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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 vurderer kandidatene og velger ut  
prisvinner.  

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

 

Kandidater til Nidarosen 2014 
Frist for å foreslå kandidater er 31.03.2014.  
www.kirken.no/nidaros  



  Nidarosen 2013 
  tildeles 

  Aage Stoen 
Presentasjon 
Aage Stoen, 55 år, er menighetssekretær i Rissa.  Aage ble ansatt 1.januar 
1979 for  å jobbe spesielt med barn og unge. Gjennom sitt arbeid (og utallige 
timer med frivillig innsats) bidrar han sterkt til å styrke samarbeidet mellom fri-
villige, ansatte og kommunen. Gjennom årene som menighetssekretær har 
Aage startet opp/drever/vært engasjert i blant annet: barnelag i Rissa, Hassel-
vika, Fevåg og Hermstad, Noas Ark på Stadsbygd,, søndagsskoler i Skaugda-
len og på Bergmyran, gutteklubber på Bergmyran, Stadsbygda. Kvithyllan, Lei-
ra og Modalen, KRIK med nattcafé for ungdom, ungdomsklubber i Rissa, Has-
selvika of Stadsbygda, Stjørna fritidsklubb, koret Soul Children og ungdomsko-
ret Kefas, unge-voksneklubb i Rissa samt Rissa kantori. Han har i tillegg deltatt 
i det meste av det som foregår i kirka, vi nevner blant annet som andaktshol-
der, som konfirmantlærer, som datakyndig og som medliturg. 
 
 

Juryens vurdering 
Juryen har valgt å gi Nidarosen 2013 til Aage Stoen. Det er tolvte gangen det 
deles ut en slik utmerkelse i Nidaros bispedømme. Aage Stoen ble foreslått til 
Nidarosen av hele fem uforslagsstillere; Stadsbygd menighetsråd, Sør-Stjørna 
menighetsråd, Hasselvika menighetsråd, Rissa menighetsråd og Rissa kirkeli-
ge fellesråd 
 
Juryen vil særlig fremheve 
Aage Stoen har arbeidet som menighetssekretær i Rissa i godt over 30 år. Aa-
ge har et stort engasjement og stor tro på ungdomsaktivitet, og har jobbet tro-
fast med barn og unge både via kirkens egne aktiviteter og i samarbeid med 
skoler og barnehager. Aage er en ekte hverdagshelt. Som ung ble Aage skadet 
i en trafikkulykke. Skadene medførte en stor grad av redusert funksjonsevne. 
Gjennom hele sitt yrkesaktive liv har Aage valgt å se mulighetene framfor be-
grensningene.  
Vi ønsker Aage Stoen Guds rike velsignelse i liv og tjeneste. 
 
Nidaros 28.april 2013 
Audhild Morken, leder av juryen  

Prisen er laget av Ingun Dahlin 


