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En passelig fin sommer er over og høstsemesteret er i 
gang for fullt.

Onsdag 26. august hadde vi vår tradisjonsrike 
sommerfest her på IKO-huset og i IKO-hagen. 
Sommerfesten er en god mulighet 
til å møte medarbeidere og 
samarbeidspartnere i en god og 
uhøytidelig setting, samtidig som 
IKO-Forlaget får mulighet for å vise 
fram årets nye produkter. Vi gleder 
oss alltid til å møte alle menneskene 
som kommer.

I år hadde vi en spesiell program-
post. Vi markerte IKOs 70-årsjubileum. Alle de gamle 
instituttstyrerne og direktørene var invitert. Erling 
Pettersen og Lars Inge Magerøy var begge forhindret, 
men Erling Birkedal, Eigil Morvik og Finn Wagle var til 
stede. Wagle var spurt om å komme med en hilsen til 
IKO. Dette skulle ikke bare være et historisk blikk, men 
også en utfordring for de oppgavene IKO står i i dag. 
 
Et av hans punkt handlet om å snakke opp alle 
foreldre, alle som jobber i skole og barnehage og alle 
som jobber i menigheter. Det gjør IKO veldig gjerne. 

Gjennom 70 år har vi arbeidet for å styrke 
kristendoms faget i skolen og trosopplæringen i 
familier og menighet. Vi lager materiell og utvikler 
kurstilbud, leser kompetansemål og prøver å påvirke 
politisk.  Vi ønsker å være en ressurs for både skole, 

barnehage, kirke og hjem – og vi 
ønsker å bli brukt! IKO arbeider 
med grunnlag i kristen tro og 
tradisjon. Det er dette vi ønsker å 
bringe videre til barna som vokser 
opp, og det er dere foreldre, 
faddere, besteforeldre, kateketer, 
menighetsarbeidere, prester, 
lærere, venner ... som er de gode 
fortellerne og forbildene for barna.

Takk for at dere står på og overleverer gode 
tradisjoner, historier og hjelp til å leve og vokse i 
troen. Selv om vi har rundet 70, lover IKO å sette full 
tyngde på å fortsatt være en ressurs for dere.

Takk for at dere bruker oss!

Takk for at dere står på!

LEDER

«Takk for at dere står 
på og overleverer gode 
tradisjoner, historier 
og hjelp til å leve og 

vokse i troen.»
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– IKOs nye konfirmantsatsing!

KONFLOGG er et verktøy konfirmantene bruker 
hele konfirmasjonstiden. Boka inneholder kjernestoff 

fra samlingene og åpner for logging i samlingene, 
gudstjenester, tjenestegrupper og liknende. 

Konfirmantene kan ta konflogg frem igjen senere  
for å finne stoff om kristen tro og minnes  

egne tanker i konfirmasjonstiden.

Delta er et konfirmantopplegg med ekstra fokus på 
aktiv deltakelse blant konfirmantene. Gjennom 20 
samlinger og 10 moduler åpner Delta for mange former 
for involvering og tilnærminger til stoffet.

ET DIGITALT 
PRESENTASJONSVERKTØY 

åpner for fleksibel bruk og variasjon 
i gjennomgangen av de ulike 
modulene for 20 samlinger. 

LÆRER VEILEDNINGEN 
bistår med tips og 

støtteinformasjon til de 
forskjellige modulene.

KONFIRMANTOPPLEGG | 
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Dannelsesreiser med ungdom

Brage Molteberg Midtsund har vært en av de 
viktigste bidragsyterne til opplegget. Han er 
menighetspedagog og koordinator i Den norske 
kirke på Jessheim.

Delta blir til..
– Hvor starter man når man skal lage et nytt 
konfirmantopplegg, Brage?
– Godt spørsmål! Det er vel en kombinasjon av 
erfaringer og ideer jeg har gått med over tid. Noe 
av det viktigste vi gjorde i starten var å lage en 
struktur. Vi har til sammen 20 temasamlinger, hvor 
hver samling er delt inn i ni faste programposter, eller 
moduler, som på ulikt vis er knyttet opp til temaet. 

Konfirmant
Delta er det nye undervisningsopplegget  
for konfirmanter som IKO lanserer denne  
høsten. Her inviteres ungdommene til  
samtaler om tro, verdier, identitet og valg.  

