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Detta händer på Kväkargården… 

Kväkargården öppnar åter upp den 29/8. 

Söndagsandakterna återupptas från 6/9 kl. 11-

12. Ta med eget fika. Vi följer FHM-s 

rekommendationer och vidtar ändringar om det 

behövs. Ändringar meddelas på hemsidan. 
 

ENDAGSRETREATER lördag 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 29/8 En dag i andakt. En dag där vi i 

gemenskap möter stillheten under längre 

andakter, med möjlighet att dela våra 

erfarenheter. (Torbjörn Söderquist)  

lö 26/9 Esséernas fredsevangelium – en väg 

för vår tid? Esséerna lärde ut konsten att leva 

i samklang med naturen och i fred med 

varandra. (Liisa Taavitsainen och Torbjörn 

Söderquist) 

28/11 Civil olydnad med icke-våldsliga medel - 

aktivism för miljö, klimat och hållbarhet Hur 

förbereder man sig och hur genomför man en 

aktion med fredliga medel, icke-våldsteori, 

praktiska övningar. (Karl-Johan Rahm och 

Mariana Ljunggren Kristna Fredsrörelsen 

och Nicklas Adamsson)  

FÖREDRAG söndag kl. 13.15 

sö 30/8 Esséer, evangeliet och den 7-faldiga 

freden Esséerna är en andlig rörelse som levde 

och verkade i Palestina för mer än två tusen år 

sedan men rymmer en visdom för vår tid. 

Peter Norrthon  

sö 27/9 Program ej klart. Se hemsidan 

sö 25/10 Queer och kväkare - litterära 

speglingar Genom litteraturhistorien har 

samkönade sexuella begär och 

könsöverskridanden framställts 

som ömsom självklart, ömsom farligt och 

förbjudet. Sebastian Lönnlöv är författare, 

bibliotekarie och kväkare, med HBTQ-

litteratur som specialintresse.  

sö 29/11 Mystik och aktivism – berättelser 

från kväkarnas 370-åriga fredsarbete. Julia 

Ryberg och Peter Jansson, aktiva i 

Fredskommittén inom Vännernas samfund. 

 Bibelsamtal varannan onsdag 18.00 – 19.30 

med början 2/9 samt 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 

11/11, 25/11, 9/12. Vi är en öppen grupp som 

träffas varannan vecka för att tillsammans läsa 

Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel. Inga 

förkunskaper, ingen föranmälan, välkomna!  

Poesikväll mån 14/9 och mån 16/11 kl. 18-19 

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull 

gemenskap. (Annika Hultman Löfvendahl och 

Torbjörn Söderquist) 

Ljusgruppen mån 7/9, 5/10, 2/11, 7/12 kl. 

18.30 Ljusgruppens möten består av ledda 

meditationer med tystnad mellan korta 

instruktioner. (Birgit Aquilonius) 

Meditativt måleri lö 5/9 kl. 10-14 Vi målar i 

akryl och akvarell och inspireras av naturens 

höstliga stämning. Inga förkunskaper krävs.  

Ta med akvarellfärger och block. Visst 

material finns på plats till självkostnadspris. 

Marianne Lagercrantz är konstnär och 

bildterapeut med ett djupt intresse för andliga 

och existentiella frågor.  

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 

HÅLL IHOP SVERIGE 

Kväkarna i Sverige ställer sig bakom uppropet 

Håll ihop Sverige. Tillsammans med andra 

organisationer stöder vi därmed följande krav: 

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för 

alla Sverige ensamkommande ungdomar, av 

alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år. 
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KONTAKT: Samfundspedagog & Svartbäcken: Julia Ryberg tel. 070 730 49 79, info@kvakare.se 
Kväkargården: Torbjörn Söderquist , torbjorn@kvakare.se 

Hemsida: www.kvakare.se 

Detta händer på Svartbäcken… 

Två retreater erbjuds på Svartbäcken under 

hösten:  9–11 oktober och 20–22 november.  

