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«Ta det med ro.»
- De svermer!  
I hagen utenfor redaktørrommet holder IKOs husdyr til. Biene 
er stort sett trivelig selskap og gjør ikke så mye ut av seg, men 
denne fredagen var de i opprør – de svermet – og det samtidig 
med at 11 besøkende fra Skien kirkelige fellesråd var like om 
hjørnet. Den annonserte hagelunsjen ble raskt flyttet inn i 
husets festsal.

Norges birøkterlag har tre tips om du får besøk av en bisverm:
1. Kontroller at det er en bisverm.
2. Ring en lokal birøkter for hjelp.
3. Ta det med ro og nyt synet av en av naturens spennende 

opplevelser.

De to første punktene ble iverksatt umiddelbart og når  
situasjonen var under kontroll, også punkt tre. 

Sommeren er her og punkt tre tar vi med oss inn i ferien. Mange 
skal nyte fridagene i naturen og kanskje er pilegrims vandring et 
mål denne sommeren? I år er den norske pilegrimsleden 25 år og 
i den forbindelse gir IKO ut Pilegrimsboka. Den vil være en god 
følgesvenn på vandringen. I bokas forord står det: «Å pakke sin 
sekk med det mest nødvendige, gå fra sted til sted, oppover og 
nedover, noen ganger alene og noen ganger sammen med andre, 
gå den indre veien og den ytre. Det er livet i et mikroperspektiv.» 

Riktig god sommer! 

PS: Biene er tilbake i  
kubene og har det bra.

Vennlig hilsen

Elin Krogedal
Fungerende direktør og forlagssjef

LEDER

{Følg oss på}

FACEBOOK!
@IKOkirkeligpedagogisksenter

SV
ANE

MERKET
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TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN

VI  SKAL  høre om hvordan vi som kirke kan 
gi videre en tro som bærer gjennom livet. 
Hvordan møter vi barn og unge i en hverdag 
med små og store kriser? Hva er, og hvordan 
forholder vi oss til, influenser teologi? Hva 
betyr Tro som bærer i møte med psykisk helse 
og bærekraft? Hvordan kan kirken og orga-
nisasjonene sam skape med kommunen for å 
løse utfordringer i samfunnet?

Smakebiter på temaer i årets seminar-
program:
• Ledelse av frivillige
• Moderne slaveri - hva er det og kan vi 

gjøre noe med det?
• Hvordan lage en gudstjeneste som favner 

alle?
• Tro som bærer – hjemme

Årets trosopplærings konferanse har fått 
tittelen Tro som bærer, og blir arrangert 
19. oktober på Gardermoen.  
I år arrangerer IKO konferansen med 
støtte fra Kirkerådet, og i samarbeid 
med KA og Kirkens nødhjelp.  

Reisestøtte
I år er det mulig å søke om reisestøtte for å 
reise på konferanse. Ved hver påmelding kan 
du melde på flere deltakere, og for deltaker 
nummer to og videre per påmelding kan du 
registrere at du ønsker å søke reisestøtte på 
opp til 1000,- per deltaker. Reisestøtten inklu-
derer ikke opphold, og forutsetter rimeligste 
reisevei. Frist for å søke om reisestøtte er 1. 
juli, eller lenger om det er mer igjen i potten 
på dette tidspunktet.  

I år møter du blant annet: 
Monika Halsør, årets programleder
Mathias Hagren Kalin, årets medprogramleder
Hans Dur Molvik, årets kapellmester

19. OKTOBER 2022 TRO SOM BÆRER
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NY BOK

TEKST OG FOTO : Annbjørg Dalland

Runar Bang har skrevet  
en ny morsom og spennende 

barnebok. Nå skal vi få bli  
med Xander på eventyr.

fra Runar Bang

FORFATTER RUNAR BANG  har denne våren kommet 
med en ny barnebok hos IKO-Forlaget. Boka heter 
Xander: Aksjon dyrevenn. Den handler om en gutt som 
heter Xander som er på påskeferie hos besteforeld-
rene sine i Snøbredal. Der møter han en pensjonert 
prest som alle kaller Noa. Noa er overbevist om at 
klimakrisen vil føre til storflom, og har bygget seg 
en diger båt oppe på fjellgården sin. Lenger nede i 
dalen finner Xander 20 forsømte katter innesperret 
i en låve. Han må redde dem, men hvordan kan han 
klare det når eieren er en sint og skummel fyr? Det 
går i hvert fall ikke som planlagt. 

