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Prismet: 66 år og
stadig aktuell!
Trosreiser for
ungdom

Trosopplæring
for alle?

LEDER

Veivalg
Å arbeide på IKO er å arbeide i en sammenheng som
har en lang og solid tradisjon og historie. Å arbeide
på IKO er også å være med på å prege utviklingen av
den kirken vi lever i i dag. Vi skal ta vare på de samme
verdiene i dag som da vi ble grunnlagt for 70 år siden.
Den gangen ville vi mobilisere for å finne fram til en
norm for den kristne oppdragelsen i et moderne
samfunn. Nå uttrykker vi visjonen med andre ord: Vi
vil skape rom for kristen tro, håp og undring. I hjem,
kirke og samfunn.

Oddbjørg Aasen Bjørdal skriver om kommunikasjon
og markedsføring. Mange menigheter er ikke
alltid flinke nok til å fortelle om alle de gode
tilbudene de har. Det kan være babysang, barnekor,
middagsservering, ungdomsklubb, samtalegrupper,
eldre-treff og en uendelig mange andre tilbud inn
i lokalsamfunnet. Det er godt å kunne få råd om
hvordan en kan informere om alt det en gjør, og
bruke ulike medier for å nå de gruppene en ønsker.

Det handler om å være aktivt deltakende i de
endringsprosessene som skjer i
Å være med å prege utviklingen
«Vi skal ta vare på de
kirka vår. «Veivalg for fremtidig
handler om å ta en aktiv rolle.
samme verdiene i dag
kirkeordning» heter høringsnotatet
IKO gjør det på mange måter. En
som da vi ble grunnlagt som Kirkerådet nylig har sendt ut,
av dem er å kurse og undervise
og hvor de presenterer en rekke
medarbeidere i norske menigheter.
for 70 år siden.»
tema og veivalg for den fremtidige
Og det er å være medarrangør
kirkeordningen. Når et tydeligere skille mellom stat
av Trosopplæringskonferansen, sammen med
og kirke skal gjennomføres, er det mange spørsmål
Kirkerådet. Konferansen i år er torsdag 5. november
en må ta stilling til. Det å få muligheten til å uttale
og har som tema «Himmel og jord». Vi vil fokusere
seg, slik at en kan være med å gi retning til de veivalg
på vårt forvalteransvar og spesielt vårt ansvar for
kirka skal foreta seg, det er viktig.
å ta vare på det skapte. Stikkord er klima, pilegrim,
miljø, rettferdighet og fred – og hellighet. Vi tror på
en treenig Gud og at vi som menneske står i relasjon
til skaperen og det skapte. Hva betyr dette for de
utfordringene vi møter i verden i dag?
Det handler om å gi ut bøker. Det gjør vi mye av; for
barn, for ungdom og litt også for voksne. En av de
siste bøkene vi har gitt ut er «En mer synlig kirke».

Marianne Uri Øverland
direktør
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NY BOK |
Trosopplærin
g
for alle?

Leif Gunnar Eng
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Læring, tro
Tron Fagermoen
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.)

Prismet
bok

Trosopplæring
for alle?
Makter kirken å legge til rette for å
inkludere alle uavhengig av livssituasjon
og funksjonsnivå?
Tekst: Runar Liodden

