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Detta händer på Kväkargården
FÖREDRAG söndagar kl. 13-14.15
sö 26/9 Kväkarna tro genom historien form och innehåll Kväkarnas tro har befunnit
sig i flera spänningsfält genom historien. Var
ligger tyngdpunkten i olika historiska skeden
och var befinner vi oss nu. Torbjörn
Söderquist tecknar sin bild av kväkarrörelsen
genom historien.
sö 31/10 Det norska kväkarsamfundet – hur
skedde utvecklingen till ett modernt liberalt
trossamfund? Hans Eirik Aarek har arbetat
som lektor på Universitet i Stavanger. Hans
avhandling är gjord i samarbete med modern
brittisk kväkarforskning.

ENDAGSRETREAT lördagar
kl. 10-16 Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle
att ur tystnaden dela erfarenheter.
lö 25/9 En dag i andakt. En dag där vi i
gemenskap möter stillheten under längre
andakter, med möjlighet att dela våra
erfarenheter. (Torbjörn Söderquist)

KURSER OCH
SAMTALSCIRKLAR
Poesikväll må 20/9 och må 15/11 kl. 18-19
Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull
gemenskap. (Annika Hultman Löfvendahl och
Torbjörn Söderquist)
Bibelsamtal varannan onsdag 18.00 – 19.30
med början 8/9 Även 22/9, 6/10, 20/10, 3/11,
17/11, 1/12, 15/12. Vi är en öppen grupp som
träffas varannan vecka för att tillsammans läsa
Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om
du har en. Inga förkunskaper, ingen
föranmälan, alla välkomna!

lö 11/9 Meditativt måleri kl. 10-14
Vi målar i andaktsrummet och trädgården.
Öppet för alla som vill utforska meditativt
måleri. Inga förkunskaper krävs. Vi målar med
akryl och akvarell. Marianne Lagercrantz är
konstnär och bildterapeut med ett djupt intresse
för andliga och existentiella frågor.

Ljusgruppen i sommar måndagar 18.30
7/6, 5/7 och 2/8 Ljusgruppens möten består
av ledda meditationer med tystnad mellan
korta instruktioner. (Birgit Aquilonius)

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
Förhoppningen är att vi i höst kan ha
fysiska träffar men beredskap finns för att
också sända på Zoom.

****************************
Pilgrim's Walk for Future
18 juli startar en 200 mil lång pilgrimsvandring
i Vadstena som i slutet av oktober beräknas nå
Glasgow dagarna innan FN:s klimattoppmöte
Cop 26 påbörjas.
(https://walkforfuture.se) arrangeras av
Svenska Kyrkan i samarbete med Fridays For
Future, som är den globala klimat- och
miljörörelse som Greta Thunberg inspirerat till.
Det går bra att göra kortare vandringar på
hemmaplan. Vi planerar ett Zoom-möte innan
sommaren där vi berättar mer om hur
deltagandet kan se ut. Vill du vara på Zoommötet och få mer information? Skicka ett mail
till Nicklas Adamsson på
nicklas.adamsson@gmail.com så kommer en
inbjudan till mötet.
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Information om hösten 2021
från samfundspedagogen
Julia Ryberg
Retreater
24–26 september över Zoom
5–7 november på Svartbäcken
Båda retreaterna kommer att vara tillfällen att
fokusera på kväkarnas tro och praxis. Mer
information kommer i nästa VänNytt. Du kan
redan nu anmäla ditt intresse.
Introduktionsträffarna över Zoom med
rubriken Vilka är kväkarna? fortsätter till
hösten första tisdagen i månaden kl. 19:0020:30 med början i september. Dessa träffar är
fristående. Anmälan underlättar planeringen.
För dig som deltagit i Vilka är kväkarna?
och vill fördjupa dig, planeras en samtalsserie i
sluten grupp. Tredje tisdagen i månaden träffas
gruppen över Zoom kl. 19:00-20:30 med
början i augusti. Välkommen med anmälan!
Du når Julia Ryberg på
julia_ryberg@hotmail.com
eller på mobil 070 730 49 79.

Kväkarhjälpens arbete sträcker sig
ut över världen.
Välkommen att läsa om detta i vår
årsberättelse på
https://www.kvakare.se/wp-content/uploads/
2021/04/QSS-Arsredovisning-2020-1.pdf
Lämna bidrag till pg 90 07 35-2 eller
bankgiro 900-7352
Vårt Swishnummer är 123 900 73 52
Ditt stöd är fortsatt viktigt!

Stockholms andaktsmöte I Stockholm
håller vi andakt på Zoom varje söndag kl. 11 12. Fram till 29 augusti 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 kl. 11 - 12 första
och tredje söndagen i månaden, 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 nr 3/ 2021 kommer ut i augusti
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