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Dåpsklubben Tripp Trapp:
Faddergave
Flere kurs
på IKO i 2016

NY BOK!
Fokus: Barn, krenkelser og tro

LEDER

Inn i vårt 71. år
synlig i all vår tenkning og i det materialet vi utvikler
IKOs jubileumsår er over og vi er inne i vårt 71.
på IKO.
år. Ingen jubileumsmarkeringer å planlegge,
Gjennom nettverket DIAKONIA fikk jeg, i slutten
men derimot mye annet og spennende.
av januar, anledning til å besøke to ulike diakonale
Kompetanseutviklingsprogrammet vårt, som vi
tiltak. Vi hadde to besøk som var veldig forskjellige.
har arbeidet med en tid, ble lansert i fjor høst. Når
Det ene hadde sitt arbeid i innvandrerstrøket
de fleste menighetene ved utgangen av dette
med tilbud om samtale, hjelp til å finne bolig,
året har fått levert sine trosopplæringsplaner, går
matservering og gudstjenestefeiring.
Trosopplæringsreformen over i en
De hadde utviklet en liturgi der
ny fase. Nå skal planene over i drift.
leddene var faste, men ble utført
Ut fra erfaring vet vi at det da trengs
«Vår oppgave
på språket til den som leste eller ba.
påfyll av ny kunnskap. Det kommer
er å være med å
Hver gudstjeneste hadde mange
nye medarbeidere og mange ønsker
utvikle innholdet i
språk. Det hadde ført til at flere følte
også å arbeide mer tverrfaglig. Vi
menighetens tilbud
seg inkludert enn om gudstjenesten
håper og tror at de kursene vi tilbyr
til barn, unge – og
hadde foregått bare på ett språk. Og
kan være til hjelp og inspirasjon.
arbeidet var i god vekst.
Bestillingene har begynt å komme
voksne.»
Vi besøkte også et diakonissehus
inn og vi er glade for å kunne
der sykehuset var nedlagt og
fortsette å tilby kursopplegg for
restaurert til et senter for åndelig veiledning. En stor
trosopplæringen.
flott bygning med luftige og vakre rom. Behovet for
Å være direktør på IKO er en flott oppgave som
legemlig pleie var ikke lenger der og diakonissene så
jeg føler meg privilegert over å ha fått. Vår oppgave
nå sin oppgave i å tilby hjelp for det åndelige i stedet.
er å være med å utvikle innholdet i menighetens
To forskjellige steder, men begge med et ønske om å
tilbud til barn, unge – og voksne gjennom
tilby hjelp der behovene er størst.
kursopplegg, seminarer, konferanser og litteratur.
Det er fint å kunne leve i kirkeåret. Enda er vi
Den norske kirke er inne i en utfordrende fase med
fastetiden, men snart skal vi igjen få
mye endringer, spesielt organisatorisk. Også der må
feire påske. God høytid til dere alle!
IKO følge med, slik at vi er oppdatert for å være mest
mulig relevant i de tilbudene vi gir.
Det er viktig at undervisningen henter impulser
fra andre grener av kirkens liv. Diakonien har alltid
vært et viktig uttrykk for kirken, ikke som noe vi gjør
ved siden av forkynnelse og undervisning, men som
Marianne Uri Øverland
en integrert del av kirkens liv. Diakonien må være
direktør
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NY BOK |

			

Syng mens du går:

PÅSKE
Påsken nærmer seg, og i den anledning kommer
IKO-Forlaget med et sanghefte for påsketiden.
Sangheftet er en del av serien «Syng mens du
går» – som kom med julesanger i fjor.
Tekst: Marta Bjørnøy Lalim

Med 15 påskesanger samlet ønsker IKOForlaget at påskesangene skal være lett
tilgjengelige og gi sangglede både på jobb og
privat.
Sangene i heftet er satt opp etter de
ulike høytidsdagene i påskefeiringen.
Evangelietekstene om påske er selve
«hjertet» i Bibelen, men salmer og sanger
er for mange også kjære formidlere av
påskebudskapet.
Det lille heftet med sanger og
påskefortellingen kan tas med og brukes
overalt – på hytta, på fjellet eller ved sjøen,
på påskevandring i Jesu fotspor – eller ved
samlinger i familien.
IKO-Forlaget ga ut «Syng mens du går»
med julesanger i fjor og det ble en stor
suksess. Vi håper mange vil bruke dette
heftet under påskefeiringen i år.
Sangheftene kommer i en størrelse
som gjør at det er enkelt å bruke ved
påskevandringer og juletregang.

