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Ny forlagssjef
Julegavetips
fra IKO-Forlaget

Over 1800 på
Trosopplæringskonferansen

Leder

Reform på vent?
Denne lederen handler om penger, men denne gangen
er det ikke IKOs økonomi som settes på dagsorden,
men statens vilje til å følge opp det den selv har vedtatt.
I 1997 ble kristendomsfaget i skolen erstattet
av et nytt felles religionsfag. Det medførte en
betydelig reduksjon av antall undervisningstimer i
kristendomskunnskap. Kirken kunne ikke lengre regne
med at barn og unge fikk tilstrekkelig kunnskap om
bibelfortellinger, kirkehistorie o.l. i skolen. Statsråd
John Lilletun tok da initiativ til å utrede hvordan kirkens
dåpsopplæring kunne styrkes.

Stopp eller pause?

1200 nye årsverk

«Dessverre ser det ut til at statens
entusiasme er satt på vent»

Et utvalg ble nedsatt. Utvalget anbefalte at kirken skulle
gi et opplæringstilbud tilsvarende 315 timer (NOU
2000:26). Til dette var det behov for 1200 nye årsverk
i menighetene. Totalt beregnet utvalget kostnadene
til en slik reform til ca. 550 mill., og de foreslo en
opptrapping over ti år.
Vi kjenner godt til fortsettelsen. I 2003 vedtok
Stortinget en reform av trosopplæringen, men beløpet
var nå redusert til 250 millioner. En beholdt likevel
timetallet og Stortinget la opp til en opptrapping over
5-10 år. I kirken var det en gledens dag da reformen ble
vedtatt, forventningene var høye og entusiasmen stor.
Åtte år har gått, og hva er så status? Reformen
har vært gjennom en vellykket forsøksperiode og er
i ferd med å implementeres i alle landets menigheter.
Kirkemøtet har vedtatt en ny plan for trosopplæring,
og rundt omkring i landet er forventningene store,
men dessverre ser det ut til at statens entusiasme er
satt på vent.

De første årene av reformen ble det jevnlig tilført
nye midler gjennom statsbudsjettene, men samtidig
reduserte Stortinget andre poster i kirkebudsjettet.
Særlig direktebevilgningene til fellesrådene fikk svi, og
nå er de borte. Først i fjor kom det helt «friske» midler,
noe kirkestatsråden bekreftet på Kirkemøtet. Men nå
er det altså stopp – eller i hvert fall en pause? Forslaget
til statsbudsjett for 2012 er knapt nok tilstrekkelig til å
kompensere lønns- og prisvekst i de menigheter som
allerede har fått midler.

Dette er krevende. Mange menigheter forventer å
få ta del i denne landsomfattende reformen. De må
vente enda lengre. Det skaper både frustrasjon og
sinne. Verre er det at mange barn og unge ikke får
det trosopplæringstilbudet de burde hatt. Det skapes
en forskjell avhengig av hvor du bor. Det er verken
god fordelingspolitikk eller god kirkepolitikk. Jeg
håper derfor kun det er tale
om et hvileskjær og ikke en
bråstopp.

Eigil Morvik
Direktør IKO
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Endringer |

Forslag til endringer
i IKOs vedtekter

Ny organisering. IKOs styre legger frem
forslag til vedtekstsendringer.

På årets representantskapsmøte legges det fram forslag til endringer i
organiseringen av IKO og IKO-Forlaget.
Tekst Ingrid Fjeld | Foto IKO-arkiv
IKO og IKO-Forlaget er to selvstendige virksomheter
med hvert sitt styre og egne ansatte. IKO eier alle
aksjene i IKO-Forlaget. IKOs styre utgjør IKO-Forlagets
generalforsamling, og velger forlagets styre. Det har
vært vanlig at IKOs direktør velges til styreleder for IKOForlaget.

«Selv om det er to selvstendige
selskaper, har IKO og IKO-Forlaget
jobbet svært tett sammen, og i praksis
har selskapene i all hovedsak fungert
som en felles arbeidsplass.»

Bakgrunn

– Hva er bakgrunnen for endringsforslagene som legges
fram nå, Eigil Morvik?
– Selv om det er to selvstendige selskaper, har IKO
og IKO-Forlaget jobbet svært tett sammen, og i praksis
har selskapene i all hovedsak fungert som en felles
arbeidsplass.
Også utad framstår IKO og IKO-Forlaget for mange
som en felles virksomhet. Utviklingen de senere år, med
en kraftig vekst i IKO-Forlaget både økonomisk og på
personalsiden, har medført at forlagsvirksomheten
utgjør en stadig større del av de to selskapenes
samlede virksomhet. Det er også tydelig at de to
selskapenes strategiske valg må sees i sammenheng.
Styret har derfor funnet det naturlig å se nærmere på
organiseringen av selskapene, med tanke på en mest
mulig effektiv organisering og en samlet strategisk og
administrativ ledelse.

