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Gudstjeneste for alle!
Kirkemøtet gjør mange vedtak – og de fleste
forblir ukjente for folk flest, men vårens Kirkemøte
sluttbehandlet en sak som vil få stor betydning rundt
omkring i alle landets menigheter. Etter mange
års arbeid i komiteer, menigheter og nasjonale
organer har Den norske kirke nå fått ny ordning for
hovedgudstjenesten.
Det var ungdommen som tok initiativet, og selv
om både prosess og resultat nok ble annerledes enn
Ungdommens Kirkemøte så for seg i 2003, så viser
saken at unge mennesker blir hørt og har innflytelse
i kirken. Det er bra. Men utfordringen er at barn og
ungdom fortsatt skal bli hørt og sett når menighetene
nå skal utarbeide sin egen lokale gudstjeneste.

Lokal tilpasning

En av de viktigste endringene i forhold til dagens
høymesse, er at alle menigheter skal utvikle og vedta
sin egen lokalt tilpassede gudstjenesteordning.
Jeg innrømmer at det kan bli en utfordring når hver
menighet skal ha sin ordning. Mennesker som ikke går
jevnlig til gudstjeneste i samme menighet kan oppleve
seg fremmedgjort når de ikke kjenner igjen liturgien
eller musikken.
Samtidig gir dette menighetene en unik mulighet til
å utforme gudstjenester som passer med menighetens
profil og behov. Menighetsråd, gudstjenesteutvalg,
prester, organister og andre bør nå analysere og
beskrive hvilken gudstjenesteprofil som vil bidra til
at gudstjenesten fornyer og inspirerer menighetens
medlemmer – og det vet de lokale best.

«... utfordringen er at barn og ungdom
fortsatt skal bli hørt og sett ...»
Barnas plass

Det som da gjenstår, er at en av reformens
kjerneverdier, involvering, faktisk blir virkelighet. Det
må være menigheten, ikke bare ansatte og spesielt
interesserte, som får sette sitt preg på gudstjenesten.
Dette er krevende, men helt nødvendig dersom
denne reformen skal gjøre noe med vår måte å feire
gudstjeneste på, og ikke bare endre noen ord og
bønner.
Barn og ungdom utgjør en vesentlig del av
kirkens medlemmer. Trosopplæringsreformen har
vist oss at gudstjenesten er en vesentlig del av
trosopplæringen, og mange menigheter rapporterer
om økt gudstjenestedeltagelse knyttet til ulike
trosopplæringstiltak. Dette må vi lære av.
Det neste året skal alle menigheter utarbeide
sin lokale gudstjenesteordning. Min utfordring til
menighetsråd, prester og gudstjenesteutvalg er
å la barn og unge få plass, både i prosessen fram
mot menighetens egen gudstjenesteordning og i
forberedelse og
gjennomføring av den
enkelte gudstjeneste.

Eigil Morvik
Direktør IKO

- Kirkelig pedagogisk senter
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Et mer effektivt og brukervennlig IKO
Denne våren jobber administrasjonen på IKO for å få til helhetlige
IKT- og Internettløsninger som skal gjøre IKOs interne arbeid
mer effektivt og IKOs nettside mer brukervennlig.
Tekst Lena Skattum | Foto iStockphoto
I dag består IKT-systemet til IKO av flere forskjellige dataprogram, for eksempel nettbutikk,
faktureringsprogram og andre databaser.

Snakke sammen

– Vi er i disse dager i ferd med å lage en løsning hvor
disse programmene skal snakke med hverandre,
for å bedre flyten av informasjon og forenkle
arbeidsoppgavene til flere av våre ansatte, forteller IKOs
nye administrasjonssjef, Dag-Eirik Lannem.
– Hvorfor er det viktig å gjøre disse endringene?
– I dag jobber IKO med en svært tungvint IKTløsning, særlig når det gjelder ordrebehandlingen.
Ettersom programmene ikke snakker sammen, må
vi ta utskrift av en bestilling gjort på nettet for å føre
den manuelt inn i ordreprogrammet. Dette medfører
svært mye ekstraarbeid og hindrer en god flyt av
bestillingene. I tillegg er det svært lite miljøvennlig å
ta utskrift av alle ordre.

