
AVSKJED MED BISKOP SOLVEIG HØSTEN 2022 
Til menighetsbladene 
Intervjuet er gjort av redaktør i Løten menighetsblad, Amund Sigstad 
 
 

1.        Når ble du ansatt som biskop og hvordan ble du mottatt i bispedømmet? 
Jeg ble vigslet til biskop i Hamar domkirke 17.  desember i 2006. Da kom jeg fra stillingen 
som personalsjef ved Hamar bispedømmekontor etter 12 år som sokneprest i Løten.  
Jeg opplevde å bli tatt imot med tillit, vennlighet og raushet 

 
2.        Hadde du et motto og en programerklæring ved tiltredelsen? 

Jeg hadde med meg et ønske om å formidle evangeliet slik at mennesker kjenner at det 
berører og gir styrke og håp. Jeg hadde, og har et motto: «Ei kirke for alle». Altså ei kirke 
som er til stede i lokalsamfunnet, ei folkekirke. Jeg har ofte brukt lignelsen om sennepsfrøet 
som Jesus fortalte til å fargelegge dette. Lignelsen forteller om frøet som blir til ei stor 
plante, et tre med greiner der det er god plass for fuglene. 

 
Dette kommuniserer godt med Hamar bispedømme sin visjon: Hellige rom for alminnelige 
liv. Visjonens formuleringer sier at folkekirka tar utgangspunkt i folks alminnelige liv og 
inviterer til å forstå og tolke livet i lys av evangeliet om Jesus Kristus. Å ta utgangspunkt i 
menneskers alminnelige liv med lengsler og behov er en programerklæring: Midt i folks liv 
skal kirka være, for å vise at Gud er der også.   

 
3.        Hvilke utfordring og oppgaver møtte deg i eget bispedømme, eller i hele kirke-

Norge? 
 
Den første utfordringen var å likestille heterofilt og homofilt samliv også med en rituell 
handling i kirken.  Jeg ga min støtte til kjønnsnøytral ekteskapslov som kom i 2008.  Fra 
første februar i 2017 ble likekjønnede ønsket velkommen til ekteskapsinngåelse foran 
alteret, og ett minutt over midnatt ble det første homofile paret viet her i landet, i Eidskog 
kirke. Det kjennes naturlig at det første ekteskapet med to av samme kjønn ble inngått her i 
Hamar bispedømme.  
 
Flere av våre biskoper har vært med å rydde vei slik at kirken nå fremstår som en åpen 
folkekirke; Kristian Schjelderup og Georg Hille i innsatsen for kvinners prestetjeneste.  Og 
ikke minst Rosemarie Köhn som også huskes for sin kamp for likestilling og deriblant 
homofiles rettigheter. Det var banebrytende da hun gjeninnsatte Siri Sunde i tjeneste i 
februar 1999 etter at Sunde i 1997 hadde inngått partnerskap mens hun var i tjeneste som 
kapellan i Nordre Land, og som en følge av det ble permittert i stillingen.  Og endelig, i 2017, 
er alle kirkedørene i vårt bispedømme åpne for alle som ønsker å gifte seg i kirken. 
Jeg er glad for at dette skjedde på «min vakt». 
 
En av de største endringene i kirken i min periode er at vi ikke har en statskirke, men en 
grunnlovsforankret folkekirke. Den nye loven om trossamfunn innebærer mange muligheter 
for samarbeid og samhandling i et livssynsåpent samfunn. For vi lever i et samfunn i endring. 
Befolkningen endrer seg både i by og bygd og vi får flere med ulik etnisk bakgrunn. Det 
fordrer åpenhet, gode kulturmøter og dialog om identitet, kultur og religion. Spennende! 



  
 
Gjennom medlemsundersøkelser vet vi at kirken står sterkt i Hamar bispedømme. Sju av ti 
innbyggere er medlem i Den norske kirke og tallene er veldig stabile. Undersøkelsene viser 
også at kirkebyggene er viktige for folk.  
 
Det har skjedd viktige endringer og framskritt i Den norske kirke de siste tiårene. Men 
livsvilkårene for mennesker med LHBT+identitet er et samfunnsspørsmål langt ut over Den 
norske kirke. Jeg har derfor forsøkt å bære engasjementet også ut over det indrekirkelige 
ved å søke allianser hos politikere, samfunnsinstitusjoner, organisasjoner, hos andre kirker 
og trossamfunn og på tvers av landegrenser. 
  
  

4.        Kjernesaker i din tid som biskop. 
  
En av kirkens viktigste oppgaver er å peke på at urett angår oss alle. Kirken må velge ståsted 
ved å se den enkelte – og bekrefte deres verd. Derfor har jeg hatt et stort engasjement for 
menneskeverd og rettferdighet. 

