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Uke 9
4. mars: Elsa Brandström
Sykepleier, ”Engelen av Sibir” (1888 - 1948)
Elsa Brandström var født den 26. mars i 1888 i St. Petersburg som datter til en svensk
diplomat. Under 1. verdenskrig utdannet hun seg til sykepleier. Først arbeidet hun blant
russiske soldater. Senere arbeidet hun som Røde-Kors-søster blant tyske krigsfanger i Sibir.
Hennes visjon var at praktisk nestekjærlighet fremmer fred og forsoning mellom folkeslagene.
Med hjelp av amerikanske pengegaver bygget hun i 1920-årene opp et hjelpearbeid for
krigsrammede familier i det inflasjonsrammede Tyskland. I 1929 giftet hun seg med en tysk
kristensosialist. De fikk en datter. Ektemannen fikk i 1933 et professorat ved Harvarduniversitetet slik at familien klarte å emigrere fra Nasi-Tyskland. I USA organiserte Elsa
Brandstrøm et mottaksapparat for jøder og andre flyktninger fra det tyskokkuperte Europa.
Mot slutten av krigen satte hun i gang med nødhjelps-forsendelser til krigsrammede barn i
Europa, de såkalte ”CARE”-pakkene (Cooperative for American Relief in Europe).
Elsa Brandström døde av kreft den 4. mars i 1948. I USA og Tyskland var det mange som
kalte henne for ”Engelen av Sibir”, en tittel hun ikke likte selv. I Tyskland er mange gater og
institusjoner oppkalt etter henne.
.

Bønn: Kristus, Herre for de fattige og lengtende, tenn i mitt hjerte en ild av kjærlighet
for naboen min, for fienden, for vennene mine, for all min slekt.
For alt, fra det minste som lever til Navnet som er høyere enn alle navn,
tenn i mitt hjerte en ild av kjærlighet.
(fra Carmina Gadelica, i J.Ph. Newell: Hver dag Hver natt s.21)
Bibeltekster:

Sal 50

Hebr 13,13-16

Matt 25,31-46

Hvis det er en gjest i ditt hus, og du nekter ham omsorg,
da husk: ikke bare gjesten blir uten, men Jesus, Marias sønn.
(fra gammel irsk poesi, i D. Adam/K. Hjemdal: Visdomsord fra kelterne s.43)
Andre merkedager:
28. februar: Gustava Kielland (født som Gustava Blom den 6.mars 1800 i Kongsberg) var
en norsk dikter og misjonskvinne. Hun skrev julesangen ”O, Jul med din glæde”. I 1824 giftet
hun seg med presten Gabriel Kielland. I 1844 stiftet hun i Lyngdal Norges første
kvinneforening. Hun døde i Skien den 28. februar i 1889.
1. mars: David/Dewi av Wales (om 520 til 589 eller 601) ble rundt år 550 vigslet til biskop.
Han grunnla sitt kloster i St. David`s på den walisiske vestkysten, der hvor den nåværende
katedralen står. Han gjelder som nasjonalhelgen for Wales.
2. mars: Chad/Ceadda etterfulgde sin bror Cedd som Abbed i Lastingham (se 26. oktober og
7. januar). Han ble biskop i York og senere biskop i Lichfield hvor han døde i år 672.
2. mars: John Wesley (17.6.1703 – 2.3.1791) var en engelsk prest og vekkelsespredikant
med et stort engasjement for de fattige. Han er en av grunnleggerne for metodistkirken.
3. mars: Islav av Skålholt (1005 – 1080) ble i 1056 den første biskop av Skålholt på Island.

