Nidaros biskop 2017Herborg Oline Finnset (55) er fra Sørreisa, og ble i 2017 innsatt som prost i Strinda prosti. Hun har
tidligere vært domprost i Tromsø i 12 år. Finnset er utdannet ved Det teologiske
menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Oslo i 1988. Hun har bred erfaring fra arbeid med
samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.

I sine svar på bispedømmerådets spørsmål før den kirkelige avstemningsrunden i vår, karakteriserer
hun seg selv på denne måten:
Pliktoppfyllende, snill og ganske robust. Tradisjonsorientert. Glad. Vitebegjærlig.
Om bispedømmet hun nå blir biskop for sier hun blant annet dette:
- Nidaros bærer med seg noe av det beste i norsk tradisjon og kirkeliv. Dette bispedømmet har en
unik mulighet til å binde sammen synlige, gamle tradisjoner med nye impulser. Jeg ønsker meg en
kirke som kan holde fokus på evangeliet og gleden i en tid vi vet blir krevende på det organisatoriske
planet.
Hun sier dette om kirkens hovedutfordringer:
- Store forandringer ligger foran oss. Jeg drømmer om en kirke som har gudstjenesten og bønnen
som et levende pulsslag og som har rom for de som oppsøker den.
Hun vil at kirken skal være uredd og modig i møte med urett, og møte dilemmaer med varme og
forståelse.
- Kirken og dens budskap skal oppleves som relevant, uten at kirken taper seg selv og sin egenart:
Kirken kan bare være kirke gjennom hele tiden å søke seg inn mot grunnen til at kirken finnes:
fortellingen om Jesus Kristus.
Kirkens hovedutfordring er å opprettholde og stadig ny-definere og arbeide med sin rolle og oppgave
som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke, sier hun.
Slik karakteriserer hun sin egen forkynnelse
- Gud er livets og gledens Gud: Det er ikke en ukjent Gud vi møter, men Gud som har gitt seg til
kjenne midt i mellom oss: I det at Gud ble menneske i og gjennom Jesus Kristus, åpenbarer Gud seg. I
hendelsen på korset åpenbarer Kristus også det sant menneskelige: Inkarnasjonen og frelsen hører
uløselig sammen. Dette får betydning for hvordan vi ser på all Guds skapning.

