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Biskop Tor Singsaas 

Søknad om avskjed i nåde fra embetet som biskop i Nidaros fra 1. september 2017 

Jeg søker herved om avskjed i nåde fra embetet som biskop i Nidaros fra 1. september 2017, med 

avskjedsgudstjeneste i Nidaros domkirke 11. juni 2017. 

Jeg vil ved avskjeden ha gjort tjeneste i Nidaros bispedømme i underkant av 40 år. 

Det har vært en særdeles meningsfull tjeneste hvor jeg omtrent i hele tjenesteperioden har vært 

knyttet på ulikt vis til Nidaros domkirke. Nidarosdomen betyr således svært mye for meg, og har vært 

til stor inspirasjon. 

Min grunnleggende identitet som biskop har vært menighetspresten, - med Ord og sakrament.  

Mitt ønske har vært å være nær der folk lever og virker i Nidaros bispedømme. Her hører jeg til, med 

mitt liv og min tjeneste.  

Mitt valgspråk har vært; «Glad i mennesker, - glad i Jesus Kristus» 

Den største enkeltbegivenhet av stor historisk betydning i min tid som Nidaros biskop, er utvilsomt 

opprettelsen av Presesembetet for Bispemøtet i 2011, med tilsynsansvar for Nidaros domkirke og 

Nidaros domprosti. Dette endret Nidaros biskops tjeneste og tilsynsansvar. Det ble to biskoper i 

Nidaros bispedømme. Preses med det nasjonale/internasjonale og økumeniske ansvar for Nidaros 

domkirke, og Nidaros biskop med det primære regionale tilsynsansvar for Nidaros bispedømme med 

fast sete i Nidaros bispedømmeråd. Begge biskopene har Nidaros domkirke som domkirke. Dette har 

ført til at Nidaros biskop kunne konsentrere seg mer spesifikt om tjenesten i Nidaros bispedømme og 

Trøndelagsfylkene. 

Det har vært særdeles viktig og gledelig for meg at presesembetet ble lagt til Nidaros 

domkirke/Erkebispegården og Nidaros bispedømme, for å vektlegge Nidaros domkirke og 

Erkebispegården sin svært sentrale og strategiske rolle for Den norske kirke, både historisk og i dag.  

I min første tid som biskop opptok denne saken svært mye tid, krefter og oppmerksomhet. Det var 

en særdeles krevende, men og lærerik tid i givende samarbeid med mange, primært i Trondheim og 

Trøndelag som sterkt ønsket denne løsningen. Utfallet var særdeles godt og gledelig, sett fra Nidaros 

biskop og Nidaros bispedømmes perspektiv. 

Jeg har sett det som mitt særlige ansvar å være den som legger til rette for gode og bærekraftige 

samarbeids-ordninger/handlinger mellom de to bispeembetene. Jeg mener vi har lykkes godt med 

dette i denne viktige oppstartfasen, hvor omtrent alt måtte tenkes, planlegges og gjennomføres for 

første gang. En ny vei måtte stakes ut for to biskoper i samme bispedømme. Det har ikke skjedd før i 

Den norske kirke. 

Det er derfor særdeles viktig for meg å takke preses Helga Haugland Byfuglien for et enestående godt 

samarbeid for å få en god tjenestefordeling og tjenesteordning etablert mellom de to 



bispeembetene. Samarbeidet har hele tiden vært preget av tillit, åpenhet og fortrolighet. Vi har lagt 

en bærekraftig samarbeidsmodell som respekterer begge embetenes særpreg.  

Jeg er glad og takknemlig for den plass og rolle presesembetet er i ferd med å få i Den norske kirke 

med Nidaros domkirke/Erkebispegården som sentralt tjenestested. Presesembetet lagt til Nidaros 

domkirke/Erkebispegården er av stor betydning for Den norske kirke inn mot en ny tid som fri 

folkekirke med endrede relasjoner til staten fra 1.01.2017. Preses knyttet til Nidaros 

domkirke/Erkebispegården vil bli et viktig synlig tegn for Den norske kirke i det offentlige rom fram 

mot 1000-årsjubileet i 2030. 

Det har også vært rike arbeidsår i Bispemøtet, likeså som styreleder i Det Norske Bibelselskap med 

200-årsjubileum i 2016.   

Først og fremst har det vært svært meningsfullt å gjøre tjeneste som biskop i det vidstrakte og vakre 

Nidaros bispedømme. En rik og mangfoldig folkekirke, også preget av de kristelige 

vekkelsesbevegelsene. I Trøndelag er «kristendom er lettere gjort enn sagt». Her er stor kjærlighet til 

kirke og menighet som stikker dypt, og som vises på mangt vis, ofte indirekte,- ikke nødvendigvis 

med ord, men med troverdige handlinger.  

Visitasene har vært prioritert i tjenesten, og har vært svært givende. Kirkejubileene står sterkt i 

bispedømmet. De har gitt glede og stolthet over å få tilhøre dette rike fellesskapet.   

Nidaros biskop har hatt «et overordnet tilsynsansvar» for det kirkelige pilegrimsarbeid nasjonalt og 

internasjonalt med utgangspunkt i Nidarosdomen som pilegrimsmål. Dette er et arbeid i rik utvikling 

som det har vært spennende å delta i.  

