
         Tor Singsaas 
          

          
CURRICULUM VITAE: 
 
 
Personlige opplysninger: 
Adresse:  Olav Duunsv. 6, 7024 Trondheim 
Stilling:  Prost i Byåsen prosti i Nidaros bispedømme 
Født:   1. februar 1948 
Sivilstand/familie: Gift med Gunhild K. Gyllensten Singsaas, 2 barn, 1 barnebarn,  
 
Utdanning og ordinasjon: 
1976 II: Teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet, 
1977 II: Praktisk teologisk eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet, 
8. jan. 1978: Ordinert i Melhus kirke av biskop Tord Godal 
 
1987:   Pastoralklinisk kurs, 3 mnd.: Institutt for Sjelesorg, Modum, 
1990/91:  1-års utdanning i familierådgivning: Kirkens Familierådgivning, Oslo, 
1992 – 1995: 3-årig Arbeidsveilederutdanning ( i regi av Den norske kirke), 
1996/97:  Videreutdanning over 1 år: ” Den kristne moraltradisjon i Norge fra 1814 

til i dag” Universitetet i 0slo, teologisk fakultet. 
1997:   Fullført utdanning i Spesialkompetanse i praktisk prestetjeneste (SPP), 
1998 -1999:  1-årig gruppeveilederutdanning ( i regi av Den norske kirke), 
2001:   Pastoralklinisk kurs, videregående nivå, 3 mnd; Lovisenberg diakonale   

sykehus  
 
 
Arbeidserfaring: 
1978   Vikarprest i Oslo bispedømme; tjenestested;  Høybråten prestegjeld. 
1978 – 1991:  Stiftskapellan i Nidaros bispedømme 

Bistillinger;  1978 – 80: Fengselsprest ved Trondheim kretsfengsel  
                                  1978 – 81: Bispedømmerådssekretær i Nidaros 
1991:   Fung. domprost i Nidaros 
1991 – 2004:  Residerende kapellan ved Nidaros domkirke. 
1995 – 96:  Fung. Domprost i Nidaros under vakanse  
2004 -:  Prost i Byåsen prosti, Trondheim. 
 



Tillitsverv: 
• Leder Nidaros pastoralforening i Nidaros domkirke, ukentlige tverrfaglige 

samlinger vedr. gudstjenestearbeid for prester/kateketer/diakoner og kantorer.  
• Leder Sokneprestkonvent for Nidaros domprosti, Byåsen prosti, Heimdal prosti 

og Strinda prosti; 
     Har vært, er medlem av/i: 
• Presteforeningen, Nidaros stiftsstyre, 1981 – 83, 
• KFUK/KFUM. Trøndelag krets, 1987 – 89, 
• Kirkelig Fellesråd i Trondheim, varamedlem for domprosten fra 1991 – 
• Olavsfestdagenes styre, medlem og varamedlem, 1991 – 2004 
• Styret, Stiftelsen Nidarosdomens guttekor, nestleder 1991 - 04 
• Styret for Dronning Mauds Minne, Olavsgården, 1991 – 93, 
• Representantskapet for Kirkens bymisjon i Trondheim, 1992 -, 
• Den norske kirkes jubileumskomitè; Trondheim 1000 år; 1997; 1995 –1997. 
• Landsstyret for Kirkens SOS i Norge, 2001 – 2003 
• Leder i Vår Frue menighetsråd 1992 – 1995  
• Nidaros bispedømmes komitè for arbeid bl. psykisk utviklingshemmede, 2004 – 
• Det Norske Misjonsselsskaps generalforsamling i Trondheim juli 2005; leder av 

programkomiteèn, 2003 –2005 
• Byåsen prostistyre 2004 – 
• Styret, Stiftelsen Fjellseter kapell, leder, 2004 - 
• Leder av utredingskomitè; ” Nidaros Domkirkes indre liv” 2006 – 2007. 

Oppnevnt av Nidaros biskop 
• Komitè for planlegging og arr. av Prostekonferanse i Stavanger april 2008 for 

landets proster. Oppnevnt av KKD. 
 
Utgitte publikasjoner: 

• Medredaktør og medforfatter i Festskrift til biskop Kristen Kyrre Bremer  
( 1991): ”Kirke for morgendagen.”. Med artikkelen: ”Bispevisitasen – i går, i dag, i 
morgen.” 