Tekst: Magnhild Søsveen Eriksen
Grafisk utforming av Delta: Thor-Johannes Wang

| KONFIRMANTOPPLEGG 

Innenfor de rammene ble det lettere å fylle hver 
samling med kreativitet og godt innhold.

– Og ideene bare kom, eller?
– Ideene kommer i samspill med andre eller fra 
inspirerende fagstoff jeg har lest, forteller Brage.  
– Også er bønn er viktig. Jeg får mange ideer fra Gud, 
tror jeg. I prosessen dukker det hele tiden opp nye 
ting, spesielt også i samarbeid med andre. 

Brage liker å jobbe med konfirmanter
– Konfirmanter har utrolig mye å gi, og de er 
alltid interessert i ny kunnskap og i å være med å 
reflektere over store spørsmål. Brage vet godt hvem 
han snakker om. I mer enn ti år har han vært med 
som leder og formidler i konfirmantarbeid i lokal 
menighet, og i år også på KonfCamp på Skjærgårds.  – 
Det har blitt en del konfirmanter, ja, sier han.   
– Hvis vi regner de jeg er leder for over tid i menig-
heten, ligger vi nok på litt over 700, og jeg vil tro over 
10 000 til sammen om vi regner med de store leirene, 
sier han. 
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Helhetlig, praktisk og digitalt
– Hvordan har du likt å jobbe med Delta?
– Det har vært både skummelt og 
spennende. Det har vært veldig givende å 
jobbe med dyktige fagfolk og sammen lage et konfirmantopplegg 
for dagens tenåringer. Men det er også en risiko – er det bra nok? 
Vil det fungere? Hva vil kirkelige ansatte si om Delta? Sier Runar, 
som legger til at han selv er godt fornøyd med resultatet. 
– Delta er et helhetlig konfirmantopplegg med både dybde og 
fleksibilitet. Selve undervisningssamlingene med tenåringene 
formidler tematikken på ulike måter gjennom film, sang, lek, 
bibeltekst og samtale. Og tenåringene får god mulighet til å erfare 
praktisk kristenliv gjennom ulike trospraksiser som å be, tegne 
korsets tegn og bruke Bibelen aktivt, forteller han. 
– Og ikke minst gleder jeg meg også over et digitalt opplegg 
som er enkelt å bruke i kirkerommet, på leir eller et annet sted. 
Jeg tror dette er en stor fordel med Delta både for konfirmantene 
og lederne, sier Runar. – Lederne kan bruke alt som det er, eller 
velge ut et par av de ni modulene, uten å miste helheten og 
sammenhengen i samlingen, forteller Runar

Konfirmantfamilien i fokus
Delta vektlegger også det å involvere familiene i konfirmanttiden. 
– Vi har lenge oversett den viktigste alliansepartneren i 
trosopplæring, nemlig hjemmet og familien til tenåringen. Så 
fra å be foreldrene møte opp på tre temakvelder, være sjåfører 
og bake ei kake, har vi nå involvert dem i mye større grad. De blir 
oppmuntret til å ha samlinger hjemme i familien med samme tema 
jeg har med tenåringene. Det er ikke alle foreldre som vil delta på 
denne måten, men når det fungerer så blir det så bra! sier Runar 
som tror at å få foreldrene tilbake på banen er veien å gå. 
 
Runar ble selv kristen som konfirmant. – Jeg ville egentlig stå til 
konfirmasjon i regi av Human-Etisk Forbund, men startet motvillig 
opp i Langesund menighet. Sakte, men sikkert vokste troen på 
Jesus fram i meg. Derfor har jeg et brennende engasjement for å 
legge til rette for at tenåringer blir kjent med Jesus og ønsker å leve 
livet sitt med han. Jeg tror Delta kan bidra til nettopp det! avslutter 
Runar.

Brages viktigste samarbeids
partner i Deltaarbeidet, har vært 
Runar J. Liodden. Han er 41 år og 
prest i Modum på 15. året.  

