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Storsamling
for styrere
Begeistret fyr
tar farvel

TRIPP TRAPP-klubben
er 10 år!

LEDER

Ja til kristne barnehager!
Det var moro å stå foran 150 barnehagestyrere midt
i januar og oppleve deres engasjement og iver etter
å drive gode barnehager. Årets styrerkonferanse
var mangfoldig både når det gjelder program og
deltagere. Her var styrere fra mange ulike menighetsog organisasjonsbarnehager.

«Vi vil gjøre vårt for at gode
barnehager blir enda bedre!»

for dem som driver slike barnehager.
Vi vet også at dagens finansieringsordning i
stor grad favoriserer større barnehager. Fra mange
kommuner meldes det at de store kommersielle
aktørene får sin rettmessige del av potten, mens mindre
barnehager har vanskeligheter med å få utbetalt den
offentlige støtte de har krav på. Her burde staten gitt
tydeligere føringer overfor kommunene slik at mindre
barnehager med en og to avdelinger ikke blir tapere i
framtiden.

Innholdsfokus

Sats på menighetsbarnehager

Etter flere års satsing på barnehageutbygging og
plass til alle, settes nå fokus på kvalitet og innhold i
barnehagen. IKO har vært opptatt av dette i lang
tid. Rammeplanen for barnehager har klare mål for
virksomheten, bl.a. innenfor fagområdet etikk, religion
og filosofi. Det er vår oppgave å bidra til at målene kan
nås både i offentlige og private barnehager. Revisjon
av materiell, videreutvikling av kurs og økt veiledning
er våre ambisjoner for de neste årene. Vi vil gjøre vårt
for at gode barnehager blir enda bedre!
Politikere fra ulike partier og i forskjellige regjeringer
tar stadig til orde for et mangfoldig barnehagetilbud.
Alle er enige om at mangfold og variasjon er bra!
Det oppleves da som et paradoks at regler og
tildelingsbestemmelser gjør det stadig vanskeligere å
etablere eller drive private livssynsbarnehager. Fra 2011
skal det særskilte barnehagetilskuddet fra staten inngå
i kommunens rammetilskudd og det blir i større grad
opp til den enkelte kommune om de vil støtte private
barnehager. Dette skaper uforutsigbarhet og utrygghet

Barnehageutbygging har vært et politisk satsingsområde. Det samme gjelder trosopplæringsreformen.
Jeg har noen ganger lurt på hvorfor så få menigheter
har valgt å kombinere disse to reformene. En satsing
på menighetsbarnehager vil være å slå to fluer i
en smekk. Flere barnehager bidrar til å oppfylle
målet om full barnehagedekning og et mangfoldig
barnehagetilbud. Samtidig vil menighetsbarnehager
kunne gi trosopplæring til en stor bredde, slik målet
er i trosopplæringsreformen. Her er det mange som
ikke har kjent sin besøkelsestid, men det er ikke for
sent. Utfordringen er hermed gitt til menighetsråd og
fellesråd rundt omkring i landet. Våg å tenke nytt og
kreativt både om barnehager
og trosopplæring!

Eigil Morvik
Direktør IKO

- Kirkelig pedagogisk senter
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KIRKETRAPP |

Trosopplæring. KirkeTrapps tilbud skaper bro mellom kirken og hjemmet. FOTO: ROBERT HOLAND

Nytt KirkeTrapp
Nå lanseres et enklere, bedre og mer oversiktlig
KirkeTrapp som skal skape bro mellom kirkene og
hjemmene i menighetene.
Tekst Lena Skattum
Konseptet «KirkeTrapp» ble lansert
i 2008. Målet var å gjøre det enklere
og billigere for menighetene å finne
bøker og produkter som de kan gi til
barna i menigheten, både grupper
og årskull. Nå har IKO evaluert
KirkeTrapp etter ett års virksomhet,
og gjort noen endringer.

Enklere
– Vi mener at vi har laget et enklere,
bedre og mer oversiktlig tilbud.
Prisene er også satt ytterligere
ned. Ny presentasjon i brosjyre og
på nett lanseres i februar måned,
sier Kåre Stige, markedssjef i IKOForlaget.
Han forteller at enkelte oppfattet
KirkeTrapp som en bokklubb, noe
han presiserer at det ikke er. – Dette
er et tilrettelagt tilbud om kjøp av

trosopplæringsmateriell til utdeling,
sier Stige.

