
 1 

Biskop Tor Singsaas, inngangsord ved innsettelsesgudstjeneste for preses Helga 

Haugland Byfuglien, 2. oktober 2011 i Nidarosdomen: 

 

Et nytt blad vendes 
 

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

 

Et nytt blad vendes akkurat nå i vår kirkes store historiebok. Biskop Helga Haugland 

Byfuglien innsettes i det nye embetet som Preses for Bispemøtet og Den norske kirke i 

Nidaros domkirke. Det som her skjer, skrives inn som begynnelsen på noe helt nytt for 

vår kirke.   

 

I Nidarosdomen får preses mandat for sin tjeneste fra den gudstjenestefeirende menighet 

samlet om Ord og sakrament, - slik en biskop må ha.  

 

I denne katedralen er Bibelens og vår kirkes fortellinger hogget og formet i stein, og 

fargelagt i vakre glassmalerier. Her er vårt folks lange historie levende til stede, som 

kollektiv påminnelse. Og vi bærer enkeltvis stille med oss vårt eget livs erfaringer inn 

under disse store hvelv. Vi flettes inn i, og forenes med de store fortellingene om den 

oppstandne Jesus Kristus som gir oss mot og vilje til å gå kjærlighetens vei i møte med 

medmennesker.  

 

Vi er i vår kirkes katedral, korsmerket i Kristi navn, som tar i mot alles liv. Her er stedet 

hvor en hel kirke skal høre de stemmeløses stemme, og hvor de undertryktes og usynliges 

smertefulle fortellinger skal bli tatt imot.  Alt dette gjør at preses nettopp her må få sitt 

tjenesteoppdrag tildelt. 

 

Biskop Helga Haugland Byfuglien innsettes også i dag som biskop med tilsynsansvar for 

Nidaros domprosti i Nidaros bispedømme. Nidaros bispedømme er fortsatt ett 

bispedømme, men får nå to biskoper. Det er og historisk.  

 

Og jeg vil i dag få ønske preses Helga hjertelig velkommen inn i tjenestefellesskap som 

biskop i Nidaros bispedømme. Dette ser jeg fram til med glede og forventning. Det er en 

utrolig spennende, men og spesiell utfordring som står foran oss som i fellesskap skal 

forme en bispetjeneste som skal bli til velsignelse for dette rike og mangfoldige 

bispedømmet. Må Gud velsigne oss og våre medarbeidere i denne tjenesten. 

 

La oss be:      

Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt 

for å møte din kjærlighet og sannhet  

og til innsettelse av Helga Haugland Byfuglien  

i embetet som preses i Bispemøtet. 

 

Barmhjertige Gud, send din Ånd  
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over vår kirke og vårt folk 

og gjør oss åpne for det du vil gi oss.  

La ditt ord slå rot i våre hjerter,  

så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg  

og tjener deg i alle ting.  

Amen 


