Kjære medlem av AnamCara medvandrer!
Det går mot sommer og forhåpentligvis noen late dager og andre
dager fylt av innhold og meningsfull aktivitet. Dager som vi fullt
kan nyte av Guds overflodshorn i skaperverket og dager hvor vi
kan ha tid til å pleie relasjoner med dem som betyr mest for oss.
I dette Nyhetsbrevet fokuserer vi på veimerke nummer 6; Omsorg for Guds skaperverk. Men
noen ganger opplever jeg enda mer at skaperverket, ved Guds nåde, har omsorg for meg. Gud
har skapt alt for at vi, og alt annet som finnes, skal ha det godt, slik det uttrykkes i 1 Mosebok
etter at Gud har skapt verden: Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!
Jeg ønsker alle en god sommer hvor batteriene kan fylles opp – og hvor vi kan hvile i Guds
gode armer – og i hans gode skaperverk!

Besøk av Ray Simpson i september
Ray Simpson blir med oss på samlingen på Utstein Pilegrimsgard i
september (noe jeg regner med at alle har fått med seg nå ).
Men han skal også besøke Stavangerregionen i forkant, og
Osloregionen i etterkant av storsamlingen vår. Jeg har ikke helt
oversikt over detaljene i de forskjellige arrangementene han skal være
med på, men følg med lokalt så godt dere kan og benytt anledningen
til å møte ham også utenom samlingen på Utstein.
Søndag 15. september er gudstjeneste i Nordstrand kirke i Oslo hvor Ray skal være med.

Graham Booth på Thomasgården i juli
Torsdag 4. til søndag 7. juli besøker Graham Booth Thomasgården.
Der skal han underviser på en retreat som Ulla Käll leder.
Temaet er:
“Meeting God in creation” - Teaching, prayers and walks inspired
by the Celtic Tradition.”
Flere opplysninger på: http://www.sandomstiftelsen.no/Tomasg

Fra Øyvind Borgsø
Øyvind Borgsø er en mangfoldig kar som bidrar med en unik erfaring og innsikt i mange
ulike sammenhenger. Det er en stor glede å se den kontakten han nå har fått med fellesskapet i
The Open Gate på Lindisfarne. Nedenfor er en liten rapport fra han og en oversikt over noen
aktuelle arrangementer som han bidrar med i den nærmeste tiden.
For flere opplysninger kan du gå inn på hans hjemmesider: http://www.borgso.no
Øyvind er også i ferd med å lage en DVD med utgangspunkt i boka hans. Her er en liten
smakebit: http://www.youtube.com/watch?v=O6QO8FJXP40

Ray Simpson spurte meg hva det var som fikk meg til å komme tilbake
til Holy Island etter mitt første besøk. ”Det var vinden som kalte”,
svarte jeg. Det var deilig å kunne si det, og samtidig ikke bli sett rart
på, men ha følelsen av å bli forstått. Det er oppløftende å bli tatt på
alvor når jeg deler erfaringer som at Gud kan bruke vinden, bølger og
fugler til å tale konkret til folk. Jeg unner alle disse erfaringer, men
aksepterer samtidig at ikke alle er i stand til å romme dette.
Jeg opplever stor frihet på Holy Island, også i møte med
kommuniteten. De bærer en dyp forståelse av at Gud kan tale
gjennom alt som er skapt, med en lydhørhet for dette i hverdagen.
Med god hjelp fra kommuniteten på Holy Island og den keltiske spiritualiteten som bakteppe,
og med min erfaring med hvordan kroppen kan være et hinder og et middel til forløsning,
forsøker jeg å lære mennesker hvordan de kan re-etablere kontakt med seg selv og sin kropp,
hvordan de kan komme på plass i seg selv og derigjennom bli mer var Den hellige Ånds virke
i oss og i alt det skapte. Det hender av og til at vi må gjennom litt lagret mørke for å se det
gode lyset, men det er bare en del av renselsen.
Jeg har etablert en god kontakt med Ray, og vi får mye ut av å utveksle erfaringer rundt
kroppens rolle i bønn. På retreatene jeg skal lede på The Open Gate, og sammen med Ray på
Lia Gård, vil nettopp kroppen være sentral, og hvordan vi med hjelp av kroppen kan bli mer
lydhøre.
Kroppen er sentral i Guds plan, og som Wilfrid Stinissen skriver i boka ”Kristen
dypmeditasjon”, sa Gud sitt guddommelige JA til kroppen ved å ikle seg et menneskets kropp.
Det er noe edelt og rent, og en stor gave å få være en bolig for Gud.
Jeg gleder meg til nye turer til Holy Island og smake mer på den holistiske spiritualiteten. 
(Øyvind skal lede retreat på The Open Gate, 6. – 11. juli og 15. - 18. september, på norsk. Så
skal han lede en retreat på engelsk den 20. - 22. september. Sammen med Ray Simpson skal
han også lede en retreat på Lia gård 31. okt - 3. nov. Vil du være med på noe av dette, så ta
kontakt med Øyvind. Du treffer han på: oyvind@borgso.no)