3

| RESSURSHEFTE

Hvem er vi
i møte med

barn?

Dannelsesreiser med ungdom
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NYTT RESSURSHEFTE |
Ressursheftet «Fokus: Barn, krenkelser, tro» er laget
på bakgrunn av et trosopplæringsprosjekt kalt «Beskytt
øyeblikket mitt». Gjennom heftet ønsker man å inspirere og
gi tanker til refleksjon for voksne som har en betydningsfull
relasjon til små barn. Det er utarbeidet studieplan i heftet
som er godkjent av Kristelig Studieforbund.
Tekst: Ingrid Fjeld Foto: iStockphoto.com

Å møte den andres ansikt
Innledningsvis i «Fokus: Barn, krenkelser og tro»
siteres filosofen Emmanuel Levinas: Når vi møter barn
er det nettopp hans eller hennes ansikt som gjør at vi
voksne blir ansvarlig for om barnet har det godt eller
vondt. Levinas var opptatt av omsorg og er en mye
brukt filosof hos helsepersonell.
Så hvordan kan voksne bidra til å ivareta og ha
omsorg for de minste barna? Forfatterne av heftet
søker å svare på spørsmålet fra ulike vinkler. Magne
Torbjørnsen skriver om å øve seg på å motta barnet
slik Jesus gjorde. Maria Stensvold Ånonsen skriver
om hva som skjer når hjemme ikke er trygt. Tormod
Kleiven skriver om å øve seg i å bruke makten
til det gode og om selvforståelse som mulighet
og utfordring. Avslutningsvis er det gitt plass til
refleksjoner fra tre ansatte i Den norske kirke om
omsorg i konkrete trosopplæringstiltak. De skriver
om å vise omsorg i dåpssamlinger og i babysang.

kan brukes på slike kurs. Det siste tiltaket i prosjektet
var arbeid med og utgivelse av en artikkelsamling.
Artikkelsamlingen er planlagt utgitt på IKO-Forlaget
som del av Prismetbok-serien i løpet av 2016.
Temaene som vil belyses ut fra ulike fagdisipliner
er dåp, tilknytning, bønn, makt og omsorg. Gjennom
hele prosjektet har det vært ønskelig «… å uforske
hvordan allerede eksisterende arenaer i foreldrekirkesamarbeidet egner seg til å samtale om
omsorgen for barnet.» Dåpssamtalen er en slik arena
som har fått fokus i ressursheftet.

Kurs i vår
Onsdag 11. mai arrangeres kurs om barn, krenkelser
og tro på Høgskolen Diakonova. Målgruppa er
ansatte og frivillige i trosopplæringen. Du kan melde
deg på ved å gå inn på iko.no. Til høsten planlegges
kurs knyttet til Prismetboka. Målgruppa er forskere,
studenter og ansatte i menigheter.

Studieplan
Hvert kapittel avsluttes med spørsmål til den
enkelte leser eller gruppe av lesere. Spørsmålene
utgjør studieopplegget som er godkjent av Kristelig
Studieforbund (K-stud).

