Hilsen til mottakelse ved bispevigsel, 10.9.2017
fra leder i Nidaros bispedømmeråd, Agnes Sofie Gjeset
Deres Majestet, ærede gjester, kjære biskop Herborg.
*
Gratulerer med dagen, til deg, Herborg, og til oss i Nidaros bispedømme som har fått deg til
ny biskop. Du er den 33. i rekken, og den første kvinne til å være biskop i Nidaros. Det er ikke
derfor du sitter her i dag som nyslått biskop. Det er fordi du er en visjonær, varm og
virkelighetsnær kirkeleder som vi gjerne vil ha på laget. Vi skal gå et stykke sammen på veien
nå, og møte framtida som kirke for folket i Nidaros. Om du ikke er klar til å kalle deg trønder
helt ennå, så skal du vite at det er ingen skam å være skaptrønder heller.
Du er en pilegrimsvandrer, og på mange måter har du nå kommet frem til målet. Men
vandringen er ikke slutt. Veien er målet. Og nå går vandringen din gjennom Nidaros
bispedømme.
Pilegrimen vet at det er her og nå som teller. De spontane møtene, det plutselige
værskiftene, stegene som bringer deg framover, det er det som gjør vandringen. Samtidig
har man alltid målet i bakhodet, det gir vandringen retning og mening. Å være biskop er å
være tilstede i både de små og store anledningene. Det er menneskemøter som står i fokus.
Møter med prestene som du skal lede, møter med menighetene og lokalsamfunn under
visitaser. Det er gjennom de nære møtene og situasjoner som oppstår underveis, at du
drives framover. Tenk stor om de små møtene.
Vi skal treffes jevnt de neste årene på møter i i bispedømmerådet hvor du du som biskop har
fast sete. Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen inn i også dette felleskapet, og jeg tror du vil
trives sammen med oss. Her er det nåde og stor takhøyde.
Noen etapper er lette og lyse, med vid utsikt og blå himmel, praten går lett med hyggelig
reisefølge og beina driver seg selv. Noen er regntunge myrsøkk og noen må gås alene. Det er
min bønn for deg, Herborg, at du skal møte mennesker av god vilje på din vei, som bærer og
løfter deg og som vil deg vel. Når etappen er ensom, tung og våt og målet langt unna, skal du
huske noen ord fra Andre Bjerke:
Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.
Guds rike velsignelse over livet og tjenesten, biskop Herborg. Og velkommen hit.