Gudgitt sårbarhet
«Plan for trosopplæring» tar Jesu misjonsbefaling
med seg inn i visjonen om å nå alle døpte og unge.
Dr. philos ved Menighetsfakultetet, Leif Gunnar
Boka Trosopplæring for alle, som kom ut på IKOEngedal, bidrar med en tankevekkende artikkel
Forlaget i vår, synliggjør grupper av døpte som av
om sårbarhet som et gudgitt kjennetegn på alle
ulike grunner lett overses og fort
mennesker. Sårbarheten vår
faller utenfor i breddetiltakene.
åpner opp for positive erfaringer
«Det å skape inkluderende
De beskrives som sårbare unge.
av godhet, vennlighet, trøst
fellesskap handler derfor
og håp, men sårbarheten
Det teologiske Menighetsfakultet ikke bare om å strategi, men utsetter oss også for krenkelser,
og Høyskolen Diakonova har
like mye om å virkeliggjøre forsømmelser og utestengelse.
I tillegg inneholder boka blant
i et tiår samarbeidet om et
selve budskapet»
annet artikler om samarbeid
masterprogram i diakoni. Nå
(Morten Sandland – sitert i boka)
med barnevernsinstitusjoner
har forskere, lærere og tidligere
i konfirmasjonstiden,
mastergradstudenter bidratt
undervisningsopplegg
med et variert tilfang av artikler
utarbeidet for unge med autisme og hvordan
som omhandler sårbare unge både i et teologisk
bibeltekster kan hjelpe barn og unge med å forsone
lys og fra konkret feltarbeid. Boka retter seg mot
seg med sin livssituasjon og få et sannere Gudsbilde.
trosopplærere i aktiv tjeneste og mot studenter
som søker mot en tjeneste i kirken med fokus på
aldersgruppa 0–18 år.
Sammensatt gruppe
Sårbare unge forstås i boka som en bredt sammensatt
gruppe av barn og ungdommer med en vanskelig
hjemmesituasjon eller som har sosiale, psykiske
eller kognitive vansker. Det stilles spørsmål med
hva som fremmer og hva som hindrer deres
deltakelse i trosopplæringsarbeidet. Boka løfter
også frem hvordan innholdet i, og utformingen av,
trosopplæringen blir utfordret av deres medvirkning
og tilstedeværelse.

FAGDAG
Fagdag 3. september

«Trosopplæring for alle»
Fagdag med utgangspunkt i tematikken
fra boka.
Arrangeres på Menighetsfakultetet i
samarbeid mellom MF, IKO og Diakonova.
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| NYTT HEFTE I SERIEN «TROSOPPLÆRING I PRAKSIS»

PÅ LETING
ETTER TRO
Dannelsesreiser med ungdom
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IKO-Forlagets nyeste TIP-hefte
formidler erfaringer fra reiser med
ungdom til steder som forteller en
troshistorie, og tar opp reisen som
en metode i trosopplæringen. Målet
med heftet er å gi et godt grunnlag
for å bidra til danningsprosessen for
ungdommer i alderen 15+.
Tekst: Astrid Paulsen

til Nidaros og Selje ble gjennomført med ungdom,
Tysklandsturen med voksne fra Holmestrand og Hof.
Heftet inneholder også forskjellig bakgrunns- og
refleksjonsmateriale for den som vil planlegge og
gjennomføre en lignende reise med ungdom. Et
kapittel tar for seg trosutvikling hos barn og unge,
et annet forteller historien om kristningen av Norge
og bakgrunnen for tradisjoner knyttet til relikvier og
helgendyrkelse. Dessuten finnes det en oversikt over
ulike aktuelle reisemål i Norge.

Lansering
Innledningsvis i «Gud gir – vi deler» står
det: «Trosopplæring er en danningsprosess
der oppdragelse, undervisning, kultur, og
tradisjonsformidling og kristen tro i praksis spiller
sammen». Forfatterne av «På leting etter tro» har
brukt reisen som en metode i trosopplæringen
for ungdom, reisen til steder som har hatt og har
betydning for de troende.
I heftet som inngår i IKO-Forlagets Trosopplæring i
praksis-serie (TIP), sier forfatterne i innledningen:
«Vi ønsker å ta på alvor at ungdommer har en tro,
men også at de leter etter svar. Det kan kreve stort
mot som ungdom å ta opp dette temaet, særlig i
en omgangskrets der man ikke er vant til å snakke
om tro. En årsak til dette er nok at tro har blitt en
veldig privat sak i vårt samfunn i de siste tiårene.
Mange mangler også et språk for å uttrykke tro.»
Men mennesker har til alle tider vært opptatt av
spørsmål om tro, og minner fra fortiden vitner om
tidligere tiders tro. Mange steder som bærer i seg en
troshistorie, er også i dag steder hvor troen lever og
utøves. Det er stort læringspotensial i å oppleve disse
stedene, og mulighet til å oppdage andres tro og
kanskje noe nytt i en selv. En reise og det fellesskapet
som oppstår underveis vil også kunne by på gode
anledninger til å samtale om tro.