Bakgrunn i trosopplæringsprosjekt
Trosopplæringsprosjektet «Beskytt øyeblikket mitt»
fikk midler fra Kirkerådet og har vart fra 2013–15.
Det ble ledet fra Høyskolen Diakonova og utført i
samarbeid med to menigheter. Prosjektet har hatt
tre hovedtiltak. Det første var å utvikle en veiledning
til samtale med dåpsforeldre. Veiledningen finnes
nå som vedlegg i heftet. Det andre tiltaket var
kurs og temakvelder for ansatte og frivillige i
prosjektmenighetene. «Fokus: Barn, krenkelser, tro»
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| KURS

KUP & KURS
IKO – Kirkelig pedagogisk senter har som en av sine
oppgaver å holde faglige og relevante kurs for voksne
som er sammen med barn og unge i kirke og barnehage.
Med tanke på dette lanserte IKO sin nye KUP-katalog
(kompetanseutviklingsprogram) i 2015. Flere har nå tatt
kontakt for å få til et samarbeid med IKO. Det holdes også
kurs her på IKO-huset uavhengig av KUP.
Tekst: Merete Bøe

Babysang

Ulike fagdager

Babysang er et av trosopplæringsreformens mest
suksessrike tiltak, og IKO har kurset over 700
medarbeidere fra hele landet. Det har blitt holdt
jevnlig kurs, da vi ser at behovet er stort. Også i år var
det en flott gjeng som ble samlet her på IKO i januar.
Sjur Isaksen snakket om teologien i babysang og
dåpssamtalen, mens Katrine Johnsen Flaa snakket om
rammer og muligheter, gjennomkjøring av program,
og tips og ideer.
I april kommer et nytt storinnrykk av
babysangledere. Disse har en god del erfaring fra før
og ønsker å videreutvikle seg og få ny inspirasjon.
Kurset holdes av Ragnhild Sophie Brinkmann (sanger
og sangpedagog) og Maria Stensvold Ånonsen
(sosionom og stipendiat på MF).

I forbindelse med misjonsUKA til Oslo Bispedømme
råd har IKO, i et samarbeid med Israelsmisjonen og
Oslo Bispedømmeråd, hatt en fagdag knyttet til
påskens tradisjoner og identitet. Deltakerne fikk blant
annet høre Elisabeth Levi fortelle hvordan den jødiske
tradisjonen skaper en religiøs identitet hos jødene,
og hvordan vi kan jobbe med påskefortellingen for
å skape kristen tro og identitet. De fikk være med i et
jødisk påskemåltid, og til slutt var det en samtale om
hvordan barn og unge lærer om den kristne påsken i
skolen og trosopplæringen.
IKO har også hatt en fagdag om konfirmasjon.
I dag er det å velge konfirmasjon for mange
ungdommer et aktivt ja til kirken og troen. Hvordan
kan kirken ta ungdommens valg på alvor?
Dette var et lite innblikk i kursene som har
foregått her på IKO i vår. Vil du vite mer om KUP
eller våre andre kurs? Les på våre nettsider
www.iko.no/kurs eller ta kontakt med IKO på
mail marta.bjornoy.lalim@iko.no eller telefon
966 27 064/22 59 53 00 for mer informasjon.

Kommunikasjon
Hvordan kan vi gjøre kirken mer synlig? Hvordan kan
kirken markedsføre seg selv bedre i lokalmiljøet?
Dette er spørsmål som Oddbjørg Aasen Bjørdal
belyser i IKOs populære markedsførings- og
kommunikasjonskurs. Kurset arrangeres for 3. gang.
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«I dag er det å velge
konfirmasjon for mange
ungdommer et aktivt
ja til kirken og troen.
Hvordan kan kirken ta
ungdommens valg
på alvor?»