Tekst: Magnhild Søsveen Eriksen

Engasjert konfirmantlærer  
med fokus på hjemmet

– Mange konfirmantledere syns det 
er en stor utfordring å «nå inn» til 
konfirmantene i undervisningen. Hva 
skal til for å «treffe» konfirmanter i 
dag?
– Den beste måten å treffe 
konfirmanter på er face to face i 
den gode samtalen. En til en, men 
gjerne også i gruppesamtalen. Vi 
må snakke om livet og om hvilke 
svar troen og Bibelen gir.

Konflogg. Boka konfirmantene 
får inneholder kjernestoff om 
blant annet Bibelen, budene, 

bønn, diakoni, identitet, relasjon 
og kirkens sakramenter.
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Even og Maja handler om to ganske alminnelige barn 
som går i samme klasse og er naboer i ei middels stor 
blokk i en norsk by. Historiene om de to åtteåringene 
har gått landet rundt i årevis. Først som føljetong på 
Solsiden i avisa Vårt Land, og i 1979 som bok på Vårt 
Lands Forlag. 

På initiativ fra Frikirkens barne- og ungdoms-
arbeid blåser IKO-Forlaget nå nytt liv i historiene. 
Forfatter Anne Helgesen har modernisert og fornyet 
språk og omgivelser i det som for over tre tiår siden 
var hennes debutbok. Denne gangen er det 20 
historier i boken, og den er illustrert av Helgesens 
sønn, Aslak Helgesen.

Boka handler om vennskap, om undring over 
naturen, om lek og hverdagslige situasjoner og 
samtaler som kan oppstå i og rundt en familie. 
Historiene kan stå på egne bein, eller fungere som 
en introduksjon til en bibelfortelling som kan leses 
sammen med historiene.

Hvordan kan en snakke med barn om livet, døden og 
oppstandelsen? Boka forteller om livets mysterier, om 
troen og håpet alle kristne deler. 

Gjennom hverdagsnære tekster beskrives livet som 
noe godt og morsomt. Døden beskrives ved hjelp av 
bilder som barn kjenner fra naturen – om endringer 
– noe som tar slutt, men som fortsetter og er litt 
annerledes. Gud har gjort døden til en overgang til noe 
nytt, som vi ikke kjenner, men som heter oppstandelse 
fra de døde.

Forfatteren har et ønske om at barnet skal kjenne på 
at døden ikke er farlig. Vi blir ikke borte. Vi er et sted, og 
Gud er også der. Det er trygt og godt å tenke på.

Gjensyn med  
Even og Maja

La oss snakke 
om livet og døden

Forfatter  
Anne Helgesen

| NYE OG AKTUELLE PRODUKTER
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En leken bok med mye å se på. Hele 18 fortellinger fra 
Bibelen er enkelt gjenfortalt og illustrert for de aller minste. 
Figurer fra de store illustrasjonene er plukket ut og står langs 
kanten av oppslagene. Disse kan barnet og den voksne 
sammen finne igjen i det store bildet. Boka er laget i solid 
kartong og tåler å bli brukt. 

Hvordan kan barn hjelpe til med å bevare jorden for 
framtiden? Gjennom lettleste tekster og gøyale tegninger 
lærer barna om jorden og hva som skal til for at livet  
her skal kunne opprettholdes. Her fortelles det om 
hvordan forurensning og menneskelig aktivitet  
påvirker jorden. Boka oppfordrer leseren til å  
engasjere seg, og er full av gode ideer til nye og  
lure måter å hjelpe jorden på. Passer for barn fra  
sju år og oppover.

Den store, grønne boka

La oss snakke 
om livet og døden

Kom og se i Bibelen
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T.h.: Hagehygge. 
IKOs styreleder Ludvig 
Bjerkreim med direktør 
Marianne Uri Øverland

Under: Lansering. 
Gjestene fikk presentert 
flere av forlagets nyeste 
utgivelser.

T.h.: Grillmat og bløtekake. Samlet  
for å feire 70-årsjubilanten. 

Under t.h.: IKO-direktører. Tidligere ledere 
Eigil Morvik, Erling Birkedal og Finn Wagle 

sammen med Marianne Uri Øverland.  

