
Biskop Tor Singsaas, inngangsord ved Olavsvaka 2015: 

(knyttet til klimatoppmøtet i Paris des. 2015) 

 

Vår klodes framtid 
 

Vi har båret inn to symboler under Våkenattsgudstjenesten. 

Det ene er «Klimavannflasken»; det er to av dem. Den ene fra Svalbard, og den andre fra den 

hellige øya Selja, St. Sunnivas øy. 

Klimapilegrimer har kommet nordfra og vestfra og båret med seg flaskene med vann som skal 

bringes til Klimatoppmøtet i Paris i desember. Starten på vandringen for disse flaskene 

skjedde på Svalbard og på Selja, 7. juni, på Skaperverkets dag, hvor vann fra disse to stedene, 

ble tatt med i flaskene sørover og vestover. Stopp for stopp underveis har nytt vann blitt helt 

på flaskene og dermed blandet seg med vann fra andre steder. Et sterkt symbol på at vi over 

alt på vår klode lever av det samme vann. Vannet har vi sammen. Og vannet må være friskt 

og rent for at vi skal kunne leve av det. Og uten vann dør vi. Det var særlig sterkt da vi 

stoppet i Steinkjer med flaska nordfra, og der fikk vann fra ei nå frisk Steinkjerelv. I mange år 

har denne elva vært syk pga av lakseparasitter og annet som var i ferd med å ødelegge 

fullstendig en truet laksestamme. Nå er elva frisk. Det viser at det er mulig å gjøre noe for vår 

sårbare klode, som både har frostrier og hetetokter. Vi er klimapilegrimer for å vekke opp og 

stille til ansvar verdens politikere som i Paris skal fatte viktige beslutninger for vår klodes 

framtid. 

Pilegrimsprest Kjartan Bergslid har i kirkeporten overlevert klimavannflasken nordfra, og 

pilegrimsprest Hans Jacob Dahl den vestfra. Vannet i flaskene fra Svalbard og Selja vil på 

lørdag bli helt over i en flaske, og bli forent, - den vil bli fraktet fra Trondheim sørover,- 

videre til neste s toppested. 

Må Gud velsigne ferden videre………. 

   


