Kjære medvandrer!
Anam Cara – den norske avdelingen av Community
of Aidan & Hilda på Lindisfarne
Anam cara er en del av det internasjonalt fellesskap Community of
Aidan & Hilda med hovedbase på tidevannsøya Lindisfarne nordøst
i England. Dette er en naturperle, langt fra storbyenes ståk og støy.
Slik søker også vi nærheten til Guds skaperverk og det stille rommet, så vi kan være i stand til
å leve midt i det som for de fleste av oss handler om en travel hverdag. Vi bærer med oss
Guds rike i oss – og vil leve midt i den verden Gud har skapt!
For Guds skaperverk er viktig. Og vi er en integrert del av dette skaperverket! Det gjør oss
relevante også inn i kampen for miljøet. Noe som er påtrengende for verden i dag.

Pilegrimsvandringen til Lindisfarne i juni
Vandringen til Lindisfarne i juni ble en særs
vellykket tur. Denne gangen viste også været seg fra
den beste siden med tanke på vandringen. Ikke en
regndråpe fra himmelen og mye deilig sol.
Underveis på vandringen ble følget godt spleiset
sammen gjennom gode samtaler langs veien, tid til
stillhet og ettertanke, fellesskapet ved tidebønner og
måltider. Ikke minst gjorde den varme velkomsten
vi fikk fra staben på Lindisfarne når vi endelig kom
fram, et sterkt og godt inntrykk.
Det har kommet mange
gode tilbakemeldinger i løpet av sommeren. Flere har gitt uttrykk for
at denne turen har hatt stor betydning for livet deres.
Før avreise tenkte jeg at det skulle mye til at årets tur ble like
vellykket som forrige års, men skepsisen min ble gjort til skamme.
(Se egen reiserapport som følger vedlagt.)
Ny tur blir det i september i 2011. Programmet
sendes ut i løpet av høsten. Pågangen er allerede
stor, så om du tenker på å bli med, så gi rask
respons når programmet sendes ut.
Under oppholdet på Lindisfarne ble også Guri Enger tatt opp som ny
Vandrer i fellesskapet. Hun reiser nå tilbake til Mali som misjonær, hvor
hun jobber med å oversette Bibelen til det lokale språket der.

Pilegrimsdag i Skien – og besøk i Mikaelshola
Fellesskapet møttes til en flott dag i Skien 30. august. Vi var i alt omkring
30 frammøtte. Det er flere enn hva vi foreløpig teller i form av utforskere,
vandrere og venner.  Dette var en fin anledning til å be med seg nye. Og mange kom på
grunn av et interessant program.
Dagen begynte med en samling ved Hakastein, en gammel kirkeplass ved elva, hvor Gunnar
Thelin forsynte oss med både kunnskaper, hjemmelaget bakst og ledet oss i morgenens

tidebønn. Ferden fortsatte til Gimsøy kloster hvor biskop
emeritus Halvor Bergan fortalte om klosteret og klosterlivet.
Derfra opp bakkene til kirkeruinene på Kapittelberget hvor
Mecky ledet oss i nattverdgudstjenesten.
Så gikk ferden opp til
Mikaelshola ved Nordsjø.
Og det var fremdeles
mange som hang med
gjennom et terreng som var utfordrende nok og opp den
bratte fjellsiden til selve hula. En fantastisk fin
opplevelse med nydelig natur, blikkstille vann og solen
som fortsatt varmet.
Dagen ble avsluttet med en samling hjemme hos
Solveig og Arnt Flugstad.
Takk til alle som bidro – og Solveig og Arnt som tok så godt imot oss hjemme hos seg.

Lars Verket – på TV, utstilling med mer
Lars Verket (utforsker i anamcara) var med i programmet "Åpen himmel" på NRK1 12/9.
Programmet finner du her: www.nrk.no/nett-tv/klipp/665551/ Det er også Lars som holder liv
i nettstedene www.keltiskfromhet.no og www.anamcara.no. Han elsker fyr, og åpner utstilling
på Lindesnes fyrmuseum 1. okt. Bildene ligger her: www.padleguiden.no/utstilling/ Ellers
håper han på å bli ferdig med "Padleguide for Dalane" til jul. Hvis arbeidet går etter planen er
det slettes ikke umulig at han påtreffes på Homborsund fyr 20. oktober.

