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Og kjære biskop Halvor 

Jeg har fått i oppgave å hilse deg fra Bjørgvin kirkevergelag og styreleder Liv Kari Bru. Takk for tett og 

godt samarbeid i dine år som biskop i Bjørgvin! Du har stilt opp til jevnlige samarbeidsmøter med 

styret i kirkevergelaget, og vi ha hatt gode og betydningsfulle samtale om rekruttering og 

kompetanse, organisering og felles lederutvikling, om felles utfordringer i bispedømmet og om 

temaer som dåp og trosopplæring for å nevne noen. 

Du har møtt oss kirkeverger med respekt, humor og humør og med vilje til åpen dialog og tett 

samarbeid. Takk for det! 

Styret i kirkevergelaget representerer alle de 43 fellesrådene vi har i vårt store bispedømme, og det 

som kirkevergene i alle disse fellesrådene samlet fremhever om din tid som biskop er verdien av at 

du har prioritert høyt å besøke hele bispedømmet. Du har besøkt alle fellesråd og menigheter og 

vært i de aller fleste kirkene. Dette har gitt deg mye reising og mange timer i bil og fergekø, men det 

betyr at du har kommet tett på folk i hele regionen. Også de som bor i distriktet i Bjørgvin, - og det er 

det mange av med alle våre fjell og fjorder og nes og hauger, - de opplever at du har vært deres 

biskop. Du har vært biskop for alle, ikke bare oss i Bergen. 

Denne nærheten som du har skapt til folk betyr igjen at du har hatt hele bispedømmet med deg når 

du så overbevisende har stått frem i media og offentlige møter og på ulike arenaer med en klar og 

tydelig kirkelig stemme. Folk har følt seg delaktig i det du har utrettet. 

Takk for at du har vært en nær og god biskop for alle oss i hele Bjørgvin bispedømme. 

Styret i kirkevergelaget ønsker deg gode år som pensjonist, - og nå også litt mer ektefelle og bestefar! 

Takk for innsatsen for kirken i Bjørgvin. 

Hilsen Bjørgvin kirkevergelag v/ Mette Svanes, kirkeverge i Bergen 