Endringsforslag

En arbeidsgruppe bestående av representanter for
begge styrene la i vår fram et forslag til nyorganisering
hvor en beholder to selskaper med hver sine ansatte,
men hvor direktør blir daglig leder for begge
selskapene. De to styrene består av samme personer.
– Hvordan løses dette formelt?
– Dette løses formelt slik at IKOs styre delegerer
til direktør å være generalforsamling for IKO-Forlaget.
Direktøren velger da de samme personene som sitter i
IKOs styre til forlagets styre. Dermed opprettholdes to
styrer, men altså med de samme personer og samme
daglige ledelse. Styret har lagt noen forutsetninger til
grunn for løsningen. Bant annet utvides styret fra sju
til ni medlemmer for å sikre bredest mulig kompetanse
i styrene.
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| Dåpsopplæringsprisen

VINNER
2011

Samarbeid om konfirmantleir
vant årets Dåpsopplæringspris
Konfirmantleir som omfatter både konfirmanten, småsøsken og foreldre – det er en
av hovedingrediensene hos årets dåpsopplæringsprisvinner. Kragerø konfirmantleir
er Hamar bispedømmes vinnerprosjekt.
Tekst Siv Thompson | Foto Robert Dreier T. Holandna Skattum | Foto Ola Nordmann
Åse Mari Kessel er leirsjef for
«Samarbeid får utrolige ting til å
skje» konfirmantleirer som omfatter
over 40 menigheter fra åtte ulike
prostier. Siden en sped start i 1997,
har nå konfirmanter fra Oppland
og Hedmark mulighet til å møtes
til en ukeslang konfirmantleir der
foreldre eller familie kan følge
parallelle opplegg ved siden av
konfirmantene. Og ikke minst
arrangeres det populære gjensyns–
treff senere på året.
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Ungdom leder

– Jeg tror den viktigste grunnen til
vår suksess, er at vi lar ungdom lede
ungdom. Det er fantastisk å jobbe
med så mange kreative, frimodige
og engasjerte ungdommer.
Begrunnelsen for å gi prisen til
«Samarbeid får utrolige ting til å
skje» er blant annet at de har turt
å satse i storskala, og de har lykkes
med det, skriver juryen som har
valgt ut Hamars prosjekt. Det var
en glad prisvinner som mottok kr.

20 000 og et litografi av Helge Bøe
på scenen under Trosopplæringskonferansen 2011 27. oktober.

«Den viktigste grunnen til
vår suksess, er at vi lar
ungdom lede ungdom»
– Det er både fantastisk inspirerende, utrolig gledelig og en stor
oppmuntring. Alle ungdommene er
jo familien min! De ble så glade når

Engasjert sang. Flere hundre konfirmanter samles på leir i sommerparadiset Kragerø.

de fikk vite at vi vant prisen, og det
var ikke noe problem å mobilisere
alle de 17 som er med meg her i
dag.

Lillehammer!

Konfirmantleiren er sprengt på
kapasitet slik plassen er på Kragerø
sportell i dag. Men for at flest mulig
skal få del av suksessen, har Kessel
andre planer på trappene.
– Aldeles nytt er det at vi nå
inviterer til konfirmantweekend
i Håkons hall på Lillehammer!
Mange av menighetene i Hamar
ser hva vi har fått til i Kragerø, men
vi kan ikke ta imot flere i Kragerø.
Etter tre uker på leir hver sommer,
først en ledersamling og deretter
to konfirmantleirer, er vi helt utslitt.
Men nå er det altså klart for treff på
Lillehammer, og her kan alle som
ønsker det i bispedømmet, være
med.

«Prisvinneren har konfirmanter som
målgruppe og bruker samarbeid
mellom menigheter som arbeidsform»

JURYENS BEGRUNNELSE
Juryens begrunnelse for å gi prisen til
prosjektet i Hamar:
I år går Dåpsopplæringsprisen
til et arbeid som representerer
både tradisjonell og nyskapende
dåpsopplæring i Den norske kirke.

drar på besøk til menighetene på
inspirasjonskvelder i etterkant av leirene.
Arbeidet legger dermed på en særlig måte
til rette for godt samvirke mellom det
lokale arbeidet i menighetene og større
arrangement og festivaler.