 

Kom till Ro: stilla dagar för kropp och själ  

 

Vi samlas i andakt, samtal ur tystnaden och 

måltider. Retreaterna är utan särskilt tema. 

Kom med det som är angeläget för dig. Gott 

om egen tid blir det också. Vi tar hänsyn till 

rådande omständigheter genom att begränsa 

antalet deltagare till 11 samt sitter med 

lämpligt avstånd under samlingar och måltider. 

  

Vi börjar med kvällsmat fredag kl. 18 och 

avslutar efter lunch på söndag.  

Julia Ryberg är retreatledare. Kostnaden är 

900 kr (500 kr för samfundets medlemmar). 

Förfrågningar och anmälan till Julia på 070 

730 4979 eller julia_ryberg@hotmail.com. 

Kväkarhjälpen                                            
Vänner hjälper Vänner! 

Afrikasektionen inom den världsvida 

kväkargemenskapen ber Vänner om stöd till 

kväkarledda sjukhus och kliniker under 

pandemin. Där kan våra pengar rädda liv. 

Lämna en gåva via Kväkarhjälpen. Märk din 

insättning med ”Afrika Covid-19”. Pengarna 

förmedlas via Vännernas Världskommitté, 

FWCC. Kväkarhjälpen pg 30 39 01-3   

Bankkonto: 99 6034 0303 9013 

Swish nr: 123-276 67   

Fredsbladet uppmärksammar 75-årsdagen av 

atombombningarna över Japan och ger 

exempel på hur kväkare sedan 50-talet 

protesterat mot kärnvapen. 

www.kvakare.se/fredsbladet-att-leva-under-

atommolnen 

 De äldstes möten: 16 september,                     

7 oktober, 4 november. 

 

Andaktsmöten på nätet    

Digitala andakter på Zoom från Stockholms 

andaktsmöte hålls 2 ggr/månad, andra och 

fjärde söndagen i varje månad kl. 18, med start 

13/9. Logga in på zoom.us, ”Join a meeting”, 

Meeting-ID 835 72 46 53 40. Se hemsidan 

www.kvakare.se  

Alla är naturligtvis välkomna till samtliga 

andaktsmötens Zoom-andakter. 

 

Andaktsmöten i höst 
Göteborg: Zoom-andakt första söndagen i månaden   

kl. 11. Alla är välkomna att delta. För att få länk mejla 

kvakarna.goteborg@gmail.com. Upplysning Rebekka 

Rundberg 0708-184 404,  

Järna: Draknyckeln, Prästgårdsvägen 10. Uppl. 

Stefansson 070-238 55 03 jarna@kvakare.se  
Lund: Söndagar ojämna veckor kl 14.00 i Liberiet, röd 

byggnad bakom Domkyrkan Porten låses 13.55. 
Uppl. Jari Pitkänen, lund@kvakare.se 

Malmö: Upplysningar  malmo@kvakare.se // 

kvakarnaimalmo@gmail.com 

Mälardalen/Katrineholm: Vilande. Uppl. Nicklas 

Adamsson 076 591 06 68, malardalen@kvakare.se 

Rimbo/Svartbäcken: Uppl. Julia Ryberg 070-730 49 

79, rimbo@kvakare.se 

Småland: Vi träffas i våra hem. Bockara den 12/9,    

kl. 11. Uppl. Gottfried Novak 073-0496458, 

smaland@kvakare.se 

Stockholm, Kväkargården: Kristinehovsgatan 6. 

Söndagar från 6/9 kl. 11-12. Eget fika. Uppl. Kerstin 

Backman  073-967 14 56, kvakargarden@kvakare.se 

Umeå: Uppl. Berit Bylund 070-615 49 29,  

umea@kvakare.se 
Uppsala:  Linnégatan 1 Uppl. Astrid Kiselman 

070-6281657,  uppsala@kvakare.se 

Värmland: Uppl. Alice Rosberg Dahlqvist  

070-401 0130, varmland@kvakare.se  

Västergötland: 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. Swish: 123 603 45 40  

Läs mer om verksamheten på 

www.kvakare.se 

VänNytt 4 2020 kommer ut i december 
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