Kjære medlem av AnamCara medvandrer!
Denne gangen vil jeg starte med et lite dikt jeg nettopp skrev (i
det keltiske setter vi jo stor pris på det kreative uttrykket ).
En velsignet påske og vår til dere alle!
snøen kom
som flokker
av hvite fugler
la seg over jorden
ruget på den
hver dag nå
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nyklekket
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Samling på Utstein Pilegrimsgard 6. – 8. september 2013
Vedlagt vil du finne programmet for retreat og storsamling
på Utstein pilegrimsgard i september. Vi er veldig glad for
at så mange allerede har meldt at de kommer. Nå åpner vi
opp for påmelding for fullt.
Som dere vil se nedenfor er det flere ulike alternativer for
overnatting, i prisklasser som de fleste skulle kunne klare. 
Som tidligere nevnt blir også grunnleggeren av Community
of Aidan & Hilda (vår moderkommunitet), Ray Simpson med oss. Det gleder vi oss stort over.
Overnattingsmuligheter og priser:
Utstein Pilegrimsgard (5 rom):
Enkeltrom kr. 500/ dobbeltrom kr. 750 pr. natt
Utstein Kloster hotell (10 rom) (PS: Dette er ikke selve klosteret, men
et nytt hotell like ved):
Enkeltrom kr. 600/ dobbeltrom kr. 800 pr. natt. (Avstand: 350 m)
Fjøløy fort:
2 sovesaler med toalett (ca 12 flatsenger): Kr. 100 pr seng pr. natt (avstand: 2 km)
Telt utenfor Pilegrimsgarden:
Kr. 100 pr natt
Campingvogn/ bobil: Kr. 200 pr natt
Alle måltider på Pilegrimsgarden: kr 700 pr. person
Påmeldingsgebyr: kr 400 (blir trukket fra når resten innbetales)
Send påmelding til meg, så sender jeg videre til Pilegrimsgarden.

NB! Husk medlemskontingent for 2013
Da er det på tide å betale medlemskontingenten for 2013. Det meste av dette sender vi videre
til moderfellesskapet på Lindisfarne. Det går til driften av The Open Gate, Det sentrale
kontoret, internasjonalt nyhetsbrevet mm. En liten grunnkapital prøver vi også å bygge opp
her i landet med tanke på å ha litt handlingsrom.
Utforskere betaler kr 250, Vandrere kr 500, og Venner reiser gratis...
Og kontoen er: 3114 11 12492 (SPAREBANKEN PLUSS)

Det skjer ting vestpå!
Vestlandet var sannsynligvis hovedporten for den keltisk pregede kristendommen en god stund
før slaget på Stiklestad. Det er også av den grunn veldig hyggelig å oppleve at det ny
begynner å skje ting i tilknytning til Anamcara vestpå.  Nedenfor har Ingerid Aadland
skrevet noen ord om det. (Vedlagt dette nyhetsbrevet vil dere også finne programmet for
Utstein Pilegrimsgard for 2013.)
I erkjennelse av at samhold gir styrke, har noen utforskere og venner av Anamcarafellesskapet på Vestlandet dannet et Keltisk forum. Målet er å utforske det keltiske
landskapet, oppmuntre hverandre til å følge de keltiske veimerkene og å bruke Ray Simpsons
bønnebok. I god keltisk ånd vil sang og poesi ha rikelig rom blant oss.
Vi ser for oss fire samlinger i året.
Neste møte blir i Skånevik fredag 21. juni hos Harald Grønnevik Ønsker flere å være med så
ta kontakt med oss!
Adr.: hprest@online.no
Ingerid.aadland@haugnett.no

Fellesskapsmåltid med keltisk kveldsbønn i Tonsen kirke
Det spirer og gror av kreativitet i fellesskapet vårt. Jon Petter og Heidi E. Hagen har
tidligere vært med på vandringen til Lindisfarne og har etter inspirasjon derfra startet opp
med regelmessige samlinger i Tonsen kirke. Nedenfor forteller de litt fra dette arbeidet.
Tonsen menighet i Oslo har de siste 2 årene hatt et tilbud
om Fellesskapsmåltid med keltisk kveldsbønn hver 2.
tirsdag i måneden utenom ferietiden.
Fellesskapsmåltidet ønsker å gi menigheten et treffsted der
de som kommer blir sett og verdsatt. Det er et
lavterskeltilbud som skal gi den enkelte et pusterom i
hverdagen hvor det også skal være plass til stillhet.
Samlingene begynner kl 17.00 slik at deltagerne kan
komme direkte fra jobb. Etter matfellesskapet
(hjemmelaget suppe) og prat er det avslutning i kirkerommet med keltisk kveldsbønn.
Liturgien består av keltiske sanger oversatt til norsk, lystenning, stillhet, dagens bibelord og
bønn.
Måltidet koster kr 50 der overskuddet går til menigheten. Ofte blir supperester kjøpt med
hjem. Samlingen avsluttes rundt kl 18.30. Det pleier å møte opp mellom 15 og 20 deltakere
hver gang.
Ansvarsgruppen på 7 personer organiserer samlingene og fordeler arbeidsoppgavene seg i
mellom.

