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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 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,    
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. En jury vurderer kandidatene og velger ut  
prisvinner.  

 
Juryen 2014 - 2017 
Audhild Morken, Sør-Innherad prosti, juryleder 
Bertil Jønsson, Namdal prosti, medlem 
Endre Lorentzen, Strinda prosti, medlem 
Line Krutvik Saltbones, Orkdal prosti, varamedlem 

 

Kandidater til Nidarosen 2015 
Frist for å foreslå kandidater er 28.02.2015.  
www.kirken.no/nidaros  



  Nidarosen 2014 
  tildeles 

  Dagfrid Almklov 
Presentasjon 
Dagfrid Almklov, født i 1960, oppvokst på Sunnmøre. Dagfrid er gift med Arne 
og har tre voksne barn. Familien har vært avlastningshjem for et                   
multihandikappet barn i mange år. Dagfrid er utdannet sykepleier og jobber nå 
som nattevakt på ”Gartneriet” ved St Olavs hospital Universitetssykehuset i 
Trondheim.  
Dagfrid startet Hoeggen Mini– og barnegospel i 1994, da hennes barn var små. 
I år har koret, med Dagfrid som dirigent, 20-års jubileum! 
 
Koret har en målsetting om å la barna bli kjent med kirkerom, bibelhistorie og 
gudstjenesteliv. Barna skal få bli trygge på egen utfoldelse, sang, dans og    
gjerne også som medvirkende med andre oppgaver under gudstjenesten. 
Koret er en berikelse for menigheten på mange måter. De deltar på nesten alle 
familiegudstjenestene (1 gang pr måned) og andre arrangement. Hele menig-
heten setter stor pris på koret. Alle blir i godt humør av å se og høre dem.  
I løpet av de 20 årene koret har eksistert, har det vært mange barn innom, flere 
av disse har også blitt rekruttert til TenSing.     
 

Juryens vurdering 
Juryen har valgt å gi Nidarosen 2014 til Dagfrid Almklov. Det er trettende  
gangen det deles ut en slik utmerkelse i Nidaros bispedømme. Dagfrid Almklov 
ble foreslått til Nidarosen av Hoeggen menighetsråd. 
 
Juryen vil særlig fremheve 
Etter 20 år i trofast kontinuerlig frivillig tjeneste, er Dagfrid Almklov fortsatt    
dirigent i Hoeggen Mini– og barnegospel. Å lede et barnekor i så mange år    
krever både stor innsats og mye tålmodighet. Det er tydelig at Dagfrid ser     
verdien av dette arbeidet, både for hvert enkelt barn, men også for menigheten 
som helhet. Hoeggen Mini– og barnegospel er en viktig del av menighetens 
arbeid og når ut til både barn, unge og familier i området. Juryen vil også frem-
heve Dagfrids bevissthet om hvilken ballast barna skal få med seg og hvor  
vesentlig det er at barna får være med  å lage og prege gudstjenesten.   
Juryen håper Nidarosen kan være med å inspirere til videre tjeneste. Vi ønsker 
Dagfrid Almklov Guds rike velsignelse i liv og tjeneste. 
 
Nidaros 29.april 2014 
Audhild Morken, leder av juryen  

Prisen er laget av Ingun Dahlin 