Fire trosreiser
Heftet forteller om fire reiser, om forberedelser,
innhold og tips til gjennomføringen. To reiser går
til norske reisemål: Nidaros og Selje, altså steder
som er knyttet til vår egen tros- og kirkehistorie. En
gruppe ungdommer dro til Torino i Italia for å se det
mange mener er Jesu likklede. Den fjerde reisen,
til Luthersteder i Tyskland, tar for seg vår lutherske
identitet. Trosreisen til Torino ble gjennomført med
ungdom fra Døvekirken i Oslo høsten 2011. Reisene

Boken skal lanseres og presenteres under Nasjonal
kyrkjeleg pilegrimskonferanse i Selje 5.–7. juni.

På leting etter tro
Red.: Magnhild Søsveen Eriksen
og Vija Herefoss
Artikkelforfattere: Øyvind Aspen,
Jan Baroi og Hallgeir Elstad
IKO-Forlaget 2015
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| NYE OG AKTUELLE PRODUKTER
GÅR FRA FILM TIL BOK:

Gøyale bildebøker
om Kirkerottene

Barn over hele
landet har opplevd
Kirkerottene på film, i
lydbøker og på teater i
kirken. Nå kommer to
av fortellingene om
Vesle og Fredo som
bildebøker!
Kirkerottene og Kattunge
inneholder fortellingen om Kattunge som
drømmer om å bli stjerne på sirkus, men som blir
fanget av en skummel sirkusdirektør. Det handler
om vennskap og det å hjelpe hverandre, og Vesle
og Fredo må bruke alt de har av mot og fantasi for å
redde Kattunge.
Den andre boka har tittelen Kirkerottene og Lea Mus.
Her er det Lea Mus om som har rotet seg bort fra
familien sin og ikke klarer å finne hjem igjen. Kan
Kirkerottene hjelpe? Dette er en historie om savn og
vennskap, og det å bli funnet.
De populære fortellingene om Kirkerottene passer
best for alderen to til fire år, og kan gjøre sommeren
enda litt hyggeligere for barn i denne alderen!

Bibelfakta
SPENNENDE FAKTA OM LIVET I BIBELSK TID
Boka tar oss med inn i samfunnsforhold og livsstil i «bibelsk
tid». Vi finner fakta om hvordan menneskene bodde, hva
slags mat de spiste, om tradisjoner og regler, hva de levde
av, om klær, hvordan de reiste, om musikk, om det religiøse
livet, om skole m.m. Det vises også til bibelfortellinger, slik at
fortelling og fakta bindes sammen. Spørsmål i boka
utfordrer leseren til å slå opp i Bibelen. Detaljrike og
spennende illustrasjoner gjør stoffet levende.
Dette er en bok for store barn og ungdom, og passer
godt som gave til en konfirmant. Det er også laget
studieplan som er godkjent av K-stud. Denne kan
gratis lastes ned fra IKO-Forlagets nettsider.
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Puslebibelen
En fargerik og morsom bok med sju fortellinger
fra Bibelen. Her får vi høre om Adam og Eva, Noah,
Abraham, Moses, David og Goliat, Jesaja og Jesu
fødsel. Alle historiene er enkelt gjenfortalt for små
barn. Til hver fortelling er det et bilde som er et
puslespill med 16 brikker. Bildet er også trykt under
puslespillet, slik at fortellingen fortsatt kan leses
selv om noen brikker skulle bli borte. Boka er laget
i solid kartong og har et mykt omslag.