Kvalitetsprodukter
KirkeTrapp tilbyr nå ett hovedprodukt i hver aldersgruppe.
Dette skal være innholdsrike
kvalitetsprodukter med fokus
på bønn, bibelfortellinger og
kjennskap til det som skjer i kirken.
Hovedproduktene finnes som
regel både på bokmål og nynorsk.
I tillegg til hovedproduktet tilbys
tre alternative produkter i hver
aldersgruppe. Alt tilbys til en lav
pris.
– Vi ønsker at KirkeTrapp skal
være et hjelpemiddel for foreldrene
til å skape rom i hverdagen der
de, sammen med barna, kan
lese og snakke om kristen tro.

KIRKETRAPP
• KirkeTrapp retter seg mot menigheter
og forsamlinger som ønsker å gi en
gave til barna. Mange menigheter gir
nå bøker og musikk med aftenbønner
og bibelstoff, særlig til gruppen
null til seks år. KirkeTrapp gir et
alderstilpasset og lavt priset tilbud helt
opp til 12 år. Kravet er at det bestilles
minst 10 eksemplar av hver tittel.

For bestilling:
• www.iko-forlaget.no/kirketrapp
• ordre@iko.no
• Tlf: 22 59 53 40

KirkeTrapp er også en mulighet til
å presentere Dåpsklubben TRIPP
TRAPP. Informasjonsbrosjyre for
TRIPP TRAPP kan deles ut sammen
med bøkene, sier Kåre Stige.
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| KONFERANSE

Storsamling for styrere
Barna i Kamilla barnehage i nærheten av Gardermoen, åpnet torsdag 15. januar
konferansen for styrere i menighets- og organisasjonsbarnehager.
Tekst og foto Lena Skattum
Lena Skattum | Foto Ola Nordmann
– Er dere klare? spør dirigenten.
– Ja, skikkelig klare er vi, roper
barna – og så setter de i gang.
De kommer inn på verset litt
ulikt, men når de først er i gang
er innlevelsen og engasjementet
i sangen upåklagelig. Her synges
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både «Minstemann», «Når det
stormer», «Min båt er så liten» og
«Den prektig kledde sommerfugl».
Noen av barna vil ha en klem av
dirigenten midt i opptredenen –
og de får det.
Barna får åpne den to dager

lange konferansen, men det er
styrerne i barnehagene som blir
sittende igjen i salen når barna
har sunget ferdig og har gått. På
programmet er tema som: «Full
barnehagedekning og behovet
for å drive markedsføring av

Styrere. Kari Laumdal, Lillian Fjelde og Beth Erfjord synes det er viktig å reflektere over
hvordan man formidler tro til barn.

barnehagen og dens egenart»,
«Formidling av gudsbilder verbalt
og estetisk», «Styrers rolle og
forholdet mellom personalomsorg
og egenomsorg» og «Visjoner og
profilering av barnehagen».

«Jeg mener det
er viktig å ha en
konferanse som
dette.»
Møteplass
– Det er flott å møte så mange
styrere fra andre kristne barnehager
i Norge, sier Lillian Fjelde fra
Frøyland Barnehage på Kvernaland.
Hun samtaler med Beth Erfjord, fra
Fredheim barnehage i Stavanger.
Barnehagene er eid av NLM.
Sammen med rundt 150 styrere fra
andre kristne barnehager i Norge
har de kommet til Gardermoen
på konferanse. De to synes det
er fint at så mange deler visjonen
om å fortelle barn om Gud.
– Jeg mener det er viktig å ha en
konferanse som dette for å løfte
frem barnehagene – og det er flott å

sette fokus på hvordan vi formidler
tro til barn, mener Beth.

Gudsbilder
Samtalen mellom Lillian og Beth
foregår i en pause under Torborg
Aalen Leenders foredrag om å
gi barn gudsbilder som holder
– når livet er godt og når livet er
vanskelig.
Kari Laumdal er styrer i
Den norske kirkes barnehage,
Hjerterommet, i Porsgrunn. Hun
kommer inn fra siden og kaster
seg på Lillian og Beths samtale.
De tre snakker om hvordan
mange trenger å få en påminnelse
om hvordan sanger og tekster
formidler gudsbilder som ikke
nødvendigvis er sunne. – Vi bærer
med oss en kultur – og synger
ofte barnesanger uten å tenke
så mye på innholdet. Det er bra å
få reflektert over dette, sier Beth.
Kari er enig – men understreker
at man ikke må falle i den grøften
at ingen sanger kan synges.

