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Uke 36
6. september: Bega / Bee
Keltisk prinsesse, abbedisse (600-tallet)
(og Sunniva: translasjonsdagen 1170)
Bega (eller Bee) var en irsk prinsesse som flyktet fra et påtvunget ekteskap. Hun flyktet fra
Irland over havet til St. Bees i Cumbria i Nordvest England. Den gamle kirken i
Bassenthwaite nær Keswick er oppkalt etter Bega. Legenden om Bega ligner på
Sunnivalegenden. Sunniva eller de som utformet legenden om Sunniva kan ha hatt Bega som
forbilde.
Bede forteller om en Begu (eller Heiu) som var elev av Hilda i Whitby. Hun ble abbedisse i
Hackness. Den natten Hilda døde (se 17.11.), hadde Begu et syn av lys og engler, på lignende
måte som Cuthbert hadde da Aidan døde (se 20.3. og 31.8.)
Hvis Begu var samme person som Bega fra St.Bees, bodde hun i perioder både ved vestkysten
og østkysten av England
Denne dagen, 6. september, blir også nevnt som en av translasjonsdagene for Sunniva,
sammen med 31. august: I 1170 ble bispesetet og Sunnivaskrinet flyttet fra Selja til Bergen
(se også 31.8.). Kanskje ble Sunnivaskrinet flyttet to ganger? Eller var 31.8. dagen da skrinet
ble flyttet fra Selja, og den 6.9. dagen da skrinet ble satt opp i Bergen? En mulighet er at 6.9.
(som er oktavdagen til 31.8.) avsluttet en middelaldersk festuka for Sunniva i Bergen. I Selje
har de siste årene kulturfestivalen ”Sunnivafestspela” funnet sted i månedsskiftet august /
september.
Bønn: Himmelens kongesønn Jesus Kristus! Gamle kirker og klosterruiner forteller om
kongsdøtre som krysset grenser. De kom over havet og kunngjorde din kjærlighet.
Hjelp oss å leve koblet opp mot deg og være ditt kroppspråk på jordkloden.
Bibeltekster:

Sal 115

Apg 16,11-15

Matt 5,43-48

Nå samles skyer over horisonten, og været friskner allerede til.
På høye tid å lette anker, venner. På høye tid å dra dit Herren vil.
(Hans Olav Mørk i Rop det ut 305)
Andre merkedager:
4. september: Albert Schweitzer (14.1.1875 – 4.9.1965) var en kjent teolog, musiker, lege,
og menneskevenn. Han grunnla sykehuset i Lambarene (Gabun). I 1953 fikk han Nobels
fredspris for 1952. Albert Schweitzer minner meg om Aidan og hesten (se 31.8.): Etter reisen
til Oslo i 1953 ble Albert Schweitzer spurt hvorfor han hadde valgt å reise på 2. klasse i toget.
”Fordi det ikke var en 3. klasse på toget,” svarte han.
6. september: Eskil fra Lund var biskop i Roskilde og erkebiskop i Lund. Han var en venn
av Bernhard av Clairvaux og døde i eksil den 6. eller 7. september 1181 i
cistercienserklosteret i Clairvaux i Frankrike.

