Kari var prest for folket på gata i 15 år:

– De har gjort
meg klokere
Biskop Kari Veiteberg (58) har sett Oslo
nedenfra. – Når jeg har tvilt og lurt på
meningen med det hele, og så snakket med
folk på gata, har jeg ofte fått tro av den
andre, ikke motsatt.
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– Jeg er heldig som har fått
være prest på gata. Der møtte
jeg et mangfold av mennesker,
også mange som har ei sterk
tro. Den er kanskje det siste du
kan ta fra et menneske, sier
Kari, som er biskop i Oslo på
andre året.
– Når jeg har tvilt og lurt på
meningen med det hele, og så
snakket med folk på gata, har
mange formidlet en avhengighet av Gud og en tillit til at
det gode finnes. Ofte er det jeg
som får tro av den andre, ikke
motsatt.
De siste halvannet årene har
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vært blant Karis travleste, med
en bratt læringskurve. Det har
vært mye å sette seg inn i, ikke
minst er det krevende å forstå
hvordan et bispedømme er
organisert. Dessuten skal hele
mangfoldet av mennesker i
Oslo, Asker og Bærum kjenne at
de har en biskop.
God tid til å oppholde seg
i Oslos gater har hun slett ikke
lenger.
– Men jeg prøver å møte
gatefolket akkurat på samme
måte som jeg møter andre
mennesker, gjerne med et smil
og småprat.

NATTGUDSTJENESTE
Hun har vært gateprest i Bergen
og bymisjonsprest i to perioder
i Oslo. Da Kari for fire år siden
kom tilbake til Oslo, var bybildet
preget av mange nigerianske
sexarbeidere. Kirkens Bymisjon
spurte hva de ønsket seg, og
svaret var «en kafé, en prest og
gudstjeneste med tilbedelse».

Over tjue netter syklet Kari til
kafeen Møtestedet i Tollbodgata.
Klokka kvart på to begynte hun
å synge, og det viste seg at
jentene kunne mange av
sangene. Ofte ble det flerstemt.
Kari hadde trykket opp en tekst
fra Bibelen. Den leste de høyt
sammen. «Hvis dere vil, kan
dere bli velsignet,» sa Kari. Alle

«Mens jeg syklet hjem og la meg
under ei varm dyne, gikk de ut
og solgte sex.»
Om arbeidet blant Oslos prostituerte

stilte seg framfor henne for å få
korstegn på panne og hender. Så
ba de sammen. Deretter skrev
de bønnene sine på lapper og
tente lys.
På forhånd hadde Kari fått
beskjed av kolleger om ikke å
stille spørsmål som «hvordan
har du det».
– Jentene ville ha et frirom.
Vi drakk te og spiste popkorn.
Ved inngangen lå det kondomer.
Mens jeg syklet hjem og la meg
under ei varm dyne, gikk de ut
og solgte sex. Nå vet jeg ikke
hvor de er. Jeg tenker ofte på
dem. Håper de synger litt.

Mange av oss knytter ting
som kjønnssykdommer og skam
til utøvere av «verdens eldste
yrke». Hvor henter Kari kjærligheten fra?
– Det er et godt spørsmål. De
ba jo om å få en prest. Jeg
opplevde å møte kristne
medsøstre med ei inderlig tro,
som jeg ønsket å bekrefte.
Kanskje tilbedelsen vi opplevde
sammen, kunne bringe håp, gi
dem mot og styrke, sier Kari.

MED HENNES BLIKK
Et kvinne Kari møtte som
bymisjonsprest, forandret

LIKEVERD: – Vi er alle
først og fremst
mennesker, det gjelder
også et menneske som
ruser seg, sier biskop
Kari Veiteberg.

SNØFATTIG PÅSKE: Tre
år gamle Kari spurte
pappa om å få renne på
kjelke i påska.

henne. Judith, som Kari velger å
kalle henne, ønsket egentlig ikke
å leve.
– Vi gikk på teater og sang
sammen. Jeg har fire tykke
notatbøker som Judith har

skrevet. Masse bilder av henne.
En periode var jeg vergen
hennes. Og jeg har begravd
Judiths hund. Da hun døde for
noen år siden, sørget jeg. Fortsatt tenker jeg ofte på henne.
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KAN KUNSTEN: Kari Veiteberg har tatt doktorgrad på «kunsten å framføre gudstjeneste».
For henne er det grunnleggende å snakke om
Gud og mennesker så folk forstår.

