
EN JORDNÆR BISKOP - HILSEN TIL OLE KRISTIAN BONDEN 

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum 

NB: Sjekkes mot framføring 

I 1989 overtok Jan P Syse som statsminister etter Gro Harlem 

Brundtland. Da han kom ut på slottsplassen var det en liten jente som 

spurte moren sin: Men mamma, kan en mann bli statsminister i 

Norge, da? 

Så da spør jeg; kan en mann bli biskop i Hamar, da? Ja, vi får vel se, 

Ole Kristian Bonden…. 

Kirkerådet tilsatte på sitt møte i går kveld Ole Kristian Bonden som 

biskop i Hamar bispedømme. 

Vi hadde tre gode kandidater å velge mellom. Jeg vil gjerne takke for 

at tre så kompetente og erfarne kandidater stilte seg til rådighet for å 

bli den neste biskopen i Hamar. Det har – heller ikke denne gangen – 

vært en enkel runde. Det er jeg glad for. Det skal ikke være enkelt å 

velge mellom gode kandidater. 

For å bli tilsatt som biskop i Den norske kirke må man igjennom en 

omfattende prosess. I den rådgivende avstemningsrunden fikk 

Bonden en høy oppslutning med over 30% av stemmene. Han har 

svært stor støtte lokalt. Hege Fagermoen hadde størst oppslutning 

blant biskopene. 

Ole Kristian Bonden er kjent som en solid folkekirkeprest, noe 

avstemmingsresultatet i første runde klart viser. Han har stor 

oppslutning blant både menighetsråd, prester og lek kirkelig tilsatte i 

Hamar bispedømme. Ole Kristian Bonden er vennlig og – jeg vil 

nesten si – mild. Han er folkelig og veldig lite breial. Han er rett og 

slett veldig hyggelig. Han er glad i å forkynne, han er kjent for sine 

skolegudstjenester og barnehagegudstjenester før jul og påske, der 

han nesten henger utenfor prekestolen i sin iver etter å fortelle. 



Han er kjent fra Kirkeråd og Kirkemøte som klartenkt, velformulert og 

inspirerende, og med både evne og vilje til å fungere samlende. Han 

har sagt at han er litt imponert over dem som har en rask mening om 

alle spørsmål, for selv trenger han ofte å tenke seg om litt. Det er 

kanskje ingen dårlig egenskap hos en som skal være hyrde. 

Han liker å leve tett på folk, og skryter på seg å være en enkel gutt fra 

Brumunddal. Nå skal han ikle seg lilla skjorte og gullkors og være 

synlig bærer av makt og autoritet. Hans forgjengere, Rosemarie Köhn 

og Solveig Fiske, har stått frem som tydelige stemmer i kirke og 

samfunn. Det var for eksempel sterkt å få bekreftet hvor mye 

Rosemarie Köhn har betydd for veldig mange, da hun nylig gikk bort 

og ble bisatt på statens bekostning. Rose hadde vennlighetens 

nådegave og gikk rundt med kurven sin med kaffe og bakst på armen. 

Da Ole Kristian Bonden i går ventet på Kirkerådets beslutning, brukte 

han dagen til å stryke skjorter, rake løv og handle inn til søndagens 

middag. Han er en jordnær biskop i en tradisjon av solide 

folkekirkebiskoper. Jeg tror han både kan by på kaffe og fortellingen 

om Jesus. 

Gratulerer, Ole Kristian Bonden 
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