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Detta händer på Zoom….. 
För inloggningsuppgifter kontakta 

torbjorn@kvakare.se om inte annat anges. 

FÖREDRAG PÅ ZOOM                    

söndagar kl. 13-14.15            

31/1 Raserier från staden vid gränsen - om 

författarinnan Anne-Marie Berglund som 

strävade i sitt författarskap efter att bryta sig 

loss från begränsande genrer och konventioner. 

Karl-Johan Rahm Vänners vän föreläser. 

28/2 Mystik och aktivism – berättelser från 

kväkarnas 370-åriga fredsarbete             

Julia Ryberg och Peter Jansson, aktiva i 

Fredskommittén inom Vännernas samfund. 

28/3 Att veta att man inte vet – mystiken i 

hjärtat av religionen Om att finna vår sanna 

identitet och ur gudomlig kärlek tjäna det nya 

livet i oss själva och andra. Lari Junkari är 

vän av Vännerna i Finland 

KURSER OCH SAMTALSCIRKLAR 

PÅ ZOOM                                                   

ons 10/3 kl. 18.00-19.30 

Fogelstadkvinnornas pedagogik del I                      

Kursen inleds med en interaktiv 

föreläsning där vi pratar 

medborgarkunskap, kurar skymning och 

går in i KomTeMåtta. Tobias Persson är 

folkhögskollärare, cirkelledare och 

föreläsare med cirka 15 års erfarenhet av 

Kväkarna och Fogelstadkvinnorna. 

ons 24/3 kl 18.00-19.30 

Fogelstadkvinnornas pedagogik del II   

Building Peace together - samtalscirkel      

söndagar 10/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5 kl. 16–17 

Vi läser och samtalar kring boken ”Building 

peace together - a practical resource”. Cirkeln 

leds av Kerstin Backman och Kerstin Arbring. 

För utförligare planering och anmälan mejla: 

samtalscirkel@kvakare.se  

 

Poesikväll på Zoom mån 15/2 och 12/4 kl. 

18-19 Utvalda dikter läses ur tystnaden i 

andaktsfull gemenskap. (Annika Hultman 

Löfvendahl och Torbjörn Söderquist) 

************************** 

För information och anmälan till alla 

program på Kväkargården samt 

inloggningsuppgifter för Zoom kontakta 

Torbjörn Söderquist torbjorn@kvakare.se  

073-774 54 80. Läs mer på 

www.kvakare.se  

************************** 

Ljusgruppen på Kväkargården mån 6/1, 

3/2, 2/3, 6/4, 4/5 och 1/6 kl. 18.30 

Ljusgruppens möten (ej Zoom) består av ledda 

meditationer med tystnad mellan korta 

instruktioner. (Birgit Aquilonius) 

Vilka är kväkarna? 

Är du nyfiken på kväkarna? Har du frågor 

kring kväkarnas tro och praxis? Välkommen 

till en stunds samtal, information och 

inspiration. Alla är välkomna – från allmänt 

intresserade till erfarna medlemmar. Vi träffas 

första tisdagen i månaden kl. 19–20.30, från 

och med 5 januari 2021, över Zoom. 

Varje tillfälle är fristående. Anmäl ditt intresse 

senast två dagar före till Julia Ryberg, 

samfundspedagog och ansvarig för träffarna, 

på julia_ryberg@hotmail.com eller via sms på 

tel. 070 730 49 79. Skriv ditt namn och något 

om de frågor/teman som du hoppas få beröra. 

Då får du länken till Zoom-mötet och kan 

ansluta dig vid utsatt tid. Anmälan är inte 

bindande.  

Julia strukturerar mötet kring de frågor som 

anmälts, med hänsyn till gruppens storlek och 

sammansättning varje gång. Vi varvar samtal 

med stillhet. 
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KONTAKT: Samfundspedagog & Svartbäcken: Julia Ryberg tel. 070 730 49 79, info@kvakare.se 
Kväkargården: Torbjörn Söderquist , torbjorn@kvakare.se 

Postadress: Kväkargården, Kristinehovsvägen 6, 117 29 Stockholm 
Hemsida: www.kvakare.se 

Detta händer på Svartbäcken…    
Två retreater erbjuds på Svartbäcken under 

våren:  5 -7 februari och 16 - 18 april.  

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 8 samt sitter med lämpligt 

avstånd under samlingar och måltider. 

 Vi börjar med kvällsmat på 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. 

Vänner hjälper Vänner - du kan 

fortfarande vara med 
Afrikasektionen inom den världsvida 

kväkargemenskapen har under 2020 bett 

Vänner överallt om stöd under den pågående 

pandemin. Pengarna förmedlas via Vännernas 

Världskommitté, FWCC, som meddelat att 

insamlingen stänger i januari 2021.  

Lämna din gåva via Kväkarhjälpens vanliga 

konton och märk din insättning med ”Afrika 

Covid-19”      Tack för ditt bidrag!  

Kväkarhjälpen pg 30 39 01-3 

Bankkonto: 99 6034 0303 9013, Nordea 

Swish nr: 123-276 6756 

********************************** 

Temat för Årsmötet 2021                      

”Våra kväkarmetoder – vacker fasad eller 

stadig grund?” 

Samfundsråd 13/3 och den 13/11 på 

Kväkargården eller på Zoom.  

Årsmöte 13–16 maj på Svartbäcken. 

 

 

Andaktsmöten Zoom    

Stockholms andaktsmöte I Stockholm 

håller vi andakt på Zoom varje söndag kl. 11 - 

12. Deltagare från hela landet är välkomna. 

Länk till mötet får du genom att skriva till 

sondagsandakt@kvakare.se. Välkommen! 

Kerstin Backman, ombud 073-967 14 56 

Göteborgs andaktsmöte välkomnar alla 

via Zoom för vår tysta andakt söndagar kl. 11 - 

12. Den 3 och 24 januari, 7 och 21 februari, 7 

och 21 mars, 4 april.  Vi öppnar en kvart 

innan. Efter andakten presenterar vi oss för 

varandra och samspråkar, som längst till kl. 

13.00. Få länk till mötena 

kvakarna.goteborg@gmail.com  Upplysn: 

Rebekka Rundberg tel 0708 - 184 404 3  

Järna: En lörd/månad. 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: Uppl. Gottfried Novak 073-0496458, 

smaland@kvakare.se 

Stockholm, Kväkargården: Kristinehovsgatan 6. 

Uppl. Kerstin Backman  , kvakargarden@kvakare.se 

Umeå: Vilande 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 1 2021 kommer ut i mars 
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