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N i d a r o s e n  
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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 frivil-

lig 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, tje-
nende 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 
Peter Singstad, Byåsen prosti, leder av juryen. 
Aslaug Vik, Sør-Innherad prosti, medlem. 
Ola Johannes Aadland, Orkdal prosti, medlem. 
Johanne Aalbu, Gauldal prosti, varamedlem. 

 

Kandidater til Nidarosen 2009 
Frist for å foreslå kandidater er 28.02.09.  



Nidarosen 2008 
 

  tildeles 
 

  Kirsten Pernille Øie 
Presentasjon 
Kirsten Pernille Øie er født 7.april 1943. Hun kommer fra Øysletta i Overhalla 
kommune. 
Hun har blant annet vært styrer på leirstedet Drageid i Vassbotna på Høylan-
det. I 9 år var hun misjonær i Kamerun, for NMS. Der jobbet hun som lærer for 
de norske barna. 
  
Kirsten Pernille Øie begynte å arbeide som diakon i Melhus 1.oktober 1998.  
Her er hun diakon i menighetene Flå, Horg, Hølonda og Melhus.  
I hver menighet er det et diakoniutvalg. I samarbeid med diakoniutvalgene og 
stab driver hun et omfattende diakonalt arbeid. Blant annet kan det nevnes treff 
på eldresenter og sykehjem, tilbud om drosjeskyss, besøk til jubilanter, busstur, 
diakoniens dag, forbønnsgudstjeneste, minnegudstjeneste, KN-aksjon, utdeling 
av matbilletter og sorggruppe.  
 

Juryens vurdering 
Juryen har valgt å gi Nidarosen 2008 til Kirsten Pernille Øie. Det er syvende 
gang det deles ut en slik utmerkelse i Nidaros bispedømme. Kirsten Pernille 
Øie ble foreslått til Nidarosen av Horg menighetsråd. Hun ble også foreslått i 
fjor, av Melhus menighet.  
 

Juryen vil særlig fremheve 
Kirsten Pernille Øie arbeider på en veldig forbildelig måte. Som diakon har pris-
vinneren vært suveren til å utløse stor frivillighet, til å rekruttere ulønna medar-
beidere og til å vise god merdarbeideromsorg. Til sammen har hun en ”stab” på 
ca 130 ulønna medarbeidere. Dette utløser 8 hele stillinger. Kirsten Pernille Øie 
er en god organisator. Hun er ryddig, samtidig som hun med stor hjertevarme 
og et lyttende øre tar godt vare på dem rundt seg. 
 
Vi ønsker henne og hennes medarbeidere Guds rike velsignelse  
i liv og tjeneste videre. 

 
Horg 21.september 2008  
Peter Singstad 
Leder av juryen  

Prisen er laget av Ingun Dahlin 


