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Utdeling av 

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 fremst tenkt som premiering av den beste og mest synlige pre-
stasjon, men gir mulighet til å sette fokus på hverdagssliterne, de som ikke alltid sy-
nes så godt i kirkelandskapet. Nidaros bispedømmeråd ønsker gjennom prisen å sti-

mulere til frivillig medarbeiderskap og til samarbeid mellom ansatte og frivillige. 
 
Kriterier 
Gjennom utdeling av Nidarosen ønsker Nidaros bispedømmeråd å sette fokus på å 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, tje-
nende 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. En jury på tre medlemmer vurderer kandidatene og velger ut  
prisvinner.  

 
Juryen 2006 - 2009 
Peter Singstad, Byåsen prosti, leder av juryen. 
Aslaug Vik, Sør-Innherad prosti, medlem. 
Ola Johannes Aadland, Orkdal prosti, medlem. 
Johanne Aalbu, Gauldal prosti, varamedlem. 

 

Kandidater til Nidarosen 2010 
Frist for å foreslå kandidater er 28.02.2010.  
www.kirken.no/nidaros  



  Nidarosen 2009 
  tildeles 

  Kari S. Bøckman 
Presentasjon 
Kari S. Bøckman er født 16.mai 1931. Hun er utdannet fysioterapeut og jobbet 
blant annet på Regionssykehuset i Trøndelag. 
Kari og hennes mann Peter W. Bøckman flyttet til Trondheim på 1970-tallet og 
bosatte seg i området som i dag er Berg menighet. Berg kirkeforening var  
pådriveren for at Berg arbeidskirke ble planlagt, finansiert og bygget i to bygge-
trinn. Ekteparet var svært engasjert i dette arbeidet og Peter W. Bøckman ledet 
arbeidet med kirkens 2.byggetrinn. Etter en formidabel lokal innsats sto kirken 
ferdig i 1982 og fikk nytt klokketårn i 1991. Etter å ha vært en del av Vår Frue 
menighet og Strinda menighet, ble Berg menighet i 1995 et eget sokn med eget 
menighetsråd. Kari S. Bøckman har i sin tid i menigheten gjort en uvurderlig 
frivillig innsats. Det kan nevnes:  

 Leder for Vår Frue menighetsråd, da Berg arbeidskirke var tilknyttet der 

 Leder av Berg kirkeforening fra 1997 til dags dato og ledet arbeidet med 
å skaffe til veie 1,5 mill til nytt orgel i 2004 

 Leder for Strinda og Berg Diakoniutvalg i flere år 

 Medlem i Berg menighetsråd, redaktør for menighetsbladet ”Kirken & Vi”, 
sortering og utdeling av menighetsbladet, drivkraft bak julemessene i 
Berg kirke, aktiv i klokkertjenesten, sentral ”husmor– og vaktmesterrolle”.  

 

Juryens vurdering 
Juryen har valgt å gi Nidarosen 2009 til Kari S. Bøckman. Det er åttende gang 
det deles ut en slik utmerkelse i Nidaros bispedømme. Kari S. Bøckman ble 
foreslått til Nidarosen av Berg menighetsråd, sokneprest i Strinda menighet, 
sokneprest i Berg menighet og prost i Strinda prosti. Hun har også blitt foreslått 
tidligere, da sammen med sin mann Peter W. Bøckman.  
 

Juryen vil særlig fremheve 
Kari S. Bøckman har gjennom en årrekke imponert med sitt pågangsmot,  
arbeidskapasitet og handlingsevne. I løpet av årene har det vært mange tak, 
men hennes optimisme og utholdenhet har gitt resultater. Kari S. Bøckman har 
vært og er til stor velsignelse for menighetene og de menneskene hun har 
rundt seg. Hennes frivillige innsats og dugnadsånd er svært forbilledlig og  
inspirerer andre til å gjøre en tjeneste.   
Vi ønsker henne Guds rike velsignelse i liv og videre tjeneste. 
 
Trondheim 23.april 2009 
Peter Singstad, leder av juryen  Prisen er laget av Ingun Dahlin 


