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Til Venner over alt
Vennenes Samfunn Kvekerne har feiret sitt 187. årsmøte i storslåtte midtsommer-omgivelser på
Iljarntunet i Hedalen. Vertskapet har servert oss nydelig mat og ellers lagt til rette for oss på beste
måte. Nabo til Iljarntunet er Hedalen stavkirke. Den er fra år 1160 – en av de eldste i Norge, og den
gir perspektiv på det religiøse livet fra middelalderen og fram til i dag. Vi har også gledet oss over og
blitt inspirert av gjester fra India, fra FWCC/EMES, fra det tyske Årsmøtet ved gruppa i Østerrike, og
fra de britiske, svenske og danske Årsmøtene
Årsmøtetemaet ”Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler” er
blitt belyst over 2 dager med innledninger og arbeid i grupper. Gruppene har vært preget av nærhet,
varme og et personlig uttrykk som har gjort det mulig å komme dypere inn i årsmøtetemaet. Begge
dager arbeidet vi videre med det strategiarbeidet som ble påbegynt på årsmøtet 2004. Julia Ryberg
stilte spørsmålet: Hvordan elsket Jesus? Hun ga oss bilder av Jesus som både prest, pastor (hyrde),
profet og pedagog. I alle disse funksjonene var han en ”paradigmeskifter”. Han fortolket teksten på
nytt: ”Det står skrevet …, men jeg sier dere…” Slik gjorde også de første kvekerne.
Vidar Salvigsen fortsatte utdypingen av årsmøtetemaet i sin innledning på lørdag morgen. Han startet
med å lese et utdrag av eventyret Keiserens nye klær av H.C. Andersen. Eventyret illustrerer hvordan
vi kan være både profetiske og pedagogiske, tale forløsende ord og tale sannhet til makthaverne.
Vidar oppfordret oss til å reflektere over verdiene som ble nedfelt i strateginotatene. Hva er jeg som
kveker villig til å forplikte meg på? Hvordan forvalter vi våre tradisjoner i dag?
Selv om vi er en liten kvekergruppe i Norge er deltakelsen på årsmøtet stor. Flere medlemmer er
aktive i komiteer og har tillitsverv. Som kvekere har vi en klar og tydelig tale når det gjelder krig-fred
problematikk og sosialt engasjement. Kan vi bli like flinke når det gjelder håndtering av egne
konflikter og spenninger. Hvordan kan vi ta vare på hverandre når vi har behov for omsorg eller når
det oppstår konflikter i blant oss? Vi er også blitt minnet om at det ikke er likegyldig hvilke ord vi
bruker når vi skal uttrykke det som er viktig for oss. Språk er også makt.
Også i forretningsmøtet har vi fulgt opp strategiarbeidet som ble påbegynt i 2004 og som skal fortsette
fram til vårt 200 års jubileum i 2018.
Årsmøtet har vært preget av mange ungdommer og enda flere barn. Antall barn og unge har vært ca.
1/3 av deltakerantallet på ca. 80. Ungdommene har bl.a. hatt ansvaret for epilogen hver kveld. Denne
har avsluttet dagen på en samlende og stemningsfull måte. De minste delte med oss et bilde de hadde
laget av oksen Ferdinand som ikke likte å slåss, og som heller ville lukte på blomstene.
Vi har også fått erfare kjærlighetens kraft i andakten vår, både med salmesang som ber oss om å stole
på Guds ånd i oss og med kloke ord fra George Fox om å trå et skritt tilbake og kjøle sinnet, slik at vi
kan bli i stand til å handle kjærlig mot hverandre.
For Vennenes Samfunn Kvekerne
Ildjarntunet den 26. dag i 6. måned 2005

Hans Eirik Aarek
skriver
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Fra ungdomsgruppa