KOMPLETT SERIE:

Bibelen for tweens
Dette er fjerde og siste bok i serien Bibel – hverdag – tweens,
en serie som tar deg med gjennom hele Bibelen. Hvis du
leser en side hver dag, kommer du gjennom fortellingene
i løpet av et år. Her får du møte et mangfold av Bibelens
fortellinger. Forfatteren binder fortellingene sammen, og
lar dramatikk, mystikk og spenning stå side om side med
kjærlighet, forsoning og vennskap. Hennes ønske er å gjøre
bibelfortellingene mer tilgjengelige for den unge leseren,
og peke på at historien viser at Gud vil det beste for alle.
Siste boka i serien har tittelen Ordet som skaper
liv. Her leser du om det som skjedde etter Jesu
oppstandelse og himmelfart. Her er tekstene fra
Apostelgjerningene om Peter og Paulus og en del av
brevene. Åpenbaringsboken er det også flere tekster
fra. Til slutt blir vi kjent med sju unge mennesker som
er omtalt i Bibelen. Serien er skrevet for barn mellom
8 og 12 år.
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| PRISMET

PRISMET:

Stadig aktuell
66-åring
IKO har tradisjoner for å stå sentralt i
religionspedagogisk forskning og fagformidling.
Prismet er nå inne i sin 66. årgang, og
tidsskriftet fornyer seg stadig.
Tekst: Ingrid Fjeld

Mange av IKO-nytts trofaste lesere kjenner til
Prismet som forskningstidsskrift. I mange år har
fagpersoner fra de religionspedagogiske universitetsog høgskolemiljøene hatt en formidlingsarena
gjennom Prismet, ved å få kunne publisere og spre
fagfellevurderte forskningsartikler.
– Fortsatt er Prismet det viktigste stedet
for publisering av aktuell forskning og
forskningsformidling rettet mot skolen, sier
fungerende redaktør Roger Jensen.

Trosopplæring
Alle er imidlertid ikke like oppmerksomme på at
Prismet også byr på praksisrapporter fra kirkelig
trosopplæring, bokanmeldelser og artikler om
aktuelle debatter. I hvert nummer tematiseres
trosopplæringen på ulikt vis.
– Nettopp praksisrapportene har for mange vært
en ekstra kjærkommen del av Prismet, sier Jensen.
Rapportene gir innblikk i hvordan menigheter eller
skoler driver konkrete praksiser, inklusiv sterke og
svake sider ved disse – til inspirasjon for andre!
Jensen mener at det er mange grunner til at
ethvert menighetskontor kan ha nytte av å abonnere
på Prismet.
– I vårt arbeid i menighetene er vi helt avhengig
av å kunne sette oss ned og tenke litt lengre tanker
enn hverdagens travelhet ofte gir oss mulighet til.
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Det er avgjørende viktig å få inspirasjon og impulser.
Det er nettopp den faglige inspirasjon og impulser
Prismet tilbyr.

Digitalt tilgjengelig
Både i avis- og tidsskrifts-bransjen pågår det en
utvikling som går fra papir mot digitale løsninger.
Denne utviklingen får nå konsekvenser også for
Prismet.
Det arbeides denne våren med alternative
løsninger for digitalisering av Prismet. I første
omgang er det avklart at numrene i de siste
årgangene frem til og med 2013-årgangen legges ut
til gratis nedlasting på IKOs nettsider. Nyere numre og
artikler kan bestilles i digital versjon ved å ta kontakt
med IKO på e-post.
– For brukerne vil overgangen til en digital
løsning muliggjøre at den enkelte kan lage sitt eget
digitale bibliotek hvor man kan søke på tema og
ordvalg, sier Jensen. Som eksempel nevner han at
hvis man lurer på hvilke gode tekster som finnes om
«konfirmanter» og «konfirmasjon», vil et søk på disse
ordene gjøre at man kan finne tekster som kanskje
ikke har noen av disse ordene i tittel eller undertittel.
– Den miljømessige gevinsten er det jo nesten
ingen grunn til å nevne, den sier seg selv, avslutter en
entusiastisk redaktør.