Personaltur til
Granavollen

Foto: Wikimedia Commons / John Erling Blad

Alle de ansatte ved IKO – Kirkelig pedagogisk
senter og IKO-Forlaget dro i januar på personaltur
til Granavollen og de kjente Søsterkirkene på
Hadeland. Hvert år reiser alle de ansatte ved IKO
på en slik tur for å få faglig påfyll, refleksjon og
sosialt samvær.
I år var spesialprest Hans Erik Raustøl spurt om
å holde et foredrag for oss. Han reflekterte rundt
strukturen i Den norske kirke og fikk i gang en
diskusjon om IKO sin rolle, relevans og posisjon i
arbeidet nå og for fremtiden.
Direktør ved IKO, Marianne Uri Øverland,
snakket til de ansatte om hvor IKO står i dag og
veien videre. Forlagssjef Heidi Andersen viste frem
utgivelsene som er planlagt for forlaget gjennom
året 2016.
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| NYE OG AKTUELLE PRODUKTER

Elise, Leo
og perlene
Elise og Leo er bestevenner. Da Elise
får et armbånd i kirken, lurer de på
hvorfor perlene er så forskjellige og
har ulik farge. Hva betyr det? Denne
fortellingen er rikt illustrert, og i tekst
og bilder gir boka en innføring i hva
hver enkelt perle i Kristuskransen
står for. Elise, Leo og perlene er også
en veiviser gjennom kristen tro, og
et redskap for å håndtere livets store
spørsmål. Boka gis ut både på bokmål
og nynorsk, og er skrevet for barn i
alderen seks til tolv år.

Tommy savner pus
Barn vil før eller siden erfare det å miste
noen man er glad i. Da er det viktig at de får
sette ord på det de føler. I boka Jeg savner
pus får vi høre om Tommy som mister katten
sin, Morten. Han savner ham og tenker mye
på ham. Gjennom denne fortellingen åpnes
det for samtale om sorg og død, men også
om det å ha noen å bry seg om. For etter
at Morten dør, blir Tommy kjent med en
hjemløs katt som han tar med hjem. Han
tenker fortsatt på Morten, men har fått en
ny venn å være glad i. Boka har fargerike og
morsomme illustrasjoner, og passer best for
barn fra fire år og oppover.
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Bibelboka mi på film
Nå er det laget film av den populære
Bibelboka mi. I Bibelfilmen min vises 14 av
fortellingene i boka, og disse formidles
gjennom enkle animasjoner og med norsk
tale. Som i boka er det en kort bønn til hver
av fortellingene. Filmen er 22 minutter lang,
og passer best for barn fra to til fire år.

Badehåndkle
med engel på

Nå kan du få kjøpt et solgult
badehåndkle med hette, der hetta har
et koselig englemotiv. Håndkleet er
mykt og lett, og er laget i 100 % bomull.
Størrelsen er 75 x 75 cm, så dette passer
til de minste barna fra null til to år.
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| MINORITETSSPRÅK

Styrking av det
kvenske språket
Tenk deg at du sitter sammen
med barnet ditt. Du vil lese en
bok for det. Men du har ingen
bøker på norsk. Det finnes ikke.
Hva gjør du?

Jesus
ja lapset

Jeesus

Tekst: Merete Bøe

tyvent
tää
myrsky
n

En slik situasjon opplever mange som har kvensk som
sitt morsmål. IKO-Forlaget har fått en unik mulighet
til å gjøre noe med dette.

Bakgrunn
I 2005 ga den norske regjeringen kvensk status som
et eget minoritetsspråk. Året etter, i 2006, ble det
gitt midler til å danne ei språknemnd for kvensk,
og i 2007 ble Kvensk Språkråd opprettet. Kvensk
har eksistert lenge, men de aller fleste har ikke sett
verdien av språket. Det har vært et språk mange
mente var et unyttig «blandingsspråk». Derfor har
det vært viktig å endre negative holdninger og å
skape interesse og entusiasme for språket. Det skal
ikke være et skriftspråk for spesielt interesserte, men
et skriftspråk som er et nyttig verktøy, ikke minst for
de kommende generasjonene.