Forenkle arbeidsdagen

Lannem mener at ny IKT-løsning vil forenkle
arbeidsdagen for de ansatte på ordrekontoret
og på lageret. – De vil oppleve en mye bedre flyt
i ordrebehandlingen, samtidig som de slipper å
gjennomføre tungvinte rutiner. De ansatte vil likevel

«IKO stod mellom valget å ansette
flere på ordrekontoret for å få unna
alle bestillingene, eller å endre
dataløsningene på huset»
ikke oppleve å bli arbeidsledige, for det har vært en
økning i antall ordre sendt inn via nettsidene våre de
siste årene.
IKO stod mellom valget å ansette flere på
ordrekontoret for å få unna alle bestillingene, eller å
endre dataløsningene på huset. For å være langsiktige
ble det valgt å jobbe med nye IKT-løsninger.

Tar i bruk mulighetene

– Hvordan vil brukerne oppleve endringer på www.iko.no?
– Både privatkunder og menigheter/organisasjoner vil oppleve en stor forbedring i handelsopplevelsen. De får mer oversiktlige lister over bøkene i
forlaget. De får også en bedre og mer oversiktelig «min
side» på nettet, hvor de kan logge inn og oppdatere sin
kontaktinformasjon. Vi jobber også med å få på plass
betaling med kredittkort, noe nettsidene i dag ikke gir
mulighet til. Alt i alt vil vi få en oppdatert nettbutikk
hvor vi tar i bruk flere av mulighetene Internett gir oss.
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| Mentordagen

Mentortjenesten Norge rundt
IKO har operatøransvaret og ansvaret for den daglige driften av mentortjenesten
i trosopplæringsarbeidet i Den norske Kirke. I dag består mentorkorpset av 113
personer fordelt på cirka 190 mentoroppdrag.
Tekst Magnhild Søsveen | Foto Privat/iStockphoto
na Skattum
Foto Ola Nordmann
Med
store |variasjoner
både når
det gjelder mentormenighetenes
størrelser, antall ansatte og lokale
forutsetninger er det spennende
for mentorene å møtes på
mentorsamlingen. Her får de dele
ulike erfaringer om det å være
mentor i for eksempel bynære
Groruddalen eller å være mentor
på nordlandskysten i Lofoten prosti.
Én gang i året møtes alle mentorene
for å få faglig påfyll. Dette året var
møtet på Menighetsfakultet i Oslo
28. mars.

Mentortjenesten i fokus

– For meg var det veldig

4

inspirerende å komme på
mentorsamling på MF, forteller
Marit Sofie Teistedal Vikre, mentor
i Birkeland og Søreide menigheter
i Bjørgvin bispedømme. Teistedal
Vikre var en av deltagerne på
mentorsamlingen som ble arrangert i slutten av mars i år. Nesten
alle de 113 mentorene var tilstede
på samlingen.
– Det var godt å få faglig påfyll
og gode innspill til mentorrollen
gjennom forelesning, seminar
og samtale med andre som står i
samme tjeneste, sier Marit Sofie.
Både mentorer, rådgiverne fra
flere av bispedømmekontorene

i Norge og ansatte fra kirkerådet
og IKO var representert. Dette
gav gode muligheter for faglig
påfyll og erfaringsdeling med
mentortjenesten i fokus.

Felleskapslæring

Heid Leganger-Krogstad, som er
professor i religionspedagogikk
ved Menighetsfakultet, holdt et
innholdsrikt og godt hovedforedrag
om «Fellesskaps-læring i kirken».
Foredraget inspirerte, men utfordret også mentorene til selvrefleksjon rundt egen rolle og
arbeidsprosess. Leganger-Krogstad
løftet blant annet fram mentors

Mentortjenesten er spredd ut over hele landet, fra Lindesnes
i sør til Indre Finnmark i nord, og i Selje i vest til Sør Østerdalen
i øst. Mentors oppgave er å jobbe sammen med de lokalt
ansatte som jobber med trosopplæring og utvikle gode
planer og rutiner for trosopplæringstilbudet i menigheten. Effekten av et godt mentorarbeid anerkjenner
og utfordrer medarbeidere til å få til mest mulig
trosopplæring for flest mulig barn og unge, og
gir fornyelse og felleskapslæring i
lokalmenigheten.

unike mulighet til å forsterke en
kultur for samhandling i lokalmenigheten. Når mentor åpner et
rom for samtale og læring gjennom
målrettet evaluering og refleksjon,
kan effekten av fellesskapslæring
gi mer tros-opplæring til barn og
ungdom!
Frode Randgaard med mange
års erfaring som mentor i flere
menigheter både på øst- og
vestlandet oppsummerer foredraget slik: – Det ble en inspirerende og lærerik samling med
grundig og innsiktsfull plenum om
kirken som lærende fellesskap og
mentors rolle i fellesskapslæring.
Mentorsamlingen var også møtepunkt med bispedømmene – og
et uformelt treffpunkt med andre
mentorer, sier Frode .

