Kjære medlem av AnamCara medvandrer!
Etter en travel høst har jeg endelig fått tid til å skrive dette
nyhetsbrevet. Det er en kunst å kunne leve godt gjennom travle
tider. Martin Luther skal ha sagt at når han hadde det som
travleste trengte han å be enda mer. Jeg har ofte tenkt at dette var
mer et uttrykk for fromme tanker enn reell virkelighet. Men min erfaring som medlem av
fellesskapet vårt, der tidebønnene spiller en vesentlig rolle, er at dette er en høyst reell
virkelighet. Bønnetidene gir meg pusterom og andre perspektiver på alt som skjer i
hverdagen. Det er med å belyse hva som er viktig og hva som, tross alt, ikke fører til verdens
undergang. Det holder meg fast i Guds bekreftelse og nåde. Det gir meg perspektiv på
rikdommen i livet – og hva det handler om.
Velsignet tid til alle – de travle som de «ikke så travle»!

Fra Storsamlingen på Utstein Pilegrimsgard
Fra min side sett var det en svært vellykket samling vi hadde på
Pilegrimsgarden i september. Og jeg vet at jeg har mange med meg
i den vurderingen. Fellesskapet ble styrket oss imellom på en måte
som jeg tror er svært viktig for oss. Flott å ha besøk av Ray
Simpson, både med tanke på
alt han bidro med – og ved at
dette også styrker
bevisstheten om at vi står i
en internasjonal
sammenheng gjennom
Community of Aidan &
Hilda. Også flott å oppleve
hvordan Pilegrimsgarden fungerte som det vi håpet, et
geografisk tilknytningssted for AnamCara i Norge.
Hjertelig takk til Reidun, Odd og deres hjelpere!

Ny storsamling neste år!
Vi har allerede satt av tidspunkt for neste års storsamling (med et ørlite
forbehold om endret dato). Det blir på Pilegrimsgarden i helgen 26. –
28. september. Da kommer Graham Booth og er med oss. Så sett
gjerne av datoen allerede nå.
Graham vil også besøke Norge i mai/juni neste år bl.a. i forbindelse
med retreatsamling på Thomasgården.

Nytt lederskap i AnamCara
Under årsmøtet som ble avviklet på Utstein pilegrimsgard ble det
valgt nytt styre for fellesskapet. Tom Martin Berntsen ønsket å gå ut
av lederskapet etter mange års viktig og god innsats. Uten Tom
Martin hadde neppe AnamCara vært en realitet i Norge. Så mange
takk og ære til Tom Martin for alt han har bidratt med!!!

Nye i styret er Håkon Borgenvik og Harald Grønnevik. Vi
ønsker begge to hjertelig velkommen! Håkon fungerer også som
lokal kontakt på Sørlandet, mens Harald har den samme
funksjonen på Sørvest landet.
Resten av styret, som sa seg villig til å bli med videre, er Laila
Nordstrand Berg (ansvarlig for økonomi), Jan Løkkeborg (ansvarlig for
Nordvest landet) og Sven Aasmundtveit (leder og ansvarlig for Østlandet).
Referat fra årsmøtet ligger vedlagt.

Nye vandrere og nye venner
Harald Grønnevik ble tatt opp som Vandrer under samlingen på Utstein
Pilegrimsgard. Mens vår kjære «huspoet» Torbjørn Kloster avla sitt
vandrerløfte under oppholdet på Lindisfarne i sommer. Det samme gjorde
Sølve Hatlen. Velkommen til dere som Vandrere!
Kristin Wohlenberg er ny Utforsker og nye Venner siden sist er:
Kirsti Kvidbergskår, Anne Johanne Hjertvik, Helge Vadseth, Hilde
Vadseth, Olga Solberg og Marit Bjerke. Hjertelig velkommen!

