
Portrettet: Georg Müller 
Jeg legger merke til hvordan Rotarys grunnprinsipp og motto Service above self og Rotarys 

aktiviteter går hånd i hånd med min kirkes ”idegrunnlag”, sier vår alltid smilende og vennlige 

katolske biskop i Trondheim. Blant Rotary-medlemmene opplever han stor åpenhet i 

livssynsspørsmål. For noen år siden gjennomlevde han harde angrep og negativ avisskriving 

som skapte angst for presse og journalister og for å gå ut blant folk Da opplevde han god 

støtte og omsorg fra Rotary og gode råd fra enkeltmedlemmer. Dette, sammen med 50-

årsintervjuet i UkeAdressa i 2001, ble et positivt vendepunkt for han. 

Den tyskfødte biskopen  ble ”sendt” til Norge av sitt ordenssamfunn i 1981 som kapellan i St. 

Olav menighet i Trondheim. Han ble utnevnt til biskop i Trondheim (Trøndelag og Møre og 

Romsdal) av pave Johannes Paul II i 1997. Han følte seg nok litt bortkommet og ”i eksil” i et 

fremmed land langt borte fra familien den første tida i Trondheim. Det ble til at han søkte 

kontakt med de mange flyktninger som kom til Norge kring 1980. Og siden har han hjulpet 

mange av dem til å finne seg til rette her og nå fram hos myndigheter og hjelpeapparat. Vi må 

huske på, sier han, at innvandrerne står svakt, de er kommet til et fremmed land, kjenner ikke 

vår kultur og vårt samfunns spilleregler, oppfatter ikke så lett det som blir skrevet og sagt og 

blir møtt med mistru hos mange. Dette er ikke så lett å innse for innfødte nordmenn. 

Et høydepunkt i Georgs liv var pavebesøket i Trondheim i 1989, da han hadde ansvar for 

forberedelse og gjennomføring. Paven kom til et, for ham, noe ukjent protestantisk samfunn 

og hadde behov for gode råd og hjelp til å skrive preken. Denne rollen og nærkontakten var 

spennende og gjorde et sterkt inntrykk på Georg. Pavebesøket ble også et gjennombrudd for 

og grunnlag for et godt samarbeid med statskirka ved biskopene Bremer og Wagle. På 

verdensbasis skjer det en fortløpende diskusjon og tilnærming i trusspørsmål mellom Den 

katolske kirke og Det lutherske verdensforbund. ”Men det er et langt lerret å bleike”. 

 Det pastorale arbeidet og sjelesorg preger hverdagen til biskopen, men han er sterkt engasjert 

i tre byggeprosjekter, nemlig Tautra Mariakloster, Birgittasenteret på Tiller og nye St. Olav 

kirke på Kalvskinnet. Vår katolske biskop besøker så ofte som mulig heimlandet for å holde 

kontakt og be om støtte til prosjektene i Midt-Norge. Nylig kom han tilbake med en gave fra 

en tysk rotaryklubb på 300 Euro til vårt Rørosmartna-prosjekt. 
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