Bibelhistorier brukes til opplæring
Porsanger kommune er en trespråklig kommune,
og kvensk brukes i svært mange sammenhenger.
Både barn, unge og voksne møter det i sitt daglige
liv blant annet på skolen, i kirka og i butikkene. At
det finnes lesestoff på kvensk er ønskelig for mange.
I dag finnes det svært lite barnelitteratur på kvensk.
Innenfor kategorien lettleste bøker er det faktisk
bare en slik bok, Minun Raamattukirja (Bibelboka
mi), som IKO-Forlaget har gitt ut. Barn av kvenske
10

foreldre har derfor svært liten mulighet for å oppleve,
se og høre kvensk før de begynner på skolen. Bøker
har alltid vært et synlig tegn på en kulturs livskraft.
Det at barn og foreldre kan finne bøker på sitt eget
språk på biblioteket, i skolen og i barnehagen vil
være med på å synliggjøre språket og øke statusen.
Porsanger menighet har fått støtte av Kommunalog moderniseringsdepartementet til å oversette
lettleste kristne barnebøker til kvensk slik at kvenske
barn selv kan lese bøker på sitt eget språk eller at
foreldrene kan lese for barna sine. Dette spennende
prosjektet har IKO-Forlaget fått sjansen til å bli
med på. IKO har nå fått oversatt 6 av bøkene til Kari
Lilleaasen, Jesus og Bartimeus, Jesus og Sakkesus, Jesus
metter fem tusen, Jesus og barna, Jesus stiller stormen
og Jesus og den takknemlige samaritan. Disse bøkene
vil også brukes til opplæring i det kvenske språket.
Eldre mennesker med kvensk bakgrunn har bare et
muntlig språk, og mange lærer skriftlig kvensk nå.
Derfor er det en fordel at bøkene har et enkelt språk.

Videre arbeid
Porsanger kirkekontor vil søke om midler til at flere av
IKOs bøker blir oversatt til kvensk.

Barnehagens
lovverk i endring
Tekst: Marte Eriksen, barnehagerådgiver ved IKO

De siste femten årene har barnehagefeltet
gått gjennom en rivende utvikling. Vi har
fått tilnærmet full barnehagedekning, og
barnehagesektoren har vokst. Det utløser
behov for endringer av rammer, og nå
gjennomgår Kunnskapsdepartementet
barnehageloven. Det ville vært en fordel om
endringsforslagene kom samlet slik at de
kunne vurderes i sammenheng. Istedenfor
har vi denne våren allerede tre ulike saker på
høring.
•• overføring av bestemmelser
knyttet til barn med særlige behov,
under opplæringspliktig alder, fra
opplæringsloven til barnehageloven
•• kortere ventetid på barnehageplass –
utvidelse av retten til barnehageplass for
barn født i september og oktober
•• Lovproposisjon om endringer i
barnehageloven, med forslag om:
›

å gi fylkesmannen hjemmel til å føre
tilsyn med barnehager i særlige tilfeller

›

å presisere reglene for dokumentasjon
og vurdering i barnehagen

›

presisering av departementets adgang
til å fastsette forskrift om barnehagens
innhold og oppgaver

Alle endringsforslagene er viktige saker for
barnehagene. For befolkningen generelt, er det
trolig utvidelse av rett til barnehageplass som
får mest oppmerksomhet. Dette gir flere barn
tilgang til barnehageplass, og gjør det lettere
for foreldrene å komme tilbake i jobb etter
permisjon. Denne retningen er det stor enighet

om, selv om mange mener det går for sakte.
IKO er samtidig opptatt av at de økonomiske
rammene til den enkelte barnehage blir
ivaretatt. Det vil bli helt avgjørende at
kommunene opprettholder tilskuddet på
nivå med det antallet barn barnehagen er
godkjent for. For denne ordningen vil føre til at
barnehagene må gå med noen ledige plasser i
inntil to måneder, for ikke å få for mange barn i
gruppene fra november.
Det kan innebære både pedagogiske
muligheter og utfordringer at ettåringene
begynner spredt utover høsten. Behovet for å
skape gode forutsigbare rammer og en trygg
hverdag for de enkelte småbarna er sentralt.
Samtidig kan det å starte høsten med færre
barn i gruppa for å bli kjent med nye ettåringer
etter hvert, innebære muligheter for mer tid til
det enkelte barnet i tilvenningsperioden.
Når IKOs barnehagekontor skal formulere
standpunkt i barnehagesaker er det noen
forhold som står sentralt:
•• Ivaretakelse av barns beste, i tråd med
barnehagens formål
•• Faglige og etiske vurderinger og
argumentasjon
•• Ivaretakelse av rammer og vilkår for
Barnehagekontorets medlemmers som
ideelle private barnehager
•• Ivaretakelse av verdi og livssynsspørsmål
•• Ivaretakelse av formålsparagrafens
formulering av barnehagens rolle: i nær
forståelse og samarbeid med hjemmet.
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| DÅPSKLUBB