- Boka heter Aksjon dyrevenn, og det er viktig. Det 
er jo ganske mye action, men den handler også om 
hvordan Xander aksjonerer - eller handler - ut fra 
det han opplever at Gud minner ham på, sier for-
fatter Runar Bang.  

KLAR BESKJED OM DET ER KJEDELIG ELLER GØY
Bang er opptatt av å fortelle bibelhistoriene i bø-
kene sine, og kombinerer det med morsomme og 
spennende historier fulle av fargerike personer og 
fantastiske hendelser. Dette kjenne tegner både Tre i 

AKSJON OG 
BIBELHISTORIER
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NY BOK

et tre-serien og den nye Xander- boka, som 
passer for barn fra rundt seks til ti år. 

- Dette er en fantastisk aldersgruppe å 
skrive for! De har så lett for å leve seg inn 
i fortellingene, og elsker å le og ha det 
gøy. Den beste øvelsen er å fortelle egne 
historier for barn og se hvordan de reage-
rer. Jeg er så heldig at jeg har fått prøvd ut 
mange fortellinger på mine egne barn. Og 
i den alderen er tilbakemeldingene veldig 
ærlige. Jeg får klar beskjed om hva som er 
gøy, kjedelig og spennende. Og det er jo 
gull verdt, sier han. 

SOLGT OVER 110 000 BØKER HOS IKO!
Runar Bang er et kjært navn i IKO-Forlagets 
forfatter katalog. Vi kjenner han fra bøker som Tre 
i et tre (2002), Jakten på Juliana (2009) og Skatten i 
Liljedal (2011). Førstnevnte er det nå 20 år siden kom 
ut, og er fortsatt en bok som selger godt.  
Bøkene han tidligere har skrevet på IKO har solgt i 
over 110 000 (!) eksemplarer og brukes som ut
delingsbøker i mange kirker. Det er ikke mange 

barnebokforfattere som kan skilte med slike tall. 
- Jeg er veldig glad og takknemlig for å få dele his-
toriene mine med så mange. Og det blir flere bøker 
om Xander, avslører forfatteren. 

Bang har i en årrekke vært redaktør for Søndags-
skole bladet Barnas, og sluttet nylig der. Nå jobber 
han som lærer og er bosatt i Ålesund. 

FLOTTE TEGNINGER: Forfatter Runar Bang blar i 
den nye boka, og er imponert over arbeidet til il-

lustratør Magnus Værness. Sammen med teksten 
skaper de en spennende, morsom barnebok som 

det er lett å bli revet med i!
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AKTUELLE BØKER

Boka gjenforteller tre av Jesu lignelser: den 
om sauen som ble borte, om mynten som 
forsvant og om faren og de to sønnene hans. 
Lignelsene minner oss om at hver og en av 
oss har betydning og er regnet med, både av 
andre mennesker og av Gud.

Tekst: Amy-Jill Levine  
& Sandy Eisenberg Sasso
Tegninger: Margaux Meganck
Pris: 249,-

Hvem teller?

Spilledåseengel:  

Må Gud velsigne deg
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En engel som kan henge over sengen og gi barnet en 
velsignelse på vei inn i søvnen.

Myk spilledåse i plysj, der man drar i snoren og hører 
melodien. Engelen spiller sangen Må Gud velsigne 
deg. Teksten står på kjortelen til engelen. Tekst og 
melodi er skrevet av Bjørg Marit Notland. Engelen er 
myk og god, og kan koses med eller være med i lek og 
på reise. Lyden er lav og tilpasset små barn. 

Pris: 299,-
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To rotter, Vesle og Fredo, har rømt fra et sirkus. Men hvor skal 
de bo? En kveld kommer de til et stort hus i skogen. De får høre 
at huset heter Kirken og at det er Gud som eier huset. Vesle og 
Fredo blir Kirkerotter. Men i kirken er det også katter som lus-
ker rundt, og en organist som ikke skjønner hva som plutselig 
er galt med kirkeorgelet.