Til Venner overalt
Under det norske årsmøtet 2005 på Ildjarntunet i Hedalen, har ungdommer mellom 12 og 17 år
arbeidet som en egen gruppe.
Vi tok utgangspunkt i årsmøtetemaet: ”Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere
er mine disipler.” (Joh. 13,35) og hørte på innledningene som to av de voksne holdt. Etterpå diskuterte
vi dem i vår gruppe.
Vi stilte oss spørsmål om
– hva som er viktig i et vennskap
– hvilke dilemmaer som kan oppstå i et vennskap
– hvordan vi ser på kvekere, og
– hva vi selv tror på som kvekere.
Disse spørsmålene studerte vi i grupper av 2 eller 3. Gjennom diskusjonene våre ble vi bedre kjent
med hverandre.
En av de voksne kom til gruppa vår for å snakke om hvordan han driver med kampkunst i forhold til
sine overbevisninger som kveker. Vi ble også gjort oppmerksomme på forskjellen mellom fysisk makt
og vold.
På det mer praktiske plan har ungdomsgruppa valgt tre unge – to representanter og en vara – inn i
Samfunnets ungdomskomité. Dette gjorda gruppa uten veiledning fra voksne gjennom en kvekerlig
prosess.
Vi er blitt invitert til å ta mer ansvar for barna, og noen av oss innledet dette med stor glede.
Tradisjonen tro, har ungdommene også i år tatt hovedansvaret for epilogene med musikk, lys,
diktlesning og stillhet.
Vi har ikke bare vært alvorlige, men spilt volleyball og fotball, og har hatt det gøy sammen.
På vegne av ungdomsgruppa,
Mia Hollsing, Tonje Hundevadt, Kristin Skarsholt og Damayanthy Suntharasigamany.
Christopher Cleven, Quan Hansen, Anthony Fenton, Danu Suntharasigamany, Johannes Cleven,
Kathrine Skarsholt, Dina Schoder.
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Fra barnegruppa

Til alle kvekere i hele verden!
Vi har vært 14 barn under 13 år på det norske årsmøtet i Hedalen i 2005. Om morgenen når de voksne
holdt andakt, var vi sammen på et eget sted. Der hørte vi og spilte eventyret om Bukkene Bruse. Det
var litt morsomt, og litt kjedelig. En gang tente vi et stort lys og et lite for hvert av barna. Det var gøy.
Så skulle vi lytte til lyset som brant – syntes ikke det lagde noen lyd. Så kom vi inn til de voksne på
slutten av andakten – det var litt gøy og litt kjedelig. De voksne kunne vært litt mer stille!
En gang hørte vi historien om oksen Ferdinand. Han som ikke ville slåss som de andre oksene, men
helle lukte på blomstene. Han syntes alle luktet like godt. Så klippet vi papirbiter i mange farger og
limte det på et ark. Det ble fint! De voksne kan også lære noe av Ferdinand, hvordan vi skal ta vare på
og behandle blomster.
En annen gang gikk vi en tur i skogen på leting etter spor av bjørn. Vi fant mange spor. Også av Ole
Brumm. Vi så masse ting – noen kongler som hakkespetten og ekornet hadde spist av, noen maur som
hadde druknet og som vi begravde, noen mauregg inne i et dødt tre. Vi så sauer og mange biller. Vi
satt stille, lukket øynene og lyttet. Mange hørte bjørn, men også fossen, fuglesang, vinden og elven.
Vi var også på en tur til stavkirken i Hedalen. Der så vi en bjørn som var død. Den var litt skummel.
En bjørn hadde sovet inne i kirken og blitt skutt av en jeger. Noe av skinnet var i kirken ennå. Vi fikk
omvisning – det var kjedelig!
Vi har hatt det veldig gøy på årsmøtet. Lekt masse, badet nede ved elven, lært alle navnene på
hverandre. Vi har også lekt med ungdommene en gang – Bro, bro brille, Fisken i det røde hav og andre
leker. Det var veldig morsomt. Vi skulle vært mer med dem.
Vi gleder oss til neste gang vi møtes!
Ingebjørg
Monica
Even
James
Adrian
Isak
Ingvild

Sara
Ella
Mathilde
David
Nathaniel

De aller minste:
Bendik
Kristoffer
Andreas

De voksne
Elisabeth Møyland
Kristin Cleven
Frøydis Haukeland
Per Ingvar Haukeland
Turid Hovdenak
Vibeke Børresen
Stephen Collett
og tre ungdommer fra
Hedalen

