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Nidarosen 2002 
tildeles 

Reidar Halgunset 
Fannrem 

 
 
Presentasjon 
Prisvinneren er en sprek 75 åring som hvert år bestiger en del 
fjelltopper på ski. Sitt yrkesaktive liv har han tilbrakt som lærer.  
 
Men ved siden av arbeidet har han alltid deltatt aktivt i frivillig 
arbeid både i kirka, på bedehuset og i misjonen. Han har blant annet 
trofast drevet med  gutteklubb i over 40 år. 
 
Reidar har hatt et utrettelig engasjement for Bakksetra, gården i 
Orkdal som Det norske Misjonsselskap (NMS) fikk testamentert i 
1973. Reidar var primus motor i utbygginga av gården til leirsted. 
Utrolig mange dugnadstimer er nedlagt av ham. I over 20 år var han 
sjef. Nå har han overlatt ledelsen til yngre folk. Samtidig tok han ei 
ny utfordring. Sammen med kona si, Kari, ble han sjef for et nytt 
lysestøperi på Bakksetra. Det er det første lysestøperi i landet som 
baserer seg på innsamlede lysestumper. Reidar har bygd om stua i 
styrerboligen på Bakksetra, reist til Danmark på kurs, og står nå som 
produksjonsleder. Alt foregår på dugnad og all inntekt går til 
misjonsarbeid i NMS. 
 
Det er mye mer som kan sies om Reidar Halgunset. Han har sittet i 
menighetsrådet, vært aktiv med i dugnadsarbeid i menigheten, hatt 
medansvar for faste ukentlige bønnemøter og er en trofast 
kirkegjenger.  



Juryens vurdering 
En enstemmig jury har, blant syv anbefalte kandidater, valgt å gi 
Nidarosen 2002 til Reidar Halgunset. Det er første gang det deles ut 
en utmerkelse i Nidaros bispedømme.  
 
Juryen vil særlig fremheve: 
 
* Prisvinneren er en god representant for den gruppen av 

frivillige medarbeidere som arbeider i det stille. Han er ikke av 
de som høres og synes mest, men det vises godt etter han der 
han har holdt på. 

 
* Prisvinneren har vist utholdenhet og trofasthet ved å stå i 

samme tjeneste over lang tid. 40 år som leder av gutteklubben 
Lysglimt, er ett av mange eksempler på dette. Som mannlig 
leder i et kristent barnearbeid, er han et eksempel til 
etterfølgelse for andre menn. 

 
* Prisvinneren forener trofasthet over tid med evne til nyskaping. 

Har er ikke bare en som får nye ideer, men har også evne til å 
gjennomføre dem i praksis. 

 
* Prisvinneren er et godt forbilde når det gjelder dugnadsånd og 

vilje til å gi av sin fritid til beste for fellesskapet. 
 
* Prisvinneren forener på en naturlig måte et engasjement både 

for kirke og bedehus, for indremisjon og ytremisjon. 



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 framst 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 
/ 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. Det foreligger et enkelt meldingsskjema som kan benyttes. 
Skjemaet kan fåes ved henvendelse til bispedømmekontoret.  
En jury på tre medlemmer, oppnevnt av Nidaros bispedømmeråd, vurderer  
kandidatene og velger ut prisvinner.  
 
Juryen 2002 - 05  
Direktør Peter Singstad, Trondheim, leder av juryen. 
Sokneprest Egil Moen, Levanger, medlem. 
Kirkeverge Hanna Sødal, Ørland, medlem. 

 
Kandidater til Nidarosen 2003 
Frist for å foreslå kandidater er 28.02.03. Ta gjerne kontakt med rådgiver 
Bente Elton Jacobsen, tlf. 73 53 91 27. E-post:bente.jacobsen@kirken.no 
 