Bli med Kirkerottene på en fartsfylt og spennende historie i det 
underlige huset som heter Kirken.

Tekst: Linn T. Sunne og Kristian Sandsmark
Tegninger: Morten Pedersen
Pris: 199,-

Gud snakker til Jona, men Jona vil ikke høre på! I stedet stikker 
Jona av med en båt for å komme seg vekk. Men det går ikke helt 
som planlagt …

I Jona forteller forfatter Tor Åge Bringsværd og illustratør Thomas 
Falla Eriksen den kjente historien om profeten Jona – han som 
overlevde tre dager i magen på en diger fisk – i en ny og sprek 
versjon. Bringsværd vever inn elementer fra jødisk legendestoff i 
teksten og Eriksens tegninger skaper både dramatikk og humor. 
Slik oppleves den utrolige historien om Jona like frisk og spennen-
de i dag som da den ble skrevet, for nesten tre tusen år siden.

I bokens etterord får vi høre ikke bare om Jona og fisken, men også 
flere av de andre historiene om mennesker – verden rundt – som 
skal ha opplevd noe av det samme.

Kirkerottene Fredo og Vesle
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Jona
Den kjente  

fortellingen i en ny og  
spennende versjon

Tekst: Tor Åge Bringsværd
Tegninger: Thomas Falla Eriksen
Pris: 269,–
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PILEGRIM

PILEGRIMSVANDRING og valfart har alltid vært 
kjennetegn på en levende kirke. De første kristne 
ble kalt «Veien». De gikk livets vei – ikke bare 
symbolsk. Selve vandringen – å gå på føttene ut i 
verden – var et uttrykk for en indre virkelighet. De 
gikk «med Gud i tanke og sinn».

Vandringen hadde ofte to sider: Den indre 
vandringen ble nøkkelen til fordypning for ens egen 
del, men også for kirken som helhet. Den andre 
veien gikk utover og førte vandrerne ut på allfar-
veiene, inn i steder og byer og gjorde dem synlige og 
tilgjengelige for andre.

TEKST: Astrid Paulsen

PILEGRIMSBOKA

I 2022 er den norske  
pilegrims leden 25 år. Det er  

også året Pilegrimsboka endelig 
blir gitt ut på norsk!

– følgesvenn på vandring
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LANSERING: Boka ble lansert på Pilegrimsdagen i Oslo som 
Pilegrimssenteret arrangerte. Her presenterer forlagsredaktør 
fra IKO Astrid Paulsen boka. Foto: Anna Runesson 

Også i dag legger mange ut på pilegrimsvandring 
– i vårt eget land, eller langs pilegrimsleder andre 
steder i verden. I dag handler den indre vandring-
en ofte om behovet for hvile, stillhet, mulighet til 
meditasjon og bønn, turer alene til fots eller sam-
taler om eget liv sammen med en medvandrer. Den 
ytre vandringen kan handle om årvåkne og åpne 
møter med andre og en vilje til å være til stede for 
andre – en slags diakonal handling.
I 2022 fyller den norske pilegrimsleden 25 år. Det 
passer derfor ekstra godt at IKO-Forlaget nå utgir 
Pilegrimsboka, som ønsker å være en følgesvenn for 
alle pilegrimer. Boka er liten og får lett plass i en 

lomme eller sekk, men allikevel svært innholdsrik. 
Den har refleksjoner rundt det å være pilegrim, 
praktiske råd for vandringen, dessuten et bredt 
utvalg av bibeltekster, salmer, bønner og liturgier.