PRISMET
Prismet dekker felt som teologi,
kristendom, religion, livssyn og
pedagogikk og formidling av
kristendom i skole og barnehage.
Hvert år arrangeres
Prismetseminarer. Til høsten
arrangeres «Trosopplæring for
alle» – knyttet til boka med
samme tittel. Seminaret holdes
på MF 3. september.

Prismet 1, 2015 er i salg nå

Tittel: Religion – utfordring og mulighet
Innhold:
• Religionsundervisning i terrorens tid [leder]
• Makt – og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av
IKT i barnehagen
Av Svein Sando [forskning]
• Påskevandring som samarbeidsprosjekt –
kunnskapsformidling eller religionsutøvelse?
Av Reidun Rindal Opsal [refleksjon]
• Religions- og livssynsfagene i skolen
Av Trine Anker [debatt]
• Leir som varer?
Av Solveig Gjesdal [refleksjon]
• En profesjonell, relasjonell aktør? Kateketen som
leder i kvalitetsutvikling av lokal trosopplæring
Av Jo Edvardsen [refleksjon]
• Korskolen vår
Av Kristin Vold Nese [praksis]

Bli abonnent i dag og få
Prismet nr. 1, 2015 gratis!
Priser for Prismetabonnement ut 2015:
Student: kr. 240,– / Privatperson:
kr. 385,– / Institusjon: kr. 615,–
Navn:
Adresse:

E-postadresse:
Abonnement: (Sett kryss)

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

❏ Privat
❏ Institusjon
❏ Student
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| ÅPNE BARNEHAGER

Inspirasjonssamling
for åpne barnehager
11. og 12. juni
arrangerer IKOs
Barnehagekontor
den årlige
samlingen for
ansatte i åpne
barnehager.

Tekst: Marte Eriksen

Helt siden 2004 har IKO invitert ansatte i åpen barnehage til fagog inspirasjonssamling. Åpen barnehage er en annerledes form
for barnehage. Barna er der sammen med en forelder eller annen
omsorgsperson. Fordi barn og foreldre er der sammen hele tiden,
og fordi barnegruppen i prinsippet kan være ulik fra dag til dag, må
barnehagelæreren og de andre ansatte arbeide litt annerledes enn i
ordinære barnehager.

Populært
Det er få barnehagekurs som har hovedfokus på det unike ved åpne
barnehager. Derfor er IKOs samlinger for åpne barnehager svært
populære og alltid fulltegnet. I år kommer Hege Merakerås, forteller
og musikkviter, for å holde en kursdag om fortelling for de aller minste.
I tillegg er Anne Sigrid Haugset fra Trøndelagsforskning invitert for å
legge fram funn fra en rapport om åpne barnehager fra 2014.

Viktig tilbud
Åpen barnehage er et viktig pedagogisk tilbud til barn som ikke deltar i
det ordinære barnehagetilbudet. Barn får mulighet til å leke og bli kjent
med andre, få venner, være sammen med andre i et barnehagemiljø,
delta i planlagte aktiviteter, spise sammen og gå på tur. Foreldrene får et
sted der de kan være sammen med barnet sitt i et sosialt miljø med en
pedagogisk hensikt. Her får de mulighet til å bygge nettverk og drøfte
ulike sider ved foreldrerollen, samtidig som de kan få veiledning av en
barnehagelærer.
Åpen barnehage reguleres av barnehageloven og rammeplan for
barnehager slik som alle andre barnehager. Det finnes nesten 200 åpne
barnehager i alt, og ca 40 av dem er med i KOs nettverk.