Nye mentorer

I tillegg til fellesforedraget var
det flere seminarer med ulike
fokus. Rundt 15 mentorer deltok
på seminar for nye mentorer.
Mette Ellinor Boye, ny mentor
fra Møre bispedømme, var på
mentorsamling for første gang. –
Det var en flott mentorsamling på
mange plan. God undervisning,
god mat, fin andaktsstund og fellesskap med andre mentorer! Det var
oppmuntrende å høre om arbeidet
rundt i Norge og lærerrikt å dele
utfordringer vi møter. Er det virkelig
et helt år til neste gang, smiler
Mette som nå er i gang med sitt
mentoroppdrag i Øre og Gjemnes
menigheter i indre Nordmøre.

Frode
Randgaard.
Mentor for åtte
menigheter.

Mette Ellinor
Boye. Mentor
for én menighet.

Marit Sofie
Teistedal Vikre.
Mentor for to
menigheter.
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| Nye bøker

Favorittfabler
Brian Wildsmith

Brian Wildsmith, en internasjonalt anerkjent bildebokforfatter og illustratør, har valgt seg fem fabler som han
har gjenfortalt og illustrert. Vi møter haren og skilpadden
som løper om kapp, den rike mannen og den fattige
skomakeren, nordavinden og solen som skulle se hvem
som klarte å få av rytteren den nye kappen, mølleren
som ville selge eselet på markedet og rotta som hjelper
løven.

Dånki hjelper
Tim Dowley/ Steve Smallman (ill.)

Fortellingen om eselet Dånki og
eieren hans er en gjenfortelling
av liknelsen om den barmhjertige
samaritan. Fargeglade illustrasjoner
og lettlest tekst for små barn.

Katrines historie
Genevieve Moore/ Karin Littlewood

En fortelling for hele familien som gir innblikk
i hverdagslivet til ei jente som er annerledes.
Katrine kan klappe i hendene så stille at ingen
hører det. Hun går forsiktig rundt i støvler ingen
andre kan gå med. Og hun er virkelig god til å
lytte ...

Lulu og
bursdagsselskapet
Belinda Hollyer/ Emma Damon (ill.)

Lulus bror, Billy, skal snart feire bursdagen sin. «Når
er det min bursdag?» spør Lulu. «Det er snart,» sier
mamma. «Men ikke så snart som Billys.» En fortelling
om barndommens sjalusi og rivalisering mellom søsken
som åpner for samtale med unge lesere.
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Torhild Moen og Kari S
orTland

STine Pernille og beSTefar

bestefar fortelle.
gen om Noah og arken
bursdag.
ighetsfulle
v bestefar?

Stine Pernille og bestefar
Torhild Moen/ Kari Sortland (ill.)

Stine Pernille har fått en bestemor og nå blir vi kjent med
bestefar. Han forteller og leser for Stine Pernille. Hun er veldig
glad i å høre om Noah og arken. Snart har Stine bursdag og
mamma, bestemor og bestefar planlegger en flott fest ...
Alle synger

VELKOMMEN!

ISBN 978-82-8249-034-4

TAKK!

Alle synger

ing av fireårsboka

Invitasjon til utdel

LYSET

Sangene i Min kirkebok 4

I forrige nummer av IKO-Nytt presenterte
vi IKO-Forlagets nye, glade kirkebok til
4-åringer, Min Kirkebok 4.
Den nye kirkeboka inneholder mange
barnesanger. Sangene kan 4-åringen,
familien og kirken bli kjent med gjennom
to cd-er med alle sangene som presenteres
i boka. Cd-ene heter Alle synger Takk! og Alle
synger Lyset!, og koster 169 kroner stykket.
Nå er nettopp en invitasjonsdvd også
ferdigprodusert på IKO-Forlaget. Denne
kan menighetene kjøpe for å sende hjem til
4-åringens foreldre, slik at både barnet og
de voksne blir kjent med kirkebokkonseptet
og hva som venter barn og foreldre i kirken
når de skal motta boka. DVD-en heter
Velkommen! og koster 39 kroner stykket.