Pilegrimsboka kan være en personlig bønne- og 
meditasjonsbok bok for den enkelte, samtidig er 
den en ressursbok for grupper av pilegrimer til 
deres samlinger og gudstjenester under vandringen.
Innholdet baserer seg på den svenske originalboka, 
men utvalget av tekster er gjort i samarbeid med 
Pilegrimssenter Oslo.
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BARNEHAGELOVEN

ENDRINGENE I  barnehageloven medfører blant 
annet at private barnehager skal være selvsten-
dige rettssubjekter. De får forbud mot å drive 
annen virksomhet enn barnehage i samme 
rettssubjekt, og barnehagene kan ikke ta opp lån 
andre steder enn i banken. Det er gitt unntak for 
enkelte små barnehager og enkeltstående åpne 
barnehager.
Lovendringene er ment å skape større trans parens 
for økonomien, særlig i de store kommersi elle 
barnehagekjedene. Men også menighets- og 
orga nisasjons barnehager rammes hardt av de nye 
kravene.
– Vår type barnehage, hvor de fleste er  ideelle, 
rammes sterkere av lovforslaget enn andre 
typer private barnehager, fordi så mange av 
dem er registrert som underenhet under menig-
het, organisasjon eller ideell sammenslutning, 
forklarer rådgiver Asbjørn G. Håkonseth på IKOs 
barne hagekontor. – Det gir dem store kostnader 

Endringer i barnehageloven 
rammer menighets- og  
organisasjonsbarnehager
I slutten av mai vedtok Stortinget endringer i barnehageloven. IKO har 
fulgt prosessen tett, og har advart politikerne mot de konsekvensene 
endringene vil få for mange av medlemsbarnehagene våre.

TEKST:  Asbjørn G. Håkonseth og Annbjørg Dalland

for å etablere selvstendige enheter, og for å følge 
 strengere regler for regnskap og revisjon.

HØRING PÅ STORTINGET
Dette beskrev IKO for stortingspolitikerne på åpen 
høring i begynnelsen av mai. – Ikke reguler de  
ideelle barnehagene i hjel! sa Håkonseth da. Også  
KA – Arbeidsorganisasjon for kirkelige virksom-
heter og Virke sa klart fra om at ideelle barnehager 
må få unntak fra kravet om å være et selvstendig 
rettssubjekt, og at forbudet mot konserninterne  
lån er ødeleggende for forutsetningene for å drive 
ideelle barnehagesammenslutninger.
– Alle politikerne sier at de ideelle barnehagene 
skal få bedre vilkår. Men selv om vi talte de ideelle 
barnehagenes sak, ble vi ikke hørt av flertallet, sier 
Håkonseth nå. Han forteller at et mindretallsforslag 
gikk samme vei som IKO foreslo, nemlig å utsette 
disse innstrammingene til den varslede gjennom-
gangen av hele finansieringssystemet for private 
barnehager foreligger.
– Framover skal vi samarbeide med KA og Virke for 
å hjelpe de aktuelle menighetene og organisasjone-
ne til å gjennomføre de pålagte endringene på best 
mulig måte, sier Håkonseth.

ÅPNE BARNEHAGER
IKOs tidligere direktør, Marianne Uri Øverland, 

Asbjørn G. Håkonseth, 
rådgiver på IKO for 
barnehage og barn 
0-6 år.  
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 deltok også på stortingshøringen. Hun var den 
eneste som nevnte de åpne barnehagene. Hun på-
pekte at Kunnskapsdepartementet og regjeringen, 
som foreslo at enkeltstående åpne barnehager skal 
få unntak fra kravene, ikke har begrunnet hvorfor 
unntaket ikke også kan gjelde barnehageeiere med 
flere åpne barnehager.

Dermed må KFUK-KFUM Øygarden, som har tre 
åpne barnehager, splitte dem opp i tre selvstendige 
rettssubjekter. Det samme gjelder Bergen domkirke 
menighet, med sine to, som også samarbeider med 
KFUK-KFUM.

Håkonseth sier at han hadde forventet at stor-
tingspolitikerne skulle anerkjenne forskjellen på 
ordinære barnehager og åpne barnehager.

