
Hilsen til Olegs Alohins og Inger Marie Falch Løwø under 
viglingsgudstjeneste i Rissa kirke, 29.04.18. Fra biskop Herborg 
Oline Finnset. 
 
Kjære Olegs og Inger. Kjære menighet:  
Til lykke med dagen !  
  
I dag passerer vi en milepæl: dere to vigsles til hver deres 
kirkelige tjeneste, som kantor og som diakon. Viktig for dere, - og 
viktig for kirka. Og fint at denne gudstjenesten kan være her, midt 
i mellom de dere skal arbeide for og med. Midt i fellesskapet.  
 
I dag har jeg henta fram en del av ett bibelvers til dere. Det er fra 
det siste kapittelet i Johannesevangeliet, hvor den oppståtte 
Jesus møter disiplene ved bredden av Tiberiassjøen. Når natta 
går over i dag står han der, ved bålet, og venter på dem, og sier: 
«Kom og få mat!».   I vår kostholdsbevisste tid har vi lært masse 
nytt om mat, om næringsinnhold, om hva som er bra for oss, om 
sunt og usunt.  Vi vet mye om hva vi trenger for kroppen,- men 
hva trenger vi for å opprettholde troens liv ?  
 
De vigslede arbeidernes oppgaver er det:  å gi menigheten mat- 
og riktig mat til riktig tid. Det er det deres  ansvar å ta vare på: Å 
bruke deres klokskap og  engasjement, kjennskap til 
lokalsamfunnene, den faglige bakgrunnen dere har, 
initiativrikdom og  varme og erfaring, - til å gi folket i Rissa  mat- 
for sjela og troa; - i rette tid. Gjennom musikken , lovprisninga og 
salmene , gjennom omsorg og forkynnelse.  
Kom og få mat!  
Dere skal gi folk det de trenger, - for å vokse og utvikle seg, - for 
å oppleve og delta,  for å få nye innsikter, for at troa og 
kjærligheten skal vokse. Våge å gjøre noe nytt og annerledes, og 
gjennom alle ting peke på Jesus, han som møtte dem der ved 
bålet, og som møter oss – både på gode og vanskelige dager.  
   
Dere skal ikke alltid servere den maten som alle er vant til: 
kanskje skal dere eksperimentere litt? Noen ganger handler det 



om å være ydmyk i møtet med andre.    Lytt og se med hjertet, - 
og gi folk mat som varer .  Det  kreves  klokskap – og troskap  - 
men kanskje kreves det aller mest kjærlighet ?  
 
Noen ganger blir vi så trofaste mot andre at vi glemmer våre 
egne behov. Det er ikke klokt.  Du skal ta vare på deg selv først. 
Det er akkurat som på flyet: Ta på din egen maske før du hjelper 
andre, - hører vi i instruksjonen før flyavgang- hver gang.  For å 
kunne ta vare på andre hører det med til klokskapen å ta vare på 
seg selv.  Kom og få mat! sier Jesus  
Det er ikke bare de andre som skal gis – dere får også. Tenk på 
han som stod der på stranda og venta på vennene sine; han gir 
også til oss. Nye krefter, Nytt mot. Ny start. Den oppståtte er alltid 
med oss. Den oppståtte, som stod der på stranda og venta, 
møter oss nå, med nye krefter og nytt håp. 
 
Dere skal være med å sette opp hvileposter og matstasjoner for 
menigheten på den åndelige veien. Matstasjoner med bra 
innhold, - der det trengs. Mange vil være glad for det dere har å 
gi, og dele. 
 Og så kjære menighet, dere som nå får nye vigslede 
medarbeidere: Det er en stor ting at kirkelige medarbeidere går 
inn i en sånn forpliktende relasjon som vigslingene innebærer:  
Dette er ikke bare et nytt kapittel i Olegs og Inger sitt liv: det er 
også et nytt kapittel i menighetens liv. Dere har et gjensidig 
forhold til hverandre: Be for dem, ta vare på, og hjelp hverandre. 
Vær sammen på troens vei!  