Tøff tid
Konferansen på Gardermoen, som
har fått tittelen «Vi satser videre!»,
holdes i en tøff tid for mange private
barnehager. Flere har blitt lagt ned

Mange. Over 150 styrere var samlet på
konferansen på Gardermoen.

den siste tiden.
– Er det vanskelig å være styrer i
en kristen barnehage i dag?
– Det kan bli vanskelig å
drive barnehage dersom de
private barnehagene ikke får de
økonomiske støtteordningene fra
staten som de får i dag, sier Beth. –
Men per i dag går det bra, og det at
vi er kristne barnehager gir oss en
flott mulighet til å profilere oss, sier
Lillian. – Ja, og de foreldrene som
på forhånd kan være skeptiske til
at vi er en kristen barnehage, blir
ofte svært positivt overrasket over
barnehagen og veldig fornøyd
med profilen vår, sier Beth.

KONFERANSEN
• Målet med styrerkonferansen er å
samle alle styrere i barnehager drevet
av Den norske kirke (Dnk), kristne
organisasjoner og kirkesamfunn, til
inspirasjon og faglig fornyelse.
• Det er andre gang det arrangeres en
slik konferanse i Norge.
• Arrangører er: IKOs Barnehagekontor,
Norsk Luthersk Misjonssamband,
Normisjon, Indremisjonsforbundet,
Frelsesarmeen og Den Evangelisk
Lutherske Frikirke.
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YMSE
fra forlag og senter

Nye formålsparagrafer
Rett før jul vedtok et enstemmig Storting nye
formålsparagrafer for barnehage og opplæring.
Dermed er sluttstrek satt for en prosess som startet
høsten 2005 med regjeringspartienes ønske om å
gjennomgå den kristne formålsparagrafen. Etter at
det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget la fram sin
innstilling våren 2007, har det foregått et langt og
krevende politisk arbeid. Stortinget endte opp med
formålsparagrafer som på viktige områder skiller seg
fra Bostadutvalgets konsensusforslag. Resultatet er mye
nærmere primærforslaget fra et mindretall, hvor Erling
Birkedal fra IKO var en viktig premissleverandør.
De nye formålsparagrafene fastholder foreldreretten som et viktig utgangspunkt både for skole og
barnehage. Virksomhet skal forstsatt skje i samarbeid
og forståelse med hjemmet, noe som gjør foreldrenes
ansvar tydelig.
Stortinget har dessuten klart å ha to tanker i hodet
samtidig: Formålsparagrafene tar både høyde for
kristendommens særstilling, samtidig som de gir rom
for andre religioner og livssyn. Formålsparagrafene
fastslår at både skole og barnehage skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv
og tradisjon. Paragrafene speiler dermed den nye
verdiparagrafen i grunnloven (Værdigrundlaget
forbliver vor kristne og humanistiske Arv). Deretter
nevnes fellesverdiene og hvordan disse kommer til
uttrykk i andre religioner og livssyn. Dette understreker
at skole og barnehage skal vise respekt for den enkelte
elevs overbevisning. Formålsparagrafene tydeliggjør
at skolen både bygger på et bestemt verdigrunnlag og
samtidig skal sikre at alle elevers livssyn blir respektert
og tatt på alvor i skolen.

Formålsparagrafene. Tar elevenes livssyn på alvor.

Fagdag med barnas tro i sentrum
I trosopplæringsarbeidet settes barnet i sentrum,
men hva betyr det i praksis?
10. mars innbyr IKO til fagdag/Prismet-seminar med
temaene «Trosopplæring i hjemmet» og «Barnet i
gudstjenesten».
Sted: IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Oslo
Pris: 150 kroner for hel dag • 75 kroner for halv dag
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ILLUSTRASJONSFOTO

Fagdag

Medvirkende er:
• Sturla Sagberg (DMMH)
• Cecilie Holdø (IKO)
• Sindre Eide (Kirkerådet)
• Elisabeth Tveito Johnsen (TF)
• Rune Øystese (NLA)
For mer info og påmelding, se www.iko.no
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I 2009 på IKO

