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Detta händer på Kväkargården
ENDAGSRETREAT lörd kl. 10-16
lö 29/1 En dag i andakt
En dag där vi i gemenskap möter stillheten.
Torbjörn Söderquist
lö 26/2 Att vandra vår livsväg - att vara
medvandrare Vi undersöker var vi befinner
oss just nu, hur vi har kommit dit vi är och hur
vi ska gå vidare. Torbjörn Söderquist
lö 26/3 En ny berättelse - att söka våra
andliga rötter Vi ser fler och fler förfärande
tecken på planeten Jordens nödläge. Vad är det
att vara människa och hur ska vi leva våra liv?
Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist

FÖREDRAG sönd kl. 13.00 - 14.15
(Även på zoom)

Bibelsamtal 18.00 – 19.30 26/1 9/2, 23/2, 9/3,
23/3 (ej zoom). Vi är en öppen grupp som
träffas varannan onsdag för att tillsammans
läsa Markusevangeliet. Torbjörn Söderquist
Ljusgruppen måndagar 7/2, 7/3, kl. 18.30
Ljusgruppens möten består av ledda
meditationer med tystnad mellan korta
instruktioner. Birgit Aquilonius

Möten för klarhet på zoom för dig som
är aktiv inom klimat- och miljörörelsen
eller annat samhällsförändrande arbete.
Tisdagar 15/2, 15/3 och 19/4 kl. 19-20.30
Möte för klarhet syftar till att grunda oss själva
och vårt arbete i ett stilla andligt centrum där
det inre ljuset får verka. Torbjörn
Söderquist och Nicklas Adamsson
***********************************

sö 30/1 Natanael Beskows liv och gärning
Om konstnären, teologen, socialarbetaren,
författaren, diktaren, pedagogen och
naturmänniskan. Håkan Fransson, socionom
och drogförebyggare från Göteborg.
sö 27/2 Med alla levande varelser - en
motståndsandlighet för liv i klimatkrisens
skugga. Annika Spalde, diakon och författare.
sö 27/3 Gud, varken kvinna eller man
Sofia Sahlin, musiker, berättar om sitt arbete
med att förändra gamla kyrkliga texter och
psalmtexter.

KURSER OCH
SAMTALSCIRKLAR
Poesikväll må 21/2 (ej zoom) kl. 18-19
Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull
gemenskap. Annika Hultman Löfvendahl
och Torbjörn Söderquist

Förfrågningar, Zoom-länk och anmälan:
Torbjörn Söderquist 073-774 54 80
torbjorn@kvakare.se

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

Kväkarhjälpen
- är samfundets organ för
utvecklingssamarbete och stöd till
kväkarprojekt runt om i världen. Samt en
möjlighet för dig att stödja initiativ för fred,
demokrati och klimatanpassning.
Lämna ditt bidrag till pg 90 07 35-2 eller
bankgiro 900-7352.
Vårt Swishnummer är 123 900 73 52.
Överväg gärna att bli månadsgivare.
***********************************
Tänk på att du helgar arbetsdagen!
Emilia Fogelklou

Redaktör: Gun-Britt Karlsson, 0707-228 096. E-post: vannytt@kvakare.se
Meddela au@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 4 2021
Information våren 2022 från
samfundspedagog Julia Ryberg
4 – 6 mars
Retreat på Svartbäcken
Stillhet och handling: vi samlas kring två
grundteman hos kväkarna. Kostnad 900 kr/500
kr för medlem i samfundet.
1 - 3 april
Retreat över Zoom
Stilla dagar för kropp och själ: retreat utan
särskilt tema. Utan kostnad.
Introduktionsträffarna över Zoom med
tema Vilka är kväkarna? fortsätter till våren.
Första tisdagen i månaden är det fristående
kvällar som man anmäler sig till varje tillfälle.
Tredje tisdagen i månaden är det
fördjupningssamtal i sluten grupp. Vi träffas
kl. 19 - 20:30. Julia Ryberg ansvarar för dessa
sammankomster.
Vidare information och anmälan:
julia_ryberg@hotmail.com eller 070 730 49 79

Fredskommittén
Temat för höstens fredsbladet är militarismen
och miljön https://www.kvakare.se/wpcontent/uploads/2021/11/Fredsbladet-hosten2021.pdf
Här kan du läsa om det som under Förenta
nationernas nyss avslutade klimatkonferens
(COP 26) blev elefanten i rummet: det
oöverblickbara koldioxidavtryck som all
militär verksamhet - från utvecklingen och
produktionen av vapensystem till krig – ger
upphov till.

Malmö andaktsmöte andakt lördagar
jämna veckor kl. 10.30 - 13. Efter en timmes
stilla andakt, möjlighet till samtal över enkelt
fika. Kapellgatan 6, St. Johanneskyrkans
församlingslokal, första vån, vit dörr till hö om
trappan. kvakarnaimalmo@gmail.com

Göteborgs andaktsmöte andakt via
Zoom kl. 11.00 första och tredje söndagen i
månaden. Information och länk:
kvakarna.goteborg@gmail.com Alla
välkomna!

Stockholms andaktsmöte andakt via
Zoom söndagar 11–12 Inloggningsuppgifter
fås via sondagsandakt@kvakare.se
Torsdagsandakter inställda tillsvidare.
Järna: En lörd/månad kl. 17 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
Mälardalen/Katrineholm: Lördag i mars
kl. 14-15 Glindrans skola, Björkvik. Samtal och eget
fika efteråt. Uppl. Nicklas Adamsson 076 591 06 68,
Gun-Britt Karlsson 0707 22 80 96
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 sondagsandakt@kvakare.se
Uppsala: Andakter andra och fjärde lördagen kl 15.
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
I och med den ökade spridningen av covid-19 i
samhället kan andakter och andra aktiviteter
ändras med kort varsel. Därför ber vi vänligen
alla att gå in på vår hemsida eller ta kontakt
med respektive andaktsmöte för aktuell
information.

VänNytt nr 1 /2022 kommer i mars.
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