Samarbeidet med særdeles dyktige og kompetente medarbeidere ved Nidaros bispedømmekontor 

har vært til stor inspirasjon og støtte, og de fortjener en særlig takk. Jeg vil og takke prostene for godt 

medarbeiderskap. Det har vært en primær oppgave i samarbeid med dem å legge til rette for gode 

arbeidsvilkår for prestene i bispedømmet. Takk til prestene, diakonene og kateketene for trofast og 

kvalifisert arbeid i by og bygd. Likeså alle kirkelige tilsatte med ulike oppgaver, og de mange 

entusiastiske menighetsrådsmedlemmer og andre frivillige som legger ned et betydelig arbeid i 

menighet og lokalsamfunn. 

Takk til de mange jeg har møtt i offentlige verv og stillinger i kommunene og de to 

fylkeskommunene, samt fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag fylker. 

Takk for inspirerende og godt samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter gjennom mange år, 

likeså Olavsfestdagene, samt Falstadsenteret, Ekne/Levanger. 

I min tjeneste som res.kap. og menighetsprest i Nidaros domkirke, var det viktig for meg «å åpne» 

katedralen for de «minste og marginaliserte», og mennesker med ulike funksjonshemninger. Dette er 

en profil jeg bevisst har videreført også som biskop. Slik har det også vært særdeles meningsfullt å få 

arbeide med spørsmål knyttet til den sør-samiske befolkning, fra Saltfjellet i nord til Elgå i sør, som 

biskopen i Nidaros har et tilsynsansvar for. Opprettelsen av «Samisk menighet i sør-samisk område» 

på Kirkemøte i 2015, var en historisk begivenhet. Derfor er det en stor glede å få medvirke til at 6. 

februar 2017, på 100-årsjubileet for «Samefolkets dag», vil det bli vigslet et alter med samisk 

utsmykning i Nidaros domkirke. Da først er Nidaros domkirke for alvor også blitt samefolkets 

katedral.  



Takk til alle medarbeidere i den mangfoldige og omfattende katedral og menighetsvirksomhet som 

Nidaros domkirke/Vår Frue kirke/Erkebispegården utgjør, i det også medregnet Nidaros Domkirkes 

Restaureringsarbeider.  

Til sist en stor takk for godt og tillitsfull samarbeid med medlemmene i Nidaros bispedømmeråd 

gjennom flere perioder, fra tjenestens begynnelse til dens slutt. 

Med ønske om Guds velsignelse over Nidaros bispedømme og Den norske kirke. 

 

Ærbødigst 

 

Tor Singsaas 

 

Vedlegg; 

Medvirkning og ansvarlig i større oppgaver/prosjekter i Nidaros bispedømme 1978- 2017: 

Jeg har tjenestegjort i nært samarbeid med 3 biskoper; 

 Tilsatt som stiftskapellan ved Nidaros bispedømmekontor i 1978 som biskop dr. Tord Godals 

nærmeste medarbeider  

 Stiftskapellan ved Nidaros bispedømmeråd i perioden 1979 – 1991 som biskop Kristen Kyrre 

Bremers nærmeste medarbeider; 

Delaktig i større oppgaver/prosjekter:  

 1980: 950-årsjubileet for Kirken i Norge, i Trondheim/Stiklestad Olsok 1980. 

 1989: Pave Johannes Paul II`s besøk i Nidaros domkirke, 2. juni 1989. 

 1991: Vigsling av Finn Wagle som Nidaros biskop i Nidaros domkirke,, - april, - som fung. 

domprost. 

 1991: Signing av D.D.M.M. kong Harald og dronning Sonja ved biskop Finn Wagle, - 23. juni,- 

som fung. domprost. 

 1991 – 2004: Res.kap., menighetsprest i Nidaros domkirke med perioder som fung.domprost. 

Arbeidet særlig med barn og unge;  

1991: - utviklet barnehagegudstjenester i Nidaros domkirke for barnehager i Trondheim som 

holdes årlig i april. 

1997: - utviklet fredsgudstjeneste i Nidaros domkirke for grunnskolen i Trondheim som 

holdes årlig på FN- dagen i okt.. 

2003: - utviklet gudstjeneste i Nidaros domkirke for mennesker med ulike 

funksjonshemninger som holdes årlig i sept.. 

1992: Vår Frue kirke – ansvarlig i samarbeid med Kirkens bymisjon om etablering i Vår Frue 

kirke som åpen bykirke. 

1997: 1000-årsjubileet for Trondheim by 

2003: 850- års jubileet for opprettelsen av Nidaros erkebispesete 

 2004 -2008: Prost i Byåsen prosti 

 2008 – 2017: biskop i Nidaros 

Viktige større oppgaver;  



 2009: 20 - årsmarkering for pave Johannes Paul II`s besøk i Nidaros domkirke, - 2. juni, - 

samarbeid med Den katolske kirke. 

 2011: Opprettelse av presesembetet for Bispemøtet – lagt til Nidaros 

domkirke/Erkebispegården og Nidaros domprosti/Nidaros bispedømme. 

 2014: Grunnlovsjubileet i Nidaros domkirke og Nidaros bispedømme, - med bla utgivelse av 

boka; «Vor kristne og humanistiske arv». 

 2015/16: Johan Falkberget; «Bergstaden Ziir» - Nidarosdomen/Vår Frue kirke; «Johan 

Falkbergets hus i Bergstaden, Røros».   

 2016: 25 - årsjubileum for signing av D.D.M.M. Kong Harald og dronning Sonja i Nidaros 

domkirke, 23.juni. 

 2017: Innvielse av alter med samisk utsmykning i Nidaros domkirke, 6. februar, «Samefolkets 

dag». 

 1978 - 2016: Engasjert i Olavsdagene, senere i Olavsfestdagene i ulik grad og i forskjellige 

roller gjennom alle tjenesteår.  

 2008 – 2016/17: Samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, - Olsokdagene på 

Stiklestad. 


