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Biskop Tor Singsaas, hilsen ved jubileum Namsos kirke 50 år ( 1960 – 2010) 

Kjære Namsos menighet og godtfolk ellers! 
 

Til lykke med 50 årsjubileet for Namsos kirke.  

 

Det er i dag 50 år siden biskop Arne Fjellbu vigslet den nye kirka i Namsos. Det var stor 

festivtas i byen. En av de siste sluttstenene var lagt etter at byen stein for stein hadde reist 

seg fra asken etter de dramatiske maidagene i 1940, da Namsos ble lagt grus, også kirka 

fra 1903, som hadde en så stor plass i manges hjerte. Det måtte være en vanvittig 

opplevelse å se at hus på hus rauset sammen, og når kirka stod der i et inferno av 

flammer, var det for folk en gru og skrekk så ufattelig stor. Krigens mareritt hadde rykket 

helt inn i livet og sjelen på folk. Hjemløshet og flukt, frykt for egne liv. Lite visste de om 

de 5 krigsår som skulle ligge foran i møte med vold, svik, forærderi, angst og frykt. Men 

også med viktige erfaringer i livet med samhold, kampvilje, nestekjærlighet, naboskap og 

evnen til å dele med andre av det lille en hadde. 

 

Derfor er det meningsfylt i dag å markere de vanvittige dagene i Namsos for 70 år siden, 

hvor bombene falt og byen ble lagt i ruiner. 

 

Nå har byen for lengst reist seg av ruinene. Ut av døden har livet reist seg. Vi påminnes 

jo daglig at dødskrefter er mellom oss, men vi forsøker å fordrive døden vekk med livets 

krefter. Noe av de sterkeste virkemidler til det er kunsten, - i dag her med musikken og 

sangen. 

 

Namsos kirke i dag betyr mye for nye generasjoner. Her er et sted hvor livets krefter er de 

sterkeste, for Kristus er her med liv og håp. Og det har mennesker merket. 

Derfor er det nå så meningsfullt å være her hvor Terje Addes “ A Mass for Peace” - En 

messe for fred, fremføres. Et mektig verk. 

 

Vi utfordres hele tiden til å arbeide med fred og forsoning og forståelse mellom 

mennesker, tett opp til eget liv, i nærmiljø, i byen, nasjonen og mellom nasjoner. 

 

Vi må møtes ansikt til ansikt for å forstå hverandre. For vi holder hverandres liv i mellom 

våre liv. Vi er gitt til hverandre av ham som har skapt oss. Alle har vi med oss noe helt 

spesielt fra vår skaper som vi skal gi til vårt medmenneske. Det skal vi ikke holde tilbake. 

For å kunne gjøre det, må vi leve i fred og forsoning med våre medmennesker. Det er 

Kristi vei på jorden, en fredens og forsoningens vei.  

 

La oss gi oss hen i Terje Addes løfterike messe, i dens Kyrie, Gloria, Credo, Sactus, 

Benedictus Agnus Dei som løfter livet fram og driver dødskreftene tilbake.  


