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  Tildeles 

 
  Øivind Tore Berg 

 
 

Presentasjon 
 

Øivind Tore Berg, født i Tromsø 1954, har utdannelse fra Musikkonservatoriet i Tromsø og 
Lærerskolen i Trondheim. Han har arbeidet som menighetssekretær i Elverhøy menighet, 
lærer på lærerskolen i Tromsø, på båtbyggeri i Trondheim, lærer på Øytun folkehøgskole og 
Bakketun folkehøgskole. Øivind har hatt ulike verv, blant annet som leder i Levanger 
menighetsråd 2005-2009. Han har ledet tre ulike kor i Alta, vært vikarierende dirigent for 
Levanger kantori, ledet ulike prosjektkor og kor Fokus. Øivind har laget ulike musikalske 
produksjoner, musikaler, verk for bass, baryton og orgel. Han har gitt ut innspilling av egne 
sanger og er en av stifterne av den kristne musikkfestivalen «KRISMUS». Han har holdt 
sang- og musikk-kurs for kor. Gjennom hele sitt voksne liv har Øivind vært engasjert i frivillig 
arbeid. Fra tiden i Levanger kan det nevnes at han har stått i bresjen for samarbeidsprosjekt 
mellom lokale kunstnere og Levanger menighet. Han har forberedt, installert og er en av flere 
som styrer videokanonene i Levanger kirke. Han har vært med i gudstjenesteutvalget, har 
arbeidet med lyden i Levanger kirke, stått i bresjen for det årlige felleskirkelige arrangementet 
«Alle menigheter synger julen inn», er forsanger og solosanger i gudstjenester, arrangert 
salmekvelder og vært musikalsk leder i flere store musikkgudstjenester og bibelforestillingen 
«Nåde».  

 

Juryens vurdering 
 

Juryen har valgt å gi Nidarosen 2016 til Øivind Tore Berg. Det er femtende  gangen det deles 
ut en slik utmerkelse i Nidaros bispedømme. Forslagstilleren er Levanger menighet.  

 

Juryen vil særlig fremheve 
 

Øivind Tore Berg er en fremragende representant for frivilligheten i Den norske kirke. Han 
stiller alle sine talenter til disposisjon og er en viktig medarbeider i Levanger menighet. Øivind 
har et dypt engasjement og en bred kompetanse.  Han ser behov og muligheter, tar initiativ 
og gjennomfører. Helt siden Øivind og familien kom til Levanger, har han gjort en betydelig 
frivillig innsats. Juryen vil trekke frem forslagstillerens begrunnelse: Hans trofasthet, hans 
mangfoldighet og hans tillit i det økumeniske fellesskapet i det mangfoldige kirkelandskapet i 
Levanger. Juryen takker for enestående innsats og håper Nidarosen kan være med å 
inspirere til videre tjeneste. Vi ønsker Øivind Tore Berg Guds rike velsignelse i liv og tjeneste. 
  
 
 
 
 
Nidaros bispedømmekontor 2. mai 2016,  
Audhild Morken, leder av juryen  

 



 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 2017 
Frist for å foreslå kandidater er 31.03.2017.  
www.kirken.no/nidaros  
  
  



 


