
Biskop Tor Singsaas, inngangsord til gudstjeneste i Nidaros domkirke 9. oktober 

2011, 17. søndag e pinse ” høstens oppstandelsesdag”. Markering av 200 

årsjubileum for Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo,  

og 50 årsjubileum for kvinnelig prestetjeneste i Den norske kirke: 

 

Viktige stemmer 
 

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. 

 

Vi markerer i dag 200 års-jubileet for Det teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, som 

er vårt eldste teologiske fakultet. 

 

Vi har gleden av å ha dekan, prof. Trygve Wyller og prodekan, prof. Aud V. Tønnesen 

med oss. Prof. Tønnesen vil holde prekenen. 

 

Vi startet alt i går med et seminar i Erkebispegården i samarbeid med St. Olav 

kirkeakademi, med tema omkring folkekirka og 50 år med kvinnelig prestetjeneste i Den 

norske kirke. 

 

Det teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo (TF) har utdannet prester i Den norske 

kirke i 200 år. Fakultetet har betydd, og betyr enormt mye for vår kirke. 

 

Det har vært mange forskjellige teologiske strømninger ved TF gjennom 200 år. Men i de 

siste 100 år har fakultetet særmerket seg ved å være særdeles dyktig til å stille de ærlige 

og vanskelige spørsmål til kirke og samfunn, om dype eksistensielle spørsmål. Og ikke 

minst det kontinuerlige nødvendige kritiske spørsmål til kirka; Hvilket bilde av Gud 

tegner vi for folk? For det er et essensielt spørsmål; Stiger Kristus ut av liturgi og 

forkynnelse som den som frigjør og forsoner alt liv?  

 

TF har vært av de fremste i vår kirke til å stå på de marginaliserte mennesker sin side i 

kirke og samfunn, ved å peke på at alle mennesker har lik plass i forhold til Gud. 

På denne bakgrunn er det og naturlig at vi i dag, samtidig med 200 års jubileet for TF, 

også markerer at vi har hatt 50 år med kvinnelig prestetjeneste i Den norske kirke.  

TF var det sted hvor en gjorde et teologisk grunnlagsarbeid som for alvor åpnet for 

kvinnelig prestetjeneste i vår kirke. 

 

I år er det 50 år siden Ingrid Bjerkås ble ordinert. Det har alt vært feiringer, i Vang kirke 

på Hamar i mars hvor hun ble ordinert, og på Senja, i Berg og Torsken i juni, hvor hun 

gjorde tjeneste.  

 

Og nå her i Nidarosdomen.  

 

Dette må selvsagt også feires i vår kirkes katedral! 

 



Kvinnelig prestetjeneste er til stor velsignelse for vår kirke! Den har tilført oss en ny 

dybde og bredde, og gjort vår kirke hel og troverdig. Denne tjeneste er umistelig!  

Den første som fikk høre om Jesu oppstandelse, - ja, den første som fikk møte Kristus 

som den oppstandne, var en kvinne! Glad og opprømt brakte Maria Magdalena budskapet 

videre! Hun ble senere kalt for «apostlenes apostel».  

 

Kvinnelig prestetjeneste hører til ”kirkas hjerteslag”, som gjør kirka langt mer 

nærværende med sitt budskap om kjærlighet og forsoning. 

 

La oss nå gå inn i feiringen av ”høstens oppstandelsesdag” som gir livsmot og vilje til å 

kjempe på livets side. 

 


