
HILSEN FRA KIRKERÅDETS LEDER VED VIGSLING AV  

BISKOP KARI ALVSVÅG 24. APRIL 2022 

Må sjekkes mot fremføring. 

 

Deres Majestet 

Kjære alle sammen 

Kjære biskop Kari den yngre 

Det er nå to biskoper som lyder navnet Kari. Du er den yngre av dere to. Når du er passert 50 
og havner i et kollegium der du kan føle deg ung, skal du bare nyte det så lenge du kan. Om 
du skulle bli lei av å bli definert som ung-bispen, får du trøste deg med Ivar Aasen: «For ung 
er eit godt lyte, det veks av med aari.» Tro du meg! 

Da jeg ringte deg og fortalte at Kirkerådet hadde tilsatt deg som biskop i Borg, klarte du først 
ikke å slutte å le og deretter brøt du ut i heftig discodans. Nå har du fått på deg den lilla 
skjorten, og jeg håper du kommer til å fortsette å bryte ut i latter og discodans. Det er mye 
glede i deg og vi merker at den pipler over. Det følger både ansvar og alvor med bispeskjorta, 
men jeg tror du kommer til å være en glad biskop. Også. 

En biskop må være god på to ting: Gud og folk. Det har vi sett mange eksempler på at du er. 
Du forkynner godt, tydelig, ærlig og nært. Du er en svært god liturg, og det er mange som 
har lagt merke til hvordan det nærmest lyser av deg, der du står foran alteret.  Du er kjent 
for å kommunisere godt med folk, både ansikt til ansikt og gjennom sosiale medier. Da 
kirken måtte koronastenge, flyttet du kirkebakken til facebook og instagram. Men du har 
også vist at kirken må forholde seg til hva disse mediene gjør med oss. Du reflekterer om 
kirken og teologiens språk i møte med en kultur der vi jager etter å iscenesette våre liv, våre 
kropper, våre hjem og våre barn. Der vi higer etter det som er perfekt. Uttapå. Der vi speiler 
oss i influensernes instagramkonti og ender med å kaste misnøyens og nederlagets blikk på 
våre egne liv, våre egne kropper, våre egne hjem og kanskje til og med barn. Du vet og du 
viser at nettopp i en tid der mer og mer handler om å dyrke denne iscenesettelsen, trengs 
fortellingen om en Gud som ikke gjør forskjell på folk. Om at den minste blant oss er den 
største. Om at de siste skal bli de første. Og om en grenseløs nåde.  

Kari Mangrud Alvsvåg, du blir en biskop for vår tid. Gud velsigne din bispegjerning. 


