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Nidaros Bispedømmeråd 



Nidarosen 2007 
tildeles 

Bergljot Lein  

Verdal 

 
Presentasjon 

Prisvinneren er en svært aktiv pensjonist på 84 år. Hun er kjent for 

sitt medmenneskelige sinnelag og betegnes som en omsorgsperson, 

som tar ansvar både i familie, menighet og lokalsamfunn. 

 

Bergljot Lein har tatt ansvar innen familien: 

- Hun vokste opp i en familie på seks barn på småbruket Kirkeråa 

i Volhaugen 

- Hun måtte tidlig lære seg å ta ansvar hjemme fordi moren led 

av leddgikt og satt lenge i rullestol 

- Da svigerinnen, og senere broren, døde fra datteren på fire år,  

flyttet hun hjem og tok seg av familien 

 

Bergljot Lein tar ansvar der hun ser mennesker trenger henne: 

- Hjelper til ved familiære merkedager i nærmiljøet. 

- Gir spesiell støtte ved dødsfall og andre tunge anledninger 

- Pasientvenn ved to helseinstitusjoner 

- Sjåfør og følgetjeneste for eldre og uføre 

- Frivillig ”hjemmehjelper” og ”ulønnet diakon” 

 

Bergljot Lein har tatt ansvar i menighetsråd og organisasjonsliv 

- Fem perioder i Siklestad sokneråd 

- Fortsatt medlem i Diakoniutvalget 

- Medlem av Hvite Bånd, Blå Kors og Det Norske Totalavholdslag 

- Ivrig misjonskvinne som står på for verve folk til foreninger 

som trues med nedleggelse. Aktiv medlem i Det Norske 

Misjonsselskap og Den norske Samemisjon 

- Søndagskolemedhjelper i en årrekke 



Juryens vurdering 

 

Juryen har, blant femten anbefalte kandidater, valgt å gi Nidarosen 

2007 til Bergljot Lein. Det er sjette gang det deles ut en slik 

utmerkelse i Nidaros bispedømme og det er 2.gang Stiklestad 

sokneråd fremmer dette forslaget. 

 

Juryen vil særlig fremheve: 

 

Prisvinneren representerer en stor gruppe av hverdagsslitere, de 

som ikke alltid synes så godt i kirkelandskapet, men som viser stor 

utholdenhet og trofasthet i tjenesten for sine medmennesker. 

 

Som bygdas ulønnede diakon, har prisvinneren i en årrekke, gjort en 

stor frivillig tjeneste både for familie, nærmiljø og menighet. 

 

Juryen gir sin tilslutning til forslagstillernes sluttkommentar: 

 

”Bergljot Lein vil være en meget verdig mottager av Nidarosen. Hun 

er en person som har gjort en livsinnsats på mange områder og for 

mange. Det ville derfor glede mange om hun fikk den – og være til 

sjokkerende stor forundring og overraskelse for henne selv om hun 

skulle få den”. 

 

 

 

 

Stiklestad 2.september 2007  

 

 

Peter Singstad 
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 

/ 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 2008 

Frist for å foreslå kandidater er 28.02.08.  

 
 

 



 

 


