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7. november: Inger Marie Lykke Wexelsen 
Norsk salmedikter og forfatter (1832 – 7.11.1911) 

 
Noe av det mest spennende med keltisk kristen fromhet er for meg den store betydningen det 
får at Jesus ble menneske (inkarnasjonen). Gud var så glad i denne verden at han sendte Jesus 
Kristus som ble født i Betlehem. Frelseren ble et menneske selv. Så stort tenker Gud om 
menneskene og skaperverket. 
Dette får følger i et positivt syn på skaperverket, på mennesket og kulturen. Mennesket er 
først og fremst skapt i Guds bilde, selv om alle er syndere også. Og hverdagen er ikke bare 
grå, men fylt med Guds nærvær. I keltisk kristen tro er Guds himmel aldri langt unna. Jesus er 
med i hverdagen, når jeg melker kua eller starter opp datamaskinen. Keltisk fromhet ser 
Betlehem og Golgata skje i min hage og mitt hus, i min hjerne og mitt hjerte. 
Det samme ser jeg i våre julesalmer også. I luthersk tradisjon skjer trosformidling i ikke liten 
grad gjennom salmer. Særlig julesalmene er fortsatt kjent og blir brukt. Salmen ”Jeg er så glad 
hver julekveld” skal ha blitt til julaften 1858. Marie Wexelsen satt på kjøkkenet i sitt 
barndomshjem på Toten. Hun ventet på julegjestene og skrev salmeteksten, kanskje mens 
hennes gamle mor tente på julelysene i stuen. Marie Wexelsen var grundtvigianer med den 
lyse Jesus-gleden og det åpne synet på kulturen som har mye felles med keltisk kristen 
fromhet. Hun bodde forskjellige plasser i Norge og Danmark og døde i Trondheim. I 
begravelsen hennes sang en stor barneflokk hennes julesalme ”Jeg er så glad hver julekveld”. 
 
Bønn: Himmelens kongesønn, nå øves det på julesanger i barnehager og skoler og kor. Vi 
takker deg for dikterne som gav oss disse sangene. La tonene lyde og gi lengsel, la tekstene 
løfte og lyse i mørket, la sangene lukke opp for deg. 
 
Bibeltekster:   Sal 8  1 Krøn 15,25-29 Matt 21,1-17 
 

Jeg er så glad hver julekveld, da synger vi hans pris; 
Da åpner han for alle små sitt søte paradis. 

(M. Wexelsen i Norsk Salmebok 60,4) 
 

Andre merkedager: 
 
5. november: Hans Egede (Grønlands apostel, 31.1.1686 – 5.11.1758) var norsk prest og ble 
misjonær i Grønland (se også 19. januar og 10. februar). 
7. november: Willibrord (frisernes apostel, ca 658 – 7.11.739) var en angelsaksisk misjonær 
i det som i dag er Nederland. Han begynte den kristne misjonen i Danmark. 
(8. og) 11. november: Martin av Tours (født ca 316) var romersk soldat. En gang delte han 
sin kappe med en fattig tigger som senere viste seg å være Kristus. Martin sluttet som soldat 
og grunnla i 361 det første klosteret i det keltiske Frankrike (Gallia). 10 år senere ble han mot 
sin vilje valgt til biskop i Tours. Hans enkle livsstil og ydmyke nestekjærlighet gjorde ham til 
et forbilde for mange, blant disse Ninian (se 16. september). Martin døde den 8. november i 
397. Begravelsesdagen 11. november ble hans minnedag. 
Martin Luther som var født 10.11.1483, ble døpt dagen etter og oppkalt etter dagens helgen. 
11. november Søren Kierkegaard: Dansk teolog og filosof (5.5.1813 – 11.11.1855) som 
kritiserte den tomme, formelle, institusjonaliserte kirken. Kristen tro er å følge Kristus etter. 


