VENNENES SAMFUNN KVEKERNE
________________________________________________________________
Til Venner over alt!
Vennenes Samfunn Kvekerne i Norge samlet seg til årsmøte på Uppigard Natadal i Flatdal i
Telemark 24. - 27. juni 2010. Dette året hadde vi fått plass på et overnattingssted som er bygd
på et gammelt gårdstun fra slutten av 1700-tallet, og vi ble alle inspirerte av stemningen på et
sted med så dype historiske røtter. Vi var 56 i tallet (Venner og Venners venner), derav 12
barn i alderen 4-14 år, og syv gjester fra andre årsmøter og kvekerorgan.
Vårt tema var kvekernes beslutningsprosess, som både har en religiøs bakgrunn og er en
praktisk metode for å komme fram til gode beslutninger i fellesskap. Egil Mardal Johannessen
hadde en innledning om den historiske og teologiske bakgrunnen for prosessen. Wilhelm
Dahllöf fra Det svenske årsmøtet holdt deretter en praktisk rettet gjennomgang med konkrete
øvelser. Han bygger på de erfaringene som det svenske årsmøtet har med å ha jobbet med
kvekerprosessen de siste årene.
Årsmøtet viste stor interesse og entusiasme for temaet, og ønsker å fortsette å arbeide med
beslutningsprosessen og dens åndelige forankring videre framover. Vi tror at dette kan styrke
oss både innad i vår åndelige vekst, og i vårt vitnesbyrd overfor samtiden, og at det er viktig å
vedlikeholde den kunnskapen om kvekertradisjon som vi bygger opp på denne måten.
Det norske årsmøtet vedtok også å støtte budskapet som kommer fram i KAIROS-dokumentet
fra kristne kirkeledere i Palestina i desember 2009, ved å vende oss til norske myndigheter og
oppfordre dem til å vurdere sine investeringer i virksomheter som direkte bidrar til å
opprettholde okkupasjonen av Palestina og blokaden av Gaza. Vi ønsker med dette å bidra til
at situasjonen i området kan nærme seg en bedring så snart som mulig.
I behandlingen av samfunnets økonomi ble det også drøftet noen etiske problemstillinger
rundt forvaltningen av våre ressurser og valget av samarbeidspartnere til dette.
Grupper på årsmøtet arbeidet også med spørsmål tilknyttet Global Change (på oppfordring fra
FWCC), og med informasjon fra Kvekerhjelps prosjekter i Palestina og Afrika. Barna jobbet
ivrig med kreative aktiviteter tilknyttet emnene, og bidro også med sang og spill på det sosiale
samværet lørdagskvelden. Kvekerne feiret denne kvelden med nye og gamle kvekersanger, og
tradisjonell sang og spill til stor begeistring. Vi fikk også tid til å nyte den flotte naturen rundt
Uppigard med fotturer i løpet av årsmøtet. Ungdommene i møtet opprettholdt sin fine
tradisjon med å ta ansvar for epilogene hver kveld.
Vi reiser hjem med fornyet inspirasjon til å arbeide videre med tradisjon og vitnesbyrd, og
hilser Venner over hele verden med sitatet fra Martin Luther King jr. som avsluttet epilogen
den siste kvelden: «Hat kan ikke drive ut hat; det kan bare kjærligheten gjøre.»
Uppigard Natadal, 27. dag i 6. mnd, 2010
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