Åpen og uformell biskop
En åpenhjertig og uformell Laila Riksaasen Dahl besøkte Holmestrand mandag kveld
(29/11). I sitt svar på spørsmålet Quo vadis – hvor går kirken?, vektla biskopen det nære
og forståelige.
Sogneprest Beint Saaghus innledet. Kirken er i bevegelse for å tilpasse seg et samfunn i
endring. Samtidig søker nordmenn stadig til kirken: 40 000 barnedåper, konfirmasjoner og
begravelser årlig og, i disse dager, 1,4 mill besøkende til førjulsarrangement/konserter, sier
sitt. –Men hva med fremtiden?, undret han, med klar adresse til biskopen.
Riksaasen Dahl var invitert av Holmestrand Rotary klubb. Klubbmedlemmene, denne gang
supplert med ektefeller, fikk oppleve en reflektert og undrende kirkeleder, som også hadde
glimt i øyet og sans for tydelighet.
-Kirken har en rolle å spille som formidler av en kristen identitet, samt som brobygger
mellom religioner. Skal man leve sammen i vår tids kulturmiks, er det viktig å være trygg på
hva man selv står for. På vei inn i fremtiden blir åndskraft og troverdighet viktige kvaliteter,
fremholdt Riksaasen Dahl. Biskopen informerte innsynsfullt om religiøsitet og kirken som
organisasjon. Hun var fascinert av den vanskelige statskirkemodellen, som ”kanskje heller
burde kalles kommunekirken?” og nordmenns syn på, og bruk av, kirken. -Når det kommer til
stykket har mange et personlig forhold til kirken, mente hun. Også spørsmål om
normoppløsning, vitenskapelig erkjennelse og fordelingsproblematikk ble belyst. –Relevante
tema. Forholdet rik/fattig er tatt opp 2000 steder i Bibelen, poengterte Riksaasen Dahl.
Hvor går så kirken? Sannsynligvis mot en statskirke light-løsning, signaliserte biskopen. Hun
fulgte opp med spørsmålet; hvordan går kirken? og det tilhørende svaret; mot nye uttrykk via
gudstjenestereform og ny salmebok. Kirken utvikles fortløpende gjennom demokratisering og
modernisering. Samtidig overlever kirken fordi den tar opp og besvarer ”de store
spørsmålene”. –I dag er det godt å tilhøre noe som gir svar, sa Laila Riksaasen Dahl.
Etter en ivrig plenumsrunde blomstertakket klubbpresident Hans Arne Risnes biskopen for å
ha funnet rom for et veldig lærerikt Holmestrandsbesøk i førjulsstria.
Holmestrand Rotary klubb holder faste møter hver mandag, ofte med eksterne
foredragsholdere. Informasjon ligger på www.holmestrand.rotary.no
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