Kjære medlem av AnamCara medvandrer!
I disse dager er det blitt virkelig vår her på Østlandet. Og i forrige
uke tok jeg ut sykkelen for første gang etter vinteren for å sykle på
jobb. Det kjennes godt på flere måter; vårfølelsen, trimmen, og
den gode opplevelsen av å reise på en miljøvennlig måte.
Det er få ting som er så tilfredsstillende som å suse forbi køen av biler som står og stamper,
med eksosrøken som en dampende dårlig ånde omkring seg.
«Støtt kom alltid nye vårer» skriver Hans Børli. Det er en håpsdimensjon ved våren som vi
kan ta med oss inn i livets mange sammenhenger. Våren kommer alltid. Og tidevannet snur
når det har krøpet langt nok ut.
En velsignet vår til dere alle!

Storsamling og Årsmøte 25. august!!!
Takk til dere som har gitt tilbakemeldinger på spørsmålet om når det passer best å avholde vår
årlige samling her i Norge.
Det som peker seg ut er lørdag 25. august. Sannsynligvis i Skien/Porsgrunn.
Så sett av dagen!

Fra samlingen på Østlandet med Penny Warren
Søndag 4. mars var det ny samling for AnamCara på Østlandet. Penny
Warren, som er en av tre i lederskapet internasjonalt, var sammen med oss.
Hun hadde tilbrakt en drøy uke på Lia Gård i forbindelse med en retreat og
en samling for veiledere. Penny var et veldig hyggelig bekjentskap. Hun
fortalte om sin vei inn i fellesskapet og hva som betydde mye for henne. En
engasjert dame med hjerte både for bønnen, naturen og miljøet.
I alt var vi ti stykker som var samlet. Det er en god gruppe, og ikke
uoverkommelig når det skal lages middag (enkel) til alle. Men vi skal gjerne
ta imot flere likevel. 
Dagen etter var Penny «turist» i Oslo. Else Jorunn Malmgård kom helt fra
Lillesand, og var sammen med oss denne mandagen.

Annual Gathering – Red Hill
I alle fall et par av oss (Guri Enger og jeg)
kommer til å være med på Annual Gathering
i Red Hill Christian Centre (Snitterfield,
Warwickshire) 22. – 24. Juni. Dette er en
samling for hele den internasjonale familien

som er tilsluttet Community of Aidan & Hilda. For program og påmelding, kontakt
Community Office på Lindisfarne: admin@aidanandhilda.org.uk (Var også vedlagt siste
nyhetsbrev fra det internasjonale fellesskapet.)
Her er en link til stedet vi samles på:
http://www.redhillchristiancentre.co.uk/courtyard.html

Påminning om kontonummer – og medlemskontingent
Endelig har vi fått på plass eget kontonummer. Det var
en av de store og gledelige nyhetene i forrige
nyhetsbrev. Opplysningen kom litt sent ut, så det er
nok mange som har glemt å sende inn
medlemskontingenten.
Takk til alle som har gjort det – og alle dere som også
har gitt en gave. 
Det meste av pengene går til moderfellesskapet vårt,
Community of Aidan & Hilda. Mye av dette handler om driften av The Open Gate på
Lindisfarne og bl.a. utsendelse av det internasjonale nyhetsbrevet, ressurser på internett og i
bokform mm.
Noe ønsker vi å sette av som en sikkerhet for arbeidet vårt i Norge også.
Men vi mangler altså innbetaling for 2011 fra noen. Ta en liten sjekk for å se om du har
husket det eller ikke.
KONTO: 3114 11 12492 (SPAREBANKEN PLUSS)
Utforskere betaler kr 250
Vandrere kr 500
Venner reiser gratis...
(Så får dere tilgi illustrasjonsbildet. Jeg kunne ikke dy meg …)

Velkommen til ny Vandrer, Utforsker og nye Venner
Vi kan stadig ønske nye Venner og Utforskere velkommen til fellesskapet vårt. Denne gangen
ønsker vi spesielt velkommen:
Elin Ulmo Hunnes og Erling Høyland som Utforskere
Anne Dorthea Høyland og Sindre Røyland som Venner
I Danmark ønsker vi velkommen:
Susanne Jensen, og Kirsten Noomi Danielsen som nye Utforskere
Allan Skovsgaard Wien som ny Venn
I Danmark skjer det for øvrig stadig noe nytt. Her er et par ord om det:
Tingene går lidt stærkt for tiden og i horisonten ligger besøget med Booth´s. Vi har fået gang
i en keltisk inspireret TRINY gudstjeneste den første søndag i måneden... i Aarhus
Valgmenighed... Det er meget spændende, men også meget velsignet. Se evt vores
FACEBOOK side; søg på TRINY.

