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25. februar: Elizabeth Fedde 
Diakonisse i Norge og USA (1850 - 1921) 

 
Elisabeth Fedde ble født den 25. desember i 1850 i Flekkefjord. Hun ble diakonisse i 
Lovisenberg under Cathinka Guldberg (se 20. november). I flere år arbeidet hun som 
diakonisse i Troms. I april 1883 kom hun på oppfordring av sin svoger til USA for å starte et 
diakonalt arbeid blant norske sjøfolk og andre norske familier. Hun grunnla ett diakonissehus 
med sykehus i Brooklyn, og ett i Minneapolis. Hun beskrives som en selvoppofrende kvinne 
som uavlatelig besøkte syke og trengende og som omsluttet mange med sin forbønn. 
Elisabeth var forlovet i Norge da hun reiste til USA. Etter 12 år i Amerika reiste hun i 
november 1885 tilbake til Norge for å gifte seg med sin forlovede Ola Slettebø. Hun døde den 
25. februar i 1921. De lutherske kirkene i USA og Canada minnes henne på denne dagen. 
 
Bønn:  Jesus, dra meg til ditt hjerte her hvor stormen griper tak. 
Du har ført meg på en reise; jeg vil gå, om jeg er svak. 
Gi meg håpets sterke vinger, gi meg troens kraft og mot. 
Og når reisen går i mørke, vær du lyset for min fot.  
(M. Becker, oversatt av S. Aasmundtveit, i: Sanger på reisen s.83 nr.43,1) 
 
Bibeltekster:   Sal 4  1 Tim 2,1-6  Joh 12,24-36 
 
… la meg aldri stenge min dør for noen, så ikke du en dag skal måtte stenge din dør for meg. 

(fra gammel irsk poesi, i D. Adam/K. Hjemdal: Visdomsord fra kelterne s.43) 
 
Andre merkedager: 

19. februar: Dorothe(a) Engelbretsdatter (16.1.1634 – 19.2.1716) fra Bergen var Norges 
første kjente kvinnelige forfatter. Hun skrev salmer i typisk barokkstil. Sterkt beundret av 
samtiden fikk hun innvilget den første diktergasjen i Norge. 
21.februar: Lars Levi Læstadius (1.10.1800 – 21.2.1861) var prest og botaniker i Nord 
Sverige. Han kjempet mot alkoholmisbruk og stod i spissen for vekkelsen blant samene. 
23. februar: Polycarp (født om 69) var elev av apostelen Johannes (se 27. desember) og 
hører sammen med Ignatius av Antiokia (se 17. oktober) til gruppen av apostelelever som 
kalles ”De apostoliske fedre”. Polykarp ble biskop i Smyrna. Han overførte den johanneiske 
tradisjonen til sin elev Ireneus som tok den med til kirken i vest. Polycarp døde som martyr 
rundt år 155. Da han skulle avsverge sin kristne tro, sa han: ”I 86 år har jeg tjent Herren, og 
aldri har han gjort meg noe vondt. Hvordan skal jeg kunne svikte min konge og frelser?”. 
24. februar: Bernhard Severin Ingemann (28.5.1789-24.2.1862) var en dansk forfatter og 
salmedikter som bl.a. skrev ”Deilig er jorden”. 
24. februar: Carl Olof Rosenius (3.2.1816 – 24.2.1868) var en svensk luthersk 
vekkelsespredikant. Han er en av grunnleggerne av den Evangeliska fosterlandsstiftelsen. 
25. februar: Walburga (om 710 - 779, se 1. mai) var en angelsaksisk prinsesse som fulgte 
sin onkel Bonifatius (se 5. juni) til misjonsarbeidet i Tyskland. Der ble hun leder for 
dobbeltklosteret for nonner og munker i Heidenheim øst for Stuttgart. Walburga skal ha blitt 
saligkåret på en 30. april, og hennes translasjon ble minnet den 1. mai. Slik som hos Lucia (se 
13. desember) ble hennes kult gjennom middelalderen blandet med hedensk folklore: 
Walpurgisnatt/Valborgsaften natt til 1. mai ble i Tyskland og Sverige en vårfest mot mørke 
vinterkrefter og hekser og onde makter som var på ferde (se Gaukmesse 1. mai). 