Prisvinneren har konfirmanter som
målgruppe og bruker samarbeid
mellom menigheter som arbeidsform.
Konfirmantene får delta på leirer av høy
kvalitet utformet av mange lokale helter.
Ungdommer fra menighetene er med
som ledere, og disse ungdomslederne

Fra starten i 2007 har arbeidet gjennomgått
mange faser, også noen krevende, og
framstår i dag med en tydelig struktur for
konfirmantleire og lederopplæring. Denne
måten å organisere konfirmantarbeidet
på har stor overføringsverdi til andre
menigheter.
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| Seminar

Bibelens fortellinger
– med drama som metode

Bibelen var hovedtema for Trosopplæringskonferansen 2011, og Bibelen var også
utgangspunktet for seminarprogrammet under konferansen.
Tekst Magnhild S. Eriksen | Foto Robert Dreier T. Holand
Dyktige fagpersoner og praktikere var invitert til
konferansens seminarrom for å dele kunnskap
og erfaringer om bibelbruk, bibelformidling og
utfordringer knyttet til bibellesing.

Skikkelig nyttig!

– Dette var skikkelig nyttig! Her fikk jeg konkrete tips
og til og med et kompendium som jeg kan ta med
meg hjem og bruke rett inn i arbeidet mitt med for
eksempel 10 åringer eller konfirmantene, forteller en
entusiastisk Line Krutvik Saltbones som jobber som
menighetspedagog i Orkdal menighet i Sør– Trøndelag.
Hun kommer ut fra Kunst– og kulturrommet på
Varemessa på Lillestrøm og har deltatt på seminaret
«Bibelens fortellinger – med drama som metode». I et
fullsatt seminarrom har Hilde Trætteberg Serkland og
Kristin Trætteberg holdt et femkvarters langt seminar
hvor de har fortalt og konkretisert bibelfortellinger for
de frammøtte. – Her var det så mye håndfast og nyttig
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stoff som jeg lærte mye av, fortsetter den oppglødde
og tydelig inspirerte menighetspedagogen.
– Jeg er så vant til å stå foran forsamlinger og gi, og
med å lage mye opplegg for barn og unge. Her fikk jeg
sitte og ta imot, og helt konkret se nye metoder med
bibelformidling som er lett å overføre til jobbhverdagen
min i kirka. Jeg likte at foredragsholderne brukte lek
som tilknytningspunkt – dette gav virkelig inspirasjon
til videre arbeid, smiler Line før hun haster videre til
neste programpost inne i hovedsalen.

Drama kroppsliggjør fortellingene

En slik spontan positiv tilbakemelding klinger nok
som balsam i ørene til seminarholderne og søstrene
Hilde og Kristin. Nettopp «matnyttig» og «konkret»
har vært viktige stikkord i forarbeidet med seminaret,
forteller Hilde: – Vi ønsket å lage et seminar hvor de
som kommer får med seg praktisk erfaring med drama
som de kan bruke videre i trosopplæringsarbeidet

Fremførte. Hilde Trætteberg Serkland formidlet
utdrag av egen forestilling.

Seminarholdere
• Kristin Trætteberg er utdannet lærer, og arbeider som
menighetspedagog i Slettebakken kirke i Bergen. Hun jobber
også som utøvende artist.
• Hilde Trætteberg Serkland er skuespiller, forteller og
dramapedagog. Hun jobber som utøvende artist, også
innenfor kirken som pedagog og instruktør.
Drama. Søstrene Trætteberg gav matnyttige
og konkrete tips til seminardeltakerne.

sitt i lokalmenigheten. For drama er så mye mer enn
å lage og fordele roller i en fortelling, fortsetter Hilde
engasjert. – Drama kan være med på å åpne fortellinger
for både barn, unge og voksne hvis man tilrettelegger
for at det kan skje. Ved å lese fortellingen sammen og
leve seg inn i situasjoner, personer og deres tanker i
bibelfortellingene blir tekstene kroppsliggjort på en
helt annen måte enn når de bare blir gjenfortalt. Hun
utdyper dette: – Gjennom en metode hvor man ikke
bare hører fortellingen men faktisk gjør fortellingen
sammen, får man en opplevelse av at: «Dette ser jeg
for meg – det angår meg og engasjerer meg».