FADDERGAVE:

Medlemskap i
Dåpsklubben
Tripp Trapp
Som fadder lover man å bidra til at barnet
skal lære om den kristne tro. Et medlemskap
i Dåpsklubben Tripp Trapp kan være et godt
alternativ som faddergave.
Tekst og foto: Marta Bjørnøy Lalim
Det å være fadder for et barn er en oppgave som ikke
avsluttes når dåpshandlingen er over, men som for
mange betyr livsvarige bånd. Som fadder lover man
å bidra til at barnet skal lære om den kristne tro. Et
medlemskap i Dåpsklubben Tripp Trapp kan være
et godt alternativ som faddergave. Det mener Anne
Line Tufteland Kroken, prest i St. Jacob menighet i
Bergen, som gav det til sitt fadderbarn. Hun er fadder
for Peder (1 år), og da han ble døpt i Skedsmo kirke
våren 2015, var medlemskap i Tripp Trapp-klubben
gaven fra henne.

Gjør relasjonsbyggingen lettere
– Dåpsklubben bidrar positivt i fadderrollen ved at
den gir informasjon og opplæring om den kristne
tro gjennom Peders barne- og ungdomstid. Det
er lettere å drive trosopplæring hvis man har
materiale og informasjon å henvise til. Det gjør også
relasjonsbyggingen mellom meg og han lettere fordi
vi har bøker vi kan lese sammen, forteller Anne Line.
Dåpsklubben sender ut 3 pakker i året med bøker og
annet materiell. Kroken forteller videre:
– Dåpsklubben gjør det lettere å utføre det
oppdraget som jeg har lovet å gjøre. IKO har mange
12

fine måter å synliggjøre budskapet på og gjennom
materialet i Dåpsklubben blir det mer levende. Hadde
jeg kun hatt Bibelen å forholde meg til, ville det vært
vanskeligere.

Viktig med kunnskap om religion
Dåpsklubben Tripp Trapp gir ut materiell som for
teller om ulike deler av samfunnet. Blant annet har
den kritikerroste boken Akim løper vært en av bøkene.
Den handler om barn på flukt og er veldig samfunns
aktuell i den flyktningsituasjonen vi står i nå.
– Det er viktig for et barn å få vite noe om det
samfunnet og den religionen man er en del av. Det
å få kunnskap om den kristne tro gir kunnskap om
religion, og når man har begreper om sin egen tro er
det lettere å være i dialog med andre religioner, sier
Kroken.

Kvalitetssikringen av gaven gjør IKO
I IKO-Forlaget er det flere som jobber med
utvelgelsen av bøkene og materialet barna mottar
gjennom Dåpsklubben, og nettopp det trekker
Kroken frem som en av de viktigste grunnene til at
hun valgte et medlemskap for sitt fadderbarn:

TIL ETTERTANKE |

Suffragetter i Washington, D.C.
Foto: Library of Congress/Wikimedia Commons

– Jeg slipper ta jobben med å
kvalitetssikre gaven fordi jeg vet at
IKO gjør en grundig jobb og har en
god teologi, og derfor er jeg trygg
når jeg hjelper foreldrene med
trosopplæringen for Peder, forteller
Kroken.