– Den nye loven er kun begrunnet ut ifra hvor dan 
ordinære barnehager er organisert og finansi ert. 
Særtrekkene til de åpne barnehagene ble ikke drøf-
tet i proposisjonen fra regjeringen, eller i komiteens 
merknader. Det er veldig under lig at politikerne 
kan tillate seg å vedta endringer som får så  store 
konsekvenser for de ikke-enkeltstående åpne 
barnehagene, uten at forskjellene mellom ordinære 
og åpne barne hager er nevnt med ett eneste ord i 
forarbeidene, påpeker Håkonseth.
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NY BOK

FORTELLINGEN OM JESUS OG BARNA finner du 
flere steder i bibelen. I denne boken tar teolog og 
forfatter Ingunn Aadland utgangspunkt i Markus-
evangeliet, sett fra de to unge brødrene Jakob og 
Johannes sitt perspektiv. 
- Dette er jo ei kjent forteljing for mange. Eg ville 
setje ho inn i den større forteljinga som Markus 
teiknar opp. Markusevangeliet fortel at Jesus 
tiltrekkjer seg mange menneske. Folk ville rett og 
slett at han skulle ta på dei. Jesus framstår som 
ein mann med magiske krefter, forklarer forfatter 
Ingunn Aadland. 

«Jeg er så glad for å se bøker med variasjon i 
menneskers hudfarge, kjønn og alder. Det er 
viktig at barnebibler og barnelitteratur generelt 
rommer alle typer mennesker.»

Cathrine Mustvedt, pedagog og diakoniarbeider i Gjerpen kirke.

SÅRBARHET  
OG MANGFOLD 
i ny bok for de minste

UNGT PERSPEKTIV
Aadland hadde lyst til å skrive en fortelling som fikk 
fram et ungt perspektiv, ikke bare de små barna, 
men de litt eldre også. 
- Det står ikkje noko om dette i evangelia, men eg 
ser for meg at Jakob og Johannes er ungdommar. Eg 
har alltid merka meg korleis dei to prøver å stikke 
seg fram, og at dei andre læresveinane blir sinte 
på dei. Det kan nok vere gjenkjenneleg, og eg ville 
gjerne få fram denne sårbarheita hos dei to. 
Aadland forklarer at fortid og nåtid på en fin måte 
kommer sammen i denne boken. 
- Målet er jo å invitere dagens barn og foreldre inn i 
Jesus-forteljinga!
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Boken er utgitt på  
bokmål og nynorsk. !

MANGFOLDIG UTTRYKK
Teksten spiller svært godt på 
lag med tegningene, skapt av 
illustratør Borghild Fallberg. 
 Fallberg har illustrert veldig fint! Ho får fram 
eit mangfaldig uttrykk – i menneske og kjensle-
uttrykka deira, sier Aadland. 
Borghild Fallberg ble i juni kåret til årets illustra-
tør av Norsk barnebokinstitutt. De spurte henne 
om hvor bevisst hun er på mangfold i person-
galleriet i hennes prosjekter: 
– Jeg prøver å være bevisst på det, og jobber med 
å bli flinkere til å vise frem mange ulike personer. 
Det er også noe oppdragsgiverne og forfatterne 
ofte er opptatt av, og jeg synes det er veldig fint 
når de kommer med forslag til hvordan vi kan få 
inn mer mangfold blant karakterene, sier hun. 

Jesus ser på dem, og rister på hodet. Så løfter han opp ei lita 
jente. «Denne jenta her, er størst og viktigst», sier Jesus. 

«Dere må bli som henne!» Jakob og Johannes  
forstår ikke hva han mener.
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Årgang 73 Nr 1-2 (2022)   

Utforsking av religioner og 
livssyn med ulike metoder
Dobbelt temanummer som utforsker et av de 
nye kjernelementene i KRLE-faget: «Utforsking 
av religioner og livssyn med ulike metoder». Alle 
bidragene i temanummeret kan knyttes til kjerne-
elementet: Hva innebærer det for religionsdidak-
tikken at elevene skal utforske i faget? Hva er nytt i 
formuleringen og hvilke nye utfordringer stiller det 
lærere overfor? Hva innebærer det å tenke om reli-
gions- og livssynsfaget som et faglig konglomerat?  

Hvilken kunnskap skal utforsking med ulike 
metoder lede til? På hvilken måte kan en legge 
til rette for utforskende arbeidsmåter? Hvordan 
bruke begrepsmessig uklarhet som en pedagogisk 
ressurs? I tillegg til seks forskningsartikler, inne-
holder nummerert tre korte omtaler av den norske 
oversettelsen utForskerne: En ny tilnærming til 
religions- og livssynsundervisning i barneskolen, 
samt en bokmelding av Innføring i KRLE-didaktikk. 
Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkul-
turelt samfunn.     

