VENNENES SAMFUNN KVEKERNE
________________________________________________________________
Kjære Venner over alt!
Vi har vært samlet til årsmøte på Moi i kvekersamfunnets 190. år. Årsmøtetemaet var:
Kvekerperspektiv på miljøspørsmål.
Inspirert av ordet ”himlajorden” fra sangen ”Änglamark” (Evert Taube) tok Per Ingvar
Haukeland oss inn i en tankeverden som lar oss søke å møte det av Gud i ALT levende. Den
uroen vi føler over manglende bærekraftighet i vår omgang med jorden, vårt hjem, kan gjøre
oss redde og motløse, men den kan også vekke vårt engasjement. Dette kan lede oss mot
lysninger der muligheter for dyptgripende endringer til det gode vises. Som kvekere kan vi
være med å bevirke dypere bevisstgjøring om den inderlige sammenhengen mellom mennesket
og naturen. Ved en slik dypøkologisk tilnærming kan vi bygge på, og vitne om, det vi har erfart
og sett, og vise det i våre handlinger og måter å leve på. Jordens fremtid kan ikke sikres ved å
overlate den til tekniske løsninger og nyvinninger alene.
Vi ble gjort kjent med teksten ”Kallet til handling” (Call to Action), som ble utarbeidet av det
britiske Årsmøtet i 2001. Teksten er full av inspirerende formuleringer, og egner seg godt som
plattform for et dypøkologisk kvekerengasjement. Ved å knytte seg til den dypøkologiske
tankegangen kan vi bli en del av et arbeid som spenner ut over kvekerbevegelsen. Samtidig
mener vi at kvekerne har et særskilt budskap med basis i en unik tradisjon som springer ut av
vår religiøse overbevisning. Tidligere kvekeres pågangsmot i møte med tilsynelatende
uoverstigelige utfordringer kan gi oss inspirasjon og håp i møte med vår tids økokrise. Vi
utfordres til å ta tak i gleden ved en mobilisering rundt den naturen vi er så glade i, å gå inn i
arbeidet med humør og tiltakslyst. Det vi tar på oss må være fylt av så mye begeistring at det
ikke er rom for våre snevre egeninteresser.
Per Ingvars innledning ble fulgt opp av gruppesamtaler, der hver enkelt delte sine tanker om
temaet. Vi ble anmodet om å beskrive utfordringene vi står over for, dele visjoner om et
fremtidig bærekraftig samfunn, og tenke rundt hvordan vi både enkeltvis og som kvekersamfunn kan bidra.
Gjennom flere år har vi båret på en drøm om å etablere et kvekersenter som kan formidle
tanker om kvekertro og om kvekerperspektiver på fred, menneskerettigheter, økologi, m.v.,
være en møteplass for søkende mennesker og et samlingssted der mennesker fra ulike ståsteder
kan gå inn i dialog med hverandre. Vi har nå et lokale som passer til et kvekersenter. Årsmøtet
mottok forslaget om å sette ideen om kvekersenteret ut i livet med stor entusiasme. Et
arbeidsutvalg tok på seg oppgaven med å komme i gang med den konkrete planleggingen og
hadde sitt første møte allerede under årsmøtet.
Per Ingvar tok med seg en gruppe på rundt 20 personer i alle aldre på vandring inn i naturen.
De forsøkte å bli kjent med naturen ved å ta i bruk alle sanser. De kikket etter spor fra våre
medskapninger, lyttet til lyder, luktet, smakte og følte på vekster og trær. Barna storkoste seg i
naturen, under sol og blå himmel.
De 12 barna har hver på sin måte bidratt til å belyse årsmøtetemaet for oss alle. Siste kvelden
viste de fram noe av det de har vært opptatt med, bl.a. med å lage en stor montasje av vårt
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fantastiske solsystem og flott dekorerte sommerfugler. De har studert insekter og malt natur- og
fredsmotiver på T-skjorter. Dessuten har de sagt mye fint om hvor viktig det er å ta vare på
jorda vår, sunget, lekt masse og hatt det kjekt sammen.
Liz Scurfield fra Quaker Council for European Affairs (QCEA) i Brussel fortalte om prosjektet
Energisikkerhet, konflikt og klimaendring. Prosjektet tar sikte på å belyse hvordan
klimaendringer og Vestens behov for utvinning av olje i en del land i den tredje verden skaper
konfliktsituasjoner.
På slutten av hver dag har det vært et privilegium å kunne samles i epiloger som ungdommene
har invitert til. Gjennom musikk, diktlesning og deling av erfaringer fra dagen har vi i sterk
grad opplevd å være samlet i et varmt og åpent fellesskap. Det er en oppløftende erfaring å vite
at vi ikke er alene i vår uro, men at vi deler den, ikke bare med det norske årsmøtet, og heller
ikke bare med kvekerfellesskapet verden over, men også med store deler av menneskeheten.
Det gir oppmuntring og inspirasjon.
”Det er ikke menneskene som eier verden, og vi kan ikke gjøre som vi vil i forhold til verdens
ressurser. Vis kjærlig omtanke for hele skaperverket, og gjør ditt for å bevare naturens
skjønnhet og mangfold. Gjør hva du kan for å sikre at menneskenes forhold til naturen er
preget av ansvar og ærefrykt for livet. Gled deg over storheten i Guds vedvarende
skapergjerning.” (Råd og spørsmål nr. 40)

For Vennenes Samfunn Kvekerne
Moi den 29. dag i 6. måned 2008

Gyda Heie Hansen
årsmøteskriver
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