Det skjer noe lokalt!
Fra samling på Selja lørdag 24. august:
De lokale representantene herr
Løkkeborg og herr Hatlen
inviterte Frikirkemenighetene
på Sunnmøre til en utflukt til
Selja lørdag 24. august. Vi var
akkurat så mange at vi fylte
hele båten, 34 med stort og smått. På Selja møtte vi munken
Jan (ikke undertegnede …), som fortalte hos historien om irske Sunniva og klosteret fram til i
dag. Været tillot både grilling og bading før vi avrundet dagen med en keltisk gudstjeneste
ledet av Sølve Hatlen. I talen delte Jan om den keltiske helgenen Brendan og hans sjøreiser,
som ifølge sagnet skulle ha reist til Island og etter noen mening også oppdaget Amerika. At
vikingene dro i vesterled vet vi. Men kan vi ha fått besøk av kristne pilgrimer som dro østover
mye tidligere enn vi offisielt har trodd? Brendan utfordrer oss i alle fall til å legge ut på
ukjente reiser der Gud leder oss ved sin Ånd. En perfekt dag som vi som deltok seint vil
glemme.
Jan Løkkeborg
Nye Pilegrimsvandringer til Lindisfarne neste år
Det blir i det minste to nye vandringer til Lindisfarne neste år. Den ene i juni og den andre i
september. Flere opplysninger vil komme etter hvert.
Samlinger på Østlandet
17. november blir det keltisk gudstjeneste i Holmlia kirke (nær Oslo). Etter gudstjenesten blir
det en samling av regi av AnamCara hjemme hos Torunn Eliassen. (Mer informasjon følger.)

Samme dag er Øystein Frivold i Hønefoss Frikirke og deler «sin
begeistring over de keltiske sangene».
Velkommen til begge samlingene!
(Bildet er fra samlingen hjemme hos Ragnhild og Per Roar etter
den keltiske gudstjenesten i Nordstrand kirke der Ray Simpson
deltok.)

Veimerke 3: Balanse mellom bønn, arbeid og re-kreasjon
Fellesskapet i Danmark fokuserer spesielt på dette veimerket nå i november. Det kan også
passe godt med det jeg skriver i innledningen til dette nyhetsbrevet.
Bønn: Vi forplikter oss på en fast bønnerytme. Medvandreren kan om ønskelig gi veiledning i
forhold til dette. Fellesskapet anbefaler et mønster for daglig bønn og tilbedelse. Fellesskapet
(CA&H) tilbyr bøker for hjelp til en slitesterk form for bønn og tilbedelse, men måten man ber
på vil kunne variere ut i fra hva slags personlighetstype man er. Fellesskapet oppfordrer til en
fornyelse av all slags bønn (Ef 6,18), og vi forsøker derfor stadig å oppdage nye måter å be
på. Vi vil leve i alt fra kontemplativ bønn til feirende tilbedelse.
Arbeid: Vi ser arbeid som en gave fra Gud. Alle medlemmer i fellesskapet bør arbeide, enten
det gjelder gjennom rutinemessige aktiviteter i hjem og fritid, eller det gjelder betalt arbeid.
Arbeid som er motivert av verdier som kommer i konflikt med Veimerkene bør man, så langt
det er mulig, forsøke å unngå. I ydmykhet aksepterer vi det Gud gir oss. Om vi er arbeidsløse
eller usikre på hva som er vår oppgave, søker vi veiledning hos vår Medvandrer. Vi vil ikke
jobbe for mye, og står fast mot alt press som prøver å få oss til å gjøre det. Vi vil ikke
overarbeides fordi det frarøver enten oss selv, andre eller Gud den tiden vi skulle hatt for
dem.
Hvile: Den tiden man bruker til hvile og rekreasjon er like viktig som den tiden man bruker til
arbeid og bønn. Jesus minner oss på at sabbaten ble skapt for menneskets skyld, og ikke
menneske for sabbaten (Mark 2,27). I Bibelen ble selv jorda gitt en sabbat hvert 7. år (3. Mos
25,3-5). Behovet for hvile er en del av skaperverket (1. Mos 2,1-3). Å sette av tid for denne
hvilen, som både er hellig og nyskapende, bør være en del av den enkeltes personlige
Veimerker.

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
spennende bilde av våre keltiske røtter og utfordrer til et fornyet

et
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.
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.»

Anne Kristin Aasmundtveit, Alle mine veier (Luther 2013)
Boka gir en god innføring i hva det vil si å være pilegrim og
inneholder et vel av informasjon om ulike pilegrimsmål og
vandringer.
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/!
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Sven Aasmundtveit På vegne av ledelsen i Anam Cara, Jan Løkkeborg, Laila Nordstrand
Berg, Håkon Borgenvik, Harald Grønnevik