 
Likestilling og likeverd i kirke og samfunn har også alltid vært viktig for meg. Dette 
engasjementet har jeg hatt med meg inn i bispegjerningen. Det er preget av at jeg ofte 
tenker på hvordan Jesus møtte mennesker med respekt og at møtene førte i livets retning.   

 
«Urett angår oss alle» speiles også i mitt engasjement for papirløse flyktninger, asylbarna og 
kvinner som utsettes for vold. Blant annet er jeg Den norske kirkes representant i 
styringsgruppen for kampanjen «Rød knapp - Stopp vold mot kvinner» og jeg har tidligere 
vært styreleder i Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep.  
 
– Vil vi være en kirke som bringer håp, og forkynner budskapet om den store gleden for alt 
folket, må vi våge å nærme oss menneskers livserfaringer.  
  

5.        Hva har du vært mest fornøyd med ?  Hva har gledet deg mest? 
  
Da vil jeg trekke fram visitasene der jeg har møtt folk i alle aldre. Det har vært til stor glede 
og inspirasjon. Uansett hvor jeg er, også i andre anledninger møter jeg folk som er 
engasjerte og glade i kirka si. Dette gjenspeiler seg også i medlemsundersøkelser. Det er 
sterkt å oppleve dugnadsinnsats, iherdig og planmessig vedlikehold og jeg vil også si: sorgen 
når en kirke brenner.  
 
I løpet av min periode har trosopplæringsreformen blitt innført over hele landet. Den har 
gitt oss mulighet til å skape gode aktivitetstilbud og møteplasser for barn og unge i 
lokalsamfunnet. 
 
Jeg vil også trekke fram gode samarbeid på tvers med ulike samarbeidspartnere. Slik har vi 
fått til større satsinger i forbindelse med bokåret, ved olsok og nå som arrangement på 
veien til Nasjonaljubileet 2030.  
 



I kirken kommer vi ofte i berøring med folks følelser. Da har jeg ofte opplevd hvordan sang 
og musikk kan nå inn, forsterke glede og lindre sorg. Jeg har stor glede av musikken, møtene 
med utøverne og få oppleve betydningen musikken har. Det er en stor glede hver dag å 
tenke på hvordan kirkemusikerne våre og alle andre av kirkens ansatte legger til rette og 
gjør sitt beste for at folk skal få gode opplevelser i møte med kirkas tilbud og aktiviteter.  
 
 

6.        Saker eller forhold som du gjerne ville hatt ugjort? 
 
Kirka skal være et sted hvor folk skal kunne komme med livene sine. Da er det viktig at folk 
har tillit til kirkens øverste ledelse. Som biskop er jeg ikke alene. Det er svært gode 
fagpersoner på ulike fagfelt som er knyttet til bispedømmekontoret og Den norske kirke. 
Også i bispekollegiet har jeg gode folk jeg kan ta opp krevende saker med.  
 
Noen ganger har jeg tenkt at ting kunne vært sagt eller gjort på en annen måte. Det betyr 
ikke så mye så lenge det ikke går ut over noen, men kan ta fokus bort fra det jeg egentlig 
ønsker å formidle. 
 

7.        Vi har registrert at nye utfordringer og krav dukker opp til siste arbeidsdag.  Er 
dette krevende å håndtere på slutten av din periode som biskop? 

 
Jeg vet ikke akkurat om at det er noe spesielt nå ut over at det arbeides med framtidig 
kirkelig organisering. Av og til kan det være debatt om saker slik som om Teater Innlandets 
oppsetning nå i høst, men det fører til ordskifte som jeg opplever er viktige og nødvendige 
mer enn krevende.  
  

8.        Har du noen gode råd til din etterfølger?  Hvilken kurs ønsker du at den nye 
biskopen skal ta? 

 
Nei, jeg har ingen råd å gi her. Det kan tenkes jeg kan kviskre noen råd direkte til den nye 
biskopen. Jeg ser med forventning fram til at en ny biskop skal begynne. Jeg er trygg på at vi 
får en framoverlent og god biskop! 
 
9. Har du noen forventninger til din nye livssituasjon?  
 
Jeg håper å kunne dyrke vennskapets gleder og muligheter. Kanskje gå på kafè på en vanlig 
hverdag og ikke minst ha mer tid til barnebarna og familien ellers.  
 
10.  Ser du og din familie fram til å flytte tilbake til Løten?  
 
Vi ser fram til å ta i bruk huset vårt som har vært utleid. Det blir rart å flytte fra Hamar og 
det gode bomiljøet vi har hatt stor glede av i Olav Myntmesters gate. Nå ser vi fram til nye 
dager i Sletmoveien.  
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