Biskop Thomas på Lia Gård
Avstanden fra den keltiske spiritualiteten på de britiske øyene til den ortdokse kirken i Egypt
er ikke lang. Her er det nær slektskap og flere og flere har stiftet bekjentskap med Biskop
Thomas fra den koptiske kirke i Egypt. 9. -12. sept. var han på Lia Gård igjen. Med sin sterke
og varme utstråling førte han oss inn i bønn og meditasjon ved gjennom fargelegging av Iota
– korset. Korset har en sterk identitet hos kopterne. Gjennom enkle fortellinger viste han til
de dype åndelige sannheter, som kommer fram i de ulike mønstrene og fargene i korset.
Ingen går uberørt ut fra et møte med Biskop Thomas, og klimakset var nok
nattverdsgudstjenesten søndag. Selv om Biskop Thomas er
forhindret fra fullt nattverdfelleskap med oss, delte vi Agape –
brødet etter koptisk tradisjon før gudstjenesten ble avsluttet. Og
rammen på Lia gård er nær perfekt…

Besøk i Egypt og Irland
Siden forrige nyhetsbrev har medlemmer av fellesskapet besøkt
både Egypt og Irland. Tom Martin har igjen tatt ferden til ørkenen.
(Se egen reiserapport på hjemmesidene; anamcara.no)
Mecky tok med seg familien til Irland, med blant annet besøk på
Skellig Michael. Selv reiste jeg sammen med Anne Kristin og
yngste datter 10 dager i de keltiske helgenenes fortspor i Irland.
besøket på Skellig Michael og klatringen opp Crough Patrick var
blant høydepunktene. Dessuten har jeg begynt å øve iherdig på å
spille bodhran (irsk håndtromme) etter at jeg kom hjem.  (Se
egen reiserapport – Bilegrim i Irland.)

På ”trappene”:
Bønnebrev
Et eget bønnebrev for den norske delen av fellesskapet er nå straks klart for utsendelse.
Mecky er ansvarlig for dette.
Registrering av egen konto og medlemskontingent
Laila jobber iherdig med å få registrert en egen konto. Dette er imidlertid ikke det letteste å få
ordnet. Brønnøysundregisteret krever at vi er organisert og registret på alle slags mulige
formelle måter. Vi jobber med saken – og vil sannsynligvis danne et formelt årsmøte med
tilhørende statutter i løpet av neste år. Forutsatt at dette ikke går ut over det vi ønsker at
fellesskapet skal være.
Inntil den tid bruker vi den kontoen vi hittil har benyttet oss av:
Utforskere betaler kr 250 i årsavgift
Vandrere kr 500 i årsavgift
Venner reiser gratis...

