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Presentasjon av vinneren: 

 

Arnhild Brustad er innfødt verdaling fra Mela. Har mann og to voksne barn. Arnhild har hatt sin 

arbeidsdag på Ligningskontoret fram til hun ble mor, og siden vært hjemme- arbeidende. Hun har 

alltid hatt et stort engasjement innen frivillig tjeneste. Hun er svært historieinteressert, med 8 år som 

redaktør i Årbok for Verdal historielag, og   ellers som medlem i laget. Familien er aktiv i 

orienteringsløping, og Arnhild har støttet mye opp om det.   

Arnhild Brustad har i over 25 år vært aktiv i det frivillige apparatet som holder    Stiklestad kirke åpen 

om sommeren. Arnhild har både vært frivillig medarbeider og leder av dette arbeidet.  

Hun organiserer og administrerer arbeidet på en utmerket måte. Hennes evne til å organisere og vise 

omsorg for over 40 frivillige, å lage statistikk for arbeidet og kirke-besøkene, og å holde orden på 

økonomien er eksepsjonell. Kontinuiteten i 25 år har gitt henne en kompetanse og trygghet Stiklestad 

menighet og komiteen for Åpen kirke setter stor pris på.   

Åpen kirke er et verdifullt gratis tilbud. Hvert år besøker rundt 8000 turister Stiklestad kirke. At det er 

et godt og åpent tilbud i Stiklestad kirke hver sommer, er av stor lokal og regional  betydning, om ikke 

både nasjonal og internasjonal. Olav den hellige er en økumenisk helgen og hans betydning er 

vanskelig å overdrive. Turister og pilegrimer kommer fra hele verden for å besøke kirken og området 

der Olav II Haraldsson falt.  

Juryens vurdering:  

Det er 20. gangen det deles ut en slik utmerkelse i Nidaros bispedømme. Juryen mot-tok 15  gode 

forslag til kandidater. Prisvinneren ble foreslått av Stiklestad menighets-råd. Juryen har valgt å gi 

Nidarosen 2020 til Arnhild Brustad.  

Juryen vil særlig fremheve:  

 Juryen vil gjerne trekke frem Arnhild Brustads trofaste innsats for Åpen kirke i over 25 år. Det 

var færre kirker den gang, enn i dag som kunne tilby Åpen kirke. Det er tydelig at Åpen kirke 

er et tiltak stadig flere setter pris på. I Stiklestad kirke er det årlig over 8000 mennesker som 

benytter seg av Åpen kirke. Det er et betydelig antall.   

 Det er ønskelig med mange Åpne kirker i Nidaros. Det er forbilledlig hvordan prisvin-nerens 

innsats har stimulert over 40 andre frivillige medarbeidere i dette arbeidet. I løpet av en 

sommer er det mange dugnadstimer som skal fordeles og frivillige som skal tas hånd om.   

 Stiklestad er et viktig sted. I tiden frem mot 2030 vil det være vesentlig å bekrefte  Stiklestads 

historie og betydning, i fortid og fremtid. Å gi prisen til Arnhild og Åpen  kirke i Stiklestad 

kirke, vil forhåpentligvis inspirere til videre innsats for å invitere inn tusenvis av mennesker i 

årene som kommer.   

Juryen takker for enestående innsats, engasjement og trofasthet og håper Nidarosen kan være til 

inspirasjon og velsignelse. Vi ønsker Arnhild Brustad Guds rike velsignelse i liv og tjeneste.  

 