Ny faglig leder ved IKO
Birgitte Lerheim er ny faglig leder
ved IKO. Hun gikk inn i stillingen
5. januar 2009.
– Hvorfor valgte du IKO som arbeidsplass?
– IKO er et spennende sted der kirkepraksis,
religionspedagogikk og teologi har et fruktbart
møte. Trosopplæringsreformen har vist hvor
viktig det er med slike møtesteder.
– Mange års arbeid på Det teologiske
fakultet, UiO, og like lang erfaring fra arbeid i
lokalmenigheten har lært meg at det er viktig
at det finnes noen steder hvor disse feltene
kan leve sammen. IKO er et slikt sted. Jeg
tror IKOs arbeid utgjør en positiv forskjell for
praksisfeltene våre.
– Hva har du lyst til å bidra med som faglig
leder?
– Jeg ønsker å ta utgangspunkt i den
gode kontakten IKO har med praksisfeltet,
og styrke og videreutvikle IKOs profil som
kompetanse- og utviklingssenter. IKO har
dyktige medarbeidere, som jeg ønsker skal
få anledning til kontinuerlig å styrke og
videreutvikle sin faglige identitet og profil.
Vårt mål må være hele tiden å tilby faglig gode
kurs, produkter og publikasjoner som oppleves
nyttige for våre brukere.

– Jeg tror 2009 blir et flott IKO-år! I vår strategiplan
har vi tre særlige satsingsområder for 2009:
Trosopplæring i hjemmet, samarbeid mellom
kirke og skole og sikring av IKOs økonomi.
Vi får flere nye medarbeidere og våre samlede
ressurser og kompetanse er styrket i forhold til
året som har gått. Dermed kan vi få gjort enda
mer innenfor våre arbeidsfelt; hjem, kirke, skole
og barnehage.
Eigil Morvik
direktør ved IKO
– Jeg ønsker at forlaget i 2009 skal fortsette å gi ut
kvalitetsbøker for barn, samtidig som vi også gir
ut fagbøker for voksne. For øvrig vil Dåpsklubben
TRIPP TRAPPs 10-årsjubileum sette sitt preg på
året gjennom både produkter og arrangementer.
I 2009 kommer forlaget til å utgi flere cd-er for
barn, innen ulike musikksjangre. Materiell til kirkeskolesamarbeid vil ha prioritet. Vi har også planer
om å utgi noen inspirasjonsbøker for ungdom.
Jorun B. Weyde
forlagssjef i IKO-Forlaget

Ny bok i kirke-skoleserien
I vår kommer IKO med boken Kirken og Den
kulturelle skolesekken. Den tar for seg hvilke
muligheter som finnes for at kirken kan bli en
ressurs i Den kulturelle skolesekken, og samarbeide
med kunstnere, kulturarbeidere og med skolen.

Boken gir en presentasjon av hva Den kulturelle
skolesekken er, den tar for seg ulike områder innen
kunst og kulturarv der kirken besitter ressurser.
Boken inneholder eksempler på prosjekter som er
gjennomført og er rikt illustrert.
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| TRIPP TRAPP
FOTO: HÅVARD SÆBØ

TRIPP TRAPP-klubben er 10 år!
Det feires på IKO dette året. TRIPP TRAPP fyller rundt år, og klubben vokser stadig.
Tekst Lena Skattum
- Jubilanten har det veldig bra ved inngangen
til jubilemsåret 2009, smiler daglig leder, Cecilie
Holdø. Hun forteller at klubben ved nyttår skrev 7759
medlemmer. – I det tallet ligger det en årlig økning
siden vi startet opp. Det har vi gledet oss over hvert
år, og vi har også sørget for å feire det med jevne
mellomrom som for eksempel når vi nådde 7002
medlemmer i 2007, sier Holdø.

Tilbakeblikk
– 10 år er tilbakelagt. Hva tenker du om disse årene?
– IKO-Forlaget gjorde et vågestykke i 1999 da de
startet opp med en barnebokklubb. Med få ansatte og
ingen startkapital krevdes det stor evne til kreativitet,
samarbeidsvilje og pågangsmot. Det har staben
vist. Innsatsen har vært stor, med svært effektive
arbeidstimer over mange år.
Holdø forteller at TRIPP TRAPP-klubben på flere
8

måter har vært en «gjøkunge» for IKO. Den har krevd sin
plass i form av kapital, nye strukturer, flere ansatte osv.
– og staben har måttet finne seg i å leve med stadige
endringer.
– Når vi nå er kommet til jubileumsåret kan vi tillate
oss å senke skuldrene, se oss tilbake og glede oss over
det vi har fått til. Gleden kjenner vi også på fordi klubben
har gitt IKO mye tilbake i form av et levende og kreativt
arbeidsmiljø, i tillegg til mange flotte barnebøker, og
mange spennende samarbeidspartnere.