Det skjer noe lokalt!
Samling på Selja i lørdag 24. august:
Det er Jan Løkkeborg og Sølve Hatlen som har tatt initiativet til denne samlingen. De regner
med å få en god del med seg fra egne menigheter, men turen er åpen for alle. Se vedlegg.
Pilegrimsvandringer til Lindisfarne:
Pilegrimsvandring fra Sula Frikirke til Lindisfarne nå i juni.
Pilegrimsvandring med Håkon Borgenvik og hans menighet til Lindisfarne i august.
Samling på Sørvest landet:
Neste møte blir i Skånevik fredag 21. juni hos Harald Grønnevik Ønsker flere å være med så
ta kontakt med oss! Ellers så satser de på flere samlinger over sommeren.
hprest@online.no eler Ingerid.aadland@haugnett.no
På Østlandet legges det opp til en eller to samlinger til høsten:
17. november blir det keltisk gudstjeneste i Holmlia kirke (nær Oslo) med samling av regi av
AnamCara etter gudstjenesten.

Vi håper også å få til en lokal samling i forbindelse med at Ray Simpson er i Oslo søndag 15.
september (men dette kommer vi evt tilbake til).

Samlingen på Utstein Pilegrimsgard 6. – 8. september
Det er fortsatt mulighet til å være med på samlingen, selv om
overnattingsplassene på Pilegrimsgarden og hotellet nå er
fullbooket. Tilbudet nå er på flatseng like i nærheten til en veldig
overkommelig pris. Ta kontakt om du vil være med på hele
samlingen, eller på deler av den.
Mer om Utstein Pilegrimsgard finner du her:
http://www.utsteinpilegrimsgard.no/

Veimerke 6: Omsorg for skaperverket
Vi hadde nettopp arbeidermøte og
«generalforsamling» i Den
Evangelisk Lutherske Frikirke, hvor
jeg arbeider. Et av mine oppdrag var å
ha en bibeltime om hva det innebærer
at kirken betegnes som et hellig folk
og hva det innebærer å leve et
misjonalt liv. Det litt
«revolusjonerende» som mange er i
ferd med å oppdage er at selve
misjonsoppdraget gjelder hele verden,
ikke bare menneskene. Nedenfor er
gjengitt et lite utdrag fra denne
forkynnelsen. Noe som nettopp også
gjelder omsorgen for skaperverket.
Om du vil se hele talen kan du gå inn her: http://frikirken.no/direktesending-fra-synodemotet
«Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden» (Joh 17,18) Ordet som
Johannes bruker om «verden» i denne sammenhengen er det samme ordet som er brukt om
kosmos. Det samme finner vi i misjonsbefalingen i Mark 16,15. I den siste oversettelsen fra
Bibelselskapet er dette gjengitt slik: Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn
evangeliet for alt som Gud har skapt!»
Oppdraget til Guds folk er mer enn vi kan fatte. Det innebærer å forkynne budskapet om
frelsen i Kristus til alle mennesker. Men det betyr også mer enn det. Det innbefatter også et
oppdrag overfor alt det Gud har skapt, hele kosmos. Å forkynne evangeliet, betyr i denne
sammenhengen å proklamere det for alt som er til! Guds frelsesplan gjelder kosmos, alt som
er skapt, alt som er til!
Denne proklamasjonen må skje gjennom ord og gjennom liv. Men alt handler om evangeliet
om Jesus Kristus. Det er Han alt dreier seg om. Det er i Hans frelsesgjerning forløsningen vil
skje for hele skapningen. Paulus bruker ikke ordet kosmos når han omtaler skapningens frelse,
men vi skjønner likevel at det handler om mer enn menneskers frelse.

For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble
underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for
også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som
Guds barn skal eie i herligheten. Rom 8,18-21

Veimerke 6: Omsorg for skaperverket:
Vi anser Guds skaperverk som grunnleggende godt, men skadet som følge av menneskelig
synd og djevelsk ondskap. Vi respekterer derfor naturen, og forplikter oss på å ta vare på og
gjenopprette den. Vi vil være økologisk bevisste. Vi vil be for Guds skaperverk og alle hans
skapninger, og vi vil motstå alt som skader og ødelegger. Vi ser på skaperverket som et
sakrament som viser oss Guds storhet. Vi søker derfor å møte Gud i hans skaperverk, vi vil
velsigne og glede oss over det.

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/

En velsignet sommer til dere alle!

15.06.2013
Sven Aasmundtveit
På vegne av ledelsen i Anam Cara; Tom Martin Berntsen, Jan Løkkeborg, Laila Nordstrand
Berg

