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Uke 32
8. august: Elidius (Lide) og Olav Tryggvason
Om en eneboer og en konge (ca 990)
Elidius (på engelsk: Lide) var eneboer på øya St.Helens på Scilly-øyene utenfor Cornwall i
sørvest England. Minnedagen hans er 8. august. Kanskje var det han som døpte Olav
Tryggvason.
I følge Snorre ble Olav Tryggvason døpt av en eneboer med profetiske gaver på øygruppen
”Syllingane” som kanskje er dagens Scilly Islands. Andre mener at Syllingane er klosterøya
Skellig Michael utenfor sørvest Irland.
Olav Tryggvason seilte hjem til Norge og gikk i land på Moster i 995 hvor han feiret messe.
Dette regnes som den offisielle bursdagen for kirken i Norge. Skjønt det har vært kristne i
Norge i kanskje 200 år før dette.
I 996 var Olav Tryggvason på Selja hvor han skal ha funnet liket etter Sunniva og skrinlagt
det. Der bygde han også en kirke utenfor Sunnivahola. Olav Tryggvason døde i slaget ved
Svolder i september 999 eller 1000.
Bønn: Himmelske Far, du som skapte øyene i havet i vest og lot kristne eneboere bo der. Vi
takker deg for lyset fra Kristus som kom til Norges kyst og øyer, og at dette lyset har strålt i
over 1000 år. Hjelp oss å slippe til lyset, og speile det videre på den plassen vi bor.
Bibeltekster: Sal 26

1. Sam 9

Matt 6,19-24

Det kom et skip, det stevnet inn fra havet med kongen og hans vikinger om bord.
Skipet brakte med seg livets gave - det kom med lys til folket her i nord.
Lyset skinner i 1000 år, dager kommer og dager går.
Kirkeskipet har plass om bord i lyset der gleden bor.
(Tore Thomassen, salme til 1000-årsfeiring på Moster)
Andre merkedager:
10. august (primstav): Larsmesse. Dagen er til minne om diakonen Laurentius i Roma som
fikk ordre om å overgi kirkens rikdommer til keiseren. Han viste fram en flokk med fattige og
sa: ”Her er kirkens sanne skatter.” Han ble stekt levende på en rist, og døde denne dagen i
258.

