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Kjære Nils Åge Aune, og kjære Strinda menighet og prosti: til lykke med 

dagen !  

 

For andre gang i år er det innsettelse av ny prost i Strinda. Noen tenker nok : 

nå får det holde for ei stund ! Det er godt å være her sammen om denne 

dagen, det er bra at det blei du som blei tilsatt og at du takka ja, Nils Åge, og 

det er godt at det kunne gå så fort å få deg på plass !  

 

Første søndag i advent.  Det er en spesiell og løfterik dag å starte opp på, - et 

nytt, nådens år, en ny omdreining i kalenderen, en mulighet til å se også på 

hverandre med et fornyet blikk, et nådens blikk.   

 

Min hilsen til deg i dag har jeg forankret i det som apostelen Paulus skreiv til 

sine venner i Kolossæ:  

25 For kirken er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg hos 

dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, 26 den hemmelighet som har vært skjult fra 

evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. 27 Gud 

ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr 

for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet! 28 Ham er det vi 

forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre 

hvert menneske fram til modenhet i Kristus. 

 

Som prost har du en del særlige ansvar: du får et stort ansvar for de andre 

prestene, for å følge opp menighetsråd og planer, for å være biskopens 

medarbeider: til å lytte og si i fra, til å gi tilbakemeldinger og råd, til å  lede 

prestenes arbeid.  Og mer skal det bli;  

Du har allerede fått en stor utfordring lagt foran deg; i løpet av noen måneder 

skal det skrus sammen et forsøk i denne byen, hvor både Heimdal og Byåsen , 

og Strinda prosti skal drives som en enhet.   

Hva kan vi vinne på å arbeide nærmere hverandre? Går det an – og hvordan 

skal det gjøres ? Hvordan skal vi gjennom dette sørge for at Kristus er mellom 

oss, at vi bruker våre krefter best mulig ? Det skal det arbeides med de tre 

neste årene 

 

Når du starter opp din tjeneste her, blir det ikke noe nytt prostekors å gi. Du 

har det allerede – du kommer fra ei prostestilling til ei annen, - for en måned 

siden hadde vi avslutning i Sør-Innherad prosti, i  sjølveste Stiklestad kirke.  
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Der var det mange gode ord om deg, om hvordan du har vært med å bygge 

nye forbindelser, bygger broer og forståelse, delt kunnskap, skapt klima for 

samarbeid og gått nye veier sammen med andre. Du kommer til å trenge det 

alt sammen. Og det er ikke så vanskelig å forstå at du kommer til å bruke mye 

tid i samtale med andre, i møter og planlegging.  

I alle dine oppgaver – om de kan virke inntørka av kontorluft noen ganger: 

formålet er å sette andre bedre i stand til – eller selv være med på å føre flere 

mennesker fram til modenhet i Kristus. Det er det himmel over !!  

 

Spenn himmelen opp over alle samtaler, - over alle planer, over møter til like 

med gudstjenester, kirkelige handlinger og sjelesorg. I alle de ting, store og 

små, de gode og de vanskelige,  går Kristus sammen med deg. I alt er det 

rikdommen som Gud har gitt oss som er energien å gå på: Kristus er midt i 

mellom oss ! Du får oppgaver som kirka har bruk for at du gjør. Og alt 

begynner og ender, med den hemmeligheten som er åpenbart midt imellom 

oss.  

På en særlig måte er den som betrodd tjenesten med ord og sakrament en som 

har ansvaret for å vise til Guds rike hemmeligheter, til å merke stiene og peike 

ut veien til porten inn til livet; vise vei til Han som selv er livet – og dekke 

bordet for alle. Men også til å rettlede og vise vei, til noen gang å ta de 

vanskelige samtaler og de vanskelige avgjørelser. Også i de oppgavene er du 

båret av Kristus, som deler sine hemmeligheter med oss.  

 

Det kan være en fristelse å bli for travel. Må Gud gi deg styrke til å stå støtt i 

det vanskelige, og minne deg stille på å søke visdom og kraft i bønn og 

stillhet!     

Det er mange oppgaver som venter. I noen av dem skal du gå veier 

andre har trakket opp – i noen må du gå nye. Det ser vi fram til ! Må Gud gi 

deg styrke, utholdenhet og kjærlighet til å tale og leve og handle slik at du 

gjennom alt det du gjør, fører mennesker fram til modenhet i Kristus !! 

 