Hagefest
– Hvordan skal jubileet feires?
– Først og fremst ved en stor hagefest 9. juni. Her
blir det sceneprogram med kjente artister, barn, foreldre
og representanter fra våre samarbeidspartnere.
Ellers vil hele IKO markere jubileumsåret ved å
fokusere på dialogen med hjemmet og familien.

Verv til TRIPP TRAPP
Denne våren er det lurt å verve nye
medlemmer til TRIPP TRAPP-klubben. I tillegg
til en fin velkomstgave til barnet, kan du som
verver velge mellom en DVD, en praktbok og
en CD som premie til deg selv. Du får premien
både om du selv velger å melde inn et nytt
barn, eller om du får andre til å bli givere i
Dåpsklubben.

Legenden om Narnia.
Blir omtalt som tidenes
største og beste
familiefilm.

Garness. Sjarmerende album fra
tvillingene Ingelin Reigstad Norheim
og Hildegunn Garnes Reigstad.
1

Vandring i åpent
landskap.

1 • Feirer. TRIPP TRAPP-klubben er 10 år.
Det skal feires på flere måter.
FOTO: HÅVARD SÆBØ
2 • Daglig leder. Cecilie Holdø har ledet
Dåpsklubben TRIPP TRAPP gjennom 10 år.
FOTO: LENA SKATTUM

Inspirerende bok om
pilegrimsveien til
Santiago de Compostella.
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Trosopplæringsreformen ønsker å gi barn og unge
livshjelp. I det henseendet tenker jeg på foreldrene,
og den viktige rollen de spiller for barnas hverdagstro.
IKO vil bruke jubileumsåret til å gi oppmerksomhet
til foreldrene som de viktigste dåpslærerne.

Kampanjen varer ut april måned.
Mer informasjon finner du på
www.tripptrapp-klubben.no

Vil ha med flere
Holdø forteller at IKO vil arrangere både seminarer og
kurs som ser på mulighetene og utfordringene som
tiden inviterer til.
– Jubileumsåret skal selvfølgelig også vise fram
klubben vår, slik at flere foreldre oppdager den, og ser at et
medlemskap kan gjøre kristentroen levende i hjemmet,
sier Holdø. Hun mener fortellinger, musikk, samtale
og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende
er små aktiviteter som vil kunne styrke fellesskapet
i familien, og gi troen en plass i barnets hverdag.
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| BOKOMTALER

Bibelfortellinger
for små barn

Lille Alba
Bibelfortellinger for barn er det alltid spørsmål
etter. Nå gir IKO-Forlaget ut ni nye bøker med
bibelfortellinger. Bøkene er på 30 sider og
inneholder en fortelling hver. Fortellingene,
som er oversatt fra engelsk, er gjengitt på en
lettfattelig måte og illustrert med fargerike
tegninger.
Disse historiene er gjenfortalt: Gud skaper
verden, Noah og flommen, Moses og prinsessen,
David og Goliat, Jona og den store fisken, Daniel
og løvene, Jesus og fiskerne, Jesus og underet,
Sauen som gikk seg bort.
Alle bøkene er gitt ut på både bokmål og
nynorsk.

2009 startet med en heftig e-postdebatt på
IKO. Vi hadde fått et nytt lam i huset, og nå
var det store spørsmålet: Hva skal lammet
hete? Etter mange spennende navneforslag
ble det bestemt. Tøylammet heter Alba, som
betyr hvit. Som kosedyr vil nok lammet få
tildelt mange ulike navn. Kanskje Lille sau,
Lykke liten, Krølle eller Ulla? Lammet tilbys
de yngste medlemmene i dåpsklubben, men
kan også kjøpes på IKO-Forlaget. Lammet er
selvfølgelig ikke et tilfeldig valgt kosedyr. Det
blir gitt til barna sammen med bøker om Den
gode hyrden.

