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BISPENOMINASJON I NIDAROS
SVAR PÅ SPØRSMÅL

NAVN: NILS ÅGE AUNE
1. HVORFOR HAR DU LYST TIL Å BLI BISKOP I N IDAROS BISPEDØMME?
Jeg ønsker å lede og påvirke utviklingen i den Den norske kirke i årene framover. Jeg har dessuten lært Nidaros
bispedømme å kjenne som et bispedømme med stor teologisk takhøyde og med svært ressurssterke og dyktige
medarbeidere. Det ville være et privilegium å få lov å lede disse.
2. HVA ER ETTER DIN OPP FATNING BISKOPENS VI KTIGSTE OPPGAVER?
Biskopens viktigste oppgave er å se til at evangeliet forkynnes og sakramentene forvaltes, - at det fortelles om
Jesus i bispedømmet. Derfor må biskopen først og fremst ha oppmerksomheten sin rettet mot de som har
dette som sin særlige oppgave. Biskopen må støtte både prester og andre medarbeidere så de ikke mister
motet i en krevende tjeneste, men kan stå i den med pågangsmot og glede. Videre må biskopen være synlig i
den offentlige debatten og være en tydelig kristen stemme i aktuelle verdispørsmål og være en troens
forsvarer.
3. HVA ER DIN FORSTÅELS E AV BISKOPENS ROLLE I KIRKEN?
Biskopen står i fremste rekke av kirkens ledere og er kirkens ansikt utad både i medvind og motvind. Biskopen
skal bidra til at kirken framstår som én, og være en brobygger både innad i egen kirkeorganisasjon og i
forholdet til andre kirkesamfunn.
4. HVA MENER DU EN BISKOP I NIDAROS BISPEDØ MME BØR PRIORITERE ?
For at kirkens medlemmer skal få kirkelig betjening må biskopen forordne gudstjenester og vigsle
medarbeidere til tjeneste. Biskopen må dessuten se til at det kristne budskapet blir forstått og tatt imot i en
trøndersk kontekst. I Nidaros bispedømme er begrepet «Olavsarv» en måte å formulere det kristne budskapet
på som vekker forståelse og tilhørighet hos mange. Biskopen må være særlig opptatt av at kirken må finne sin
plass i et fler-religiøst samfunn som er i sterk endring. Dette er ikke minst en viktig oppgave mot
nasjonsjubileet i 2030 som vil være en viktig milepæl for kirken.
5. HVA ER KIRKENS HOVEDUTFORDRINGER I DAG, OG I TIDEN FRAMOVE R, SLIK DU SER DET?
En av kirkens hovedutfordringer er å bygge en identitet som selvstendig kirke med endrede relasjoner til
staten. Her må kirken være tydelig, uredd og finne sin egen vei. Videre trenger kirken å bevisstgjøres på at den
er et trosfellesskap og ikke et meningsfellesskap. På tvers av meningsmotstand trenger kirken samling om Den
store saken, - å gå i Mesterens fotspor og leve ut evangeliet i ord og handling. Først da kan kirken bli troverdig i
samfunnet vi lever i. Kirken må gi mennesker en smak av oppstandelsens krefter. Noen ganger blir kirken
forbundet mest med strid og uenighet om kontroversielle enkeltsaker. Dette kan skape mismot hos ansatte så
vel som hos kirkens medlemmer.

6. HVA VIL DU LEGGE MEST VEKT PÅ FOR Å IV ARETA BISKOPENS ROLLE SOM KIRKELIG LEDER
MED TILSYNSANSVAR I BISPEDØMMET?
Både prester og andre medarbeidere i Nidaros utgjør en enorm ressurs i kirken. Biskopen må ha sin
oppmerksomhet på at medarbeiderne har rammebetingelser så de får brukt sine nådegaver, kompetanse og
personlig utrustning. I dette arbeidet er biskopens samspill med prostene helt avgjørende. Ledelsen av
prestetjenesten i bispedømmet må utøves i samspill med andre, og da er vil samhandlingen med prostene
være viktig. Prostene kjenner ledelsesutfordringene i det daglige, og er de som best kan identifisere prestenes
behov. Prostegruppen må involveres direkte i biskopens lederskap, og være en tydelig del av biskopens
ledergruppe.
7. HVA VIL DU LEGGE MEST VEKT PÅ FOR Å IVARETA BISKOPENS ROLLE SOM INSPIRATOR OG
VEILEDER OVERFOR PRE STENE, MEDARBEIDERE, MEDLEMMER AV VALGTE RÅD, SAMT OVERFOR
MENIGHETENE OG KIRKE NS MEDLEMMER?
