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Detta händer på Kväkargården 

lö 26/3 kl. 10-14 En ny berättelse – 

workshop (på Zoom) 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 

ENDAGSRETREAT lörd kl. 10-16 

lö 23/4 kl.10-16 Om arbete och vila. Vi 

ägnar dagen åt vårt förhållande till arbete 

och vila i tystnad och gemensam reflektion.  

Torbjörn Söderquist 

lö 21/5 kl. 10-16 Livsrytm och miljöhot – 

en vandringsretreat Hur finner vi vår egen 

rytm i en värld som snurrar allt snabbare? 

Början vid Livsröset på Djurgården. Vi 

vandrar genom Stockholm 6–7 km till 

Kväkargården. Nicklas Adamsson 

FÖREDRAG sönd kl. 13.00 - 14.15     

sö 27/3 Gud, varken kvinna eller man  

Sofia Sahlin, musiker, berättar om sitt arbete 

med att förändra gamla kyrkliga texter och 

psalmtexter. 

sö 24/4 Kooperation - en möjlighet för en 

hållbar ekonomi. I Rochdale i England 

bildades 1844 det första framgångsrika 

kooperativet där en grupp flanellvävare 

startade en egen butik Kai Blomqvist har 

arbetat inom kooperationen och 

Kooperativa Institutet.  

KURSER OCH 

SAMTALSCIRKLAR                                                   

Poesikväll må 11/4 enbart Zoom kl. 18-19    

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull 

gemenskap. Annika Hultman Löfvendahl 

och Torbjörn Söderquist  

 

 

Bibelsamtal 18.00 – 19.30 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 

18/5. Vi är en öppen grupp som träffas 

varannan onsdag för att tillsammans läsa 

Lukasevangeliet. Torbjörn Söderquist 

Ljusgruppen måndagar 4/4, 2/5, 6/6,           

kl. 18.30 Mötena 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 15/3 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 

Meditativt måleri lö 28/5 kl. 10-15               

Vi målar ute och inne med akryl och akvarell. 

Ta med akvarellfärger och block om du har 

eget. Visst material finns på plats.                              

Marianne Lagercrantz är konstnär och 

bildterapeut med ett djupt intresse för andliga 

och existentiella frågor. 

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

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. 
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Information våren 2022 från 

samfundspedagog Julia Ryberg 

 
8 - 10 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 under 

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 vinternumret av  fredsbladet är Kan 

vi försvara freden  https://www.kvakare.se/wp-

content/uploads/2022/02/Natanael-Beskow-

Fredsbladet-vintern-2022.pdf 

Det handlar om en svensk predikant och 

fredsvän som stod kväkarna nära, nämligen 

Natanael Beskow (1865 – 1953). År 1947 

nominerades han till Nobels fredspris. Det blev 

dock inte han utan kväkarnas bistånds- 

organisationer som erhöll priset för sina 

humanitära insatser under de två världskrigen.  

Malmös andaktsmöte Andakt lördagar 

jämna veckor kl. 10.30 – 13 till och med 18 

juni. 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 

Stockholms andaktsmöte Under våren 

2022 kommer vi ha fysiska andakter på 

Kväkargården och digitala andakter på Zoom 

parallellt varje söndag kl. 11. Login-uppgifter 

för Zoom-andakterna fås från 

sondagsandakt@kvakare.se 

Göteborgs andaktsmöte Andakt  

söndagar kl. 11 via Zoom 20/3, 3/4, 17/4, 

22/5, 19/6 och Fysiskt  Lillatorpsgatan 10, 

Örgryte  1/5, 5/6  Information och länk: 

 kvakarna.goteborg@gmail.com  

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: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: 23/3 kl 10 Zoom, 30/4 kl 11 Bockara Uppl. 

Gottfried Novak 073-0496458, smaland@kvakare.se 

Stockholm, Kväkargården: Kristinehovsgatan 6. 

Uppl. Birgit Aquilonius  sondagsandakt@kvakare.se 
Uppsala:  Andakter andra och fjärde lördagen kl 15. 

Linnégatan 1 Uppl. Astrid Kiselman 

070-6281657,  uppsala@kvakare.se 

Värmland: Vilande 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 

 

Ingen större kränkning av Guds vilja kan 

tänkas än kriget med allt vad det drar med sig 

av orättfärdighet och lidande. 

                                      Sonja Ehrnwall 1949 

 

VänNytt nr 2 /2022 kommer i juni         

Om du vet någon mer som vill ha VänNytt – 

meddela mailadress till info@kvakare.se    

Om du själv inte vill ha VänNytt i 

fortsättningen, meddela till samma adress. 
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