Hun fikk en helt spesiell plass
i hjertet til Kari.
– Judith delte livet sitt med
meg. Og hjalp meg til å se
verden litt med hennes blikk.
Derfor er jeg ikke den samme
etter å ha vandret med henne.
Hun gjorde meg klokere.
– Når man er blitt utsatt for
vold. Når man har fått utallige
dører i fleisen. Når man er en
sak som det blir gjort vedtak på
hele tida. Flytter inn og ut av
ulike institusjoner. Da er man
i verden på en litt annen måte
enn vi som er uten disse erfaringene.
Er det plass til meg? Er jeg
ønsket? For slike mennesker blir
dette naturlige spørsmål.
– Jeg har fått lov til å bli kjent
med så mange som kjenner på
utenforskap, på ulike måter.
Enten de mangler fast bosted,
selger sex eller ruser seg.
Dermed tror jeg at jeg har
utviklet evnen til å se
mennesker som mennesker,
først og fremst.
Kari kan også bli rasende hvis
hun oppfatter at noen blir
tråkket på. Hun fornemmer det
raskt om folk ikke blir sett som

de personene de er, og når noe
blir uverdig. Da protesterer hun.
Å gå i tog for fred og
menneskerettigheter er naturlig
for biskopen.

PÅSKEFRI:
Kari, Rolv og
barna er vant
til å feire
påske både
på fjellet og
i byen.

VENN PÅ JOBB
Men det er viktig å være redelig
på at rollene er klare. Forholdet
mellom henne og dem på gata
er ikke likeverdig. Skjorta signaliserer at hun er prest eller
biskop. Kari er på jobb, hun
åpner for samtaler i tillit, og hun
har taushetsplikt.
– Og så tar jeg ikke alltid telefonen når den ringer på
kveldstid. I hvert fall ikke etter
at jeg fikk veiledning om grensesetting.
I kirka arbeides mye med å
forebygge utbrenthet. Hvor
begynner privatlivet? Orker du
å avvise folk som vil bli venner
på Facebook? Er det vennskap å
ha en venn der?
– Når jeg snakker om vennskap på jobb, handler det om at
jeg har et yrke der jeg kan vise
nysgjerrighet i møte med
mennesker. Vi kunne sitte og
drømme sammen. Eller snakke
om det som er tungt, om skyld,

synd, skam, håp, tilgivelse og
mening.
Som biskop sørger Kari for at
medarbeiderne hennes prioriterer tid til sånt. For ifølge
henne er dette en av kirkas
sentrale oppgaver.
– Så kan vi lete fram områder
der vi har mulighet til å være
sammen på likefot. Da gjør vi
sånt som venner pleier, spiller
kanskje kort, snakker og spiser
sammen rundt et bord.

DU ER HELT OK
Hennes viktigste oppgave er å
formidle at alle mennesker er
skapt i Guds bilde, med samme
verdi og verdighet. Dette tror
hun Jesus ville vise. Derfor
valgte han å være så mye

sammen med kvinner og barn.
Og syke mennesker, de som ble
sett på som urene.
Når vi blir født, vet ingen
hvilket yrke vi kommer til å ha.
Eller hva vi kommer til å bli
utsatt for senere i livet.
– Jeg har et positivt menneskesyn. Ingen er vonde, men vi
kan gjøre vonde handlinger. Det
perspektivet er livsnødvendig
for å tro at det er mulig å slutte
med å gjøre ondt.
Hun tror vi alle har et sterkt
behov for å få vite at vi har en
verdi, ikke på grunn av prestasjoner, men fordi vi lever.
– Der tenker jeg at det ikke er
forskjell på folk. Det kommer
ikke an på hvilken inntekt du
har. Eller hvor du bor. Hvis
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VERDSATT: Da Kari var blitt
biskop, sa mennesker hun
hadde møtt på gata og i
fengsel: «Vi synes det er så
fint at du er vår biskop.»
– Det er litt stas, sier hun.

kirka skal si noe, må det være at
«du er helt ok, det holder».
Kari Veiteberg er privilegert.
Hun har alltid hatt god selvtillit,
vært ressurssterk og opplevd
mening med livet. Hun er eneste
norske biskop med doktorgrad.
Og første kvinnelige biskop i
Oslo. I barndomshjemmet lærte
hun at tro og liv går hånd
i hånd, og alle mennesker
fortjener respekt.