Biskopen må arbeide for å gi både prester og andre medarbeidere relevant faglig og åndelig påfyll. Dette må
skje i nært samspill med prestene selv, siden det er de som best kan identifisere hva som faktisk er til
inspirasjon. Det er viktig at biskopen kan lytte seg inn på de behovene som finnes. Biskopen må ha høy
bevissthet på å tilby veiledning, enten arbeidsveiledning eller annen type veiledning. Biskopen må videre
oppmuntre til stadig arbeid med fornyelse av gudstjenestelivet. Visitasene er viktig både for å utfordre,
bekrefte og oppmuntre. I sin offentlige tjeneste må biskopen framstå med en livstolkning og en formidling av
det kristne budskapet som oppleves gjenkjennelig og jordnært.
8. HVA ER KJERNEN I D IN FORKYNNELSE?
Jesus døde i vårt sted. Å være et Guds barn er derfor noe som handler om å «være» framfor å «gjøre.» I en tid
hvor vi alltid må levere og prestere, får vi lov å høre til. Dette er det frigjørende sentrum i det kristne
budskapet, og noe som jeg alltid legger vekt på.
9. HVORDAN VIL DU BESKRIVE DEG SELV SOM FOR KYNNER OG HVA LEGGER DU VEKT PÅ Å
FORMIDLE?
De som har hørt radioandaktene mine i NRK P1 vil få et godt bilde av hva som særpreger min forkynnelse. Jeg
bruker ofte hverdagslige eksempler og erfaringer fra eget liv for å illustrere teologiske poenger. Det er viktig for
meg å ikke spille inn for mange poenger, men samle trådene i resonnementer som er enkle å følge.
Innholdsmessig drives jeg av et sterkt ønske om at tilhørerne skal kjenne oppstandelseskreftene i sitt eget liv
gjennom min forkynnelse og bli bekreftet på at de hører til som Guds barn. Mitt ideal er at både den som har et
perifert forhold til kristendom og den som lever nært kirke og tro skal bli oppbygget av min forkynnelse. Jeg blir
alltid glad når jeg får dette bekreftet.
10. HVILKE VISJONER HA R DU FOR NIDAROS BISPEDØMME OG DEN NO RSKE KIRKE FRAMOVER?
Jeg ønsker meg en kirke som er tydelig og etterspurt i det offentlige ordskiftet når de viktige verdivalgene for
samfunnet vårt skal tas, og som bidrar med troverdig livstolkning. Jeg ønsker meg en kirke som klarer å
opprettholde sitt nærvær i alle deler av landet. Jeg ønsker meg en kirke hvor barn og unge «kan sitt Fadervår»
og de sentrale kristne fortellingene når de går over i voksenlivet. Jeg ønsker meg en kirke som er tydelig på det
kristne budskapet og samtidig i god dialog med livssynsmangfoldet i samfunnet vårt.

11. HVA VIL VÆRE DITT SÆRLIGE BIDRAG INN I BISPETJENESTEN I NIDAROS BISPEDØMME?
Jeg utfordres sterkt at vi lever i en splittet kristenhet. Derfor er jeg svært opptatt av at kristne må stå sammen
om det som er mulig å stå sammen om. Jeg oppfatter arbeidet med kristen enhet som et viktig teologisk
anliggende. Som prost på Stiklestad har jeg vært en pådriver for å ivareta de økumeniske relasjonene våre.
Dette ønsker jeg å videreføre hvis jeg skulle bli biskop. Dette gjelder ikke minst forholdet til de «gamle» kirkene
som vi har vårt utspring fra, både den katolske og ortodokse kirkefamilie. Men samarbeidet med de lutherske
lekmannsorganisasjonene innenfor vår egen kirke er også viktig. Jeg ønsker å være en brobygger over
motsetninger. Dette er viktig for at evangeliet skal nå lengst mulig ut.
Jeg vil også være en pådriver for dialogen mellom religionene. Religions- og livssynsdialog er et viktig
fredsskapende arbeid og bør prioriteres både regionalt og lokalt i bispedømmet.
Jeg ønsker videre å støtte opp under all spiritualitet som både kan føre til og befeste kristen tro.
Pilegrimsarbeidet er en del av denne spiritualiteten. Dette arbeidet er i sterk fremvekst, og dette må biskopen
støtte opp under.
12. HVORDAN VIL DU SOM BISKOP I NIDAROS BISPEDØMME IVARETA DET TEOLOGISKE
MANGFOLDET I BISPEDØ MMET?
Jeg har lært meg å se på mangfoldet bispedømmet som en stor berikelse, og opplever det som befriende når
det er rom for at meninger kan brytes. Men mangfold er mest fruktbart når det er et forsonet mangfold. Jeg vil
derfor oppmuntre til respektfull dialog over teologiske skillelinjer. Jeg opplever at mangfoldet er en kvalitet i
seg selv som det må arbeides aktivt med, og som biskopen kan gi takhøyde for. Det er viktig at mangfoldet
også kommer til uttrykk også når stillinger og verv skal fylles.