Bo er mørkredd
Morten Pedersen

Bo er ikke redd for verken edderkopper,
veps eller hester. Han tør å klatre høyt opp
i trær. Men mørket er skummelt, så når han
skal legge seg må pappa la lampen stå på
og døren på gløtt. Men en dag blir det helt
mørkt ... En fin bok for små barn med varme
og livfulle illustrasjoner.

Nye samiske bøker
Muv Rámátgirjje og Mu Biibbalgirji
er henholdsvis lule- og nordsamiske
oversettelser av Tor Ivar Torgautens
Bibelboka mi. Boka inneholder 16 korte
bibelfortellinger med en illustrasjon, en sang
og en bønn til hver. Bakerst i boka finner vi
Fadervår, et bordvers og en aftenbønn. Det
er Annlaug Auestad som har illustrert boka.
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| Konkurranse

Bibelfortellingskonkurranse
Hvordan formidle bibelfortellingene på en engasjerende og spennende måte?
IKO, Kirkerådet og Bibelselskapet lyser ut konkurranse.
Tekst Lena Skattum | Foto iStockphoto
I anledning Trosopplæringskonferansen torsdag
27.10.2011 inviterer IKO, Kirkerådet og Bibelselskapet
alle landets menigheter og organisasjoner til å jobbe
kreativt med formidling av bibelfortellinger.

For og med barn og ugdom

– Vi ønsker oss bibelfortellinger presentert av eller
for barn og ungdom. Deltakerne kan bruke ulike
virkemidler for å fortelle Bibelens hendelser, sier leder
i hovedkomiteen for Trosopplæringskonferansen,
Jorunn Blindheim. Hun nevner drama, fortellerkunst,
musikk, sang, film og andre kunstutrykk som aktuelle
virkemidler i formidlingen.
En jury vil vurdere alle de innsendte forslagene.
Forslagene kan sendes som beskrivelse på e-post, eller
som bilder, film-/ lydopptak, sier Blindheim.
Blindheim understreker at formidlingen ikke
nødvendigvis må fremføres av mange personer, eller
8

at det bare er ressurssterke menigheter som kan delta.
– Her er alle velkommen til å bidra med hva de har å
tilby. Det er viktig at bibelfortellingen skal berøre og
kunne fremme tro hos tilhøreren – derfor er det ikke
bare showbidrag vi er ute etter, smiler hun.

Premie til vinnerne

Bibelselskapet og IKO har gått sammen om å premiere
vinnerne. Den som kommer på 1. plass får 100 DVDer med IKO-Forlagets film Kirkerottene på sirkus.
Bibelselskapets nye bibel, som lanseres 19.10.11, gis
til de ti beste bidragene.
De beste presentasjonene vil bli synliggjort på
Trosopplæringskonferansen – på ulike måter.
– På konferansen setter vi blant annet opp en liten
scene på torget. Her vil ulike bidrag kunne vises frem,
sier Blindheim.

Kompetanseutvikling |

Lokal kompetanseutvikling

IKO tilbyr systematisk kompetanseutvikling tilpasset lokal trosopplæring.
Tre prostier er foreløpig med i ordningen: Drammen, Nord-Jarlsberg og Skien.
Tekst Eigil Morvik | Foto iStockphoto
Trosopplæringsreformen har gitt kirken både
muligheter og utfordringer. Økte bevilgninger og nye
stillinger har gitt mange menigheter en ny anledning til
å utvikle sitt trosopplæringsarbeid. Samtidig stilles det
også tydeligere krav til gode planer og et systematisk
trosopplæringsarbeid for 0-18 år. Trosopplæringen
skal ha høy kvalitet, noe som igjen fordrer høy
kompetanse hos medarbeidere med ansvar for barneog ungdomsarbeid.

