
Nidaros bispedømmeråd 

Ranem kirke 
22.oktober 2017 

 

N i d a r o s e n  
 

2 0 17 

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 2018 
Frist for å foreslå kandidater er 31.03.2018.  
www.kirken.no/nidaros  

  Nidarosen 2017 
  tildeles 

  Irja Lipsonen-Foss og Øyvind Foss 
Presentasjon 
Irja Lipsonen-Foss og Øyvind Foss møttes i Sverige i 1967. Etter en tid i Oslo, 
kom de til Høylandet i 1971. Senere bosatte de seg på Øyvinds hjemsted i 
Overhalla. Irja er utdannet teolog og kateket. I Namdalen har hun jobbet som 
kateket og prest. Øyvind har hovedfag i kristendom og lærerskole, samt andre 
fag på universitetsnivå. I Namdalen har han jobbet som lærer, misjonssekretær 
for NMS (Det norske misjonsselskap) og prestevikar. I hele sin tid i Namdalen 
har de vært viktige personer i lokalsamfunnet. De har vært aktive nettverksbyg-
gere og har hatt stort engasjement i menighetsliv og samfunnsliv. 
 

Juryens vurdering 
Det er 16. gangen det deles ut en slik utmerkelse i Nidaros bispedømme.     
Juryen mottok 20 gode forslag til kandidater. Av disse hadde årets prisvinnere 
til sammen 8 ulike forslagstillere. Juryen har valgt å gi Nidarosen 2017 til Irja 
Lipsonen-Foss og Øyvind Foss.  
 

Juryen vil særlig fremheve 
Irja Lipsonen-Foss og Øyvind Foss er gode representanter for den allsidige 
virksomhet som skjer innenfor kirke og menighetsliv i Nidaros. De stiller sine 
talenter til disposisjon og er viktige medarbeidere. 
Irja har jobbet for kirken i Namdal i til sammen 46 år. Ca 20 år som kateket og 
26 år som prest, siste tiden som pensjonist. I tider med vakanser og behov for 
prest har Irja stilt opp. I løpet av årene har hun jobbet i flere menigheter og hun 
har også vært prostiprest. Irja har vært prest over et stort geografisk område og 
har betydd mye for mange. Hun har et stort engasjement som inspirerer både 
frivillige og ansatte.  
Øyvind har jobbet som lærer og misjonssekretær for NMS. Etter at han ble pen-
sjonist har han fungert som prestevikar i Namdal prosti. Øyvind har skrevet fle-
re hefter med instruksjon av bibelpantomime. Øyvind har vært en viktig støtte-
spiller for Irja i hennes tjeneste som kateket og prest.  
Irja og Øyvind formidler glede over evangeliet og viser stor omsorg for mennes-
ker de møter. De har begge stor evne til å skape tillit og nærvær. De er gjest-
frie, rause og gode nettverksbyggere i lokalmiljøet. Både grendekaffe, teater-
gruppe og korarbeid kan nevnes. De er fortsatt gjerne med i nye prosjekter og 
stiller opp når det er behov. Juryen takker for enestående innsats og håper Ni-
darosen kan være med å inspirere til videre tjeneste. Vi ønsker Irja Lipsonen-
Foss og Øyvind Foss Guds rike velsignelse i liv og tjeneste. 
Audhild Morken, leder av juryen  

Prisen er laget av Ingun Dahlin 
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