 
Annet: 

• Tjeneste som stiftskap. ved Nidaros bispedømmekontor, bl.a. som Kristen Kyrre 
Bremers nærmeste medarbeider i 12 år 

• Medansvar for vigslingen av biskop Finn Wagle og signingen av kong Harald og 
dronning Sonja i 1991 

• Deltok sentralt i arbeidet med å få etablert Kirkens Bymisjons virksomhet i Vår 
Frue kirke, samt nyprofilere Vår Frue kirke som bykirke i Trondheim 

• Arbeidet særlig med barns og unges perspektiv i Nidaros domkirke, samt 
utviklingshemmedes plass i katedralen, foruten ansvar for å integrere det 
alminnelige lokale menighetsliv i nasjonalhelligdommen 

• Leder p.t. sammen med Byåsen prostistyre et nasjonalt forsøk (2004 – 2009) for 
nyorganisering i Den norske kirke, bl.a. forsøk med samordnet delt ledelse 

 



Svar fra Tor Singsaas på spørsmål stilt av Nidaros bispedømmeråd 
 

1. Hva vil du legge mest vekt på med tanke på å styrke bispedømmets menigheter 
som tros- og omsorgsfellesskap? 

 
Motto for Kirka i Nidaros er; - Sammen underveis. Dette sier noe grunnleggende om oss 
som mennesker og kristne; Vi hører sammen under vandringen mot målet. Og vår Skaper 
og Far, Frelser og Oppholder er alt med oss, også underveis. 
Gudstjenesten, samlingen om Ord og sakrament, er det bærende fellesskap i våre menigheter. 
Her skapes troen, og her legges grunnen for vårt omsorgsfellesskap, vårt diakonale ansvar. 
Jeg vil legge stor vekt på å få gjennomført den gudstjenestefornyelse som vi står foran i vår 
kirke. Den er nødvendig, ikke minst av hensyn til barn og unge. De tradisjonelle former må i 
større grad spille sammen med vår egen tids språk og ytringsformer. Samtidig må det sted, 
bygd/by/bydel, og den kirke/samlingssted hvor gudstjenesten feires, få sette sitt preg på 
gudstjenesten. Lekfolk, unge som eldre, må utfordres til å være med både i forberedelse og 
gjennomføring av gudstjenesten. 
Her ligger muligheten til å utvikle et gudstjenesteliv som også inkluderer pilegrimsmotivet 
som er særlig nærværende i Nidaros bispedømme. 
Trosopplæringsreformen er en gave til vår kirke. Tjeneste i et prosti hvor alle menighetene 
har et trosopplæringsprosjekt, forteller meg med all tydelighet hvor viktig og riktig denne 
reformen er. Vi har i utsikt at alle landets menigheter vil få del i dette. Men avgjørende blir, at 
vi får en trosopplæring tilpasset de lokale forhold. Den enkelte menighet må selv få bestemme 
hva som passer ut fra særpreg, tradisjon og kultur i grend, bygd og bydel. 
Kirka har store utfordringer med å nå barn og unge. Dette må prioriteres høyt. Her hører med 
lederutvikling av unge. 
Omsorgsfellesskapet, kirkens diakoni er et tjenende fellesskap, slik Jesus Kristus viste oss 
gjennom sitt liv. Han kom inn på jorden som en av de minste. Å etterleve dette er en av kirkas 
sine største utfordringer. 
Kirkens troverdighet er knyttet til at en tar ansvar for enkeltmennesker og skaperverk. 
I møte med de minste og svakeste blant oss kommer dette til syne. Jeg er opptatt av en god og 
naturlig inkludering av de utviklingshemmede i våre menigheter.   
Frivillighet og medarbeiderskap er særlig viktig i omsorgsfellesskapet. Vi vokser som 
kristne gjennom å få ansvar for hverandre i menighetsfellesskap og samfunn.  
Våre menigheter er ofte båret av en menighetskjerne. Det er viktig å ta godt hånd om denne 
på en klok og omsorgsfull måte. 
Vår framtid er uløselig knyttet til vår klodes sunnhet. Miljøkrisen og fattigdomsproblemet 
opptar oss. Omsorgen omfatter ansvar for skaperverket. Våre liv er vevd inn i jorden og 
all skapningens liv. Vi skal kjempe for vår jords framtid med fokus på miljø, forbruk og 
rettferd. 
Et bevisst positivt og inkluderende samarbeid med de andre kirkesamfunn og det 
økumeniske fellesskap hører og med i vårt kristne tros og omsorgsfellesskap. Dette må skje 
lokalt. En åpen og inkluderende forvaltning av Nidaros domkirke til beste for det økumeniske 
fellesskap er sentral.   
 

