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Uke 5
3. februar: Ansgar
”Nordens apostel” (801 – 865)
Ansgar ble munk i Corbie i Nordøst Frankrike og senere i datterklosteret Corvey i Nordvest
Tyskland. Corbie og Corvey ble viktige for misjonsframstøtet til Skandinavia.
Ansgar var overbevist om at han skulle bli martyr. I 826 dro han til Jylland (Danmark) og i
830 til Birka (Sverige). Året etter ble han erkebiskop i Hamburg og senere Hamburg-Bremen.
Han ble pavelig legat for Norden.
I 849 grunnla han en kirke i Hedeby. Den nåværende kirken i Haddeby ved Schleswig
(vikingtidens Hedeby) ble bygget ca 300 år senere.1 Hvorfor egentlig føles det mer spennende
å reise til Lindisfarne eller Iona, enn til Selja eller Haddeby? Keltisk kirkehistorie har gjort
meg bevisst på skattene i vår egen kirkehistorie. Den har hjulpet meg å se Guds hilsener i mitt
miljø og i min hverdag: ”God`s Glory in the Grey”
Ansgar døde etter lang tid med sykdom. Hans liv er blitt tolket som et martyrium, på grunn av
de mange tilbakeslagene i hans misjon. Etter flere hedenske reaksjoner stoppet misjonen fra
Hamburg-Bremen opp. I Sverige var det misjonen fra vest som 100 år senere tok opp arbeidet
etter Ansgar (se Sigurd/Sigfrid 15. februar).
Bønn: Kjære Gud, takk for alle du har kalt som arbeidere i din vingård:
Simeon og Anna, Brigid og Ansgar, Berggrav og … (sett inn navnet til en som ble en helgen
for deg). La meg gripe gaven, oppdage oppgaven og følge kallet.
Bibeltekster:

Sal 1

1 Kor 3,4-11

Luk 2,22-38

Livets den rike velsignelses kilde gyte du over din kirke i nord!
(M.B. Landstad i Norsk Salmebok 536,2)
Andre merkedager:
31. januar: Eivind Berggrav (25.10.1884-31.1.1959) var biskop, først i Hålogaland og fra
1937 i Oslo. Han var sentral i utarbeidelsen av bekjennelsesskriftet ”Kirkens grunn” i 1942
(se 5. april). Berggrav var internert 1942-1945. Etter krigen var han en aktiv deltaker i det
økumeniske og internasjonale kirkelige arbeid.
1. februar: Brigid (eller Brigida, ca 453-523) er en av Irlands mest kjente helgener.
Legendene om henne har mange felles trekk med den keltiske lys-guddinnen Brighid2 og har
kanskje erstattet Brighid-kulten. Brigida grunnla dobbeltklosteret i Kildare (cill-dara betyr:
celle/kirke ved eiken). Birgitta av Vadstena (se 23. juli og 7. oktober) er oppkalt etter henne.
2. februar (primstav): Kyndelsmess (”Maria renselse”) til minne om Herrens fremstilling i
templet 40 dager etter hans fødsel. Da ble Jesus velsignet av Simeon og Anna. Dagen ble i
middelalderen brukt til lysprosesjoner og velsignelse av vokslys til bruk i kirken, derav navnet
missa candelarum som på norrønt ble til kyndelsmess.
3. februar: Jafdag (død 980) ble den første biskopen i Ribe. Dette var ca 150 år etter at
Ansgar bygde den første kirke i Ribe, og 800 år før Brorson ble (luthersk) biskop på samme
sted (se 3. juni). Jafdag skal ha sendt misjonærer til Norge.
4. februar: Nils Hermansson av Linköping (om 1331-1391) var en nær medarbeider av
Birgitta av Vadstena (se 23. juli og 7. oktober). Han ble biskop i Linköping.
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Min morfar var i kirkekamp-tiden sokneprest i Haddeby, en stund var min farbror hjelpeprest hos ham
Det engelske ordet ”bright” har samme ordrot som Brighid