Med-gjesteredaktører er Camilla Stabel Jørgensen 
og Øyvind Soltun Andreassen.     

PRISMET

TIL ETTERTANKE

Bekreftet
TEKST: Kristine Aksøy, prest i Trysil og styreleder for IKO 

I Trysil er vi akkurat ferdig med vårens konfirma-
sjoner. Vi har fått legge hånda på hodet til høytids-
stemte ungdommer, takket Gud for hver enkelt 
av dem og bedt for livsveien deres videre. De er 
konfirmert. 

Ordet konfirmasjon betyr «bekreftelse». Confirmare 
på latin. To confirm på engelsk. 

Tidligere var konfirmasjonen konfirmantens 
høytidelige bekreftelse da de tok presten i hånda 
og lovet at de ville leve i troen som de var døpt til 
resten av livet. Det er et stort løfte å gi som tenåring. 
Uansett om du er ung eller gammel er det et stort 
løfte å gi. 

I dag legger vi vekt på at i konfirmasjonen er det 
Gud som bekrefter sitt løfte om at konfirmantene 
er omsluttet av Guds kjærlighet og omsorg hele 
livet. Heller ikke på konfirmasjonsdagen er livet 
bare glede. Både de som er i kirken og de som av 
ulike grunner ikke er der, bærer med seg både det 
som er lett og det som er tungt. Derfor er det så 
meningsfullt å legge dem og alt de er og har under 
Guds omsorg og kjærlighet. Bekreftelsen til oss 
alle, uansett om vi er konfirmert eller ikke, er at vi 
er elsket av Gud akkurat sånn som vi er. OG: Gud er 
med oss – alle slags dager, hele livet.

 

Foto: Helene M
oe Slinning

LES PRISMET  
GRATIS  
PÅ NETT!
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VISSTE DU AT:  Nå er det nye regler om 
eFaktura i Norge. Nå inngår du ikke avtale 
med hver enkelt tilbyder, som IKO, men 
merker av «Ja takk til alle» i nettbanken din. 
Du vil så motta alle fakturaer som eFaktura 

!
i stedet for papirfaktura fra alle som tilbyr 
eFaktura, inklusive IKO. Hvis du ikke ønsker 
eFaktura fra enkelte tilbydere, kan du reser-
vere deg i nettbanken din.

I denne boken gjenfortelles 31 av de mest kjente 
historiene, fra både Det gamle testamentet og Det 
nye testamentet. Boken er gjennomillustrert og 
fargerik. Leseren blir med på en reise fra skapel-
sesfortellingen til Jesu himmelfart. I tillegg blir vi 
presentert for trosbekjennelsen, Fadervår, de ti bud 
og utvalgte Bibelvers. 

Boken er formet som en gavebok fra en voksen til 
et barn, og passer perfekt som høytlesningsbok 
på sengekanten, andaktsbok for de minste og som 
4-års utdelingsbok hvis man ønsker en barnebibel 
til dette formålet.

Boken passer for barn fra 3 år og oppover. For voks-
ne som får lyst til å fordype seg i Bibelen, er det satt 
inn referanser til hvor man finner originaltekstene.

Boken er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk.

Bibelhistorier for 
nybegynnere
 
Gavebok eller 4-årsbok med  
31 bibelhistorier fra skapelsen  
til Jesu himmelfart.

Anbefalt av forlagsredaktør 
Arild Rossebø



I denne solide kartongboka blir barna 
kjent med noen av de mest brukte 
historiene fra Bibelen, fra skapelsen 
til Jesu liv og oppstandelse. Alle for-
tellingene har flotte, fargerike bilder. 
Finnes både på bokmål og nynorsk.

42 s  •  Kartong
249,–
2–5 år

➜ www.iko.no 

BARNEBIBEL!
NY, FLOTT

Min første bibel
Min fyrste bibel

   Utdelingspris

 99,-

Ved kjøp av 10 
eller flere 