Fint at ting går av seg selv
Som avslutning spør jeg hvordan det
påvirker henne i hverdagen og da ler
hun mens hun forklarer at:
– Nesten det beste er jo at det går
av seg selv. Fadderbarnet mitt får
kontinuerlig gode gaver, jeg stresser
ikke med handlingen og det er gaver
som gir større mening. For eksempel
sier badeboken Arken noe om at Gud
beskytter barn, og det er jo det jeg vil
at Peder skal vite.

www.tripptrapp-klubben.no

I rulleteksten på filmen Suffragette – Kampen for frihet ramses
det opp når kvinner fikk stemmerett i ulike land. Det starter
med New Zealand i 1893, Norge i 1913 som nummer fire på
listen, etter hvert nevnes USA – 1920 og Sveits der kvinner
fikk retten til å stemme i 1971.
Jeg så filmen på kino på mandag. Og da jeg satt der mens
rulleteksten gikk, tenkte jeg på en tale i en bursdag jeg var i
på lørdag og en artikkel jeg leste i Time Magazine på søndag.
I et trettiårslag til en venninne hadde moren fått streng
beskjed om at talen ikke skulle handle om jubilanten selv,
men om noe som kan bety noe og sette en vekker i de
som er tilstede. Moren løste oppgaven ved å fortelle om
kvinner som hadde betydd mye for henne. Hun fortalte
blant annet om Ingrid Bjerkås, Norges første kvinnelige
prest, og SVs første leder Berit Ås, som identifiserte «De fem
hersketeknikkene», mye brukt mot kvinner.
På søndag leste jeg at 85 prosent av amerikanske jenter
i alderen 3 til 10 år eier én Barbie-dukke eller flere. Dette
kom frem i en artikkel som handler om at Barbie-dukken fra
nå av kommer i tre nye kropper: en lav, en høy og en som er
litt rundere rundt midjen. Ifølge Time begynte Mattel, som
produserer Barbie, å lytte til kritikken mot selve symbolet på
kvinners kroppsideal, først da salget gikk dårligere.
Tre dager på rad ble jeg altså minnet på kvinners kamp
for frihet, og mine tanker har kretset mye rundt dette
fascinerende faktum at man i så lang tid har sett ned på det
kvinner har å komme med, også i kirken.
Kampen forteller også at verden går fremover, men det
er kanskje sunt å minne hverandre på og ta samtalene og
diskusjonene på hvor våre generasjoner i vår tid befinner seg
i likestillingen mellom kvinner og menn.
Jeg er glad de endrer Barbie, fordi jeg har møtt mange
kvinner som ikke skjønner hvor vakre de er. Og jeg er glad
kvinner har fått stemmerett og rett til å stille til valg. Hvis
ikke, hadde trolig Donald Trump vært navnet på den neste
presidenten i USA. I stedet kan vi få den første kvinnen.
Eirik Tufteland Kroken, journalist i NRK og programleder for TOK15.
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glimt fra IKOs virksomhet

#trosopplæringskonferansen

Responsive nettsider
IKO.no har fått nettsider som er tilpasset
databrett og smarttelefoner. Vi arbeider
kontinuerlig for at nettsidene skal være
brukervennlige.

!

Vi sender gjerne flere eksemplarer av
IKO-nytt til dere i menighetene! De
kan deles ut på stabsmøter, kirketorg,
menighetsrådsmøter og andre
arrangementer i menighetene.

Prismet 4, 2015 er i salg nå
Tittel: Sanselig religion

Innhold:
• Kunskapen i kyrkorummet.
Hur kyrkopedagogik skapar bredare
forståelse av religion for skoleelever.
Av Søren Dalevi (Forskning)
• Salmer i kirke og skole.
Av Marit Rong (Forskning)
• Trosopplæring, åndelig utvikling og diapraksis. Arbeid i flerkulturelle lokalsamfunn.
Av Hans Morten Haugen (Forskning)
• Estetikken og barna. Av Geir Hellemo (Refleksjon)
• Engler og barnesanger – estetikk og religion.
Av Irene Tysnes.
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Trosopplæringskonferansen 2016 arrangeres
19.oktober på Varemessa, Lillestrøm.
Prosjektgruppen for konferansen er i full gang
med planleggingen av årets konferanse og
gleder seg til å dele seminarprogram, gjestenavn
og mye mer med deltakerne. Besøk nettsiden
trosopplaringskonferansen.no.

