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   Prestens penn 
 

    Andreas-korset 
      
     Alle som denne sommeren reiser inn i vår kommune, Krødsherad, 
ser ved innreisen et  vakkert kommunevåpen. Mot en blå bunn lyser 
et Andreas-kors i gull, for å  illustrere hvordan Krøderfjorden tar seg 
ut fra Norefjell.  
     La oss nå se litt på bakgrunnen for dette korsmerket med den så 

karakteristiske krysningen og spørre: Hvem var egentlig denne Andreas? Han var en av 
Jesu 12 disipler, og bror til lederen i disippelflokken, Simon Peter. Det oppsiktsvekken-
de er at hver gang Andreas omtales i Det nye Testamentet, så er han i sving med å 
hjelpe andre til å bli kjent med Jesus. Andreas var opptatt av menneskene rundt seg og 
ville dem det beste. Og for Andreas var ingen ting viktigere enn at folk oppdaget hvem 
Gud hadde sendt til dem som Frelser og Herre. For Andreas hadde oppdaget at  ingen 
kan gi større livshjelp enn Jesus Kristus! 
     Takket være Andreas, ble broren hans, Simon Peter, kjent med Mesteren. Og da 
noen grekere kom og spurte etter Mannen fra Nasaret, var det Andreas som hjalp dem. 
Det var også Andreas som fant gutten med de fem brødene og de to fiskene i den store 
folkemengden der ute i ødemarken og førte ham bort til Jesus. Det medførte at den 
vesle nistepakka ble nok til å mette over 5000. Andreas visste nemlig noe viktig, at det 
vi betror i Jesu hender, blir alltid omsorgsfullt tatt vare på og velsignet. 
     Andreas er Apostelen som huskes for sin hjelpsomhet og omsorg for andre.  
Det sies at i vår individualistiske tid blir samfunnet vi lever i bare kaldere og kaldere. 
Folk har mer enn nok med seg og sitt. Folk har ikke lenger tid til å hjelpe hverandre. Blir 
det sånn med oss, da må vi kaste et lite blikk på det fine kommunevåpenet vi har. 
Andreaskorset minner oss ikke bare om at Andreas, da han led martyrdøden, ikke så 
seg verdig til å dø på samme slags kors som Kristus, og innstendig bad om å få et 
annet kors. Andreaskorset minner oss først og fremst om en brobygger med et stort 
engasjement til andres beste. 
     Andreaskorset på kommunevåpenet ser på mange måter ut som et kryss merket av 
på et kart, som om det formidler: Her er stedet ! Her er det livet vårt leves. Her vil Gud 
bruke oss. Biskop Sigurd Lunde, skrev i 1979 en salmetekst som har en viktig 
påminnelse til oss alle: 

 
 
 
 
 

”Lær oss elske hverandre, og se hva det er 
Du har ment med at vi bor der vi bor! 
Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær, 
La ditt ord nå ut til hele vår jord! 

Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for 
dem Som du viser oss trenger en hånd! 
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: 
Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!” 

 

God sommer !                                            Med vennlig hilsen  Nils Christian Skjauff 