Drama på direkten

For å konkretisere kroppsliggjøringsteorien sin,
hadde Kristin og Hilde lagt inn flere innslag av «live»
drama i seminaret sitt. Hilde som blant annet jobber
med utøvende fortellerkunst, startet seminaret
med å fremføre et utdrag av sin selvskrevne
forestilling «Marias påske – en fortelling om å miste
sin beste venn». Videre gjennomgikk de tre ulike
bibelfortellinger med hvert sitt praksisopplegg for tre
spesifikke aldersgrupper. Seminardeltagerne fikk tips til

gjennomføring. I siste del av seminaret tok Kristin og
Hilde opp flere seminardeltagere på scenen og viste
helt konkrete opplegg inn mot 1. søndag i advents
prekentekst. Det gjorde at de frammøtte både fikk
se og oppleve dramametodikken. – Min motivasjon
for å jobbe med drama som metode, er å få barn og
unge til å oppleve at de flotte fortellingene i Bibelen
angår livet og hverdagen deres i dag. Ved å gå inn i
fortellingene sanselig, og jobbe med kropp, bevegelse
og stemme er det lettere for dem å oppdage spennet
i fortellingene. Jeg er opptatt av dramaturgien i en
formidlingssituasjon, hvordan de ulike delene av et
opplegg henger sammen, hvordan overgangene
mellom å f.eks. fortelle en historie til at barna skal
jobbe med en dramaøvelse skjer. Når arbeidet med
en bibelfortelling blir en estetisk opplevelse som
berører barna gjennom skapende prosesser, vekkes
et følelsesmessig engasjement som gir tilknytning til
tekstene. Derfra kan alt skje!
Kompendiet fra seminaret kan du finne på
www.trosopplæringskonferansen.no

7

| Kurs og konkurranse

Dialog på tvers

Fagdag på
Litteraturhuset
26. januar
2012

Barnehagen er fellesarena for barn fra ulike kulturer, religioner og livssyn.
• Hvordan ivaretar og inkluderer barnehagen både majoriteten og minoritetene?
• Hvordan kommuniserer barnehagen med foreldrene?
• Hvordan samarbeider barnehagen med kirken og andre trossamfunn?
Målgruppe: Ansatte i barnehager og barneledere i kirken og andre trossamfunn.
Les mer på www.iko.no

Fjell vant
konkurransen
På Trusopplæringskonferansen blei
Fjell kyrkje heidra då dei mottok
prisen i Bibelforteljingskonkurransen.
Tekst Siv Thompson | Foto Robert Dreier T. Holand
Med prosjektet «På sporet av Jesus» får Fjell ein god
slump12-åringar med, men også ei rekkje vaksne
og større ungdommar deltek i ei spanande leiting
bakover i historia.

Kva sa dei eigentleg?

For fjerde gong inviterer trusopplæringsmedarbeidarane 12-åringar i det største soknet i Noreg,
Fjell i Bergen, til ein heilaftan der dei vert flytta 2000
år tilbake i tid.

8

Dei er som eit trehovuda gladtroll, med-arbeidarane
i Fjell kyrkje, når dei fortel om prosjektet, Marianne
Bergsjø Gammelsæter, Elisabeth Møll Jung og Astrid
Aksnes Myksja.
- Vi tek dei unge med på ei vandring rundt
kyrkja der vi har eit perfekt område for ulike

Les mer om
«Agent for
rettferdighet» på
www.iko.no/agent

Agent for rettferdighet
Aktuelt trosopplæringsopplegg i fastetiden for
hjem og kirke. Fokus på skaperverk, bærekraft
og rettferdighet.
IKO og Kirkens Nødhjelp (KN) har utviklet
en ressurspakke for trosopplæring knyttet til
temaet skaperverk, bærekraft og rettferdighet.
Tiltaket er en ypperlig måte å legge til rette for at
tro kan praktiseres gjennom handling. Gjennom
«Agent for rettferdighet» vil vi vise at kampen for
menneskeverd, skaperverk og miljø er uløselig
knyttet sammen.
Ressurspakken gir menighetene hjelp til å
løfte fram den diakonale dimensjonen i Plan for

forteljarstasjonar. Det heile byrjar inne i kyrkja der
lokale amatørar spelar Kaifas og Pilatus som har ein
heftig diskusjon, og Maria Magdalena kjem inn og
inviterer med ut for å finne svar. På runden rundt
kyrkja og inne i kyrkjerommet får 12-åringane møte
mellom anna fiskarar med garn, tollaren Sakkeus i
treet, rabbinnarar i tempelet og Lukas som skriv
evangeliet. Her får dei høyre kva desse kjende

trosopplæring gjennom konkrete handlinger i
fastetiden. Tiltaket er konsentrert til en periode
på 7-10 dager i fastetiden, med aktiviteter både
hjemme og i menigheten. Alle menighetens
10-åringer inviteres spesielt til tiltaket som
gjerne må gjennomføres i samarbeid med
andre barnegrupper i menigheten. Vi ønsker å
skape en agentidentitet knyttet til undring og
oppdrag, med et utvidet diakonalt perspektiv
både lokalt og globalt.
Opplegget blir også presentert i kurset
«Grønn trosopplæring» i Bergen 9. februar. Info
på IKOs nettsider.

