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Uke 35
31. august: Aidan
(Nord)-Englands apostel
(og Sunniva: translationsdagen 1170)
Aidan var fra Irland og ble munk på Iona. Kong Oswald fra Northumbria hadde bodd på Iona.
Han bad Iona om å sende misjonærer til England. Men etter bare ett år vendte den første
misjonæren frustrert tilbake til Iona. Da tok Aidan ordet. Han sa at misjonen måtte skje på en
vennlig måte, slik som et spedbarn får melk. I 635 ble han sendt som misjonsbiskop til
Northumbria. Han grunnla sitt senter på Lindisfarne, nær hovedstaden i Bamburgh og
samtidig adskilt gjennom tidevannet. Her grunnla han en skole hvor det var både britiske
(keltiske) og angelsaksiske gutter, og rike og fattige side om side. For Aidan brukte pengene
han hadde til å kjøpe fri slaver, flere av dem ble munker og elever på Lindisfarne. På reisene
sine likte Aidan best å gå til fots for å møte folk. Da han motvillig fikk en kostbar hest i gave
av kongen, gav han denne bort til den første fattige han møtte. Aidan døde 31. august i 651,
lent mot en stolpe i veggen til Bamburgh kirke. Denne stolpen skal ha overlevd flere branner
og nye kirkebygg og skal fortsatt være synlig i kirken.
Aidan var troens fakkelbærer i Nordengland. Den natten Aidan døde så den unge sauegjeteren
Cuthbert 50 km unna et syn av lys og engler (se Cuthbert: 20.3.; og Bega: 6.9.).
Denne dagen 31. august er også en av minnedagene for Sunniva: I 1170 ble bispesetet og
Sunnivaskrinet flyttet fra Selja til Bergen (translatio Sunnivae, se også 6.9.).
Bønn: Herre, velsign Lindisfarne og alle hellige øyer - også den plassen hvor jeg er. Gjør
disse til steder for fred og kjærlighet, lys og glede, gudsfrykt og gjestfrihet, godhet og nåde.
Og begynn med meg.
(fritt etter Aidans bønn for Lindisfarne i David Adams gjengivelse, i Pitkin-guiden for Holy
Island)
Bibeltekster: Sal 97

Fil 4,4-9

Matt 11,25-30

Kom, kom og hør et gledens ord, for Gud sitt lys har tent!
Den blinde ser og slaven får sin frihet, ufortjent.
(B.Schjelderup i Norsk Salmebok 331,1; fritt etter J.Newtons ”Amazing grace”)
Andre merkedager:
2. september: Ingrid Elovsdatter (ca 1235 – 2.9. eller 9.10.1282) grunnla som enke det
første dominikanerklosteret for nonner i Skenninge i Sverige.
2. september: Nikolai F. S. Grundtvig (8.9.1783 – 2.9.1872) var en dansk prest, salmedikter
og politiker. Hans tese ”mennesket først og kristen så” med det positive synet på mennesket
som Guds skapning opplever jeg som veldig ”keltisk”.

