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En drøm for kirken 
 

I høst skjedde det en historisk bispeutnevning: Kari Veiteberg ble kalt til biskop 

i Oslo bispedømme. Dette er en utnevning som er historisk av flere årsaker. Det 

er hele 25 år siden bispekollegiet sist fikk tilskudd av en TF-teolog, Rosemarie 

Køhn. Det er også første gang Oslo bispedømme har fått en kvinnelig biskop. 

Og det er første gang bispekollegiet har fått jevn kjønnsfordeling. Seks av tolv 

biskoper er nå kvinner. Hvem hadde trodd dette da striden sto som verst rundt 

Rosemarie Køhn i 1993, da hun ble Nordens første kvinnelige biskop? Ting 

skjer. Det som ser håpløst ut, er ikke håpløst likevel. Verden går framover. Og 

det nytter å kjempe! Jubelen sto i taket på Teologisk fakultet den dagen 

utnevninga fant sted, og neste dag ble det invitert til spontanfeiring med den 

splitter nye biskop electa. Feiringa ble mer enn en feiring av biskop Kari. Den 

ble en gest til alle modige kvinner og menn som i årtier og århundrer har kjempa 

og lidd for alt det biskop Kari representerer: Mot, tydelighet, rettferdighet – og 

fromhet. Det nytter å kjempe. Og det nytter å drømme! 

 

«En drøm for kirken» er temaet for dette nummerets magasindel. Vi har gleden 

av å gjengi tre vinnerbidrag som ble skrevet til en tekstkonkurranse, utlyst av 

Ordo Crucis, «En drøm for kirken i Norge». Ikke alle kjenner Ordo Crucis. 

Mange av våre lesere har tilknytning til ordenen, men det er også en del som 

ikke kjenner den. Den blir derfor presentert annet steds i bladet. Ordo Crucis 

ønska i fjor å invitere til å utforme nye visjoner for kirken i en ny tid. Hvem er 

vi nå? Hva ønsker vi å være? De tre bidraga peker på ulike sider ved kirkens 

oppdrag, oppdrag som kan realiseres på mange måter. 

 

Hvilke drømmer vi har for kirken, er noe vi alltid må reflektere over. Det må 

skje igjen og igjen, i nye tider, på ulike steder og i 

skiftende kontekster. Som teologer, prester og kirkelig ansatte er det dette vi 

holder på med hele tida. Også i rådsstrukturen er dette brennende spørsmål: 

Hvem er kirken? Hva skal den være hos oss, akkurat nå? Det er lett å miste 

drømmene av syne når vi sitter der, nedsylta i rapporteringer, budsjetter og 

sakspapirer. Men vi må stadig minne hverandre om å drømme nye drømmer for 

kirken. Det nytter å drømme! 
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