
Biskop Tor Singsaas, leder i Nidaros bispedømmeråd Ola T Lånke og preses Helga 

Haugland Byfuglien, hilsen til medarbeidere i prestetjenesten i Nidaros bispedømme: 

Ei spesiell adventstid                                 
 

Dette blir en spesiell advents- og julehilsen på flere måter. 

 

Først og fremst fordi vi fremdeles bærer på den dype sorgen etter terrorangrepet 22. juli i 

Oslo og på Utøya. 

 

Julehøytida blir særlig vanskelig for de som ble hardest rammet. Sorgen, savnet og tapet 

blir så tungt fordi tomrommet etter den som er gått bort, blir ekstra synlig. Mange ser 

fram mot høytida med dyp vemod og smerte, og de gruer seg. Varme og omsorg betyr 

derfor ekstra mye nå ved juletider, slik vi erfarte det i de dramatiske julidagene. Da viste 

vi et utrolig sterkt samhold i ønsket om å ta vare på den enkelte, og særlig de som hadde 

mistet sine aller kjæreste.  

 

Julegleden er dempet i år. Det blir en stor utfordring å forkynne Guds nærvær på en 

ydmyk, varsom og troverdig måte overfor mennesker som opplever at de ble sviktet og 

forlatt da den aller kjæreste ble røvet fra dem. Det gir grunn til å meditere over våre 

bilder av Gud. 

 

Svein Ellingsen oss hjelp til ettertanke med vakre ord med dypt innhold (NOS 71): 

 

Vi ser deg, Herre Jesus, 

 som en av jordens små.  

Din fødsel er et under 

 vi aldri kan forstå.  

Men i et evig lovsangskor 

 forenes alle slekter. 

 Vi ser deg barn og tror. 

 

Vår byrde vil du bære  

og ta vår tyngste vakt.  

Du skal beseire mørket 

 med kjærlighetens makt. 

 Vi åpner oss for gledens ord. 

 Vi ser deg, barn og hører  

Guds hjerteslag på jord. 

 

Ditt komme, Herre Jesus, 

 forvandler jordens natt 

 og bringer lys til mange 

 som føler seg forlatt. 

 Hjelp oss å gå i dine spor!  



La verden se din godhet 

igjennom dem som tror. 

 

Igjen vil vi takke for det store arbeid som ble gjort i etterkant av 22.juli. Vi takker Gud 

for at kirka rommet menneskers sorg og fortvilelse, og fikk gi trøst og lindring inn i 

mørke dager. Dette skjedde ikke minst lokalt der medarbeidere og frivillige gjorde en stor 

tjeneste. At så mange søkte til kirkene i denne dype krisen, skyldes nok også den tillit en 

har til det troverdige arbeid som prestene og de andre medarbeiderne i menighetene gjør 

hver uke året igjennom i møte med menneskers sorg, tap og fortvilelse. 

 

Det andre som er spesielt ved årets advents- og julehilsen er at den er undertegnet av 2 

biskoper. Nidaros bispedømme er fortsatt ett, men med 2 biskoper i og med at biskop 

Helga Haugland Byfuglien har tilsynsansvar for Nidaros domprosti.  

 

Innsettelsesgudstjenesten 2.oktober i Nidaros domkirke ble en flott og mektig opplevelse. 

Vi gleder oss til samarbeid og felleskap om de muligheter og utfordringer som 

presesembetet gir oss her i Nidaros bispedømme. 

 

Det tredje spesielle ved 2011 er den nye gudstjenesteordningen som Kirkemøtet har 

vedtatt med start for innføring 1. søndag i advent. Den vil i stor grad prege arbeidet vårt 

neste år i og med at alle menighetene i bispedømmet skal ha innført denne 1. søndag i 

advent 2012. 

 

Men like mye er dette året preget av at vi har fått en ny bibeloversettelse. En stor 

investering. Den har vi store forventninger til. En gave til oss alle, men særlig til neste 

generasjon. Vår bønn er at dette blir en «Folkebibel». 

 

Derfor er det en stor glede for oss at årets julegave er Bibel 2011 med egen inskripsjon 

«Hilsen fra Nidaros bispedømme. Advent 2011». 

 

Vi vet at mange har stått i en krevende arbeidssituasjon på grunn av prestemangel. Takk 

til prester og proster som har strukket seg langt for at prestemangelen i minst mulig grad 

skal gå ut over menigheter og enkeltpersoner.   

 

Tusen takk til dere alle for den verdifulle tjenesten dere gjør i kirka vår i Nidaros 

bispedømme. 

 

Vi ønsker dere en fredfull julehøytid, og ber om Guds velsignelse over det året som ligger 

foran.  

 