13. HVORDAN VIL DU BIDRA TIL Å REALISERE FOLK EKIRKEN I NIDAROS BISPEDØMME ?
Først og fremst ved å oppmuntre kirkemedlemmer og ansatte til troverdig Kristus- etterfølgelse. Dette
innebærer blant annet at vi som kirke alltid må stå på de utsattes side. Kirken er på sitt beste når den gjør
dette. Jeg vil bidra ved å lytte meg inn på hvem som til enhver tid er i en utsatt posisjon og trenger kirkens
omsorg. Det er viktig at kirken har en diakonal profil. Kirken må videre være til stede i alle deler av
bispedømmet, også på mindre steder som opplever tilbakegang i folketall. Kirken må oppmuntre sine
medlemmer til å døpe barna sine.
14. HVILKEN KJENNSKAP HAR DU TIL LANDSDELEN, HERUNDER TIL BISPEDØMMET OG DE
KRISTNE OG KULTURELLE TRADISJONENE HER, INKLUDERT SØR-SAMISK KIRKE- OG KULTURLIV?
Jeg er født og oppvokst i Trøndelag, og kjenner det trønderske folkelynnet godt. Men jeg er oppmerksom på at
det også er kulturelle forskjeller innad i landsdelen. Jeg er oppmerksom på at den kristne troen her ofte
kommer til uttrykk i ordløs form. Gjennom mange år som prest har jeg lært å sette pris på alle de trosuttrykk
som kommer til uttrykk i praktisk handling, gjennom omsorgen for kirkebyggene og i den store oppslutningen
om dåp og kirkelige handlinger. Jeg setter pris på folkekirkekristendommens kollektive uttrykksform. Selv har
jeg røtter i den kristne lekmannstradisjonen i landsdelen, og ønsker å oppmuntre også disse til å stå fast i
tjenesten. Lekmannsorganisasjonene driver ikke minst mye godt kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid som er
viktig for kirken. Jeg er også kjent med arbeidet som gjøres i Sør-Samisk menighet, og opplever Sør-Samisk
kultur og språk som en berikelse for bispedømmet. Jeg har ikke minst stor respekt for pionèrene som har
skriftliggjort og tilgjengeliggjort det Sør-Samiske språket.

15. HVA KAN DU MED DIN KOMPETANSE TILFØRE BISPEKOLLEGIET OG BISPEMØTET?
Det er viktig at bispekollegiet har en sammensetning som gjenspeiler de ulike deler av landet. Jeg har dessuten
bakgrunn fra arbeidet som menighetsprest og prost. Dette perspektivet må holdes høyt i bispekollegiet. Min
bakgrunn og kjennskap til de kristne organisasjonene kan også komme til nytte. Som tidligere misjonær kjenner
jeg betydningen av uttrykket «det myndige lekfolk.» Videre tror jeg Olavsspiritualiteten som særmerker
Nidaros kan berike bispemøtet. Dette er en spiritualitet jeg er godt kjent med.
16. BESKRIV KORT DIN TEOLOGISKE PROFIL OG DITT STÅSTED I DEN N ORSKE KIRKE?
Jeg har en kors-nær teologisk profil og er drevet av ønsket om at mennesker skal gå oppreist videre i møte med
bibelske budskapet. Bibelen møter oss med en raus innbydelse, det samme ønsker jeg selv å gjøre. Det
oppleves som fremmed å skulle sette en merkelapp på meg selv som «konservativ» eller «liberal.»
17. HVORDAN VIL DU FORHOLDE DEG TIL AT DET I DEN NORSKE KIR KE ER TO SYN PÅ KIRKELIG
VIGSEL AV LIKEKJØNNEDE, OG HVORDAN VIL D U SOM BISKOP FORHOLDE DEG TIL DE SOM IKKE
HAR SAMME SYN SOM DE G?
Jeg vil forholde meg aktivt til at to syn i dette spørsmålet nå skal stå side om side. Jeg står selv bak flertallssynet
i kirkemøtet som har åpnet for samkjønnet kirkelig vigsel. Det vil være viktig å se til at begge synene har
legitimitet, og at medarbeidere ikke skal oppleve stigmatisering for å stå for verken det ene eller andre synet i
dette spørsmålet. Dersom jeg blir biskop vil jeg ønske å bygge bro over motsetninger og bidra til kompromisser
som gjør at vi kan leve godt sammen på tvers av meningsmotsetninger.
18. HVORDAN VIL DU KAR AKTERISERE DEG SELV SOM PERSON?
Jeg har god arbeidskapasitet og arbeider lett med arbeidsoppgavene mine. Jeg er en person som ønsker å «ta
ting med det gode» og bygge broer over motsetninger. Jeg opplever meg selv som et grunnleggende sett
tilfreds menneske.

