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Nidaros Bispedømmeråd 



Nidarosen 2006 
tildeles 

Magne Bjørkøy 
Heimdal menighet, Trondheim 

Presentasjon 
Prisvinneren er foreslått av Heimdal menighetsråd, hvor han oppleves 
som en stor støttespiller og inspirator. Han er 72 år og kommer fra 
Bjørkøya i Hemne, der han vokste opp i en stor søskenflokk. 
 
Allerede om ung lærer i Sandøy var han klokker og søndagsskole-
lærer. Senere kom han til Lønset der han også var lærer, klokker og 
med i menighetsrådet og gjorde en innsats som det ble lagt merke 
til, og som betydde mye for lokalmiljøet. 
 
Han ble kalt til lærer, og ble raskt også tilsatt som rektor ved 
Bakketun Folkehøgskole i Verdal, hvor han utmerket seg som en 
markant person, som fikk stor betydning for kollegiet og elevene. 
 
I 1978 ble han kalt til rektor for den nystartede Kristen 
Videregående Skole i Trøndelag, der han fikk være med å forme 
skolen og skape et miljø både for lærere og elever. 
 
I Nidaros Bispedømmeråd var han medlem i to perioder på 70-tallet. 
 
I Heimdal menighet har han i flere år vært ulønnet diakonvikar, hvor 
han er med og driver Åpen Kirke. Hans musikkglede har bidratt til å 
løfte gudstjenesten gjennom forsangergruppa som han leder. Han er 
også aktiv medarbeider i menighetsbladet. 
 
Han har et stort misjonsengasjement og har vært med i kretsstyret 
både i NMS og i Santalmisjonen, har vært ansatt i Misjonsalliansen i 
4 år på Taiwan og er for tiden med i SMM i Nidaros og er en av 
drivkreftene i en misjonsforening i Heimdal. 
 



Juryens vurdering 
Juryen har, blant nitten anbefalte kandidater, valgt å gi Nidarosen 
2006 til Magne Bjørkøy. Det er femte gang det deles ut en slik 
utmerkelse i Nidaros bispedømme.  
 
Juryen vil særlig fremheve: 
 
Prisvinneren representerer en stor gruppe av trofaste 
menighetsrådsmedlemmer i Nidaros.  Magne Bjørkøy har vært 
medlem av menighetsrådet alle steder han har bodd, til sammen i 
over 30 år. I tillegg til de stedene som allerede er nevnt, både i 
Stiklestad, i flere perioder, i Strinda og nå i Heimdal i sin 4.periode, 
de to siste som leder. 
 
Prisvinneren har vist utholdenhet ved å stå i samme tjenesten i en 
årrekke. Samtidig har han vist evne til nyskaping ved å bidra til å dra 
i gang nye prosjekter i menigheten. Åpen, kirke, forsangerkor og 
kirkekor er eksempel på dette.  
 
Juryen vil også fremheve hans unike evne til å skape 
medarbeiderskap, ikke minst omkring gudstjenesten.  En av Magnes 
store kvaliteter, er evnen til å være støttespiller og dra andre med 
seg. Hans positive holdning og evne til å se muligheter, er unik. I 
tillegg bidrar han gjerne selv til å få gjennomført ideene i samarbeid 
med andre. Han gir andre mot til å se sin plass i sammenhengen. 
 
Prisvinneren gjør en stor frivillig diakonal tjeneste i menigheten. Han 
ser utfordringer og går inn i dem. Hans evne til å skape en god 
atmosfære, fremheves av forslagstillerne.  
 
Juryen mener at prisvinneren er et godt eksempel for andre når det 
gjelder å virkeliggjøre alle deler av visjonen om kirken i Nidaros som 
en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. 
 
 



 
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 
/ 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. 
En jury på tre medlemmer vurderer kandidatene og velger ut prisvinner.  
 
Juryen 2006 - 2009 
Direktør Peter Singstad, Trondheim, leder av juryen. 
Pensjonist Aslaug Vik, Verdal, medlem. 
Organist Ola Johannes Aadland, Hitra,  medlem. 
Sykepleier Johanne Aalbu, Berkåk, varamedlem. 

 
Kandidater til Nidarosen 2007 
Frist for å foreslå kandidater er 28.02.07. Ta gjerne kontakt med rådgiver 
Bente Elton Jacobsen, tlf. 73 53 91 27. E-post:bente.jacobsen@kirken.no 
 


