqvist
070-401 0130, varmland@kvakare.se
Västgötagruppen: Uppl. Hollsing 0733-612080,
vastergotland@kvakare.se

Vill du stödja vår verksamhet? Vi erbjuder
stilla andakter, retreater och
studieverksamhet, läger, bok- och
publiceringsverksamhet.
Vännernas samfund
pg 515 83-3.
Läs mer om verksamheten på
www.kvakare.se
VänNytt 2 2018 kommer ut kring majjuni

KONTAKT: Samfundspedagog & Svartbäcken: Julia Ryberg tel. 070 730 49 79, info@kvakare.se
Kväkargården: Wilhelm Dahllöf, Kristinehovsgatan. 2, 117 29 Stockholm, kvakargarden@kvakare.se
Hemsida: www.kvakare.se