figurane frå Jesu samtid tenkte og gjorde, og dei
må sjølv reflektere over kva som eigentleg skjedde.
Bibelforteljingskonkurransen vart arrangert
av IKO, Kyrkjerådet og Bibelselskapet i førekant av
Trusopplæringskonferansen 2011.
Du kan lese meir om Fjell kyrkje sin T12-dag på
www.t-dagen.no der fleire av Fjell kyrkjes
trusopplæringsprosjekt er skildra.
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| Forlagssjefen

Med blanke
IKO-ark,

og mange fargestifter
Heidi Jannicke Andersen (42) fra Follo
er ansatt som ny sjef i IKO–Forlaget.
Tekst Magnhild S. Eriksen | Foto Lena Skattum Sandvik / Privat
Med lærerbakgrunn fra Tomb videregående skole,
landbruksstudier, og nesten ti år som forlagssjef i
Tun forlag, er den nye lederen for IKO–Forlaget godt
rustet til å sette farge på både produksjonene og
arbeidsfellesskapet på IKO.

Nerven i IKO–Forlaget

– Jeg har startet med å gjøre meg kjent med
menneskene og få oversikt over organisasjonsstruktur
og arbeidsrutiner. Mitt inntrykk er at det er et godt
arbeidsfellesskap her, med mange ansvarsbevisste
og kompetente medarbeidere, og jeg har blitt godt
mottatt av mine nye kollegaer.
– Porteføljen tar det litt tid å sette seg inn i, fortsetter
den nye forlagssjefen. Selv om det er en del tomme
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hyller på kontoret hennes, er skrivebordet allerede
fylt opp av produksjonsplaner og flere IKO–bøker for
gjennomlesning. – Gjennom jobben i Tun forlag er jeg
forholdsvis godt kjent med forlagsprosesser, men jeg
er foreløpig lite kjent med IKOs materiell. Nærmere 600
titler tar det tid å få «under huden»!

Motivert for trosopplæring

Heidi kommer fra jobben som forlagssjef i Tun forlag,
tidligere Landbruksforlaget. Her startet hun som
lærerbokforfatter, var deretter forlagsredaktør i en
femårsperiode og har vært forlagssjef siden 2002.
– Tun forlag var for landbruket det IKO–Forlaget er for
kirken, forklarer Heidi. – Jeg er nå motivert til å gå fra
landbruksnisjen til trosopplæringsnisjen.
– Det er meningsfullt å jobbe med trosopplæring,
og muligens ekstra utfordrende nå som skolen har

fått en mer tilbaketrukket rolle i den sammenhengen.
Gjennom sitt engasjement for barn og ungdom fra
Norges Speiderforbund, og fra menighetsarbeidet i
Misjonskirken i Kråkstad der hun er medlem (og for
tiden også leder), ser Heidi hvor viktig det er med
kvalitet i trosopplæringsarbeidet. – Jeg opplever at
IKO–Forlaget har et tydelig formål med arbeidet sitt.
Med et aktivt IKO–styre og engasjerte eiere som er
med å utvikle planer og retning for god trosopplæring,
ser jeg fram til å få bidra i det daglige arbeidet og
oppgavene rundt forlagsproduksjonen, sier Heidi.

«For å få til kvalitetsprodukt
må vi ha et godt redaksjonelt
arbeid, og gode strukturer.»
Forvaltersjel

I Heidis CV finner vi både agronomutdanning,
pedagogisk seminar, og en mastergrad innen
naturforvaltning i u–land og tropisk økologi. Deler
av dette studiet bestod av feltarbeid med vilttelling i
Nepal. Interessen for dyr har hun nok fortsatt, ettersom
hun bor på en gård med i alt 13 hester i stallen, hvorav
4 er hennes egne hester. Den nye forlagssjefen på IKO