Forskningsrapport
I høringsarbeidet fram mot Stortingsmelding 24 som kom i 2013,
hadde Barnehagekontoret høyt fokus på de åpne barnehagene. Derfor
satte IKO stor pris på at man i meldingen gikk inn for en kartlegging
av disse barnehagene. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet kartla
Trøndelagsforskning alle åpne barnehager som finnes i Norge. Det er
denne forskningsrapporten Anne Sigrid Haugset skal legge fram på
samlingen. Trøndelagforskning gjorde kvantitative undersøkelser av
alle barnehagene, og kvalitative undersøkelser i syv av dem. Rapporten
bekrefter at åpne barnehager er en barnehageform som er viktig for
deltakerne. Den bekrefter også at IKOs arbeid med åpne barnehager er
nødvendig og viktig.
På inspirasjonssamlingen for åpne barnehager kommer det til å bli et
spennende møte mellom forsker og ansatte i åpne barnehager.
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Les Vårt Land gratis
der du er i 3 uker!

Send HELG til 1933*
,

og les Vårt Land på papir, mobil, lesebrett og desktop.
*Avisen stopper automatisk etter 3 uker.

Foto: Bård Bøe

JA TAKK, jeg ønsker å prøve Vårt Land gratis i 3 uker
- helt uforpliktende.
Navn*:
Adresse*:
Oppg.:

Etg.:

Leil.:

Postnr/sted*:
Telefon*:

Mobil*:

E-post:

Fødselsdato:

* Denne informasjonen må fylles ut for å kunne motta tilbudet. Tilbudet gjelder ikke dersom du har vært
Vårt Land-abonnent de siste 3 mnd.
Ja, Vårt Land kan lagre mine kundeopplysninger som grunnlag for informasjon og interessante
tilbud også etter at kundeforholdet eventuelt opphører.

SVARSENDING 1203
0090 OSLO
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| BABYSANG

BABYSANG
på Soria Moria
kurssenter

Tekst og foto: Astrid Paulsen
K-stud, Frelsesarméen og IKO - Kirkelig
pedagogisk senter inviterte i april til kurshelg for
dem som ønsker å videreutvikle babysang som
trosopplæring.
Babysang er blitt et viktig tiltak i menighetene,
og kurset var fulltegnet. 40 erfarne og engasjerte
ledere av babysang fra hele landet kom for å få ny
kunnskap og ideer til sitt arbeid, lære nytt repertoar
og utveksle erfaringer. Ut fra deltakerne å dømme
– 39 kvinner og 1 mann – kan det virke som om
babysang er et kvinnedomene. Så hvor er mennene
og fedrene i babysangen – både som ledere og
deltakere?
Det var lagt opp til et innholdsrikt
program: Audun Myskja fortalte om baby- og
12

småbarnsang som del av et
livsløpsprosjekt. Ruth Elisabeth
Engøy Solberg tok opp temaet trygghet
i praksisfeltet. Katrine Flaa presenterte
nye sanger og regler. To seminarer
handlet om hvordan babysangen kan
fornye gudstjenesten og møtene våre:
Daniel Waka lærte bort bruk av djembe
i babysang, Annette Cecilie Nylænder
tok for seg babysanggudstjeneste og
menighetsutvikling.
Under seminarene ble det også
forberedt en gudstjeneste med tydelig
babysangpreg, som avsluttet kurset.

TIL ETTERTANKE |

Barnehagekontoret
eh
arn ag

IKOs B

25

ekonto

25 år

I oktober 2014 var det 25 år
ÅR
siden Barnehagekontoret ble
opprettet. Dette markerte
IKO med et jubileumsseminar
fredag 3. mars i år. Programmet bestod av
en innledning av IKOs barnehagerådgiver
om Barnehagekontorets rolle i løpet av disse
25 årene. Hovedforedraget ble holdt av
Ingeborg Tveter Thoresen om «Barnehagen
i et utdanningspolitisk spenningsfelt». IKO
serverte lunsj og jubileumskake, og blant
gjestene var representanter fra Kirkerådet,
Private Barnehagers Landsforbund (PBL),
Foreldreutvalget for barnehagen (FUBhg) og
Frelsesarmeens barnehager.
r

