FRA DE FIRE NORDISKE KVEKERÅRSMØTENE
__________________________________________________________________________________________

Til Venner overalt
For tredje gang møttes Venner fra Danmark, Finland, Norge og Sverige til en felles nordisk
kvekersamling med årsmøter på Nordiska folkhögskolan i historiske Kungälv, 25.-28. juni 2009.
Gjester fra mange andre land har også vært her sammen med oss.
Vi har vært samlet om temaet: Kjærlighet til Jorden. La ditt liv tale! Per Ingvar Haukeland innledet om
hvordan dypøkologi og kvekertroen kan forenes og være en inspirasjon og hjelp i arbeidet fram mot et
naturvennlig og bærekraftig samfunn.
Vår historie, nåtid og framtid har møttes her, og vi er blitt minnet om viktigheten av å verne om en
framtid utover vår egen, gjennom nærværet av våre yngste deltakere, barna.
Kvekere gjennom hele vår historie har vært opptatt av å ta vare på skaperverket, fra George Fox og
John Woolman og opp til vår tid. Av dette får vi inspirasjon og ledelse til å møte vår tids utfordringer.
Vår kvekertradisjon forplikter hver og en av oss til å ta ansvar for hvordan vi lever våre liv og til å være
eksempler. Vår indre overbevisning og innsikt, vissheten om Gud i oss alle og hele skaperverket, er vår
drivkraft. I dette har vi en trygg base.
Våre gjester og deltakere har rørt oss dypt med sine vitnemål blant annet om afrikanske kvekeres arbeid
mot vold og undertrykkelse og med den håpefulle hilsenen: MULEMBE (Lev i fred)!
I dag ser vi en klar sammenheng mellom områder som trenger vår oppmerksomhet og innsats:
fredsarbeid, flyktningspørsmål og økologi. Kvekervitnesbyrdene vil her være vår støtte.
Det budskapet og den utfordringen vi tar med oss hjem, kan best formuleres ved ordene: Kjærlighet til
Jorden. La ditt liv tale – og: Vær den forandring du søker – der du er!

Hjerre F. Hviid

Heather Lundberg

Unni Sørsveen

Danmark

Finland

Norge

Sue Frykman og
Kerstin Backman
Sverige

Denne epistelen finnes på andre nordiske språk og engelsk.

Barnas epistel fra Nordisk årsmøte 2009
Kjærlighet til Jorden – La ditt liv tale
Vi har badet, lekt på marken
og i trærne, spist annerledes mat
enn det vi er vant med, bygd med Lego,
lekt litt rundt omkring, kost med katten
(som hadde en flått! Skal vi ta bort flåtten?),
tegnet og klippet og spilt teater.

Så har våre liv talt under årsmøtet Det er dét
det er.
Silvia, Emilie, Karen Sofie, Thomas, Adrian,
James, Terho, Isak, Ingvild, Monica, Nina,
Mathilde, Ella, Bendik
Marit, Vidar, Maija, Ingebjørg
14 barn, 4 voksne

