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BISKOP TOR SINGSAAS 

1. INNLEDNING

Takk for en innholdsrik visitas med mange inntrykk. 

Jesusfortellingene har stått i sentrum under denne visitasen . De forteller at Gud er midt 

i mellom oss. Vi har prøvd å leve oss inn i dem, og bli en del av dem. For det er levende 

fortellinger som inviterer til å bli med inn. Og vi lar dem flette seg inn i våre egne 

hverdagsforte Ilinger. 

Jeg tror at når Jesus kom inn i en ny by, så hadde ryktene gått foran ham; «Jesus er på 

vei til oss!» Og folk kommer ham i møte. Stor trengsel rundt ham. Det var nok ikke bare i 

Jerusalem på Palmesøndag de ropte Hosianna da han kom inn i byen. Men det skjer 

også når han kommer inn i de små landsbyene med bare en støvete gate eller ei trang 

veit, som åpner seg mot et torg med vannposten i midten. Vi har fablet om at ungene 

myldrer rundt ham og kravler omkring, - og på ham. Han bærer en liten en på hver arm, 

- og det er latter, sang og glede. I det øyeblikket fornemmer de at Gudsriket er nær. Han

er Gudsriket. Han bærer det jo med seg. Gudsriket beveger seg på jorden med Jesus.

Han har med seg alt det Gud har. Jesus er sentrum. Jesus ser hver enkelt av dem. Og når

de merker det, begynner de å se hverandre og de andre rundt seg. Underlig med Jesus

slik. Sånn nå også. Han tar ikke all oppmerksomhet selv. Jesus får oss til å se hverandre.

Den som blir sett, ser andre, -må ikke ha all oppmerksomhet for seg selv.

Jesus setter barna i sentrum. Det er derfor jeg er så sikker på at det er fullt av barn rundt

ham når han kommer inn i en ny by. For han snakker så ofte om dem. Og når han gjør

det, har han sikkert en eller flere i fanget og på armen, - og mange rundt seg. Jesus er en

mester i å snakke om det rette når han har de det gjelder omkring seg. Vi merker at det

er annerledes å befatte seg med andre menneskers liv når vi har dem rundt oss. Når vi

står ansikt til ansikt med en Annen, utfordres vi til å vise respekt.

Barnet i sentrum. «Den som ikke er som barnet, har ikke skjønt hvem Gud er», sier

Jesus. Jesus er stedet i tilværelsen som er uten krav. Hos ham er all angst drevet bort.

Hos ham våger vi å være oss selv. Uten å fordømme oss selv, og gjøre oss selv små og

ynkelige. For dommen ligger hos Gud. Og han vet mye dypere enn oss hvordan og

hvorfor vårt liv er blitt slik det er blitt. Ingenting å være redd for, skamfull for. Ingen krav.

Du får være deg selv med all ditt, også med et liv som ikke henger sammen, som er

motsetningsfylt og tidvis er forvirret og splittet. Du våger å ikke være perfekt. Jesus har

selv tatt på seg ansvaret for ditt og mitt liv. Hen er dypt engasjert i oss.

Vår tid er på mange vis nådeløs. Vi skal være perfekte, prikkfrie. Det forteller ikke minst

«facebooksidene» oss.

Hvordan skal barnet skal ha det i livet? Uten bekymringer. Det skal erfare at andre tar

seg av det i kjærlighet.

Vi er dessverre påmint disse dagene under visitasen at slik er det ikke i landet vårt. Nylig

er det blitt avdekket at politiet ikke har evnet å avsløre et drap på et barn. Uvisst av

hvilken grunn, foreløpig. Men dette har forsterket debatten omkring barns oppvekst i

samfunnet vårt. Barn opplever uakseptable oppvekstvilkår. Vold. Overgrep. Kaos i de
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etter hvert trasopplæringen. 

Det er et lite under at så mange holder fast på sin tilknytning til kirka. Det viser at dere 

er med å skape en troverdighet i forhold til det som er viktig for mennesker også i dag, 

medmenneskelighet, som består i respekt og verdighet og ærefrykt for livet. Dette håpet 

holder dere levende gjennom stadig å gjenfortelle de levende fortellingene om Jesus 

Kristus. 

Jeg vil takke dere for det store arbeid både ansatte og frivillige utfører i Bjugn og Ørland. 

Vi skulle alltid gjort enda mer. Men når vi ser hvilke ressurser vi har til rådighet, så gjør 

dere utrolig mye. Vi får mye kirke ut av hver krone. Det skal vi være oss bevisst. For det 

er ikke så lett å måle resultatene i vårt arbeid i menighetene. For den handler om andre 

verdier enn krone og øre. Det er ikke effektivitet og den korteste og raskeste veien det 

handler om. For kjærlighetens vei er ikke slik. Den er både langsom, lang og kronglete. 

Mange ganger lurer vi på hvor det bærer hen. Slik er det å være et fellesskap som trassig 

tror på at kjærligheten er den sterkeste makt i verden. 

3. Møte med menighetsrådene

Det er historisk at Bjugn og Ørland er sammen i et felles menighetsrådsmøte. 

Etter eget ønske . 