Kompetanseutvikling

Kompetanse innenfor trosopplæring handler om alt
fra metodisk grunnlagsarbeid, teologi og pedagogikk
til praktiske tips og råd om hvordan en gjennomfører
babysang, konfirmantleir, grønn trosopplæring eller en
rekke andre aktiviteter.
Både nye og gamle medarbeidere har behov
for faglige innspill og nye ideer. Vi skal utvikle vår
kompetanse! Vi lærer selvsagt av egne og andres
erfaringer, men noen ganger er det nyttig med innspill
fra folk som har jobbet mer faglig og teoretisk med
stoffet. Praksis og teori må møtes for at vi skal komme
videre.
Kompetanse utvikles forhåpentligvis kontinuerlig, men for å møte dagens krav til systematisk
trosopplæring med høy kvalitet, vil det være ønskelig
med en systematisk og planmessig kompetanseutvikling av medarbeidere i trosopplæringsarbeidet.

Felles plattform

Trosopplæring har kirken drevet med i 2000 år. Likevel
finnes det mange metoder og ulike måter å drive
trosopplæring på. Sammen med utarbeidelse av
lokale trosopplæringsplaner, vil mange menigheter,
fellesråd og prostier se det formålstjenlig å utvikle en
felles plattform for trosopplæring; bli enige om noen
felles mål og aktiviteter, ha samme grunnlagstenkning
og utnytte eventuelle synergi- og samarbeidseffekter.

«Både nye og gamle medarbeidere
har behov for faglige innspill og
nye ideer»
Lokalt tilpasset kompetanseutvikling

For å få dette til, har IKO – Kirkelig pedagogisk senter
utviklet et konsept for systematisk kompetanseutvikling
tilpasset lokale ønsker og behov. I utgangspunktet vil
prostiet være en tjenlig enhet for et samarbeid om
kompetanseutvikling, men også andre enheter kan
drøftes.
Sammen nedsetter vi en lokal styringsgruppe
som kartlegger behov og lager en plan for
kompetanseutviklingen (tema, datoer, målgrupper o.l.).
Den viktigste arbeidsformen er dagssamlinger med
foredrag, gruppearbeid og faglige samtaler, men også
veiledningsgrupper eller individuell faglig oppfølging
kan være aktuelt. Samlingene finner sted lokalt.
IKO har ansvar for innhold og framdrift både i
styringsgruppen og i selve kompetanseutviklingen.

Faktaboks
Pris og betingelser
Det inngås en samarbeidsavtale mellom de aktuelle instanser
(f.eks. prost og fellesråd) og IKO. Avtalen bør inngås for en
periode på minst tre år. Med utgangspunkt i en årlig plan med
4 samlinger (2 pr semester) skal IKO ha kr 15 000 pr år samt kr
5 000 pr samling (med 15 medarbeidere vil det si ca kr 600 pr
medarbeider pr dagssamling).
Kontakt
Ta kontakt dersom en samarbeidsavtale om
kompetanseutvikling er ønskelig!
Eigil Morvik: eigil.morvik@iko.no
Magnhild Søsveen: magnhild.sosveen@iko.no
Tlf: 22 59 53 00
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| Takker for seg

Forlagssjefen
takker for seg!
Våren 2011 er en ganske annerledes vår for forlagssjef Jorun Elisabeth
Berstad Weyde. Hun takker for seg etter å ha vært på IKO i 24 år.
Tekst Ingrid Fjeld | Foto Lena Skattum
På kontoret sitt har forlagssjefen satt fram et
«gratisbord» med bøker fra inn- og utland. – Plukk
gjerne med deg en bok! sier hun.
Jorun Elisabeth holder høyt tempo for tiden. I
tillegg til innspurt på flere bokprosjekter, står den
avsluttende ryddingen på programmet. Bokhyllene
på kontoret bugner vanligvis av bøker, og midtveis i
ryddingen finnes fremdeles mange igjen i hyllene.

