
Kjære Ole Kristian 

Gratulerer og hjertelig velkommen til bispetjeneste her i Hamar bispedømme. Vi er heldige, og vi 

gleder oss til at du tar fatt på tjenesten. Hamar som folkekirkebispedømme og 

foregangsbispedømme er i de beste hender.  

Å få deg som biskop er forankret i fortid, nåtid og framtid.  

Det er forankret i fortid fordi du har alle forutsetninger for å følge i sporene etter dyktige biskoper før 

deg: Schjelderup, Köhn og Fiske. Det er store sko å fylle, sier man gjerne. Men husk at du skal gå i 

sporene etter dem – ikke i skoa deres. Skoa er dine og rollen din - skal du tid og mulighet til fylle slik 

du mener er riktig. Du skal få være deg selv. Og vi skal gjøre vårt beste for å bistå deg.  

Å få deg som biskop er forankret i nåtid fordi det handler om din evne til å være kirke her og nå, din 

tilstedeværelse, og ditt møte med mennesker i livene våre.  

Å få deg som biskop handler om framtid, fordi vi virkelig tror og forventer at du vil føre kirka vår inn i 

ei ny tid - med de kvalitetene du har som strategisk, samlende og lyttende leder. Du vil bringe 

folkekirka i Hamar videre. Vi har forventninger til deg. Jeg ser allerede på responsen som har kommet 

at du er vår biskop.  

I bispedømmet vårt arbeider vi ut fra visjonen «Hellige rom for alminnelige liv». Å være biskop er å 

påta seg et stort ansvar for å forvalte denne visjonen. Du står ikke alene. Og vi vet at du ikke er en 

solospiller, men lagspiller. Du vet betydningen som den enkelte har i kirka, både frivillige og ansatte, 

og du vet og forstår kirkas plass i samfunnet.  

Du har evne en sterk og tydelig forkynnelse av evangeliet. Du får folk til å føle seg velkommen i kirka 

og kjenne at den er deres. Nå er det vår tur å si til deg: føl deg velkommen i tjenesten som biskop! Du 

er sterkt ønsket som biskop i Hamar, og vi tar imot deg og tjenesten din med et åpent sinn og stort 

hjerte. 

Takk til alle som har vært med oss i denne prosessen. Takk til Kirkerådet for tilsettingen, takk til 

kandidater som har stilt seg til disposisjon, og takk til alle som har stått på for at denne omfattende 

prosessen har gått som den skulle. Nå gleder vi oss og ser fram til din bispetjeneste.  

Gud velsigne deg og tjenesten du skal inn i, Ole Kristian.   

Gunhild Tomter Alstad, leder Hamar bispedømmeråd 
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