Vi trodde da vi planla visitasen, at vi hadde en viss kommunalpolitisk teft. Da visitasen 

ble fastsatt, var vi sikre på at kommunesammenslåinga ville være et faktum. Så skjedde 

ikke. Da måtte spørsmålet gå til de to menighetsrådene, «Vil dere være alene, eller skal 

vi ta møtene sammen likevel?» De ville opprettholde planen om et felles møte. Og det 

viste seg meget gunstig å gjøre nettopp det. 

Vi fikk gode innledninger av menighetsrådslederne; Mari Høyen , Bjugn menighetsråd 

og Brit Eli Døsvik fra Ørland menighetsråd. 

Et tema i samtalen var bevisstheten hos det enkelte menighetsrådsmedlem knyttet til 

det som er viktig for en selv i menighetens liv. «Hva er viktig for meg? Og hvordan skal 

jeg virkeliggjøre dette i min periode i menighetsrådet?>> Dette er av betydning for å 

holde opp engasjementet i rådsarbeidet. Det gjør det også mer spennende og 

motiverende. «Jeg er valgt inn i rådet. Jeg er gitt et tillitsvotum. Det handler om mitt 

engasjement». Selvsagt er det viktig at vi føyer oss inn i et fellesskap med felles 

strategier og felles målsettinger, men det er så viktig at du har din egen innvirkning på 

arbeidet, - om det så bare er ett anliggende som du stadig minner om; for eksempel. 

barna, de minste mellom oss. 

Vi konsentrerte oss dessuten om gudstjenestelivet. Gudstjenesten er pulsslaget i 

menighetens liv. Vi var inne på det i kirka i dag. Når det hellige blir så synlig midt 

imellom oss, så må vi jo være der. Det er det som skjer i nattverden, i dåpen, - og det er 

det som skjer i Ordet, når Jesusfortellingene fortelles levende. For plutselig , så stråler 

det hellige frem. Det hellige er skjult i det alminnelige. 

Når vi er samlet om Ord og sakrament i gudstjenesten, er Gud midt i mellom oss, i 
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Ørland og Austråt med fru Inger er unik markør i Reformasjonsjubileet, (eller 

Lutherjubileet for oss, da reformasjonen i Norge/Danmark kom i 1536/37) 

En firkant; Ørland, Steinvikholmen, Stiklestad, Trondheim er viktige kirkehistoriske 

sentra, med fru Inger til Austråt, erkebiskop Olav Engelbrektson på Steinvikholmen, kong 

Olav Haraldsson på Stiklestad og Olav den hellige i Trondheim. Her ligger det en 

framtidig synergieffekt for tettere samarbeid og samordning mellom historiske steder i 

Midt- Norge og Nidaros bispedømme? 

9. Møte meå ansatte

Vi møtte en stabil og høyt motivert stab, med stor faglig kompetanse, høy arbeidsmoral

og et godt teamarbeid. Det var en glede å møte en stab hvor alle ga uttrykk for å ha mye

glede, og samtidig spennende utfordringer i jobben. Spørsmålet vi stilte til hver enkelt

var; «Kan du velge ut kun to ting av alt du gjør i din stilling; Hva liker du best i jobben din,

og hvilke utfordringer gir den?» Alle er seg bevisst at det er spesielt å arbeide i kirka. Alle

legger stor vekt på den kontakten en har med mennesker i sitt arbeid.

Våre medarbeidere er de aller viktigste i kirka vår. Kirka må være en god arbeidsplass.

De ansatte må få lov til å bruke seg selv på den måten en ønsker, og har utdannet seg

til. Vi må gi gode rammebetingelser for medarbeiderne. Og det opplever jeg virkelig her.

Folk her er så motiverte at de til og med tar med egne traktorer og spader når de driver

med arbeidet på kirkegårdene. Enestående egentlig. Dette sier i det minste noe om en

kultur som en godt kan tenke seg å holde fast på, for den forteller om en dyp tilhørighet

og en ansvarsfølelse.

Vi drøftet dessuten arbeidet i staben med stabs- og møtekulturen, samt viktigheten av 

at alle har årlige medarbeidersamtaler med sin daglige leder . 

10. Besøk på sykehjem og møte med palliativt team

Bjugn og Ørland har et godt og bærekraftig samarbeid med syke- og omsorgshjem.

Vi har hadde gode samlinger for eldre som bor på sykehjem, med andakt og 

sangstunder. 

Det er et godt og tillitsfullt samarbeid mellom prestene og de ansatte ved 

institusjonene. Det ble uttrykt stor tilfredshet over den prioritet kirken viser i forhold til 

de eldste i menighetene. 

Vi hadde også et interessant møte med palliativt team på Ørland, hvor vi drøftet de 

etiske aspekter ved smertelindringsproblematikken. 

Teamet har et godt samarbeid med hjemmetjenesten i regionen, Vi ser begge parter at 

samarbeidet med kirka også kunne være ennå tettere. Men dette er fra kirkens side et 

resursspørsmål, da dette arbeidet fordrer en relativt tett oppfølging, som det er 

krevende å forvente at en kan stille opp i forhold til, ut fra de ressurser vi har til rådighet. 

Det ble poengtert at presten utenom å representere det "kristne", i tillegg innehar en 