Bredde og mangfold

En av bøkene som fortsatt står i hylla er Arvegull –
Dåpsbok for foreldre. Boka kom ut første gang i 2001
og er skrevet av den avtroppende forlagssjefen. Hos
markedssjef Kåre Stige får jeg opplyst at boka har
passert 70 000 solgte eksemplarer (totalt for bokmålog nynorskutgaven). Boka er dermed et eksempel på
materiell som forlaget har nådd bredt ut med.
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– Tanken bak Arvegull er å formidle det helt sentrale i
den kristne tro på en så kort og lettfattelig måte som
mulig, både gjennom tekster og kunstbilder. Den som
ikke liker å lese, kan likevel få noe gjennom det bildene
forteller, sier Jorun Elisabeth. – Jeg tror boken har fått
så stor utbredelse fordi den er en vakker kildesamling
som kan gjøre det lettere for prester og andre å si noe
viktig om dåpen og troen.
Jorun Elisabeth forteller at hun er stolt over at IKOForlaget også har materiell for språklige minoriteter.
Fra bøker og musikk på samisk til film med tegntolking
for hørselshemmede. – Og hele tiden, uavhengig av

«Jeg opplever at jeg
i alle åra på IKO har vært
med på noe stort»

opplagstall og solgte titler, er kvalitetskravet i alle ledd
svært viktig på IKO-Forlaget, sier Jorun Elisabeth.

Fra familiearbeid til trosopplæring

Et kort tilbakeblikk på Jorunns lange tid på IKO: I 1987
avsluttet teologen Jorun Elisabeth pedagogikkstudier
ved universitetet i Oslo og startet samtidig som
hjem- og familiekonsulent på IKO. Ett av fokusene
var samlivsarbeid. På midten av 90-tallet driftet IKO
sammen med Kirkerådet et nettverk for familiearbeid i
kirken. Det var et møtested for instanser som arbeidet
for samliv og familie, og det ble blant annet arrangert en
rekke konferanser og møter. I 1999 ble Jorun E. engasjert
av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til
å være sekretær for Andersen-utvalget, som leverte
utredningen som dannet grunnlaget for den store
trosopplæringsreformen. Fra 2001-2004 hadde Jorun
Elisabeth stilling som studierektor, før hun i 2004 gikk
inn i et vikariat som forlagssjef. Fra 2005 har stillingen
vært hennes.
– I løpet av denne tiden opplever jeg at fokuset
i IKOs familiearbeid har blitt mer spisset, sier Jorun
Elisabeth: Fokus er nå mer på barn, unge og tro. Og på
trosopplæring i hjem og kirke.

Barn og unge som aktive deltakere

Damen spiller på mange strenger som passer godt

«Hele tiden, uavhengig av
opplagstall og solgte titler, er
kvalitetskravet i alle ledd svært
viktig på IKO-Forlaget»
inn på IKO- huset. Som forlagssjef har hun kombinert
kunnskaper fra teologi, litteraturvitenskap, formgivning,
musikk og pedagogikk med økonomistyring og ledelse.
Jeg lurer på om det finnes noen sider ved henne som
hun ikke har fått bruke på IKO?
– Jeg skulle nok ønske at jeg kunne ha satt av mer
tid til å skrive. Det er noe jeg liker veldig godt, men
jeg har rett og slett ikke kunnet prioritere det. Men jeg
opplever at jeg i alle åra på IKO har vært med på noe
stort, fortsetter Jorun Elisabeth.
– Jeg vil savne arbeidsfellesskapet og dugnadsfølelsen som jeg synes vi har på IKO. Både i
produksjonen av materiell og i møte med brukere
og kunder, jobber vi veldig godt sammen. Det er et
privilegium å kunne arbeide for at barn og unge skal
være aktive deltakere både i eget liv, og i hjem, kirke
og samfunn. Å være talskvinne for barn og unge – dét
er noe jeg vil ta med meg videre i neste jobb, avslutter
Jorun Elisabeth, som nå blir å finne som kirkefagsjef på
bispedømmekontoret i Oslo.
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| Ny
| Dåpsopplæringsprisen
ansatt

Ny administrasjonsleder
Dag-Eirik Lannem (38) er ansatt som ny administrasjonsleder på
IKO. Med sitt gode humør og mye energi er han klar for å ta fatt på
utfordringene som ligger foran han i den nye jobben.
Tekst Magnhild Søsveen | Foto Lena Skattum
– Etter mine tre og et halvt år i Seksjon for barn, unge og
trosopplæring i Kirkerådet, kjente jeg godt til det IKO
står for og mange av de som jobber her. Vi samarbeidet
mye om den årlige Trosopplæringskonferansen,
og jeg har fått inntrykk av at IKO er en spennende
arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. Da stillingen
som administrasjonsleder på IKO ble lyst ut, var det en
mulighet som jeg hadde lyst til å prøve meg på, sier
Dag-Eirik.