har derfor et bredt interessefelt som hun vil dra nytte av
på flere måter når hun nå skal lede IKO–Forlaget. – Som
gårdbruker er jeg vant til varierte arbeidsoppgaver, og
lange sykluser, med innhøsting en gang i året, forteller
Heidi. – Mye av dette er overførbart på forlagsjobben
slik jeg ser det, og det liker jeg. I forlagsbransjen er
det lang vei fram fra en idé er sådd til ferdig produkt,
samtidig kreves det mange avgjørelser underveis inn
i prosesser som tar tid. For å få til kvalitetsprodukt må
vi ha et godt redaksjonelt arbeid, og gode strukturer.
Det krever god samhandling og aktiv deltagelse av
oss alle, og det vil jeg som leder jobbe for å legge til
rette for. Det handler blant annet om eierskap gjennom
medbestemmelse og respekt for de arbeidsprosesser
og tidsfrister som skal til for at produksjonene glir
best mulig. Og så håper jeg å legge til rette for at folk
får jobbe med ting de motiveres av, selv om vi alle
må gjøre ting vi ikke alltid brenner for innimellom.
Selv motiveres jeg av å få til gode produkter, og å se
at organisasjoner og strukturer fungerer. Eventuell
friksjon skal brukes til å skape, ikke til å hemme. Og så
liker jeg de helhetlige og langsiktige perspektivene. Det
ser jeg mange muligheter for i IKO–Forlaget, og er klar
for å ta fatt på både de morsomme og mer utfordrende
oppgavene, avslutter Heidi.
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| JULEGAVETIPS

Kvalitetsgaver til jul
Er du på julegavejakt? IKO-Forlaget har et stort utvalg av kvalitetsgaver til barn,
unge og voksne. Her kommer gode tips til julegavehandelen fra IKO- huset.
Tekst Magnhild S. Eriksen | Foto Lena Skattum Sandvik

Aktivitetsbøker og film

Torill Riborg som jobber på ordrekontoret
har noen gavetips til barn i alderen 0–5 år.
Julefortellinger – med luker til å åpne er en julebok
for de minste med store bilder og luker som
barna kan åpne mens de hører fortellingen om
da Jesus ble født. Lukene gir rom for nysgjerrighet
og lar barna få oppleve juleevangeliet på en
enkel måte. – Vi har dessuten en serie med flotte
bibelklistremerkebøker. En av dem handler om
julens fortelling med fine tegninger hvor man skal
finne riktige klistremerker og fullføre tegningene.
Den heter Let og finn. Jul. Bibelklistremerker,
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En dag oppdager Kirkerottene Vesle og Fredo at det er
kommet et stort tre inn i kirken. Hvorfor er treet der,
og hvorfor har noen pyntet det med lys og glitter?
Snart kommer presten med barna sine for å øve seg til
julaften. Kirkerottene får høre om jul og om den lille
engelen Gabrielle.
Historien om Gabrielle er laget av Roy Frode Løvland
med illustrasjoner av Rita Backer Hjorthaug.

og er en flott
aktivitetsbok for
juletiden!
Den siste
anbefalingen fra
Torill er Kirkerotte– serien. – Vi har
både lydbok og DVD–er om Kirkerottene
som bor i kirka og opplever mye spennende.
Filmen om Kirkerottene og Gabrielle handler om
juleforberedelser i kirka. Kirkerottene får høre om
jul og om den lille engelen Gabrielle. En trivelig
film for hele familien.
Se www.kirkerottene.no for mer informasjon.

EN FILM AV KRISTIAN SANDMARK

MUSIKK TOR INGAR JAKOBSEN OG KRISTIAN SANDMARK

DUKKER JOHNNY CARLSEN

PRODUSERT FOR IKO-FORLAGET

KIRKEROTTENE PÅ SIRKUS

Spilletid: 28 min

Billedformat: 16:9

Aldersgrense: Tillatt for alle

Barnefilm

Prod.år: 2010

Språk: Norsk

Rettighetene til denne filmen
tilhører IKO-Forlaget. Filmen er
beskyttet ifølge åndsverkloven.
Kopiering er forbudt.

Bestilles hos IKO-Forlaget • Telefon 22 59 53 00 • E-post: ordre@iko.no • Nettbutikk: www.iko-forlaget.no

IKO-FORLAGET

AS

Til ettertanke |
To flotte bibler

Kåre Stige, markedsansvarlig i IKO–Forlaget
har også gode tips til julegavehandelen. – I
år er det to flotte bibler jeg vil anbefale for
gavekjøp. Den ene Bibelen heter Guds barn
og er fortalt av erkebiskop Desmond Tutu.
Boken har med en rekke kjente og mindre
kjente fortellinger fra både det gamle og det
nye testamentet, og fortellingene er illustrerte
med flotte og fargerike bilder av kunstnere fra
hele verden. Boken egner seg for barn fra 3–4
år og oppover, og er en vakker bok som barna
vil komme til å like, sier Kåre.
– Den andre boken jeg vil anbefale er
Bibelfortellinger av Kristin Gunleiksrud som er
rådgiver ved IKO. Kristins bok egner seg godt
for ungdommer fra 14 år og oppover, og det
er dessuten også en flott gavebok til voksne.
I Bibelfortellinger blir Bibelen gjenfortalt med
både de kjente og de ukjente fortellingene
som finnes der, og Kristin har lagt vekt på å
beholde Bibelens egenart, motsetninger og
frodighet. Også denne boken er illustrert med
sterke og vakre kunstbilder for eksempel av
Jesu fødsel. Dette er virkelig en flott julegave!

