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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   
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 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,    
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 vurderer kandidatene og avgjør årets  
prisvinner.  

 
Juryen 2014 - 2017 
Audhild Morken, Sør-Innherad prosti, juryleder 
Bertil Jønsson, Namdal prosti, medlem 
Endre Lorentzen, Strinda prosti, medlem 
Line Krutvik Saltbones, Orkdal prosti, varamedlem 

 

Kandidater til Nidarosen 2016 
Frist for å foreslå kandidater er 31.03.2016.  
www.kirken.no/nidaros  



  Nidarosen 2015 
  tildeles 

  Vigdis Kutschera 
Presentasjon 
Vigdis Kutschera, født i 1945, utdannet sykepleier. Opprinnelig fra Arendal, 
men har bodd i Nærøy siden 1974. Helt siden Vigdis og familien kom til Nærøy 
har hun gjort en betydelig innsats i Kolvereid og Nærøy. Hun har innehatt 
mange ulike funksjoner, både som ansatt og frivillig. 
Da barna var små var hun leder i både Søndagsskolen og Tirsdagsklubben. 
Hun har i en årrekke sittet i menighetsråd og i kirkelig fellesråd, flere år som 
leder. Etter at hun ble pensjonist har hun i perioder med vakanse steppet inn 
som fungerende kirkeverge i Kolvereid kommune. I 2009, 2011 og i år har hun 
en betydelig oppgave i å legge til rette og gjennomføre kirkevalget. Vigdis har 
vært sentral aktør i å arrangere både LysVåken og Tårnagentene for barn, og 
hun er med i opplegget for konfirmantene. Senest i vinter var hun med på    
konfirmanthelg. I en årrekke har hun vært frivillig klokker, kirkevert og tatt     
ansvar for kirkekaffe i forbindelse med gudstjenester og andre arrangement. 
Hun er også aktivt med i Sanitetsforeninga, er flyktingguide og ordner transport 
for eldre til frivillighetssentralen. 
 

Juryens vurdering 
Juryen har valgt å gi Nidarosen 2015 til Vigdis Kutschera. Det er fjortende  
gangen det deles ut en slik utmerkelse i Nidaros bispedømme.   
Det er tredje året Vigdis Kutschera har blitt foreslått til Nidarosen.  
Forslagstillere er Kolvereid menighetsråd og Nærøy menighetsråd. 
 
Juryen vil særlig fremheve 
Helt siden Vigdis og familien kom til Nærøy har hun gjort en betydelig frivillig 
innsats i Kolvereid og Nærøy. Alle oppgavene hun tar på seg, er utført på en 
god og ansvarsfull måte, med godt humør og stor trofasthet. Ingen oppgave er 
for liten, og også de store oppgavene gjør hun  med glans. Juryen vil trekke 
frem forslagstillernes ønske om å hedre henne som medmenneske,  hennes 
omtanke, klokskap og arbeidskapasitet – i årtider. Juryen takker for enestående 
innsats og håper Nidarosen kan være med å inspirere til videre tjeneste. Vi 
ønsker Vigdis Kutschera Guds rike velsignelse i liv og tjeneste. 
 
Nidaros 25.mars 2015 
Audhild Morken, leder av juryen  

Prisen er laget av Ingun Dahlin 


