
Hilsen fra biskop Tor Singsaas og bispedømmerådsleder Åge Søsveen, advent 2009, 

til medarbeidere i prestetjenesten i Nidaros bispedømme: 

Adventshilsen 
 
Du åpner døren for ditt rikes komme!    

I stillhet bryter Riket frem på jord. 

Og vi blir kalt til oppbrudd fra vårt mørke 

til liv i lys av dine handlingsord. 

 

På denne måten åpner salmedikteren Svein Ellingsen adventstiden for oss. Han fyller i år 

80 år. I den forbindelse har han utgitt en bok med salmer gjennom femti år; “En bønn er 

gjemt i hjerteslagets rytme”. Mange av oss setter stor pris på, og er nært knyttet til 

Svein Ellingsen i vår tjeneste. Han har en forunderlig evne til å uttrykke vår tids 

opplevelse av livet og vårt møte med Gud. Hvor ofte har vi ikke lånt ord og 

formuleringer fra ham?  

Det er en glede å ære Svein Ellingsen ved å gi denne boka til alle dere som dette året har 

stått i prestetjeneste i Nidaros bispedømme. Samtidig vet vi at dette også vil bli oppfattet 

som en kjær gave av dere som mottar den. 

Jeg vil som ny biskop takke varmt for en fantastisk mottagelse på min besøksrunde i 

bispedømmet dette året. Det har vært en glede å få møte dere prestene, en stor del av de 

tilsatte, og de mange menighetsråd. Takk til prostene for godt reisefølge og for solid 

forberedelse av besøkene. 

Disse gode reiseopplevelser gjør at jeg ser fram til neste år hvor vi kommer i gang for 

alvor med de ordinære visitasene, som er en biskops viktigste arbeidsform i møte med 

menigheter, prester, tilsatte, frivillige og livet ellers i lokalsamfunnet. 

En takk også fra Nidaros bispedømmeråd for trofast tjeneste dette året. Folkekirka står 

sterkt i Trøndelag. Kirka har stor troverdighet, Det viser seg særlig når lokalsamfunn 

rammes av ulykker og kriser. Flere av dere har stått i krevende utfordringer også dette 

året hvor ikke minst offentligheten har rettet sin oppmerksomhet mot en. 

Men heldigvis er de fleste dager preget av hverdagens mange vanlige gjøremål for en 

prest. Vi vil takke for tjenesten i disse hvor det ikke minst handler om evnen til “å være 

og bli” hos medmennesker som trenger en neste i livet. Takk for at helger og høytider blir 

fylt av gudstjenesteliv hvor fellesskap bygges.  

I stillhet bryter Riket frem på jord, - gjennom vår mangfoldige tjeneste. For vi bærer på 

en trassig tro på at den oppstandne Jesus Kristus er hos oss, og med oss alltid.  

 

Velsignet jul og godt nyttår ønskes deg og dine fra biskop og bispedømmeråd. 