Julegaven
som varer

Et annet godt julegavetips er å gi
bort et abonnement på Dåpsklubben TRIPP
TRAPP. Bokklubben for barn fra 0–12 år har tre
pakketilbud i året med produkter, bøker og
CDer som gir god trosopplæring i hjemmet.
Gjennom våre produkt får barna og de
unge god kjennskap til bibelens fortellinger
både gjennom tekst, bilder, film og musikk.
Produktene lar mottakeren av pakkene bli kjent
med kristne riter som dåp og konfirmasjon for
eksempel, og kristne trospraksiser som bønn
og bordvers. I førjulstiden er det tilbud om en
gratis julegave ved kjøp av abonnement. Da
kan man velge den populære julekrybben i tøy
for eksempel, eller ei flott julefortellingsbok.
Gå inn på vår nettbutikk på adressen
www.iko–forlaget.no for mer informasjon om
både Dåpsklubben TRIPP TRAPP og flere andre
gode tilbud.

Gi oss i dag
vårt daglige brød

Den gode lukta av innhøsting har fylt luften
i mitt nærområde en stund nå. Det ble noe
grøde også i år, selv om bønder har fortvilt
over dårlig vær. Jorder så fulle av regnvann
at det var vanskelig å kjøre maskinene ut for
å høste. Men det ble litt avling i år og. Korn,
frukt, mais, grønnsaker. Ulike lukter har røpet
hva dagens innhøsting består i. Og da vet vi
at høsttakkefesten i kirken er like om hjørnet.
Bondelaget stiller med et assortert utvalg
av markens grøde. Barn, unge og voksne
går i prosesjon og pynter kor og midtgang
med kurver med et fargesprakende innhold.
Sammen takker vi Gud for at han lar regnet
væte jorden (selv om den ble vel våt i år) og lar
solen gå opp over oss alle (dog kunne vi tenkt
oss mer av den), og lar oss få det daglige brød.
Gi oss i dag vårt daglige brød. Bønnen er en
grunnleggende henvendelse til Gud: Se oss,
møt oss, gi oss det vi trenger for å leve! Mat,
drikke, kjærlighet. Og vi ber ikke bare for oss
selv. Vi ber for alle mennesker over hele jorden.
Vi ber for den som fortvilet ser sitt barn sulte
i hjel. Vi ber for barnet som ikke får kjærlighet
fra mor og far. Vi ber om gode levekår for alle
mennesker. Gi oss i dag vårt daglige brød!
Jeg kjenner lukta av jordens grøde som høstes,
og jeg hører lyden av festen i kirken hvor vi
takker Gud, og jeg ber: Gud, hjelp oss å fordele
godene rett, slik at flere mennesker vil være med
i takkefesten.
Kari Mangrud Alvsvåg, rådgiver i
Borg bispedømme og styremedlem, IKO
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litt av alt

glimt fra IKOs virksomhet

IKOs kurs- og konferanseprogram våren 2011
NOVEMBER

JANUAR

Kurs i fortellerkunst

Babysang i trosopplæringen, dag 1

21.-22. november
Fjell-ly leirsted, Sotra

Representantskapsmøte
24. november
IKO-Huset, Oslo

19. januar,
IKO – Oslo

Det
skjer
FEBRUAR
Grønn trosopplæring
9. februar,
Landås kirke, Bergen

Dialog på tvers

26. jan 2012,
Litteraturhuset, Oslo

Videregående fortellerkurs
30.-31. januar
Strand leirsted, Sandefjord

Les mer om IKOs
aktuelle kurs på
www.iko.no

økonomirapport
Regnskapet pr 30. september viser at IKO har et
driftsresultat tett opp til budsjettet, noe som viser
god styring. Våre mange kurs og konferanser, og
ikke minst årets trosopplæringskonferanse med
rekordmange deltagere, er positivt i så måte.
Samtidig registrerer vi en merkbar nedgang
av gaveinntekter. Heldigvis bevilger mange
menigheter fortsatt offer til IKO. Det er vi glad
for – og avhengig av – men inntekter i form av
Gaveoversikt 3. kvatral
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474 447
417 831