Absolutt levende – barnekoret Levende Lys
Levende Lys fyller 30 år i 2009. Det feires blant annet med
utgivelse av CD-en «Absolutt levende». Den inneholder et
utvalg sanger fra de mange CD-ene koret har spilt inn i løpet
av de siste 15 årene. Sangene forteller om viktige personer og
hendelser i Det gamle og Det nye testamentet. Slik blir CD-en
en «reise» gjennom bibelhistorien.
Levende Lys er en del av Hamar menighets trosopplæringsarbeid. Alle barn mellom 5 og 12 år kan være med. Siden starten
i 1979 har 1100 barn vært innom koret. Koret har hele tiden
vært ledet av Eli Kristine og Geir Bjørnar Smebye. Den som vil
oppleve Levende Lys «live», har anledning til det under korets
jubileumskonsert søndag 22. mars i Vang kirke.
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Påskesvalene
Påskesvalene av Vicki Howie er en
gjenfortelling av Jesu død og oppstandelse
fortalt gjennom det unge svaleparet
Korthale og Langhale. Vi følger svalene fra
Jesu inntog i Jerusalem til hans oppstandelse.
Teksten formidles i et lettfattelig språk i
en knapp og økonomisk fortellerstil. Denne
fortellerteknikken kompletteres med flotte
og fargerike illustrasjoner av Paola Bertolni
Grudina. Sorgen, gleden og håpet ved
påskefortellingen formidles gjennom ord
og bilde på en måte som appellerer til
både barn og voksne.

Påskekrim fra IKO-Forlaget
Hvem er det som lusker rundt med
et gevær i skogen?? Runar Bang har
skrevet boken «Jakten på Juliana».
– Hvorfor skriver du barnebøker?
– Fordi jeg ønsker å formidle tro og
bibelfortellinger til barna på en underholdende
måte. Spenning, varme og humor er stikkord.
– Hva slags type bok er dette?
– «Jakten på Juliana» er en spenningshistorie
hvor barna fra boka «Tre i et tre» finner ei mystisk
jente i hytta i det hemmelige treet. Jenta har
rømt og er livredd for å bli funnet. De tre vennene
hjelper Juliana med å holde seg skjult i et kapell i
skogen. Veggene i kapellet er dekket med bilder av
rømlinger som Gud har hjulpet. Juliana begynner
etter hvert å se sin egen situasjon i lys av disse
bibelfortellingene.
– Hvorfor lage bok om en rømling?
– En dag jeg satt og skrev, dukket plutselig
Juliana opp i hytta i skogen. Jeg måtte jo finne ut
hva som var skjedd! I boka lærer Juliana å vokse i
tillit til Gud i en vanskelig situasjon.

Skummel. Boken om rømlingen Juliana egner seg godt som
påskekrim.

– Hvem skrev du boka til?
– Til alle barna som har lest 6-årsboka «Tre i et
tre». Men man trenger ikke ha lest 6-årsboka for
å lese «Jakten på Juliana». Boka passer godt for
7-10-åringer.
– Egner boken seg som påskekrim?
– Absolutt! Navnet «påskekrim» passer jo
fantastisk godt til en spenningshistorie med
innflettede bibelhistorier.
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Begeistret fyr

tar farvel

Hva skal vel IKO gjøre når de mister mannen som alltid
synger mens han jobber, og som byr opp til thaidans midt
på lyse dagen?
Tekst og foto Lena Skattum
Det er avslutning for Sindre Eide i festsalen på IKO.
Han har vært ansatt i en prosjektstilling i samarbeid
med Kirkerådet og Kirkens Nødhjelp i fem og et halvt
år. Rådgiverdamene har diktet sang med snert i, og
laget show for og med Sindre. De vet at det er best når
Sindre slår seg løs selv. Nå danser han thaidans med
stor selvironi.

Kreativ sjel
– Jeg er et lekende menneske. Jeg elsker kreative
prosesser. Jeg liker å leke
på gulvet, spille spill,
gå fantasiturer
i skogen,
fortelle

fortellinger. Jeg har aldri trivdes i alt for formelle
strukturer, det må være åpninger for noe mer, sier
Sindre. Han forteller at han ikke først og fremst har
sett etter karrierejobber – men har ønsket kreative
stillinger.
I avslutningsshowet er det lagt inn påstander som
Sindre skal få reagere på. Reaksjonene kan komme i
form av en tale, en spontan liturgi, eller ved hamring
på et tastatur. Sindres medarbeidere har merket seg at
dette er noen av hans terapimetoder. En av påstandene
Sindre blir bedt om å reagere på er: «Barn bør verken
sees eller høres i gudstjenesten. De bør være på
søndagsskolen!» Sindre reagerer kraftig – med en
tale.