Kristian
Vi skal til visitasgudstjenesten en vintersøndag for
noen år siden i en av Trondheims kirker. Prosesjonen
har forlatt sakristiet og satt seg i bevegelse langs
ytterveggen mot hovedinngangen.
Kontrasten er til å ta og føle på, når vi i våpenhuset
møter en mor i ferd med å kle yttertøyet på den lille
guttungen sin.
– Skal dere gå, spør jeg overrasket. Det er jo nå
gudstjenesten begynner!
– Menigheten vil ha ro når biskopen kommer, svarer
moren, frustrert og oppgitt og med tårer i øynene.
Her er det ikke tid til mange overveielser.
– Hva heter gutten, spør jeg.
– Kristian, svarer moren.
– Kristian, du går sammen med meg, sier jeg og tar
toåringen i hånden. Og gutten følger villig med.
Spør om menigheten gjør store øyne, når
Kristian – som nettopp har fått marsjordre – kommer
vandrende inn under inngangsprosesjonen, hånd i
hånd med biskopen!
Lenger enn til inngangsprosesjonen har jeg ikke
tenkt. Neste akt gir seg imidlertid selv, når vi skal sette
oss ned fremme i koret. Jeg må ta Kristian på fanget.
Og guttungen lar seg villig plassere på biskopens
fang, som det mest naturlige i verden. At han sovner
på domprostens fang under biskopens preken, er vel
enda et vitnesbyrd om trivsel og trygghet.
Så går gudstjenesten omsider mot sin avslutning,
og det er tid for utgangsprosesjon. Vi gjør en stopp
nederst i kirken. Der venter en mor med øyne som
stråler av glede på å ta imot gutten sin. Men Kristian vil
ikke bli tatt imot – ennå. Han vil gå i prosesjon – helt ut!
Jeg vet ikke hvor mye som sitter igjen hos gutten
etter denne minneverdige gudstjenesten. Men en
ting vet jeg: Ingen av oss som var til stede kommer til å
glemme Kristian. Guds rike tilhører slike som ham!
Biskop em. Finn Wagle,
instituttleder ved IKO fra 1981–1989
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glimt fra IKOs virksomhet

Trosopplæringskonferansen
5. november

IKO inviterer igjen kirkelige medarbeidere og
frivillige som arbeider med barn og unge til
storsamling i varemessa på Lillestrøm. Himmel
og jord – På vandring i skaperverket og i troen er
overskrift for dagen. Stikkord for samlingen er å
være pilegrim i vår tid. Spørsmål som skal stilles er
«Hva er menneskets relasjon til hele skaperverket?»,
og «Hva er egentlig hellig i 2015?» Det blir aktuelle
tema til påfyll og inspirasjon både fra scenen og i
seminarer.

Årets konferanse er den fjortende i rekken.
Det er mulig å melde seg på allerede nå, og
tidlig påmelding gir redusert pris.
– Utrolig nok skapes en fellesskaps
opplevelse ved å være sammen en hel dag
med opptil 2000 andre, sier prosjektleder
for årets konferanse, Kjersti Kolbjørnsrud.
– Folk som er engasjert i tro møtes og får
opplevelsen av å være med på noe stort.
Dette skaper stolthet og pågangsmot. Så
vi fortsetter med seminarer, gudstjeneste,
fellesprogram og måltid. Vi er godt i gang
med å finne dyktige og engasjerende
fagfolk til dette.

Trosopplæringsprisen

Følg med på nettsiden
www.trosopplaringskonferansen.no
for de nyeste oppdateringene.

Årlig deler IKO – Kirkelig pedagogisk senter ut
Trosopplæringsprisen til noen som har utmerket
seg spesielt for sin innsats i trosopplæringen.
Prisen støttes av Kirkelig Arbeidsgiverforening
(KA) og i år er også Kirkerådet med på laget.
IKO utfordrer alle i menigheter og kirkelige
sammenhenger til å foreslå kandidater til
Trosopplæringsprisen 2015!