Takk for forbønn
I siste nyhetsbrev fokuserte vi mye på forbønn, både gjennom å gjøre oppmerksom på våre
egne bønnebrev som Mecky sender ut, og gjennom å fokusere på Veimerke nr 3; Forbønnens
tjeneste. Så fikk vi en bønneutfordring fra fellesskapet i Danmark. Et av de sentrale
medlemmene der, Kirsten Noomi Danielsen, ble alvorlig syk og døde. Mange var med å be
for henne, og vi tror at vi fikk bære henne i våre bønner på den siste reisen. Takk til alle dere
som var med og ba. Det er ikke alltid det blir som vi ønsker, men vi kan alltid være trygge på
at Gud vil bære oss – også i det som er tungt og vanskelig.
Hennes ektemann, Tom, nådde dessverre ikke fram da hun døde (han arbeidet på skip da det
skjedde en brå vending). Men Mogens Maagaard, en av hovedlederne i Danmark, forteller oss
følgende: Tom ringede til mig i morges. Kirsten havde været hos ham i nat, for sidste gang oplevede han. Hun fortalte at hun nu havde det godt. De havde fået sagt farvel. Og Tom
havde sovet godt. Jeg måtte fortælle Tom, at dette ikke var ukendt i det keltiske univers.
Overgangen er somme tider ikke helt, øh... naturlig... eller hvad man nu skal kalde det... Ikke
alt kan forklares!!!

Veimerke 5: Enkel livsstil
I disse dager er det fokus på den nye paven som har valgt navnet Pave Frans I. Det sies at han
er kjent for en enkel og jordnær livsstil. Da kan det være betimelig også å minne oss selv om
veimerke nummer 5, Enkel livsstil.
Vi vil leve enkelt, så andre ganske enkelt kan få leve. Vi vil være påpasselige så vi unngår å
dømme hverandre, for Gud stiller forskjellige krav til hver enkelt av oss. Vårt felles ansvar er
jevnlig å holde fram for Gud det vi tjener, det vi sparer og det vi eier. Vi er bevisst på at vi er
forvaltere og ikke eiere av de tingene vi har til disposisjon, derfor gjør vi dem tilgjengelige for
vår Herre slik han måtte ønske. Disse forholdene er det naturlig å vurdere sammen med vår
Medvandrer.
En enkel livsstil handler om å verdsette alt i forhold til den enkle skjønnheten skaperverket
har. Våre eiendeler, aktiviteter og relasjoner ordnes slik at de virker frigjørende for ånden, og
ikke tyngende og distraherende.
Vi søker ikke et liv i selvfornektelse, men gleder oss over alt det gode Gud har gitt oss. Vår
livsstil og smak bør reflektere de gudgitte sidene ved vår personlighet. Det finnes en tid for
fest og feiring, på samme måte som det finnes en tid for faste. Vi forplikter oss til åpenhet. Vi
står imot Mammons innflytelse på samfunnet vårt. Dette gjør vi gjennom vår livsstil,
gjestfrihet, forbønn, og gjennom en ordnet og sjenerøs givertjeneste.

Ressurser:
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.
Øyvind Borgsø, Lytte til Gud
http://www.borgso.no/meditasjoncdboker.html
"Denne boka er et bønneredskap av de sjeldne. Forfatteren Øyvind Borgsø gir
oss innblikk og veiledning i enkle og praktiske bønnemetoder.»

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.

Hjemmeside
Vi minner om hjemmesiden vår:
http://www.anamcara.no/
Her finner du hjemmesidene til Anamcara i Danmark: www.anamcara.dk
Og hjemmesiden til moderfellesskapet CA&H: http://www.aidanandhilda.org.uk/

En velsignet vår og Guds fred!
15.03.2013
Sven Aasmundtveit
På vegne av ledelsen i Anam Cara; Tom Martin Berntsen, Jan Løkkeborg, Laila Nordstrand
Berg