Ivrer for barn og unge
– Jeg ivrer mest for involvering av barn og unge i
gudstjenestelivet. Og da mener jeg gudstjenesten som
et læringsfellesskap, der salmer, fadervår, bibeltekster
og kirkerom kan læres. Barna skal være deltagere. Barna
er helt sentrale i Guds rike. De er fullverdige mennesker
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som kan være eksempler for voksne både når det
gjelder tro og tillit til Gud. De skal ikke overses.
Noe annet Sindre brenner for er den globale kirken.
– Vi må ikke tenke snevert. Vi er knyttet til store, flotte
sammenhenger. De fattige er rike på tro, på håp og
kjærlighet. De har måter å være sammen på som er
flott. Og vi har så mye å hente hos dem, mener han.

Den livsviktige berøring

Utfordrende og trygt
Sindre får mange godord under avslutningen, og selv
synes han at IKO er en kjempeflott arbeidsplass. – Her
er det en kultur for samarbeid, teamarbeid og respons
som er unik. Og så er det mye menneskelig varme og
humor her. Oppgavene vi får og kulturen på huset gjør
det både utfordrende og trygt å være her. Vi må levere,
men vi kan være åpne med hva vi strever med.
– IKO er et unikt sted som menighetspedagogisk
utviklingssted: en motor i skole-kirkesamarbeid – og i
menighetspedagogisk opplæring. IKO leverer materiell
som hjelper barn og unge til livstolkning og til at troen
kan være en del av livet deres, sier Sindre.
Sindre avslutter avskjedsfesten med en
trompetfanfare for seg selv, og for IKO.

SINDRE EIDE
• På IKO har Sindre Eide jobbet spesielt med prosjektet «Menighetspedagogisk utviklingsarbeid». Den siste tiden har han vært
engasjert i arbeidet med Gudstjenestereformen.
• Sindre Eide er forfatter og medforfatter av en rekke av IKOForlagets bøker. Blant annet «Grønn kirkebok», «Solidariske
skritt» og «Syng Håp – sanger fra den verdensvide kirke».
• Sindre Eide er nå ansatt i Kirkerådet som seniorrådgiver
knyttet til gudstjenestelivet.

Mange steder i verden feires ikke barnedåpen
stort. Men på barnets ettårsdag samler man
mange til en stor gledesfest. Jeg har vært med
på slik feiring i Eritrea – tatt del i gleden over
at barnet har overlevd sitt første år. Sjansene
for at det vil leve opp er gode, det er grunn til
å feire og til å takke Gud.
«De bar spedbarn til Jesus for at han skulle
røre ved dem,» forteller Lukas (Luk 18,15-17).
Det var altså de aller minste de kom med.
Livsvilkårene skilte seg ikke mye fra Eritrea
og andre land med stor barnedødelighet.
Det spede livet var spesielt sårbart. Det var
livsviktig for mødrene å komme seg forbi
disiplenes bryske avvisninger og helt frem til
Mesteren selv. Bare Jesus ville røre ved barna,
ville livet deres bli velsignet. Sjansene til å leve
opp som sunne og friske barn ville være mye
større. Så praktisk tror jeg mødrene tenkte.
Jesus gjorde mer enn mødrene forventet. Han
benyttet anledningen til å erklære selveste
normalordningen i Guds rike: «La de små
barna komme til meg, og hindre dem ikke!
For Guds rike tilhører slike som dem.» For
Jesus er barna de mest verdifulle – særlig de
aller minste, de spede og sårbare. Mine tanker
går til alle verdens spedbarn. Jesus ønsker så
inderlig å røre ved hver eneste en. Dette skal
kirken sørge for: Guds rikes berøring til liv og
salighet.
Sindre Eide
Tidligere rådgiver ved IKO
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LITT AV ALT
glimt fra IKOs virksomhet

Ny ansatt
Magnhild Søsveen begynte på IKO 5. februar i år. Hun
er ansatt ved IKO i en 100 prosent stilling som rådgiver
med hovedvekt på trosopplæring. Magnhild er 33 år
og kommer fra Heimdal utenfor Trondheim. De siste
årene har hun vært lærer ved Bibelskolen i Grimstad.
Hun er utdannet teolog og adjunkt.
– Hva ser du frem til i jobben din?
– Jeg ser frem til å møte folk som jobber på grasrota
i kirken, og til å jobbe med barn og ungdom. Jeg
har lyst til å være med på å skape gode møteplasser
mellom barn og ungdom og Gud. Ellers har jeg lyst til
å inspirere barne- og ungdomslederne. Og så gleder
jeg meg til å jobbe på IKO.

