Kjære medlem av AnamCara - medvandrer!
Vår, blomstring, varme og sol – det er uunngåelig ikke å skrive om
dette når en bor i et land som vårt. Jeg tenker alltid på Hans Børli sin
tittel på en av hans diktsamlinger: ”Støtt kom nye vårer”. Eller takknemligheten for å få oppleve enda en ny vår. Det er jo ingen
selvfølge. For min del oppleves det særlig denne våren, etter et år som
i så stor grad har vært preget av dødsfall i nær, og ikke fullt så nær,
omkrets. Takknemligheten over livet blir stor. Livet er ingen
selvfølge, selv om vi så ofte tar det for gitt. I den siste tiden har jeg blant annet lest Lars
Verket sin nye bok, vår egen ”padlepilegrim”. Du finner litt mer omtale av den nedenfor. Lars
er en av de av oss som har turt å vise vei med en annen prioritering av tid og krefter enn det
som storsamfunnet forventer av oss. Livet er en gave Gud har gitt oss – det er ingen selvfølge.

Ny storsamling til høsten
Helgen 18. – 20. september inviterer vi til ny storsamling og årsmøte på Utstein
Pilegrimsgard. Dette blir tredje gang vi samles på pilegrimsgarden. Da er det vel i ferd med å
bli en god tradisjon. J
Denne gangen får vi sannsynligvis med oss Carol Few fra fellesskapet på Lindisfarne. For oss
som har besøkt øya noen ganger er det et kjært og godt bekjentskap.
Så håper vi på minst like god oppslutning og like flott samling som vi har hatt de andre
gangene.

God respons på samling om nymonastisme
På tross av at ordet er ganske uforståelig for hvermannsens, så var det likevel flere som fant
veien til Frikirkens kontorlokaler onsdag 11. feb. når vi inviterte til samling om
nymonastisme. Pastorene Jan Løkkeborg og Tore Krogstad hadde tatt initiativet til å invitere
flere nøkkelpersoner som står i den samme åndelige tradisjon og inspirasjon som vi i Anam
Cara gjør. Tore står tilknytt kommuniteten til Peter Halldorf på Bjärka –Säby i Sverige. Ellers
kom det representanter fra Korsvei, retreatbevegelsen i Norge, Katolske kirke,
bønnefellesskapet i Filadelfia Oslo og flere husfellesskap i Oslo–området.
Målsettingen var å møte de som har hentet tanker og inspirasjon fra
samme åndelig kilde, og se at dette er en voksende bevegelse.
Nymonastisme er i praksis å leve under en livsregel, ha en bønnerytme
og gjerne en åndelig veileder, med inspirasjon fra Kirkens og
klosterbevegelsens barndom i ørkenen i Egypt og Syria. Bevegelsen er
liten her i Norge, og er kanskje mest kjent gjennom impulsene vi får fra
retreatstedene våre. Men flere små grupper og bofellesskap begynner å ta form. Selv om det er
en liten bevegelse, så tror vi den er voksende og kan få innflytelse i Kristen - Norge.
Det viste seg også på møtet ved at rundt halvparten av de ca 25 fremmøtte var under 30 år.
Mange var takknemlig for initiativet, og det vil antagelig bli flere slike temasamlinger

framover. Et er allerede under planlegging, da vår egen Graham Booth er invitert til Lia Gård
til å snakke om Nymonastisme er bibelsk.
En kommentar fra en av deltakerne på samlinga under oppbruddet var : «Hvordan kan vi
fortsette å leve dette livet etter studietida er slutt ? Vi trenger hjelp, og jeg vil ikke bare gli inn
i det «vanlige» liv ?» Vedkommende bodde i et husfellesskap i studietiden der bønnerytmen
var en del av hverdagen. Det gir håp om at noe nytt kan spire frem.
Ei felles nettside om nymonastisme er på gang, der info om en del av det som skjer rundt i
landet vil være tilgjengelig.
Jan Løkkeborg

Fra bønneuka i Trondheim
Mandag 12. Januar var jeg (Sven) invitert til å snakke om keltisk
spiritualitet under den felles bønneuka i Trondheim. Det ble en
interessant og givende samling med sprengfullt hus på
pilegrimsgården.
Så får dette også stå som eksempel på mange gode lokale tiltak
som jeg vet skjer rundt omkring I landet vårt, med eller uten
AnamCara som drivkraft.

Medlemskontingent og gaver
Alle Vandrere og Utforskere har allerede fått påminning om medlemskontingenten tidligere,
men det skader sjelden med en påminnelse om slikt. J
Om du er venn av fellesskapet, så er vi selvsagt også takknemlig for en gave, men dette er
høyst frivillig. Av det som samles inn beholder vi en fornuftig sum selv, mens resten brukes
som en støtte til driften av virksomheten på Lindisfarne og det internasjonale fellesskapet.
På årsmøtet ble det vedtatt å øke kontingenten for 2015:
Vandrere kr 750. Utforskere kr 500. Venner reiser fortsatt gratis.
Vi oppfordrer imidlertid å gi opp mot den kontingenten de har hos vår moderorganisasjon
Community of A&H som er på kr 1800 for vandrere og 1500 for utforskere.
Kontingent for 2015 kan betales til konto: 3114.11.12492 (Sparebanken Sør)
Fint om du merker betalingen med årstallet kontingenten gjelder for.

Lars Verket sin nye bok
Lars verket er ute med ny bok etter sin padletur fra Tønsberg til
Nidaros, hvor han ankom til Olavsfestdagene. Boka fikk stor
omtale i en kronikk av Lars Gilberg i Vårt Land i påsken.
Nedenfor finner du et lite utdrag fra kronikken.
Lars Verkets reise langs kysten av landet ble også en reise
innover i hans eget indre landskap. Han reflekterer mye over
tiden mens han glir sakte over havets overflate.
Han humrer over moderne -begreper som tidsklemma – og det
enda nyere: fritidsklemma. Han tror mange kunne unngått å bli
klemt så mye av tiden dersom de ikke hadde vært så redde for
stillheten ved å gjøre ingenting.

Padlepilegrimen la også merke til at klokken ble merkverdig irrelevant på tur langs kysten.
Lyset anga døgnrytmen. Slitenheten bestemte pausene.
«Når de fysiske rytmene i -naturen blir ankeret i tilværelsen, tar jeg bolig i tiden. Den er ikke
noe jeg løper etter, eller har for mye av. Det er som om jeg får et glimt av evigheten. Jeg blir
del av en sammenheng som er større enn meg selv. Jeg befinner meg i noe jeg vil kalle dyp
tid», erkjenner- Lars Verket.
Hele kronikken finner du her:
http://www.vl.no/meninger/sjeletid-i-timenes-tidsalder-1.348266
Og vil du vite mer om boka, så kan du finne dette her:
http://padlepilegrim.no

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.
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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