Trosopplæringskonferansen 2015. Foto: Irene Tausvik

Bestill Prismet
(løssalg: kr 140,–)
på ordre@iko.no
Abonnement:
Se www.iko.no/prismet
eller ring IKO på
22 59 53 00

nr. 1 • 2016

ØKONOMIRAPPORT
Vi skriver 2016 og tiden har kommet for å
gjøre opp regnskap over årets som har gått.
Dette er ikke stedet for å ha årskavalkader
over kirkepolitikk, utnevnelser eller
utgivelser – derimot er det interessant å se på
innsamlingsregnskapet for årets som har gått.
Totalt samlet IKO inn kr 1.648.274 i løpet
av 2015, fordelt på gavebrev, faste givere og
menigheters takkoffer. IKO er med på flere
forskningsprosjekt, noe som gjør at alle
gaver til IKO gir rett til skattefradrag fra første
krone. Skattetrekket kommer også i tillegg til
trekket for gaver til frivillige organisasjoner.
I år fikk 322 givere trukket fra totalt 507.3015
kroner fra skattegrunnlag, i tillegg kan 177
givere få trukket fra kr 128.516 hvis vi får
personnummeret deres.
Nesten 2/3 av gaveinntektene våre kommer
fra offer fra menigheter i Den norske kirke. Vi
setter svært stor pris på at vi får så mange offer,
og det viser at IKO har en viktig plass i Den

Det
skjer

norske kirke. Det er ingen automatikk i at vi står
på offerlistene rundt om, og du som giver, kan
være med på å påvirke menighetsrådet ditt til
å huske på IKO når offerlistene settes opp neste
gang.
IKO mottar ingen fast offentlig støtte,
verken fra stat eller Den norske kirke, og er
derfor avhengig av at gaveinntektene holder
seg ganske stabile og gjerne stiger. I 2015 klarte
vi dessverre ikke det, totalt fikk vi en nedgang
på kr 143.000, eller 8%. Vi tror likevel at vi kan
klare å snu denne trenden, men da trenger vi
hjelp. Ved å bli fast giver til IKO, vil du være med
på å sikre en stabil og forutsigbar økonomi
for Senteret. Gå inn på www.iko.no/gave og
se hva som passer. Husk at alle gaver til IKO gir
skattefradrag fra første krone!
God påske!
Dag-Eirik Lannem, administrasjonsleder

3. mars

14. april

IKO, Oslo
Hvordan gjøre kirken mer synlig?
Kurs om kommunikasjon og
markedsføring i menigheten

IKO, Oslo
Babysang – for deg med
erfaring
Kurs for ansatte og frivillige
som har holdt på med
babysang i noen år.

8. mars
MF, Oslo
Mentorsamling

T R OS O PPL Æ R I N G S KO N FE R AN S E N – 19. oktober 2016, Varemessa, Lillestrøm

Les mer om IKOs aktuelle kurs og fagdager på www.iko.no
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Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Postboks 2623 St. Hanshaugen
0131 Oslo

Få nytt materiell billigere

ABONNER PÅ NYE PRODUKTER!
Abonnement på nye utgivelser fra IKO-Forlaget gir:
✔ 30 % rabatt på ett eksemplar av nye bøker, portofritt tilsendt
✔ 10 % rabatt fra første eksemplar på alle andre produkter
(Gjelder ikke utdelingsprodukter som har vanlig volumrabatt)
✔ Portofritt tilsendt på alle kjøp over 2 500 kroner

Velg mellom 3 abonnement

❶ Alle utgivelser
❷ Trosopplæringsmateriell
❸ For barnehagen

✔PESNPGAR

ER!

Les mer og meld deg på:

www.iko.no
Ta gjerne kontakt: Tlf. 22 59 53 00 e-post ordre@iko.no

