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Inga Daae Forberg 
Ytterøy 

 
Presentasjon 
Prisvinneren er en allsidig og aktiv kvinne innenfor organisasjons- og 
menighetsarbeid i bispedømmet vårt, ikke minst i arbeidet blant barn 
og ungdom. Hun er 55 år og bergenser, men har bodd i Trøndelag i 
siden 1975, først i Bjugn og nå på Ytterøy. I sitt yrkesaktive liv er 
hun veterinær. Som innflytter har hun fått god innpass i bygda og 
har deltatt aktivt i ulike aktiviteter innen kirke- og samfunnsliv på 
øya. 
 
Hun har blant annet startet og drevet speiderarbeid, først i Bjugn, 
fra 1975-79 og siden på Ytterøy fra 1985. Ved siden av å være 
gruppeleder, har hun i perioder sittet både i kretsstyret og i 
landsstyret. Først og fremst har hun bidratt til at det lokale 
speiderarbeidet er blitt en integrert del av menighetens arbeid. 
 
Inga startet i 1982 tirsdagstreff for førskolebarn og har holdt på 
siden.  På denne måten har hun bidratt til en systematisk 
dåpsopplæring fra førskolealder og inn i skolealder. 
 
Inga er gift med Trygve Forberg. Han har vært med i 
menighetsrådet i 20 år, hvorav 16 år som leder. Inga har i alle disse 
årene stått bak og støttet sin mann, både praktisk og med kreative 
forslag. Selv har hun vært tekstleser i 10 år og kontaktperson for 
Kirkens Nødhjelps tilsvarende lenge. 
 



Juryens vurdering 
Jury har, blant tretten anbefalte kandidater, valgt å gi Nidarosen 
2003 til Inga Daae Forberg. Det er andre gang det deles ut en slik 
utmerkelse i Nidaros bispedømme.  
 
Juryen vil særlig fremheve: 

• Prisvinneren representerer et viktig barne- og  
ungdomsarbeid i bispedømmet vårt, nemlig speiderarbeidet. 
Som KFUK-Speider er hun et godt eksempel på en kvinne som 
ser sitt ansvar for hjem og samfunn. Hun har fostret fire barn 
og vært aktiv i yrkesliv, innenfor politikk, menighets-og 
organisasjonsliv i en årrekke. 

 
• Prisvinneren har vist utholdenhet og trofasthet ved å stå som 

speiderleder i bispedømmet i snart 30 år. Samtidig har hun 
også vist evne til å la andre slippe til. Satsning på ledertrening 
er et viktig kjennetegn ved speiderarbeidet generelt og Inga 
spesielt. Mange har fått mot og inspirasjon til å ta ansvar ut 
fra egne forutsetninger under Ingas trygge veiledning. Gjennom 
speiderarbeidet har mange barn og unge opplevd utfordrende 
friluftsliv og fellesskap preget av omsorg og vennskap. 

 
• Inga har en god evne til å forene lokalt, nasjonalt og globalt 

engasjement. Som KN kontakt og pådriver for fasteaksjonen 
gjennom 10 år, har hun vært en inspirator og et forbilde for 
andre når det gjelder sosialt engasjement også ut over det 
lokale. Hun har evne til å utfordre og få folk til å ta ansvar. 

 
• Inga har vært en brobygger i lokalsamfunnet og bidratt til 

samhandling og samarbeid på tvers av ulike skillelinjer. Hun er 
en hverdagskristen som blir respektert i alle leire. 

 



Nidaros bispedømmeråds hederspris, opprettet i 2002: 
 

Nidarosen 
 
Visjonen bak prisen 
* Vi er alle Guds medarbeidere, hellige og utvalgt, 1.Pet.2,9 
* Vi utfordres til å legge vinn på alt som fortjener ros, Fil. 4,8 
 
Formål 
Nidaros bispedømmeråd ønsker å løfte fram gode representanter for den 
allsidige virksomhet som skjer innenfor kirke og menighetsliv i Nidaros.  
Prisen har fått navnet Nidarosen, som et uttrykk for ros, heder og oppmuntring. 
Prisen er ikke først og framst tenkt som premiering av den beste og mest 
synlige prestasjon, men gir mulighet til å sette fokus på hverdagssliterne, de 
som ikke alltid synes så godt i kirkelandskapet. Nidaros bispedømmeråd ønsker 
gjennom prisen å stimulere til frivillig medarbeiderskap og til samarbeid mellom 
ansatte og frivillige. 
 
Kriterier 
Gjennom utdeling av Nidarosen ønsker Nidaros bispedømmeråd å sette fokus på 
/ gi honnør til personer eller grupper som ved nyskapende tiltak eller over tid 
har bidratt til å virkeliggjøre visjonen om kirken i Nidaros som en bekjennende, 
misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Prisen kan deles ut til menigheter / 
foreninger / grupper eller enkeltpersoner (ansatte og frivillige). 
 
Forslag på kandidater 
Prisen kan ikke søkes. Menigheter / foreninger / grupper og enkeltpersoner  
foreslår kandidater. Det foreligger et enkelt meldingsskjema som kan benyttes. 
Skjemaet kan fåes ved henvendelse til bispedømmekontoret.  
En jury på tre medlemmer, oppnevnt av Nidaros bispedømmeråd, vurderer  
kandidatene og velger ut prisvinner.  
 
Juryen 2002 - 05  
Direktør Peter Singstad, Trondheim, leder av juryen. 
Sokneprest Egil Moen, Levanger, medlem. 
Kirkeverge Hanna Sødal, Ørland, medlem. 
Sykepleier Johanne Aalbu, Berkåk, varamedlem. 

 
Kandidater til Nidarosen 2004 
Frist for å foreslå kandidater er 28.02.04. Ta gjerne kontakt med rådgiver 
Bente Elton Jacobsen, tlf. 73 53 91 27. E-post:bente.jacobsen@kirken.no 



 
 


