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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, misjone-
rende, 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. En jury på tre medlemmer vurderer kandidatene og velger ut  
prisvinner.  

 
Juryen 2010 - 2013 
Audhild Morken, Sør-Innherad prosti, juryleder 
Håkon Grotnes, Heimdal prosti 
Bertil Jønsson, Namdal prost 
Karin Søraunet, Nærøy prosti 
. 

 

Kandidater til Nidarosen 2012 
Frist for å foreslå kandidater er 29.02.2012.  
www.kirken.no/nidaros  



  Nidarosen 2011 
  tildeles 

  Inger Helene og Svein Olav Sørlie 
 

Presentasjon 
Inger Helene (født 1941) og Svein Olav (født 1940) kom flyttende til  

Tydal i godt voksen alder, og engasjerte seg straks i kirkelivet i bygda.  

På forskjellige måter har de tatt ansvar, vært pådrivere og vist trofast-

het i menighetens liv. De deltar jevnlig som kirkeverter og kirketjenere 

ved gudstjenester og åpen kirke. De har stått på for et godt pilegrims-
opplegg gjennom Tydal som guider og tilretteleggelse på forskjellige må-

ter.  

Svein har fått med seg andre og ledet store dugnadsprosjekter, så som 

utvidelsen av kirkegården på Aune, nytt uthus og utskifting av gjerdet 

rundt kirkegården. Inger har spesielt vært en god medhjelper for  

menighetens konfirmasjonsopplegg.  
Enten det er behov for tekstleser i gudstjenesten, vask av kirken eller 

guiding for turister er Inger og Svein behjelpelig. 

 

Juyens vurdering: 
Juryen for Nidarosen har valgt å dele ut den tiende prisen til Inger og 

Svein Sørlie. Det er en stor glede å gi utmerkelsen for første gang til et 

ektepar. Inger og Svein Sørlie har på en forbilledlig måte stått sammen 

om tjenesten, til glede og inspirasjon for hele menigheten. 
 

Juryen vil særlig fremheve: 

Svein har gjennom en årrekke imponert med sitt pågangsmot, arbeids-

kapasitet og handlingsevne. Hans enestående evne til å motivere og 

inkludere andre i dugnadsarbeid er forbilledlig. 

Med sin hjelpsomhet og omsorg for andre viser Inger en åpen kirke 
hvor alle er velkommen.  

Ekteparet Sørlie er til stor velsignelse for Tydal menighet. De er også et 

stort forbilde for hele Nidaros, og fortjener denne hedersprisen på vegne 

av hele bispedømmet 

 
Vi ønsker Inger og Svein Sørlie Guds rike velsignelse  

i liv og videre tjeneste. 
 
 
Trondheim 5. mai 2011 
Audhild Morken, leder av juryen  

Prisen er laget av Ingun Dahlin 


