
Vigsling av preses 10.05.2020, hilsen fra leder i Nidaros bispedømmeråd Brit 

Skjelbred 

 

Kjære biskop Olav, kjære preses! 
 

På vegne av Nidaros bispedømmeråd må jeg også få gratulere deg med dagen. Fra i dag av 
har navnet «Olavskirken» fått en ny betydning, en ekstra verdi.  
 

Du ble biskop i koronaens tid. Det er en tid med utfordringer, men sannelig også en tid til 
ettertanke. En tid for å stoppe opp og se seg om, bli rystet ut av vante folder, se hva 

begrensningene gjør med oss – og hvilke muligheter som åpner seg. På en måte blir det som 
å holde opp et trollspeil mot vår verden og det livet vi hadde vennet oss til. Det gjelder for 
hver enkelt av oss, uansett hvor i samfunnet vi befinner oss, og det gjelder for kirken.  

 
Og det har gjort – og gjør – sterkt inntrykk å se hvilke egenskaper denne tiden fremkaller hos 

oss både som enkeltmennesker og som fellesskap. Mye av travelheten i hverdagen blir 
skrellet av, og vi kommer tilbake til det som er grunnleggende i livet. Og det virker for meg 
som om mange har oppdaget at det mest grunnleggende vi har, er hverandre. Ikke ta på 

hverandre, men ta vare på hverandre, sa statsministeren. Elsk hverandre, sa Jesus. 
 

Bispetjenesten handler om kirkens bekjennelse og enhet, om Guds ord og menighetens liv, 
om vigslede, leke og frivillige. Du bærer en stor rikdom av erfaringer og kompetanse med 
deg inn i embetet. Du har sett hvordan det er å være kirke under ulike forhold og 

perspektiver. Med et slikt utgangspunkt må erfaringene fra koronaens tid – på godt og vondt 
– bli en kilde til dypere innsikt og styrket forståelse av hva kirken trenger for å nå dagens 

mennesker med evangeliet: mer himmel på jord. 
 
En del av oppdraget ditt som preses er å være biskop for Domprostiet her i Nidaros, å ha den 

nære lokale kontakten og inspirere, oppmuntre og føre tilsyn med menighetene. Vi er på en 
måte grasrota i jobben din, en påminnelse om at alt kirkens arbeid, uansett om det er i det 

store eller i det små, til syvende og sist handler om enkeltmennesker. 
 
Du tiltrer Nidaros bispedømmeråd i saker som angår Domprostiet, og vi gleder oss til å 

samarbeide med deg. Og som et minne om denne dagen og dette stedet, og for at du ikke 
skal glemme menighetene du er biskop for, vil vi gi deg en skulptur fra katedralen der du ble 

vigslet og innsatt: din navnebror, Olav.  
 

Igjen: gratulerer med dagen, og velkommen til Nidaros. 