NYTT DESIGN PÅ IKO-NYTT
Hvis du har lest IKO-Nytt med våkne øyne, har du sikkert sett at bladet
har endret litt på utseende. Av og til har noen og enhver av oss behov
for en liten oppfriskning, og denne gangen var det IKO-Nytt sin tur.
Håper du liker endringen!
Vår nye grafiker heter Kristin Maria Bækkevold. Vi i redaksjonen
gleder oss til å samarbeide med henne – og så takker vi Geir Fløde,
den forrige grafikeren, for mange års godt samarbeid!

Barnet, religionen og filosofien
Prismet nummer 1, 2009 er klar for salg fra 1. mars.
Innhold:
• Formål for framtida av Eigil Morvik
• Filosofi i grunnskolen av Hans Bringeland
• Barns rett til religion av Ruth Skoglund
• Nycklar och lås. En teologisk essay om Abrahams barn
ur en lärarutbildares perspektiv av Bjørn Skogar
• Nye tendenser i religionspedagogisk forskning? av
Geir Skeie
• Barnet, teologien og preposisjonene av Rune Øystese
• Når tro skal deles av Erling Birkedal
Bestill heftet (kr 130) på ordre@iko.no
For abonnement: Se www.iko.no/prismet
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5. mars

10 mars

IKO-huset, Oslo: IKOs Barnehagekontor
Ny formålsparagraf! Hva nå?
IKO arrangerer kurs for eiere og styrere i
menighets- og organisasjonsbarnehager

IKO-huset, Oslo
Prismet-seminar/Fagdag
Trosopplæring i hjemmet og
Barn og unge i gudstjenesten
Med: Sturla Sagberg, Cecilie
Holdø, Sindre Eide, Rune
Øystese og Elisabeth Tveito
Johnsen

16. - 17. april
IKO-huset, Oslo
IKOs Barnehagekontor
Inspirasjonssamling for åpne
barnehager
Med: Solveig Rinde og
IKOs Barnehagekontor

29. april
IKO-huset, Oslo
Vårlansering, IKO-Forlaget
Lansering av diverse produkter

26. mai

4.-5. juni

9. juni

IKO-huset, Oslo
Prismet-seminar/Fagdag
Kurs om bibelfortellinger
Med: Astri Ramsfjell og Kristin
Saxegaard

IKO-huset, Oslo
Nettverksmøte for nordiske
samarbeidsforlag
IKO-Forlaget er arrangør

IKO-huset, Oslo
Sommerfest
TRIPP TRAPP-klubbens
10-årsjubileum

Takk for økonomisk
støtte til IKOs arbeid

Gaver
kr. 767 021

kr. 704 686

IKOs økonomi
Årsoppgjøret for 2008 er ikke endelig ferdig, men så langt
tyder alt på at driftsresultatet vil vise et lite overskudd.
Når det gjelder gaveinntekter har det kommet inn
704 686 kroner. I forhold til i fjor er dette en nedgang
på 8 prosent.
Gaver fra 500 kroner er fradragsberettiget bidrag
til forskning. Disse kan trekkes fra i selvangivelsen. Takk
for økonomisk støtte til IKOs arbeid. Et godt og jevnt
gavetilfang er en forutsetning for vår virksomhet. Derfor
er vi svært takknemlige for alle som støtter IKO.

kr. 660 966

2006

2007

2008
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Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Postboks 2623 St. Hanshaugen
0131 OSLO

Kan man lære bort tro?
Prismet er et religionspedagogisk tidsskrift som tar opp temaer
i skjæringspunktet mellom teologi/kristendom og pedagogikk.
Artiklene tar tiden på pulsen og relaterer til undervisning
og formidling i kirke og hjem, skole og barnehage.
Prismet inneholder både forskningsbidrag,
refleksjonsartikler, praksisrapporter fra kirke og skole,
bokomtaler og andre artikler.

I Prismet nr. 1, 2009
settes søkelyset på barnet,
religionen og filosofien. Filosofi
i grunnskolen og barns rett til
religion er noen av temaene i
artiklene.

Student: kr. 188,- • Privatperson: kr. 319,- • Institusjon: kr. 495,-

Få 4
betal for 3
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Abonnement bestilles fra
Telefon: 22 59 53 00
Faks: 22 59 53 01
E-post: ordre@iko.no

Bestiller du Prismet for 2009 nå,
får du et av årets nummer gratis.
(Tilbudspriser frem til 1. april inkl. porto)