PÅSKEEGG OG MARSIPAN
Påska for to år siden opplevde
Kari noe hun blir ekstra glad av
å tenke tilbake på. Kirkens
Bymisjon serverer gratis frokost
i Tøyenkirken noen dager i uka.
– Jeg kjøpte tusjer og isoporegg og delte ut. Menn og
kvinner fra rumensk ortodoks
tradisjon, mange av dem tiggere
på gata, dekorerte de mest fargerike og forseggjorte eggene jeg
noen gang har sett. Det var
fantastisk å oppleve.
Et annet påskeminne som
Kari gleder seg over, fører henne
til tidlig barndom på Stord. Der

vokste hun opp med lærerforeldre og tre søstre.
– Den påska jeg var tre år,
hadde vi ikke snø. Jeg ville ake
på kjelke. Da satte pappa den ut
på gresset utenfor huset vårt og
tok bilde. Det er et av de fineste
påskebildene av meg. Jeg ser så
fornøyd ut!
Smaken av Solo og marsipan
er det første Kari husker fra
påske.
– Så langt jeg kan minnes
tilbake lette vi tidlig påskemorgen i stua etter påskeegg fylt
med godteri.
Den tradisjonen har Kari tatt
med til sin egen familie. Selv om
de to voksne barna har flyttet ut,
gjemmer fortsatt Kari eller
mannen Rolv påskeegg i stua
natt til påskemorgen. Tidlig om
søndagen leter den andre etter
egget med marsipan og sjokolade. Og det koser biskop Kari
seg med i senga før gudstjenesten.
Yndlingssalmen hennes i
påska er «Deg være ære, Herre
over dødens makt!» Den runger

«Som gateprest har jeg fått treffe
både sultne og folk i fengsel. De har
gitt meg hellige gudsmøter.»
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alltid i kirkerommet første
påskedag. To dager tidligere, på
langfredag, deltar hun i
korsvandring i Oslos gater.
Dagen før det, på skjærtorsdag,
spiser Kari og familien lam og
nybakt brød. Da starter gjerne
bypåska for familien.
De bor på Sørenga ved Oslofjorden og har slekt med hytter
på fjellet.
– Påske for meg er også
snøklokker. Det er mulighet til å
få fregner. Og å spise Kvikk
Lunsj, forteller Kari, som også er
glad i å gå på det hun kaller
«bortoverski».
– Jeg liker ikke sånne
«nedoverski», sier hun og ler
godt.

HELLIGE GUDSMØTER
I NRKs portrett i Dagsrevyen,
etter en snau uke som biskop,
uttalte Kari Veiteberg: «Jeg
klarer ikke å la være med å være
prest på gata, for jeg finner ikke
Gud på annen måte. Og for meg
er Gud viktig.»
– Gatefolket har en barsk
hverdag, og jeg har ofte hørt
noen rope; «nå må du jammen
vise deg, Gud, vis barmhjertighet med meg!»
Følgende, som Jesus
formidlet, har festet seg ekstra i

BYFROKOST: For to år siden
hadde Kari sin siste påske som
bymisjonsprest. Gjestene på
Byfrokost dekorerte egg som
påskemorgen prydet Bymisjonssenteret i Tøyenkirken.

Kari: «Det dere gjorde mot en av
disse mine minste, gjorde dere
mot meg. Jeg var i fengsel, og
dere besøkte meg. Jeg var sulten,
og dere ga meg mat.»
– Når jeg er sammen med et
annet menneske, er jeg også i
berøring med Gud. Som gateprest har jeg fått treffe både
sultne og folk i fengsel. De har
gitt meg hellige gudsmøter.