Dikt av ny Utforsker
Det er flott å oppdage stadig nye talenter blant oss. En av disse er Torbjørn Kloster som ble
ønsket velkommen som ny Utforsker i forrige utgave av nyhetsbrevet. Her er et dikt han har
skrevet:
I alt er du hjå meg
I solrenniga kjem du til meg
med morgonens signing
Gud, du min skapar
I arbeidet er du hjå meg
med dagens signing
Kristus, du min livgjevar
I skumringa er du hjå meg
med kveldens signing
Heilage Ande, du som held meg oppe
Når mørkret kjem er du hjå meg
med æveleg signing
Treeinige Gud, du mitt mål

Ungdom i Oppdrag på Lindisfarne
Representanter fra Ungdom i Oppdrag var nylig på
Lindisfarne. Til sommeren sender de mange ungdommer til
Newcastle og området omkring i forbindelse med OL. Dette
er jo kjerneområdet for den keltiske innflytelsen i England.
Så interessen våkner. 
Jeg har fått signal om at jeg vil bli invitert til Grimerud,
hovedbasen til Ungdom i Oppdrag i Norge, for å fortelle
mer om hva keltisk kristendom innebærer. Og det gjør jeg
veldig gjerne.
Linken nedenfor er til en liten videoblogg som ligger på
Youtube, med et innslag fra Lindisfarne:
http://www.youtube.com/watch?v=SKqeime80wg

Areopagos og Lindisfarne
I forrige nummer av TØRST, bladet til Areopagos, er det en lengre artikkel om St. Cuthberts
way og Lindisfarne. Flere av de ansatte i organisasjonen gikk veien til fots, og møtte
fellesskapet i The Open Gate. Informasjon om mulighetene og formidling av kontaktene de
trengte fikk de av oss. 
Jeg regner med at bladet blir lagt ut på hjemmesidene deres med det første. Se etter TØRST
02/2011.
http://areopagos.org/pages/side.aspx?nr=595

Kvinnedag i Mali – fra Guri Enger
Fellesskapets medlemmer er engasjert i mange forskjellige sammenhenger. Gjennom hver
enkelt lever vi ut et liv i etterfølgelse av Kristus. Derfor er det flott å kunne dele litt av dette
med hverandre.
Guri Enger, som er Vandrer i fellesskapet vårt skriver bl.a. dette i sitt siste nyhetsbrev:
For første gang ble det feira den internasjonale kvinnedagen,
8.mars, her i Oussoubidiagna. Jeg var ikke orientert om at
alle skulle ha likt stoff, men de ordna opp for meg. Dagen
før kom noen fra kommunen og lurte på om vi kunne hjelpe
dem med diesel slik at de kunne hente det nasjonale TV
selskapet opp ved asfalten. De hadde ordna bil, men det var
drivstoff da. Vi fant at vi kunne
hjelpe med det og begynte å
fortelle at de måtte gi oss kvittering på så og så mange liter. Men,
det var ikke det! Nei, det fantes ikke diesel på bensinstasjonen.
Tankbilen var på vei, men den kom ikke før neste dag. Vi hadde
ei kanne i reserve for et aggregat, så de fikk det. Så TV var her.
De starta med dans og en kvinne talte
denne gangen i tillegg til ordfører og
kommandanten, statens mann. På klærne stod det en parole for at
kvinner skal velges inn i styrer og stell. Det er visst ei kvinne i
kommunestyret her, så de har virkelig forbedringspotensial. På
ettermiddagen ble det også dans igjen med griotsang, men den
beramma fotballkampen ble det ikke noe av. Den hadde mange lyst
til å se!!! Flotte damer som bærer dagens hete for at det skal bli mat
og orden i heimen. De burde løftes mer fram.

Veimerke 10. Misjon
Vårt mål er at alt det skapte skal bli forsonet med Gud i Kristus (Kol 1,20). Vi vil søke å leve
som ett kristent felleskap ”så verden kan tro” (Joh 17,21). Målet for Veimerkene er å utvikle
et disiplinert åndelig liv som gjør oss til sanne vitner for Kristus i verden.
Den keltiske kirken evangeliserte fra grasrotfelleskap som Iona og Lindisfarne.
For oss vil det naturlige være å evangelisere ut fra fellesskapet i den lokale menigheten, men
også ut fra dette fellesskapet (AnamCara).
Når vi lever etter Veimerkene, leder Den Hellige Ånd oss til å ta nye initiativ for å føre Gud ut
til folket.
Vi vil dele vår tro når vi blir gitt en mulighet. Vi evangeliserer ikke bare ut fra plikt, men fordi
Guds Ånd gir oss et hjerte for de fortapte. Vi ber Gud virke gjennom oss med tegn og under,
til hans ære og ikke til vår. Vårt oppdrag er også å tale for de fattige, de maktesløse og dem
som blir urettferdig behandlet i samfunnet vårt. Vi vil tjene dem, og tjene med dem, slik Gud
leder oss.
Et av våre veimerker handler om misjon. Dette er et av den kristne kirkes grunnleggende
kjennetegn og ikke noe vi kan komme utenom dersom vi vil være radikale etterfølgere av
Kristus. Men misjon er ikke det samme som propaganda. Misjon er å møte mennesker i deres
livssituasjon, med lyttende ører og hjelpende hender.

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.
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/
Og hjemmesiden til moderfellesskapet CA&H: http://www.aidanandhilda.org.uk/

Guds fred!
21.03.2012
Sven Aasmundtveit
På vegne av ledelsen i Anam Cara; Tom Martin Berntsen, Jan Løkkeborg, Laila Nordstrand
Berg	
  

