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Hilsen til Per Arne Dahl i forbindelse med vigsling
til biskop i Tunsberg bispedømme.
Det er med stor glede at jeg på vegne av Kirkerådet,- og hele Den norske kirke kan gratulere deg
som ny-vigslet biskop i Tunsberg bispedømme. Vi står sammen med deg denne dagen for å feire
at vår kirke har fått en ny leder som er svært godt skikket til de oppgaver som nå tar til.
Vi vet at du nå starter din gjerning i et bispedømme der du er sterkt ønsket. Når vi i tillegg vet at du
er godt kjent her, taler alt for at du raskt vil komme i gang med det viktige arbeidet som ligger
foran. Du skal også være en del av kirkens nasjonale ledelse. Også her ser vi fram til ditt bidrag,
ikke minst med det brede kontaktnettet vi vet du har. Du er en god relasjonsbygger!
Den norske kirke er en grunnlovsforankret kirke. Dette har du gitt din fulle støtte til. Relasjonen til
staten er endret etter 2012,- men det er fortsatt slik at stat og kommuner finansierer mesteparten
av kirkens virksomhet. Derfor har også staten vedtatt mål for kirkens virksomhet:
• å være landsdekkende, lokalt forankret kirke
• ha en bredde og oppslutning som bekrefter dens karakter som folkekirke,
• som formidler evangelisk- luthersk tro og tradisjon og tilbyr trosopplæring til alle barn og unge,
• og være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper.
På Kirkemøtet i 2014 reviderte vi våre egne mål, og fikk visjonen «Meir himmel på jorda».
Å være biskop er å påta seg et stor ansvar for at disse målene nås. Vi ser fram til ditt bidrag. Med
deg som biskop blir «laget» styrket. Hele kirken, - biskoper, øvrige ansatte, tillitsvalgte fra
menighetsråd til kirkemøte, vi ønsker å stå sammen for gjøre kirken relevant for det norske folk.
Du har din egen måte å uttrykke deg på. I avisa Vårt Land ble du intervjuet i forbindelse med ditt
kandidatur, og der sier du:
«For meg blir det avgjørende utgangspunkt å gjøre Kristus kjent.»
Jeg er glad for at du gir Kristus-formidlingen så høy prioritet. Ikke minst fordi vi vet at du har en
egen evne til å formidle slik at det både taler til hjerte og hode. Dette er egenskaper som vi tror vil
være av stor betydning både i møtet med folket i bispedømmet, og ikke minst overfor alle de
ansatte i ulike funksjoner du skal lede og inspirere.
I samme intervju erkjenner du at du har to svakheter,- den ene er utålmodighet etter å se frukter.
La meg få lov å kommentere dette ved å si at de årene du skal være biskop kan en smule
utålmodighet også kan være av det gode. Derfor vil vi be for deg at du får ha en god helse, at du
får være ved godt mot, og at du får oppleve mye godt i årene som ligger foran.
Gud velsigne din gjerning som biskop, Per Arne.

