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Kjære Herborg
Til lykke med dagen. Under velvene i storslåtte Nidaros domkirke, på dette
stedet i katedralen hvor evangeliet har vært forkynt og delt ut i nesten 900 år,
skal du om litt få bispekorset om halsen din. Det er et ytre tegn på at du går inn
i en ny fase i din tjeneste med å formidle Guds nåde – gjennom ord og
sakramenter. Du har fått kall fra kirken – til å tilsyn med menighetene og
medarbeiderne i det tradisjonsrike og mangslungne Nidaros bispedømme.
Korset, som mange har båret før deg, skal være en stadig påminning om Guds
nåde og barmhjertighet. Det vil fortsatt være kjernen i din gjerning å gi videre
evangeliet om Jesus Kristus – han som gav seg selv på korset og rev ned dødens
stengsel oppstandelsens morgen.
Du vil bli overrasket over hvor mange anledninger du får i din tjeneste til å
gjøre det, fra de minste til de eldste. Og i de mest uventede situasjoner. Og du
vil bli møtt med oppmerksomhet og ikke minst nysgjerrighet.
De fleste i Trøndelag har ikke møtt deg før.
Visjonen for Nidaros bispedømme har med det utfordrende og uventede + 1. I
evangeliene er det slående hvordan Jesus møter og tiltaler mennesker en og
en, nesten alltid ved deres navn– og gir dem oppmerksomhet og tilgivelse,
oppreisning og nytt mot, akkurat i den situasjonen de er i midt i deres liv. Slik
møtte han han som satt seg skjult ibtreetcfirvå være tilskuer: Sakkeus, Stig ned,
for i dag vil jeg bli gjest hos deg. Da skjedde evangeliet. Det paradoksale er at
det er nettopp slik viste han at hvert menneske har uendelig verdi, hver og en
har evner og gaver til bruk i fellesskapet. Evangeliet er åpent og inkluderende.
Og slik utfordrer han i møte med mennesker fremdeles til tro og tjeneste. Det
er stadig kirkens oppdrag å kalle mennesker inn til fellesskapet i Kristus og til å
være en neste.
Herborg, nå blir du på en særlig måte en slik + 1. Du går inn i en tjeneste der du
står sammen med mange, i bispedømmet, i bispemøtet og hele vår kirke. Men
bispegjerningen er også en personlig forpliktelse, der du iblant vil kjenne
tyngden både av ansvar og av ensomhet, men trolig mest av glede. Du skal

utforme din gjerning med din erfaring og din kompetanse. Din kjennskap til
samisk kultur og tradisjon gjør deg i stand til å møte og samarbeide med
Samien Almæge, som beriker kirkelivet i dette bispedømmet.
Folk vil lytte etter til din særlige tone. Du vil få i bruk for din livskunnskap og
ærlighet. Med din nord-norske bakgrunn, din åpne måte å kommunisere på og
din jordnære tro har du de beste muligheter til å skape gode og nære
møtesteder, med enkeltmennesker og med grupper, med ulikt forhold til
kirken. Men bli ikke overrasket om du må gå noen runder både med deg selv og
med andre for å skape gjensidig forståelse i møte med det trauste trønderske
lynne.

+1 handler om å gjøre en forskjell – og å være et pluss. Enhver er skapt i Guds
bilde og har enestående verdi. Mange lengter etter å høre det, i en tid da skam
og synd har fått forsterket betydning og prestasjonskulturen for ofte dreper
livsglede og evnen til å være medmenneske. Også kirkelige medarbeidere sliter,
med motivasjon og frimodighet. De ønsker å bli sett og oppmuntret. Gjennom
forkynnelse og samtaler bygger du tillit og troverdighet.
Du er en glad pilegrim og har gått mange etapper i opptrukne stier. Din
vandring er fra nå av i et ukjent landskap. Du skal finne retningen på din
tjeneste så den viser veien til glede og fred, den som Jesus åpnet. Frigjort av
Guds nåde er vi kalt til gjøre en forskjell i verden. Vår bønn for deg er at du
kjenner at det bærer deg og gir deg kraft.
Vær velsignet og bli til velsignelse!