2. Hva vil du legge mest vekt på for å fremme kirkens rolle som verdibærer i 
samfunnet? 

• Arbeide kontinuerlig innad i kirka for å klargjøre våre sentrale verdier med tanke på å leve 
dem ut i kirke og samfunn. 

• Viktig å skape gode allianser i nærmiljø og samfunn som er bærere av verdier som vi ser 
er gode og byggende. 



• Samarbeid med barnehager og skoler. Viktig å finne varsomme og respektfulle 
samarbeidsformer med skolen innenfor KRL-faget. Gi rom for dialog. 

• Nidaros domkirke er en vesentlig faktor, fordi så mye av vår identitet er knyttet til denne 
gjennom vår historie og forankring i Olavsarven. Nidaros domkirke har en enorm 
symbolkraft i vårt folk. 

• Kirkens selvforståelse som sentral aktør innenfor Olavsfestdagene som kirke- og 
kulturfestival for Den norske kirke hører med til dette. 

• Gi sørsamisk kulturuttrykk og livsfølelse en permanent plass innenfor Nidaros domkirkes 
rom 

• Gi kunst og kultur plass i kirkene og menighetene ut fra lokale tradisjoner og særpreg. 
• Bevissthet om kirka i det offentlige rom, i møte med offentlige instanser og med media. 
• Pilegrimsarbeid og pilegrimsteologi med et økologisk perspektiv, under stadig utvikling 

knyttet til Nidaros domkirke og den enkelte menighet, er en viktig verdibærer. 
• Inkludering av innvandrere fra andre land i kirke og samfunn. 
• Dialog med andre religioner med tanke på å fremme respekt og forståelse for hverandres 

tro og kultur  
 

3..Hva vil du legge mest vekt på i ledelsen av prestetjenesten og i det samspillet som 
biskopen skal ha med prostene i dette arbeidet? 

Prostene er biskopens viktigste medarbeidere i det daglige, ved siden av de ansatte ved 
bispedømmekontoret. Biskopen må legge vekt på, og gi positiv støtte til prostens førstelinje-
funksjon. For den er meget avgjørende for en god personalforvaltning. Prostene må få 
mulighet til å øke sin kompetanse for å kunne utøve sin funksjon som  prestenes nærmeste 
arbeidsgivere.  
Jeg vil arbeide for å legge forholdene til rette for presten som menighetsprest i godt samspill 
med menighetsråd og frivillige, i arbeidet med gudstjenestene, de kirkelige handlinger, barn 
og unge, konfirmantene og de diakonale oppgaver. Den enkelte prest må bli gitt mulighet til å 
utvikle sin egen kompetanse knyttet til egne interesser og evner. 
Men det er og avgjørende at kateketer, diakoner og kantorer blir gitt en viktig plass, og 
omfattet av den samme omtanke, i dette medarbeiderskap. 
Stabsutvikling, lagarbeid og tverrfaglighet er sentrale momenter i en god personalforvaltning. 
Den enkelte ansatte og frivillige er kirka sin aller viktigste ressurs. 

 
4. Hvilke visjoner vil du ha og hvilke hovedutfordringer ser du for deg for Nidaros 

bispedømme - i den sammenheng også utfordringer knyttet til sørsamisk 
kirkeliv? 

Den norske kirke er uløselig knyttet til visjonen om at den er en bekjennende, misjonerende , 
tjenende og åpen folkekirke. 
Hovedutfordringen er å gi et sant bilde av Jesus Kristus i forkynnelse og etterfølgelse. 
Mitt kall som prest er å fortelle om Jesus Kristus som Frelser og Forsoner. Jorden ble 
fullstendig forandret da han kom. Han bar håpet inn på jorden for all skapningen, - om et evig 
liv sammen med Gud. På grunn av ham har jeg tillit til at det finnes en nådig Gud som har en 
dyp kjærlighet til sin skapning. Veien til Gud er åpen ved Jesus Kristus. 
Det har vært til stor berikelse for Nidaros bispedømme de senere år at det sørsamiske kirkeliv 
er blitt mer synlig gjennom arbeidet bl.a. til presten for sørsamer. Flere menigheter er 
utfordret til å gjøre sørsamisk kultur, tradisjoner og livsuttrykk mer nærværende og synlig i 
sitt menighetsfellesskap, bl.a. Nidaros domkirke. Vi har et ansvar for å utvikle dette videre.  
Alle medlemmer i Den norske kirke i Nidaros bispedømme må i sitt liv få møte Jesus Kristus, 
der vi er med vårt språk, kultur, identitet og tilhørighet. Han som tar bolig i mellom oss, - der 
vi er.   
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