Nyansatt

Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter,
organisasjoner eller grupper som på en særlig
måte har fremmet trosopplæring og kirkelig
undervisning. IKO ønsker å framheve aktiviteter
som involverer barn og unge, stimulerer til
tverrfaglig samarbeid i menighetene og kan være
til inspirasjon for andre.
Fristen for å sende inn forslag er 8. september.
Trosopplæringsprisen deles ut på Trosopplærings
konferansen 5. november. Les mer om prisen og
foreslå på nettsidene: www.iko.no
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Merete Bøe er tilsatt
som konsulent i 50%
stilling fra 1. april. Hun
vil arbeide sammen med
rådgiverne på senteret,
spesielt med barnehagesaker, kurs
og kompetanseutvikling. Merete har
førskolelærerutdanning fra Høgskolen
i Agder og tilleggsutdanning i Tverr
kulturell kommunikasjon fra Gimlekollen
og Musikk og helse fra Norges
Musikkhøgskole. Merete har tidligere
i hovedsak arbeidet som pedagogisk
leder, språkpedagog og støttepedagog,
og hun vil bli et viktig bidrag inn i
rådgivergruppen.

nr. 2 • 2015

ØKONOMIRAPPORT
Det er IKOs givere som sørger for at mange barn
får lære om Bibelen og kristen tro gjennom bøker
og materiell, og at familier og hjem får hjelp til
å lære gode trospraksiser og kristne verdier.
De kirkelige medarbeiderne som IKO kurser og
veileder når tusenvis av barn og unge hver uke.
Takk!
Det er nå gjort opp status for økonomi både for
fjoråret og for årets to første måneder. Det er
særlig to ting som peker seg ut når det gjelder
IKOs inntekter;
• Menighetsoffer utgjør en stadig større
og viktigere del av inntektene til IKO.
Vi er så heldige at vi mottar en del offer
fra menigheter, og denne delen av
gaveinntektene våre er større enn gavene
fra enkeltpersoner. Det er rift om offergaver,
men vi oppfordrer alle støttespillere til å
påvirke menighetsrådene sine så IKO kan

Det
skjer

fortsette å stå på listen
over offermottakere, eller
kommer inn på offerlisten
i menigheter som ikke gir
oss takkoffer.
• IKO har mange givere som gir på giroene i
IKO-nytt, men få gir via AvtaleGiro. Det
er enkelt og gebyrfritt å gi på AvtaleGiro,
og det gir IKO en stabilitet og trygghet
om kontinuerlige gaveinntekter. Det er
selvfølgelig skattefritak på gaver gitt via
AvtaleGiro, som ved alle gaver til IKO. Ta
kontakt med oss på 22 59 53 00 eller iko@iko.
no, så kan vi enkelt sette opp en avtale.
Har du prøvd å gi en gave til IKO via SMS? Gi en
jubileumsgave på 70 kr til 70-årsjubilanten ved å
skrive teksten IKO70 til telefonnummer 2108!
Dag-Eirik Lannem
administrasjonsleder

11.–12. juni
IKO, Oslo
Inspirasjonssamling for åpne barnehager
For ansatte i åpne barnehager.

3. september

10. september

5. november

Det teologiske
Menighetsfakultet
Trosopplæring for alle?
Læring, tro og sårbare
unge.
Prismet-seminar i
samarbeid med MF.

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

Norges Varemesse, Lillestrøm
Trosopplæringskonferansen 2015
«Himmel og jord»
Storsamling med
aktuelle tema til påfyll
og inspirasjon.

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

KirkeTrapp 2015
Menighetens gaver til barna

De beste
opptil
d
e
m
e
n
e
k
ø
b

60% rabatt

NYTT OG
STØRRE
UT VALG

Gratis
ballonger til
Min kirkebok 4 og 6

Trosopplæring i hjem og menighet

For mer informasjon:

www.iko-forlaget.no
Trosopplæring i hjem og menighet

