
Biskop Tor Singsaas, innlegg i Adresseavisen 2010:  

 

Åpne kirker 
 

Takk til NN (i Adressa 14.mai) som ønsker seg flere åpne kirker til hverdags, og for fin 

beskrivelse av hvorfor han ønsker seg slike. 

 

Jeg skulle gjerne sett at mange flere kirker hadde stått åpne til hverdags for stillhet, bønn 

og ettertanke. Ja, rett og slett for å komme inn i “et hellig rom” som taler annerledes til 

oss enn alle andre inntrykk vi mottar i løpet av dagen. 

 

Kirka er “hellig-stedet” i bygda og bydelen. Den betyr mye for mange av oss. Vi er 

knyttet med sterke bånd til ei bestemt kirke som vi søker til når noe viktig har skjedd i 

livet. Da må vi rett og slett dit. For dette kirkerommet betyr noe helt spesielt for oss. Og 

dette rommet kunne godt være langt lettere tilgjengelig også til hverdags. Det er ikke bare 

søndagsopplevelsene vi trenger kirka og kirkehuset for. Men å holde kirka åpen i løpet av 

uka, er dessverre et økonomisk spørsmål. Det fordrer bl.a. vaktmannskap, for kirkene er 

kulturskatter som må passes på. De kan ikke stå åpne uten tilsyn. Men kanskje dette kan 

være en utfordring til frivillige til å melde seg til menighetskontoret med tilbud om å 

være i kirka noen timer slik at den kan være noe mer åpen? 

 

Nå er det flere menigheter som har åpne kirker i løpet av uka. Men det er Vår Frue kirke i 

Trondheim, ved siden av Nidaros domkirke, som i særlig grad har profil av å være en 

åpen kirke også til hverdags. I Vår Frue kirke har det en tid pågått et prosjekt med 

døgnåpen kirke med mange frivillige. Et fantastisk tilbud som mange benytter seg av. Nå 

har en riktig nok vært nødt til å redusere åpningstidene noe. Men dette er et tilbud jeg vil 

anbefale enda flere å benytte seg av, for på denne måten å få inn en “duft av hellighet” i 

løpet av en travel og hektisk hverdag. Vi trenger å få kontakt med at livet ikke bare er 

stress og jag, men at en også i løpet av dagen gir seg selv rom for stillhet og ettertanke. 

Til hjelp for dette, trenger vi “helligsteder”, noe kirkene er for oss. 

 

Igjen takk til NN. Jeg tar med meg utfordringen til å arbeide for flere åpne kirker også til 

hverdags.  

 


