
Statsråd, statsforvalter, preses, ærede gjester, og kjære biskop Halvor! 

 

Ja, denne dagen måtte vel komme der du også skal ta denne rundingsbøyen, 

for å bruke seilspråket. Vi ønsker å få takke for en stor tjeneste som du har lagt 

ned gjennom disse årene, i et stort og vakkert bispedømme. Du har nok ikke få 

timer i bil og ferge for å ta deg rundt.  

Men ikke nok med et stort bispedømme her på vestlandet, du er også biskop 

og har tilsyn med Sjømannskirken. Og jeg begynner med å takke som 

styreleder for Sjømannskirken. Og kortversjonen er: Det har vært godt å ha deg 

som biskop, med ditt vidsyn, med din samfunnsforståelse, med ditt fokus på 

oppdraget som skal gjennomføres som sjømannskirke, og ikke minst,- du har 

selv vært sjømannsprest,- du var vel en av de aller første studentprestene, 

lokalisert i Bonn. Sånt står seg i Sjømannskirken. 

 

Sjømannskirken har som formål å være kirke i verdens hverdag, være kirke på 

bortebane, være kirke der mennesker møtes, også godt utenfor 

kirkerommene. Og dette har du bidratt til med dine gode analyser, dine møter 

med kirkene verden over, med din uformelle stil der man nok av og til bør 

spenne fast sikkerhetsbeltene, og ikke minst med din solide teologiske 

forståelse.  

 

Dette siste fikk vi erfare under generalforsamlingen i 2021, der du er delegat, 

og denne ble gjennomført digitalt. Du var av alle steder på Gardermoen, og i 

forhandlingene gikk på strategiplanen. Du tar ordet, i det du går gjennom 

gaten inn på flyet, og gir en god redegjørelse hvorfor Sjømannskirken i sin 



strategi ikke bare i sitt formål skulle ha "kirke i verdens hverdag" men " å 

fremme Guds rike ved å være kirke i verdens hverdag". Jeg går ikke inn på 

argumentasjonen for dette nå, men "fremme Guds rike ved å være kirke i 

verdens hverdag", den sto seg. Du rakk den før flyet gikk! Det er å være biskop 

i verdens hverdag!  

Du har i Sjømannskirken gjennomført en visitas i året utenom pandemiårene, 

og det siste året visitas offshore på plattform hvor Sjømannskirken har befestet 

en solid posisjon, ikke minst innenfor sikkerhet og beredskap og løftet 

bevisstheten om at vi er hele mennesker,- både ute og hjemme. 

Og den siste gjennomført som en samtale på et møterom, men det var med de 

ambulerende prestene. Denne siste visitasen for stå som et symbol på den 

retningen som Sjømannskirken i disse dager beveger seg, nettopp mot mer 

ambulerende og oppsøkende tjenester. Dette har alltid vært sjømannskirken 

tradisjon og arbeidsform, men som nå settes i et helt annet lys og er en 

strategisk retning for Sjømannskirken. Takk for dine gode bidrag inn i 

Sjømannskirken og for å hjelpe oss til å løfte den kirkelige bevisstheten.  

 

Som en takk for dette har vi en rekke ting (ingen har gadgets som 

Sjømannskirken) som du skal få med som et minne og en symbolsk gave, og 

selvsagt med ny logo! Det er ikke overskuddsmateriell, men rykende ferskt, og 

hilsen fra de som sitter litt høyere enn deg,- i alle fall i Strandgaten. 

 

I tillegg representerer jeg Haraldsplass Diakonale Stiftelse som sammen med 

mange andre diakonale institusjoner er betydelige samfunnsaktør innenfor en 

rekke samfunnsområder som helse, sosialt arbeid og utdanning. 



Haraldsplass er jo en selvstendig stiftelse under den norske kirke, og vi er 

veldig glad for det engasjementet du har vist mot også dette feltet. 

Selvstendiggjøringen av Den norske kirke, gir mange muligheter for ytterligere 

samhandling og samarbeid mellom kirken og institusjonsdiakonien, og det er 

stort fokus på dette blant diakoniledere i Norge.  

 

Diakonale institusjoner skal være til stede i samfunnet, med en kirkelig 

forankring. Dette tok du virkelig på alvor da du var på visitas på Haraldsplass i 

2018. Det var en god fortsettelse og oppfølging av kirkemøtevedtaket av 2015 

hvor helse og kirke var på dagsorden, og du utfordret oss gjennom denne 

visitasen. Takket som seg hør og bør. Anerkjente arbeidet osv.  

 

Men du utfordret oss: Forkynnelse er ikke bare med handlinger, det er med 

symboler, det er med ord, det er med hvordan vi artikulerer vårt 

verdigrunnlag. Denne utfordringen har dannet grunnlag for mange diskusjoner 

hos oss etter visitasen, og viser hvor direkte og tydelig du kan være på en måte 

som setter i gang prosesser. Så takk for utfordringer og innspill hvor vi blir 

utfordret på egen bevisstgjøring! 

 

Det siste jeg vil nevne, er dine sterke apologetiske egenskaper, - du er en 

trosforsvarer. Og i god sjømannskirkestil: På bortebane! På litteraturhus, på 

kulturhus, på arenaer der diskusjonen kan leve, og slett ikke med bare de som 

heier og er enige,- jeg har inntrykk av at jo mer uenig, jo bedre synes du 

egentlig det er. Takk for din stemme og dit engasjement for den kristne tro! 

 



Container til Cuba står seg i et godt diakonalt lys, og Haraldsplass vil bidra med 

en sum inn i det prosjektet, i tillegg til en blomsterhilsen. 

 

Takk, biskop Halvor for ditt gode engasjement og bidrag i Sjømannskirken, 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og Bjørgvin bispedømme med alle dens gode 

kroker! Takk! 

 