Administrasjon

Dag Eirik kommer opprinnelig fra Rakkestad, og bor
nå på Mortensrud sammen med sin kone, Turid, og
deres to sønner på 3 og 6 år. Dag-Eirik er utdannet
adjunkt med blant annet sosiologi og medievitenskap
i fagkretsen. Han har jobbet med administrasjon,
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økonomi og logistikk både i KFUK-KFUM og i Kirkerådet
før han kom til IKO.
– Jeg trivdes godt i Kirkerådet hvor jeg jobbet
mye med trosopplæring, og jeg fortsetter på
mange måter i samme spor når jeg nå er på IKO.
Som administrasjonsleder får jeg mer lederansvar
enn tidligere, og jeg gleder meg til å være med i
ledergruppen og gjøre strategiske valg både for
forlaget og for senteret.

«Jeg gleder meg til å være med i
ledergruppen og gjøre strategiske
valg både for forlaget og for
senteret»

Til ettertanke |
Oppriktig talt!

Hjertelig velkommen

Med ny jobb er det også nye fagområder Dag-Eirik
må sette seg inn både på forlagsdrift og innenfor
økonomifaget. – I tillegg til god veiledning fra
kollegaer og 20 prosent studiepermisjon til høsten,
satser jeg på «learning by doing-prinsippet», smiler en
optimistisk Dag-Eirik. Kollegaene på IKO veileder gjerne
– og ønsker den nye administrasjonslederen hjertelig
velkommen til IKO.

I Arne Garborgs roman Trætte Mænd
forekommer en liten samtale om Gud som
fortjener oppmerksomhet. De som deltar, er
romanens hovedperson Gabriel Gram og en
av de mange kvinner han forholder seg svært
vankelmodig til.
Hun sier: «Men hvis Gud ikke var til, hvorfor
skulle saa egentlig Folk ha fundet paa at tro
paa ham?» Gram svarer: «Hm; - sommetider
tror jeg, man har opfundet Gud for at ha
nogen at være oprigtig for.»
Det jeg finner mest interessant her, er
ikke Grams teori om at det er menneskelige
behov som skaper gudstro. Viktigere er det
behov han peker på, nemlig behovet for å
være oppriktig.
Akkurat det vet vi at vi ofte ikke er. Ikke
at vi til stadighet direkte lyver, men vår
opptatthet av å gjøre inntrykk fører til mange
former for forstillelse. I dagens sjargong
snakkes det ofte om å «iscenesette» seg selv.
Å leve har for mange blitt noe man gjør for
et publikum. Derfor holdes mye tilbake. Det
fylles opp bak maskene, og det som er der,
strever vi aleine med.
Det er lett å tenke at i forhold til Gud må
det være enda viktigere å stå fram på riktig
måte. Da ser en bort fra Kristus. Han er den
riktige måten å stå fram for Gud på. Han
tilfredsstiller alle de krav Gud kan finne på å
stille, og han gjør det for oss. Er det noe sted
det virkelig ikke er noe poeng i forstillelse, er
det overfor Gud. Derfor kan bønn være den
åpneste, frieste og minst sensurerte tale på
jorda. Oppriktig talt!
Av Professor Trond Skard Dokka,
Medlem i IKOs styre
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litt av alt

glimt fra IKOs virksomhet

Besøk av kommende prester
Hvert halvår tropper praktikumsstudentene fra MF opp på IKO.
I løpet av 6 timer skal de lære hva IKO er og hva kompetansesenteret og
forlaget har å by på.
Tekst og foto Lena Skattum
En varm aprildag dukker 14 studenter fra MF opp
hos IKO. De er prestestudenter, og skal snart ut i
arbeid i landets menigheter.

– IKOs tilnærming til menighetene gjennom å ha
fokus på barn og unge er både spennende og
godt, understreker Ziller.

