
 



Nidaros bispedømmeråds hederspris, opprettet i 2002: 

Nidarosen 
 

Visjonen bak prisen 

1. Pet 2,9: Vi er alle Guds medarbeidere, hellig og utvalgt 

Fil 4,8: Vi utfordres til å legge vinn på alt som fortjener ros 

 

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 avgjør årets prisvinner. 

 

Juryen 2018-2021 

 Margit Sødal, Orkdal prosti, juryleder 

 Gunn Ågot Leite, Namdal prosti, medlem 

 Erling With Aasgård, Strinda, Heimdal og Byåsen prosti, medlem 

 Mette Goa Hugdal, Gauldal prosti, varamedlem 

 

Kandidater til Nidarosen 2019 

Frist for å foreslå kandidater er 31.03.2019 

www.kirken.no/nidaros 

  

http://www.kirken.no/nidaros


 

 
 

Nidarosen 2018 

tildeles 

Erik Tofte 



Presentasjon 

Erik Tofte er født i 1942, på gården Tuftan i Melhus. Erik tok over slektsgården og 

drev den sammen med sin kone Anne Sofie. De har tre gjenlevende barn og sju 

barnebarn, og er nå kårfolk på gården. Erik Tofte har viet sitt liv til familien og 

slektsgården, og har satt sitt engasjerte preg på lokalt organisasjons- og 

menighetsliv. Erik har i en årrekke vært aktiv i bl.a Bondelaget, Grunneierlaget, Nei til 

EU, Senterpartiet, Melhus kommunestyre, idrettslaget Yregutten (som løypekjører), 

Melhus menighetsråd og Melhus historielag. I tillegg er han god til å ta vare på 

enkeltmennesker. Han har gjennom mange år hatt utallige telefonsamtaler, og er 

rask til å stikke innom på besøk hos sambygdingene. Han beskrives som humørfylt, 

omsorgsfull, engasjert, kunnskapsrik og nærværende. 

Juryens vurdering 

Det er 17. gangen det deles ut en slik utmerkelse i Nidaros bispedømme. Juryen 

mottok 12 gode forslag til kandidater. Erik Tofte ble foreslått av Melhus 

menighetsråd. Juryen har valgt å gi Nidarosen 2018 til Erik Tofte. 

Juryen vil særlig fremheve 

Erik Tofte er en god representant for den allsidige virksomhet som skjer innen kirke 

og menighetsliv i Nidaros. Han stiller sine talenter til disposisjon og er en ressurs i 

lokalsamfunnet han er en del av.  

Jyryen vil særlig fremheve hans store engasjement for lokalhistorie og kirkehistorie. 

Erik har med sin lokalkunnskap pekt på kirkas åndelige og kulturelle betydning for 

bygda, og han er en pådriver og inspirator for dugnad i og rundt kirka. Erik sitt 

foredrag «700 års kirkehistorie på 7 minutter» skapte både engasjement og innsikt 

hos tilhørerne. 

Juryen vil også fremheve hans betydelige engasjement og innsats for nytt kirkeorgel i 

Melhus kirke. I 2008 takket Erik ja til å sitte i «Orgelkomitéen». Komitéen skulle 

samle inn 1 mill. kr., og være en faggruppe i byggeprosessen. Erik satt som leder for 

denne komitéen i flere år. Han viste stort engasjement og brukte frimodig sine evner 

og nettverkt i prosessen. Da innsamlingsarbeidet lå i dvale en tid, bidro Erik med sin 

tydelige, standhaftige og forsonende karakter, og var en viktig bidragsyter for at 

prosessen kunne fortsette. I 2015 økte garantisummen fra menighetsrådet til 1,3 mill. 

kr, og Erik takket nok en gang ja til å lede innsamlingen. Ved hjelp av Eriks kreative 

evner, vinnende vesen og iherdig innsats skjøt arbeidet fart.  

Byggingen av det nye orgelet tok til på nyåret 2017. Dette ble et stort og fysisk 

krevende arbeid, og Erik stilte opp med traktor og arbeidslag. Erik var også pådriver 

og inspirator og fikk med seg mange andre frivillige. Juryen takker for enestående 

innsats, engasjement og ressursbruk og håper Nidarosen kan være med å inspirere 

til videre tjeneste.  

Vi ønsker Erik Tofte Guds rike velsignelse i liv og tjeneste.




