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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 pre-
stasjon, men gir mulighet til å sette fokus på hverdagssliterne, de som ikke alltid sy-
nes så godt i kirkelandskapet. Nidaros bispedømmeråd ønsker gjennom prisen å sti-

mulere til frivillig medarbeiderskap og til samarbeid mellom ansatte og frivillige. 
 
Kriterier 
Gjennom utdeling av Nidarosen ønsker Nidaros bispedømmeråd å sette fokus på å 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. En jury på tre medlemmer vurderer kandidatene og velger ut  
prisvinner.  

 
Juryen 2010 - 2013 
Audhild Morken, Sør-Innherad prosti, juryleder 
Håkon Grotnes, Heimdal prosti, medlem 
Bertil Jønsson, Namdal prost, medlem. 
Karin Søraunet, Nærøy prosti, medlem. 

 

Kandidater til Nidarosen 2013 
Frist for å foreslå kandidater er 28.02.2013.  
www.kirken.no/nidaros  



  Nidarosen 2012 
  tildeles 

  Gunn Anita Sundlisæter 
Presentasjon 
Gunn Anita Sundlisæter er født i 1974. Hun er fra Støren, men har bodd i me-
nigheten siden hun var lærerstudent på Rotvoll midt på 1990-tallet. Gunn Anita 
er gift med Munan Elgseter. Begge har vært med i Charlottenlund menighets-
råd, De har tre barn. 
I studietiden var Gunn Anita Sundlisæter leder i konfirmantarbeidet og var på 
mange konfirmantleirer. Da hun begynte å arbeide som lærer ved Charlotten-
lund ungdomsskole, og senere Markaplassen Ungdomsskole, tok hun på seg 
flere frivillige oppgaver i menighetens arbeid blant barn og unge. For ca ti år 
siden overtok hun ansvaret for Søndagsskolen og bygget etterhvert opp en 
gruppe med ledere.  
Gunn Anita Sundlisæter har i flere år vært med å arrangere 4-års- og 6-
årsklubb. Hun er med og utvikler lokal trosopplæringsplan og tiltak for ulike al-
dersgrupper. Hun var pådriver for at menigheten skulle arrangere Tårnagent-
helg for 8-åringene, for første gang vinteren 2011. Hun er fortsatt viktig medar-
beider for Tårnagentene og vil være med når menigheten i desember for første 
gang skal ha Lys Våken for 11-åringene. 
 

Juryens vurdering 
Juryen har valgt å gi Nidarosen 2012 til Gunn Anita Sundlisæter. Det er ellevte 
gangen det deles ut en slik utmerkelse i Nidaros bispedømme. Gunn Anita 
Sundlisæter ble foreslått til Nidarosen av Charlottenlund menighet. 
 
Juryen vil særlig fremheve 
Gunn Anita Sundlisæter motiverer og inspirerer til frivillig engasjement. Hun har 
et stort engasjement for barn og unge og har stor glede av å se at barn og unge 
tar del i menighetens arbeid. Hennes engasjement smitter! Gunn Anita Sundli-
sæter har evnen til å se hva som kan gjøres med små ressurser og hun har stor 
gjennomføringsevne. Hun samarbeider godt med både ansatte og frivillige 
medarbeidere. Og det er tydelig at barn og unge trives sammen med henne!  
Gunn Anita har vært og er til stor velsignelse for menighetene og de mennes-
kene hun har rundt seg. Hennes frivillige innsats er svært forbilledlig og inspire-
rer andre til å gjøre en tjeneste.   
Vi ønsker Gunn Anita og hennes familie Guds rike velsignelse i liv og tjeneste. 
 
Trondheim 2. oktober 2012 
Audhild Morken, leder av juryen  

Prisen er laget av Ingun Dahlin 


