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Historisk sus i Reinli stavkirke
KATOLSK MESSE VED BISKOP BERNT

Men mange sår er leget siden refor-
masjonen, og her snakkes også om
felles grunntone og felles tro. Få
kirker kan påberope seg mer
sjarm, intim atmosfære og vakrere
beliggenhet enn Reinli stavkirke.

Klenodium
Kirka har dessuten et klenodium

av et orgel montert oppunder taket
over altertavla. Belgen må dras opp
med håndkraft, og både belgdrager
og organist må driste seg opp brat-
te trappetrinn for å innta plassene
sine oppunder takhvelvingen. Or-
gelet er riktignok av betydelig ny-
ere dato enn reformasjonen, men
det var nok i hvert fall gamle, kjen-
te toner for kirkeveggene i Reinli
når orgelet lørdag ettermiddag ak-
kompagnerte til katolske salmer.

Katolsk arv
Messen ble åpnet med langeleik-

spill før sokneprest i Sør Aurdal,
Helge Hartberg, ønsket den katol-
ske biskopen i Sør-Norge, biskop
Bernt I. Eidsvig, og følget hans vel-
kommen.

– Det er læreforskjeller i viktige
punkter mellom den katolske og
den lutherske kirke, men vi er oss
bevisste at vår lutherske tro er arv
fra den katolske kirke, og at vi har
vår felles tro på Jesus Kristus som
verdens frelser, sa Hartberg.

Byggherrer
Biskop Bernt brukte også litt tid

på å snakke om forskjellene og lik-
hetene mellom den katolske og lut-
herske kirke: – Vi føler oss kanskje
som byggherrer av denne og mange
andre kirker, men kirken ble byg-
get av mennesker som trodde og ba
og kirken blir vedlikeholdt av men-
nesker som tror og ber.

Men for biskop Bernt og de andre
katolikkene som var til stede til-
hørte ikke denne dagen verken
byggherrene eller ivaretakerne, den
tilhørte den kvinnen som også re-
presenterer noen av de viktigste
forskjellene mellom katolikk og
lutheraner - Jesu mor.

Feminint aspekt
Jomfru Maria er en viktig del av

den katolske kirke og tro. Hun er

den man retter bønnene sine til. I
den katolske lære tror man at Ma-
ria allerede har funnet sin bolig i
himmelen og at hun ber til Gud for
oss mennesker. Maria var Guds le-
gemlige bolig i ni måneder, hun var
ved bryllupet i Kana og hun var
ved korsets fot. Fra korset så Jesus
sin mor og den disippel han elsket.
Han sa til Maria: «Kvinne, dette er
din sønn», og til Johannes: «Dette
er din mor». Det kan synes som om
bare disse to var i stand til fullt ut å
takle langfredag og til å fatte opp-
standelsen.

Katolsk Forum
Det er i dag cirka 85 katolikker i

Valdres. Ifølge biskop Bernt må det
300-400 til for å danne et sokn
utenfor Oslo. Katolsk forum i Val-
dres arrangerer årlig 12 messer og
seks foredrag. Foredragene er om
forskjellige temaer, men til felles
har de at de på en eller annen måte
kan knyttes opp imot den religiøse
troen.

Dette er første gang Biskop Bernt
besøker Valdres, men han er over-
bevist om at det ikke er siste.

– Verden ser annerledes ut fra bi-
spekontorer enn fra kirkekaffe, og
dere kan jo gjette hva som er kose-
ligst, sier han.

600 år siden sist
Lørdag formiddag var han på

omvisning i Hedalen stavkirke.
Under kirkekaffen i Reinli overrak-
te leder i katolsk forum i Valdres,
Helge Gudheim, biskopen boka
«Pilegrim i Valdres» og en liten
«Hedalsmadonna» i gave. Alt ligger
til rette for at biskop Bernt skal øn-
ske å komme tilbake til Valdres.

Reinli stavkirke er den eneste kir-
ken i landet som har alle innviel-
seskorsene fra før reformasjonen
bevart. Sannsynligvis er det rundt
600 år er siden sist en katolsk bis-
kop besøkte kirka. Det blir neppe
like lenge til neste gang.

Angjerd Aspholt
redaksjonen@avisa-valdres.no

DIALOG: Mange 
sår er leget siden 
reformasjonen. Her
går sokneprest i Sør-
Aurdal, Helge Hart-
berg, og biskop Bernt i
vennskapelig samtale.

SJARM: Biskop Bernt Eidsvig i Reinli stavkirke. Her i samtale med (f.v.) ministrant Christian Wilondoja, Leira, og hytte-
eier Søren Engelschiøn fra Oslo.

Det er ikke til å unngå at det blir litt snakk om

trosforskjeller når det holdes katolsk messe for å

feire jomfru Marias opptakelse til himmelen i

Reinli stavkirke. 

«Verden ser annerledes ut fra bispekontorer enn fra kirke-
kaffe, og dere kan jo gjette hva som er koseligst.»
Biskop Bernt I. Eidsvig