personlige gaver har altså gått ned.
Det er usikkert hva IKO kan få av prosjektmidler
i tiden framover. Statsbudsjettet for 2012 gir få
forhåpninger om trosopplæringsmidler til nasjonale
prosjekter, og vi vet heller ikke om Kirkerådet vil
bevilge OVF-midler for 2012. Det gjør oss enda mer
avhengig av våre givere. Med økte giverinntekter
kan vi få gjennomført flere av aktivitetene vi ønsker
å få fullført. Husk at alle som gir over kr 500 til IKO,
får skattefradrag!
IKO har mange trofaste
851 460
støttespillere, tusen takk til
dere alle! Vi ønsker å utfordre
dere til å hjelpe oss til å skaffe
flere givere. Ved å abonnere
på IKO-Nytt, får man en giro
som kan brukes til å gi oss en
gave. Abonnement opprettes
ved å sende en e-post til
iko@iko.no eller ringe oss på
22 59 53 00. Husk også at det
er mulig å opprette en fast
givertjeneste ved hjelp av
AvtaleGiro, se nettsidene våre
for mer informasjon om dette.

nr. 4 • 2011

Nye medarbeidere på IKO
Nityendra Sharma (30) er ansatt som
regnskapsmedarbeider. Marte Eriksen
(36) er ansatt som barnehagerådgiver.
Tekst Lena Skattum Sandvik og Ingrid Fjeld
Foto Lena Skattum Sandvik
– Hvorfor har dere søkt stillinger ved IKO?
Marte: Fordi jeg er genuint opptatt av
barnehagen som arena for lek, læring og danning.
Barndommens egenverdi er ukrenkelig. Kunnskap
om barn og om hva barn behøver for å vokse opp
i miljø preget av trygghet og anerkjennelse er
derfor vesentlig for å lage gode barnehager. Jeg
vil bidra til at IKOs barnehagekontor, med fokus på
barnehagens formål og fagområdet etikk, religion
og filosofi, på en best mulig måte kan støtte
medlemsbarnehagene og øvrige barnehager i
dette arbeidet.
Vil du vite mer om Marte, les på
www.iko.no og siden «Barnehage».

Marte Eriksen.
Ny barnehagerådgiver
ved IKO.

«Jeg er genuint opptatt av
barnehagen som arena for
lek, læring og danning»
Nityendra: Jeg gleder meg til å
jobbe ved IKO. Jeg gikk på kristen
ungdomsskole i 12 år, så å jobbe her
bringer barndomsminner tilbake! Jeg
søkte på jobben fordi IKO er en annerledes
og spennende organisasjon i min jobbhistorie,
og det vil være nyttig for meg å bli bedre kjent
med norske regnskapstermer.

Nityendra Sharma.
Ny regskapsmedarbeider.

Vi ønsker begge velkommen til IKO!

«IKO har mange trofaste støttespillere,
tusen takk til dere alle!»
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Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Postboks 2623 St. Hanshaugen
0131 OSLO

Julegaven som varer

*

Baksiden er desverre ikke ferdig ennå.

Gi TRIPP TRAPP til
et barn du er glad i

I TRIPP TRAPP-klubben får barna gode bøker,DVD-er og CD-er
rett hjem i postkassa. De blir kjent med Bibelens fortellinger,
med aftenbønner og mange fine barnesanger.
Bøker på bokmål og nynorsk.

*
*
*

For barn fra 0 til 12 år
Ingen krav til minstekjøp
Tilbud om 3 pakker årlig
Julekrybbe (tøy)

Velg
gratis
gave

Du betaler
kun 45,- for
forsendelsen

10 figurer i mykt stoff
med en liten tøybok med
juleevangeliet.
Verdi 228,- • 0-3 år

Jeg er så glad
hver
julekveld
Abonnement
bestilles fra

Les mer om Prismet på
Tlf. 22 59 53 00
Seks
illustrerte
Faksvakkert
22 59 53 01
www.iko.no/prismet
E-post
ordre@iko.no
julesanger. Deler som
kan beveges og brettes ut.
Verdi 188,- • 3

Den magiske
julestjernen
Bok som med forventning
og humor forteller om
Edvins juleforberedelser.
Verdi 158,- • 7-10 år
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TRIPP TRAPP drives av IKO-Forlaget AS
Telefon 22 59 53 00 E-post ordre@iko.no

