
 1 

Biskop Tor Singsaas, notat om nyttårsmottagelse, 28.08.2010: 

 

Nyttårsmottagelse for Nidaros biskop 
og Nidaros bispedømmeråd 
 

 Målsetting: 

 

Det er behov for en sterkere markering av årsskiftet i Nidaros bispedømme.  

Kirka må ved nyttårstider være aktivt tilstede ut i det offentlige rom.  

 

Mange spørsmål reises når vi går inn i et nytt år. Det handler om refleksjoner omkring det 

år som er gått, og tanker knyttet til det nye år som ligger foran. 

Det er viktig at kirka selv setter dagsorden ved årsskiftet.  

Det er aktuelle spørsmål innad i kirka vi trenger å løfte fram, men like mye at kirka 

kontinuerlig utfordres til å føre en samtale i det allmenne offentlige rom omkring viktige 

spørsmål som vedrører kirke/samfunn, og menneskenes liv i samfunnet. 

Slike samtaler føres svært ofte ved årsskiftet fordi det er en egnet tid for det. For det er nå 

en gang slik at vi lettere enn ellers i året lar oss berøre av viktige spørsmål i eget liv, og i 

samfunnets liv. Slik er det bare ved nyttårsleite. 

Det påhviler det kirka ved dets lederskap en forpliktelse til å være tilstede i denne 

samtalen. Det er strategisk viktig. 

Her i Nidaros bispedømme skal vi forholde oss til nær på 400.000 medlemmer. Det er en 

stor utfordring å tale til disse på en gang. Ved nyttår er det kanskje lettere enn ellers? 

 

Nyttårsmottagelsen skal være det sted hvor vi trer ut i det offentlige rom, og 

kommuniserer viktige spørsmål for kirka i Nidaros. I den forbindelse innbys 

samarbeidspartnere/relasjoner og representanter for viktige samfunnsinstitusjoner i Midt-

Norge . 

Dette kan framover utvikles til et viktig møtested hvor vi “pleier” våre “forbindelser” vidt 

forstått. 

 

Tema: 

 Det kristne budskap ved årsskiftet 

 Viktige strategiske spørsmål for kirka i Nidaros; – gudstjenesteliv,  

trosopplæring, diakoni, pilegrimsarbeid, barn/ungdom/familie osv 

 Sosialetiske spørsmål – kirke/samfunn – aktuelle saker i tiden 

 Kirkepolitiske spørsmål – Den norske kirke som folkekirke inn i en ny tid 

 Religionsdialog 

 Økumeniske spørsmål 

 Samtale om livssyn 

 Osv. 
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Tid: Onsdag 12.01.11 kl. 17-00(?)( Nidaros bispedømmeråd møtes 12.01.11. og det er 

prostemøte 13.01. – 14.01.11.) 

  

 

Sted:  

1. Erkebispegården (Øysteinsalen) og  

2. Nidarosdomen 

 

 

 

Deltakere: 

 

a) Bispedømmets lederskap 

 

Et møte hvor lederskapet i Nidaros bispedømme er tilstede; 

 

Nidaros biskop, Nidaros bispedømmeråd, prostene, Bispedømmekontorets ansatte, 

 

b) Andre - innbudte 

 

Fellesrådslederne 

Kirkevergene 

Fagorganisasjonene krk. PF, Teologene, diakonforb./kateketfor. osv. 

Fylkesmenn ST/NT 

Fylkesordførere ST/NT 

Fylkesrådmenn ST/NT 

Ordførere i ST/NT (?) 

Politimestrene 

NTNU 

Rektorer v Høyskolene i ST/NT 

Dronning Mauds Minne 

Betania 

Helse Midt-Norge  

Media – redaktørene i regionavisene i bispedømmet: Adressa, Sør-Trøndelag, 

Trønderbladet, Sør-Trøndelag, Stjørdalingen, Fosnafolket, Trønderavisa, Namdalsavisa, 

Ytringen, o.fl. 

NRK – Midt-Norge, radio og TV 

Kristne organisasjoner Normisjon, NMS, KRIK osv. 

Økumeniske forbindelser 

Kirkens bymisjon/kirkens SOS 

Stiklestad Nasjonale Senter   

NDR  

Falstadsentret 

Andre viktige forbindelser (?);  
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Innbydelseslista må tenkes gjennom av flere. En fin anledning til ( av feks. bispedømmets 

administrasjon) å innby en viktig samarbeidspartner vi alt har, eller en som vi ser vi bør 

utvikle et samarbeid med. 

Viktig at vi får sikret gode kriterier for hvem som bør inviteres. For her kan mange ønske 

seg inn? 

 

 

Innhold mottagelse: 

( Se ovenfor til aktuelle tema) 

 

1. Erkebispegården 

 Tale v. Nidaros biskop 

 Tale v. leder Nidaros bispedømmeråd 

 Enkel servering 

 Kunstnerisk, både musikalsk og tekstlig ( Søren Hiort kan skaffe kunstnere enten 

fra byens kunstnere eller fra kirka, nært/fjernt i bispedømmet?) 

  

Ved senere mottagelser kan og andre innbys som talere/fordragsholdere hvis særlig 

aktuelle tema ønskes belyst akkurat ved årsskiftet. 

 

Stående mottagelse ( ikke bord) 

 

 

2. Nidarosdomen 

 Konsert 

Ca. kl. 18.30 

 

Jeg ønsker meg Nidarosdomens guttekor og Nidarosdomens jentekor nå første 

gang. Det kan jeg ordne. Begge korene er gode “trekkplastre”, samtidig som de 

representerer et viktig anliggende for oss med profilering på barn og unge. 

 

3.Kostnader/budsjett 

 

Vi må selvsagt prøve å holde så lav kostnad som mulig. Serveringen vil vel være største 

utgiften? Jeg er innstilt på at vi har en meget nøktern servering. Programmet bør primært 

være det som frister. 

 


