Höstprogram 2018

Kväkargården Kristinehovsgatan 6 Stockholm

Endagsretreater lördagar kl. 10 – 16

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren
inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.
lö 25/8 Om att vandra kväkarnas väg – orden och tystnaden
Att tala med ord som fått liv ur tystnaden och att lyssna bortom orden till den
mening som gav dem liv. Vi möter kväkarerfarenheten i olika former för samtal
och lyssnade och delar erfarenheter.
(Torbjörn Söderquist)
lö 22/9 En dag i andakt. En dag där vi i gemenskap möter stillheten under
längre andakter, med möjlighet att dela våra erfarenheter.
(Sanna Fogelvik och Torbjörn Söderquist)
lö 27/10 John Woolman - ”att föra in alla våra tillgångar i den
allomfattande kärlekens strömfåra”
Den amerikanske 1700-talskväkaren John Woolman ville leva sitt liv i kärlekens
centrum och ta konsekvenserna av det i handling. Det ledde till ett av de
starkaste ”kväkarvittnesbörden” vi känner. Men vad kan det säga oss idag? Vi
samlas kring utvalda händelser och citat?
(Ingmar Hollsing* och Torbjörn Söderquist)
*Ingmar Hollsing är författare till boken ”1700-talskväkaren John Woolman - en röst för vår tid”

lö 24/11 Förlåtelse – om att försonas med sitt förflutna
Oförsonlighet är ett gift som sprider sig till hjärtat. Vi delar erfarenheter kring att
försöka återupprätta relationer som brustit. Vi tar hjälp av varandra och andliga
visdomskällor. (Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist)

Föredrag söndagar kl. 18.00
23/9 ’Dear Mother’ - Fyra generationer amerikanska kväkarkvinnor skriver
hem, 1915–1993. Julia Ryberg reflekterar kring att oväntat ta emot två kappsäckar
med familjehistoria.
Julia Ryberg tjänstgör som samfundspedagog för det svenska kväkarsamfundet och
som projektledare för kväkarna i Europa och Mellanöstern.

28/10 Mellan gathörnet och tystnaden
Staden och Vännerna, från William Penn till Ralph Erskine.
Håkan Forsell är urbanhistoriker och professor i Historia vid Stockholms
Universitet, verksam också som kulturskribent och författare. Han medverkar
regelbundet i podcasten Staden, i samtal kring städers liv, gestaltning och
historiska vägval.

11/11 kl. 13.00 (OBS! tiden) Mod och motstånd - reflektioner om ickevåld
Att leva ickevåldsligt berör hela livet. Det rymmer ett dagligt ansvar att bjuda
motstånd mot olika former av förtryck, men kan också leda till ett tydligt
engagemang för fred och rättvisa.
Görel Råsmark är kväkare och ickevåldsförespråkare. Hon har erfarenhet av att
vara följeslagare i Israel och Palestina.
25/11 Möten med Elin Wägner - om Elin Wägner som förebild och
inspirationskälla
Thage G Peterson berättar om sina möten med Elin Wägner medan hon levde
och om hans kärlek till henne. Om fred och jämställdhet mellan kvinnor och män.
"Hon var en förebild för mig, när jag var ordförande i regeringens
jämställdhetsdelegation i början av 1970-talet. Hon är en förebild för mig idag
när jag reser landet runt och talar fred."
Thage G Peterson: F d talman och statsråd i flera regeringar under tre
decennier. Teolog.

Bibelsamtal varannan onsdag 18.00 – 19.00 med början 5/9

Även 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 och 12/12. Vi är en öppen grupp som
träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Johannesevangeliet och
Thomasevangeliet parallellt. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper,
ingen föranmälan, alla välkomna!

Poesikväll on 12/9 och on 21/11 kl. 18-19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.
(Ann-Kristin Åklint och Torbjörn Söderquist)

Öppet Hus söndag 7/10 kl. 13.30-17.30
Möt kväkarna - en dag om vår tro och praxis. Dagen består av fyra teman som är en
timme långa. Varje tematimme har inslag av information, frågestund samtal och stillhet.
Du är välkommen på ett eller flera teman. Du behöver inte anmäla dig. För utförligare
program: www.kvakare.se

Ljusmeditation fredagar 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12 kl. 18.30

Ljusmeditation är ledd meditation med tystnad mellan korta instruktioner. (Birgit
Aquilonius)
Förfrågningar och anmälan till Torbjörn Söderquist
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se Läs mer på: www.kvakare.se