Bli kjent

Praksisnære

– IKO har vært og er en sentral aktør i
trosopplæringsarbeidet og i ulike typer samarbeid
mellom kirke, skole, hjem og barnehage. Det er
viktig at nye prester og kateketer kjenner til vår
historie og ikke minst alt vi kan tilby av kurs,
materiell og rådgivning i dag, sier direktør på IKO,
Eigil Morvik.
Dorthee Ziller er en av studentene som
besøker IKO. Hun synes dagen på IKO har vært
spennende. – Det har vært god og variert input i
dag, og jeg synes det er interessant å få presentert
både teori og metodemateriale. IKO viser at de
tilpasser seg godt etter menighetenes behov,
sier Ziller. Hun har arbeidet som trosopplærer
tidligere, og har derfor vært på IKO tidligere også.
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– Vi har som målsetting å være praksisnære, dvs.
å være faglig relevante i forhold til den daglige
virkelighet i menighetene. Da må vi bygge gode
relasjoner til dem som jobber i menighetene, sier
Eigil Morvik. Derfor er det altså viktig for IKO å
etablere god kontakt med studenter som snart
skal ut i arbeidslivet.
– Skal våre produkter brukes, må ansatte både
kjenne til dem og oppleve at det vi leverer har
den nødvendige kvalitet, poengterer Morvik.
Også studentene ved Praktisk Teologisk
Seminar ved universitetet i Oslo, PTS, har besøkt
IKO denne våren, og slik fått innblikk i IKOs
virksomhet.

nr. 2 • 2011

Det
skjer
MAI

23.-24. mai
Saltstraumen
Fortellerkunst

JUNI

15. juni
IKO-Huset, Oslo
Sommerfest

September

1. september
IKO-Huset, Oslo
Babysang dag II

Kurs- og konferanser
Oktober

27. oktober
Norges Varemesse, Lillestrøm

Trosopplæringskonferansen
IKO og Kirkerådet ønsker igjen
velkommen til
Trosopplæringskonferansen
torsdag 27.10.2011 på Norges
Varemesse, Lillestrøm.
Sett av datoen, og gled deg til ny
inspirasjon i høstmørket. Her får du
faglig påfyll, tips og ideer til videre
trosopplæringsarbeid.

Temaet for årets
konferanse er:
Bibelen
Mer informasjon
kommer på
www.iko.no.
Ring IKO på
tlf. 22 59 53 00
hvis du lurer på noe.

Påmeldingen åpner i begynnelsen av juni. Husk at konferansen
ble fulltegnet i fjor! Vær snar med å melde deg på!

Hjertelig velkommen til alle - både ansatte og frivillige!

8. september
Søm kirke,
Kristiansand
Babysang dag II

Prismet: Likt og ulikt

Prismet nr. 1 2011 er kommet til IKOs lager, og er mulig å
bestille.
Innhold:
• Likt og ulikt [leder]
• Fritak og handlingsrom i grunnopplæringen av Njål Skrunes
[forskning]
• Taizé: en spiritualitet for sekulære og dypt religiøse
mennesker? av Halvard Johannessen [forskning]
• Hva i all verden er spiritualitet? av Anne Aicher [refleksjon]
• Trosopplæring som kommunikasjon av Gudmund Gjelsten
[refleksjon]
• Mangt om mye, men mindre om Margrethe Munthe;
Filosofien, teologien og barna, Boka som oppsummerer det
meste [bokrevy]

Bestill Prismet (kr 130,-)
på ordre@iko.no
Abonnement:
Se www.iko.no/prismet
eller ring IKO på 22 59 53 00
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Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Postboks 2623 St. Hanshaugen
0131 OSLO

Gi TRIPP TRAPP til et barn du er glad i
Baksiden er desverre ikke ferdig ennå.

Med Dåpsklubben TRIPP TRAPP får barna gode bøker og musikk
rett hjem i postkassa. Her blir de kjent med Bibelens fortellinger,
aftenbønner og mange fine barnesanger.
Bøker på bokmål og nynorsk.

*
*
*

Velg
gratis
gave

For barn fra 0 til 12 år
Ingen krav til minstekjøp
Tilbud om 3 pakker årlig

Du betaler
kun 45,- for
forsendelsen

Gynge
lite grann CD
Verdi 198,-

• 0-3 år

Min
Tlf. 22 59 53 00
Faks 22 59 53 01
E-post ordre@iko.no
Godnattbok
(tøy)

Abonnement bestilles fra

Verdi 168,-

Les mer om Prismet på
www.iko.no/prismet

• 0-3 år

Populær
faddergave

Kirkerottene DVD
Verdi 100,-

• 3-7 år

Flere velkomstgaver finner du på
www.tripptrapp-klubben.no
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TRIPP TRAPP drives av IKO-Forlaget AS
Telefon 22 59 53 00 E-post ordre@iko.no

