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Programlansering Hundorp 2021 
 
Kjære gode folk på Hundorp:  
Nå markerer vi at vi er ordentlig på vei mot nasjonaljubileet!   
Hundorp 2021, markeringsåret som har særlig forankring her i området, har 
religionsskiftet, kulturmøte og endring som særlig fokus.   
Jubileet ønsker vi å bruke til å se rundt oss – og framover, sammen.  
 
Vi har kommet fra Nidaros og Stiklestad med olsokflammen, ilden som symbolsk blei 
tent på Stiklestad på olsokkvelden i år, og som pilegrimene – ildsjelene -vandret til 
Trondheim med.  I denne sammenhengen er ilden symbol på den kraften som lyser 
opp, viser vei. Som gjør at vi ser. Nå har vi tent bålet her med den samme ilden.  
Olsok-ilden fra Stiklestad skal få tenne mange ildsjel-flammer i landet, og skape 
interesse, og vi skal kjenne at vi også eier det. Lokale ildsjeler skal ta med seg 
flammen ut i lokalsamfunnet.  
Historia om Olav, hendelsene i overgangen mellom ett tusenår og et annet- knytter 

uløselig sammen den politiske historia som skapte nasjonen Norge til ett fellesskap, 

og historia den kristne tro har i dette landet, som grunnlag for tenkning, rettsfølelse, 

tro, tradisjon.  

De opererte etter et moralsk og etisk kompass kalibrert annerledes enn våre, slik vi 

også ser det nå mange steder i verden: det var makta som rådde.    

Vendepunktet i nasjonen Norges historie kom med et nederlag. Olav, som måtte gi 

tapt på Stiklestad, hadde seks år tidligere sørget for å få innført kristenretten på 

tingene.  Han hadde lært i England, i Frankrike, i Russland – og tok idéene med 

hjem og realiserte dem. Verdier og premisser som fremdeles preger vårt tenke- og 

styresett, og som er så selvsagte at vi ikke helt får øye på dem: alle menneskers like 

verd, barmhjertigheten som bærende fundament, retten til å velge selv.  Prosessen 

med overgangen inn i den kristne troa gikk over flere hundre år, lengre enn vi før 

har trodd.  

Gjennom dette trosskiftet, vevdes vi også inn et internasjonalt fellesskap. Slik kirka 

både er lokal og global og universell, hører også Olavshistoria og olavsarven 

hjemme i en slik sammenheng: den er både lokal og den er almenngyldig.  Vi eier 

den sammen. Det handler om en dyp, ekte og  folkelig kristen forankring i tro og 

levemåte over mange hundre år. Dette ønsker vi å bruke til noe i den neste 

tiårsperioden. En nåtidssamtale og framtidssamtale om hvilke verdier som skal 

prege dagens og framtidas fellesskap.  

 

Ilden som blei tent på Stiklestad, har reist hit, til dette gamle, innholdsmettede makt-
stedet, - som nå også er et pilegrimssenter. Pilgrimene var grasrotforbindelsen til 
Europa i mange hundre år. Vi er fremdeles på vandring. Nå skal lokale ild-sjeler få 
bære ilden med seg ut i i fellesskapet:  vi skal kjenne at vi også eier den, og at vi har 
del i fellesskapet.  Lykke til med Hundorp 2021!  


