Kjære medlem av AnamCara - medvandrer!
Her kommer årets siste nyhetsbrev fra Anam Cara - på dette årets nest
siste dag. Nå er forhåpentligvis alle julehilsenene lest og tiden moden
for å tenke framover og for dette nyhetsbrevet.
Håkon Borgenvik sendte sin hilsen før jul, så det er også en forsinket
julehilsen. J
Flott å høre hvordan de i Holum også gjennom julehøytiden klarer å
bevare rytmen av bønn som de følger året gjennom.
En spennende sak i februar er samlingen som Jan Løkkeborg har tatt initiativ til hvor ulike
folk med interesse for ny-monastisk åndelighet møtes. Mer om dette nedenfor.

Fra Sørvest
Fra gruppa vår i Sørvest kan Harald Grønnevik fortelle om samlingen
de hadde hos Anna på Sand i Suldal Lørdag 29. nov. Det kom 11
stykker denne dagen, og de hadde en flott samling. Så får vi se hvor
mange som blir med videre.
Sørvest gruppa tok også i år et stort ansvar for storsamlingen vår på
Utstein Pilegrimsgard. Det er vi alle takknemlige for.

Fra Nordvest
Jan Løkkeborg gir denne hilsenen fra Nordvest landet:
Vi går inn mot et nytt år. Det vil si; jeg undrer meg av og til på når
et nytt år starter. Kineserne har en kalender, muslimene sin, de
ortodokse følger et annet kirkeår. Den julianske kalender blir bare
en måte å regne året på blant mange andre. Peter Halldorf sier
derimot at i Guds rike er det bare et tempus, det er nå. Som kristne
skal vi altså leve i nåtiden. Med det tenker jeg ikke på å leve i nuet, som vi ofte sier. Men å
leve i Gudsrikes NÅ, det er å leve som om fremtiden allerede er her. Å leve profetisk, leve
himmelriket. Og det er å avspeile himmelen i tiden, Gudsrikes tempus, som om himmelen
allerede er her. Det er ikke en filosofisk betraktning, men det har helt konkrete og praktiske
følger, at vi i alt vi er og gjør kan leve Gudsrikes verdier og fremtidshåp mitt i en hverdag
som ofte møter oss med det motsatte. Fremtiden er her, Gudsriket er nær. Derfor er det nyttår
hver dag i Guds Rike. Godt nyttår!

Samling om Ny – monastisk åndelighet
11. feb kl 19.00 blir det en samling med fokus på de ny-monastiske
bevegelsene i Norge. Møtet finner sted i St. Katarinahjemmet på Majorstua i
Oslo. Og er det første treffpunkt for de som står i spissen for de nymonastiske bevegelsene her i Norge. Møtet er åpent for deg som brenner for
disse impulsene og gjerne har tanker for hvordan en kan fremme denne
spiritualiteten som vi står for bl a gjennom Anam Cara. Initiativtakerne
representer forskjellige kommuniteter i Norge og ønsker gjennom samlingen
å dele erfaring og utveksle kontakt om det som vi har felles.
Om du kan tenke deg å være med så ta kontakt med Jan Løkkeborg; jan@sulafrikirke.no.

Keltisk aften i Volda
Søndag 15. februar blir det Keltisk aften i Volda Frikyrkje med minikonsert og miniforedrag.
Konserten vil Ørsta Firkyrkjekor stå for, med et utvalg av keltiske salmer og sanger. Sølve
Hatlen og Jan Løkkeborg vil gi smak av keltisk spiritualitet, og kvelden blir avsluttet med
keltisk kveldsbønn før vi samles rundt bordet til en prat.

Samling for fellesskapet på Østlandet
Fellesskapet på Østlandet innbød til samling søndag 14.
desember. Det kom nok litt tett opp i alt annet, og noen av oss
ble forhindret av å komme av ulike grunner. Men samling ble
det! Takk til Ragnhild og Per Roar som tok ansvar.
Som Ragnhild forteller: Tror vi alle opplevde at det var fint å
komme sammen-, spise sammen, dele fra livet og
adventshverdagen, synge noen sanger sammen og avslutte med
tidebønn. Dessuten viste vi filmen fra pilgrimsvandringen i 2011.

Fra Sør
Fra Sør sender Håkon Borgenvik denne hilsenen:
Anam Cara, avdeling Holum, ønsker alle gode venner en velsignet
julehøytid! Hos oss er vi godt i gang med tidebønner i vår vakre
bygdekirke 2 ganger hver uke. Onsdag morgen og torsdag kveld.
Bønnene som brukes hentes hovedsakelig fra «Din rytme, din
bønn» (Ray Simpson), men også en del liturgier fra Lindisfarne
som følger kirkeåret, oversatt av Torbjørn Kloster. Tidebønner kan
anbefales! Vi er 8-10 stk som jevnlig går på dette, og bønnene har blitt en fast rytme i
menighetslivet her i Holum. De går året rundt. Så når det er julaften på onsdag, så blir det
morgenbønn julaften morgen, «special christmas edition». Det samme 1. juledag kveld.
Livgivende! Jeg har også gjennom hele denne adventstida laget en liten adventskalender på
facebook, med et naturbilde for hver dag og en liten keltisk bønn. Dette er det stor respons på.
Vi har noe å tilby i vårt fellesskap som er uhyre verdifullt, som treffer noen strenger hos folk
– i en verden med et virvar av stemmer og støy. En lengsel etter det stille og meditative hos
folk som mange knapt vet om de har. Jeg vil ønske alle søsken og venner god jul med en liten
tekst/bønn, skrevet av Torbjørn Kloster:
Allmektige, treenige Gud, Herre Jesus Kristus,
du som var før alt ble skapt
du som skapte alt ved ditt ord
du som skapte oss
du som er når alt forgår
du ble et foster
du vokste i Marias liv
du ble født som et menneske
vis oss at vi kan lære av den hellige Maria
å gi deg vårt helhjerta JA
å tjene deg i ydmykhet
å gi deg vår kjærlighet
å leve i tillit til dine løfter
å la Guds kraft overskygge vårt ego
å la Guds Ånd leve i oss
å følge de i alt.
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