Årsavgift betales til konto:
2801 07 81037 og innbetalingene må merkes tydelig AnamCara og navn
Betalingsfrist: 1. november
Ny pilegrimsvandring til Lindisfarne i september 2011
Allerede nå planlegges ny vandring til Lindisfarne. Den blir i september neste år. Turen er
åpen for 20 deltakere. Den består av 4 dager med vandring fra Melrose i Skottland til
Lindisfarne. En strekning på ca. 10 mil i naturskjønne omgivelser. Turen avsluttes med 4
dager lett retreat på The Open Gate. Program sendes ut i løpet av høsten.
Besøk fra Graham og Ruth Booth i juni neste år
Graham og Ruth planlegger å besøke Norge i starten av juni
neste år. Det er delvis som ferie, og delvis for å møte oss i
Anam Cara. Graham er leder for virksomheten Community of
Aidan & Hilda driver på Lindisfarne. Det skal bli svært
hyggelig å møte dem i Norge. Graham er ordinert prest i Den
anglikanske kirke, og er i tillegg spesialist på fugler, geologi,
mineraler og mye annet. Ruth er en dyktig veileder og
samtalepartner. Hun jobber deltid som lege inne på fastlandet og er ellers med i staben på The
Open Gate.
Vil du bli en del av fellesskapet vårt?
Dette nyhetsbrevet sendes ut til både medlemmer, venner og til andre interesserte. Anam Cara
har tre nivåer for tilknytning:
Venner: De som er registrert som venner vil få tilsendt nyhetsbrev regelmessig, og bli invitert
til samlinger og andre tiltak som fellesskapet står for. De som er ”venner” betaler ingen
medlemsavgift.
Utforskere: Om du ønsker å gå inn i den forpliktelse det innebærer å bli en del av fellesskapet,
vil du først bli ”utforsker”. Da etableres en relasjon til en medvandrer og du begynner å forme
din egen livsregel. Dette er en tid hvor du får prøve ut hva det vil si å følge fellesskapets
livsmønster.
Vandrer: Vandrer kan du bli etter å ha vært utforsker i minst et år. Dette er for den som er
trygg på at dette er en god vei å følge videre for eget liv.
Ta kontakt om d ønsker å få mer informasjon om hva det vil si å være medlem av Anam Cara.

Ressurser:
Fellesskapet vårt har i løpet av kort tid allerede fått flere bøker ut på det norske markedet.
Nedenfor er det en oversikt av disse slik de blir presentert av forlaget. Alle bøkene kan kjøpes
via Bibelselskapets nettbokhandel, eller i en lokal bokhandel.
Ønsker du boka Atleter for Kristus, så kan du også få den portofritt tilsendt fra meg med en
personlig hilsen i.
Vi (jeg og Anne Kristin - kona mi ) har nå spilt inn alle sangene fra Sanger fra Lindisfarne.
Det er en helt enkel innspilling som vi har gjort hjemme, og ikke er beregnet for noe
”marked”. Den vil bli gjort tilgjengelig på keltiskfromhet.no etter hvert, men kan også fås fra
meg brent på en CD i mp3 format.
Ray Simpson, Din rytme din bønn (Verbum 2007)
En bok med keltisk-inspirerte tidebønner fra Aidan- og Hilda kommuniteten på
Englands hellige øy, Lindisfarne. Den kan brukes av den enkelte og i fellesskap.
Ray Simpson, Keltiske veimerker (Verbum 2008)
Hva kan vi lære i dag av den keltiske kristne tradisjonen? Boka gir et
spennende bilde av våre keltiske røtter og utfordrer til et fornyet trosliv.
Sanger fra Lindisfarne (Verbum 2009)
Med Sanger fra Lindisfarne får du nye sanger vestfra. Tekstene er inspirert av
den keltiske arven, og de enkle melodiene er fine å synge i fellesskap. Sammen
med sangene får du også små glimt inn i den keltiske tradisjonen.
Sven Aasmundtveit, Atleter for Kristus
- Håndbok for det kristne livet (Verbum 2010)
Mange ønsker et mer disiplinert trosliv og en tydeligere kristen identitet. Denne
boka gir, i en enkel form, mulige mønstre for et liv med større rom for Kristus.
Med utgangspunkt i hverdagen skisserer forfatteren forskjellige måter å utvikle
troens liv. Boka gir en innføring i både eldre og nyere tradisjoner og gir deg forslag
til ulike "treningsprogram", der du kan ta utgangspunkt i hvor du befinner for
øyeblikket.
Denne åndelige treningen har ikke som mål å tilfredsstille Gud, men å øve kropp, sjel og ånd
til liv med Gud og fellesskap med andre mennesker.
Musikk:
Sangene som er oversatt fra fellesskapene på Iona og Lindisfarne har avfødt
flere innspillinger på CD. Ikke minst en stor takk til Jon Kleveland for dette.
Nedenfor er noen av de mest kjente.
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