Hagefest. IKOs venner og  
samarbeidspartnere samlet  
i hagen på St. Hanshaugen.

| SOMMERFESTEN



Etter en regnfull dag skinner sola når IKO skal 
pyntes til fest. Rundt klokka elleve kommer 
de første gjestene, og etter hvert strømmer 
det på. Det blir servert velkomstdrinker og 
kanapeer, og forsamlingen er et flott skue i 
sensommerhagen i Colletts gate. Praten går 
livlig blant forfattere, samarbeidspartnere i 
trykkeri og bokbransjen, ansatte og presse. 
Forlagssjef Heidi ønsker alle velkommen inn til 
dagens festprogram.

70 år
I år skal vi i tillegg til å feire IKO-Forlaget også 
markere IKOs 70-årsjubileum. I den anledning 
er tidligere biskop og leder for IKO, Finn 
Wagle, bedt om å si noen ord. Han starter med 
å gratulere IKO med 70 år og ønsker Guds fred 
over festen og over eventyrslottet. For det 
er det det er, huset på St. Hanshaugen hvor 
IKO holder til, mener han. Her kan man puste 
fritt og være kreative.  – IKO hører hjemme 
der hvor blomster får vokse der det finnes 
jordsmonn. Det er en sjelden blomst i vår 
kirkehage, som må tas vare på. Samtidig er 
det også viktig å tenke på at IKO alltid har vært 
og bør ligge i skjæringspunktet mellom kirke 
og samfunn, sier han. Det er tre punkter som 

Velkommen til  
fest i IKOhagen!

26. august arrangerte IKOForlaget  
sin tradisjonsrike sommerfest.  
I år ble også IKOs 70årsjubileum feiret.

Tekst: Merete Bøe | Foto: Turid K. Vevatne

han spesielt vil utfordre IKO på: 1. Våg å være 
urolig over synkende dåpstall. 2. Insister på at 
kristendommen er tilstede i samfunnet som 
noe mer enn en religion. Det er en kulturarv. 3. 
Snakk opp alle foreldre, alle som jobber i skole 
og barnehage, alle som jobber i menigheter.

IKO presenterer
Etter en god lunsj med grillmat fortsetter 
festen med høstlansering av forlagets nye 
bøker, i tillegg til at IKOs nye konfirmant-
opplegg Delta blir vist frem. Sindre Skeie 
presenterer sin helt ferske barnebok om 
Petra og Laurentius, om den kjente diakonen 
og martyren. Ann Kristin van Zijp Nilsen 
fra Areopagos viser hvordan Vinduer mot 
himmelen, en fargeleggingsbok, kan brukes 
i meditasjon. Anne Helgesen viser frem 
nyutgivelsen av Even og Maja, og det blir lest 
fra Akim løper, en svært aktuell bok i dag om 
flyktningegutten som må rømme fra krig. 
Årets sommerfest blir som seg hør og bør 
avsluttet med en stor marsipankake. Og som 
Finn Wagle så treffende sa det med en keltisk 
velsignelse: «May God bless you till the next 
milestone and beyond!» 

9
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Studerer 
Hareide og IKO

Nyvalgt styre for IKO og IKOForlaget

Harald Haugli Torgersen graver i gamle arkiver 
i kjelleren på IKO. 30-åringen fra Haugesund er 
stipendiat på Menighetsfakultetet. Han er på jakt 
etter gamle brev og dokumenter om Bjarne Hareide, 
IKOs grunnlegger. Han skriver en doktorgrad 
innenfor nyere norsk kirkehistorie, og han har valgt 
å studere Hareide fram til 1971/72 fordi han er 
nysgjerrig på denne epoken av kirkehistorien.

– Et større vitenskapelig arbeide om Hareide 
og IKO vil bidra med nye perspektiver til historien 
etter 2. verdenskrig, mener Haugli Torgersen. 
– Som leder av IKO påvirket Hareide norsk 
kristenliv ved å bidra til å fornye skoleverkets 
kristendomsundervisning og etter hvert den 
norske kirkes dåpsopplæring og konfirmasjon, sier 
han. IKO var et av mange tiltak rett etter krigen 
som kjempet for å styrke kristendommens stilling 
i folk og samfunn. Derfor var Bjarne Hareide 

Bak fra venstre styreleder Ludvig Bjerkreim, 
styremedlem Bente Haukland Næss og 1. 
vara Knut Tveitereid. Foran fra venstre: Styrets 
nestleder Lene Christine Mikalsen, ansattes 
repsentant Turid K. Vevatne, styremedlem 
Maria Agøy Sand, direktør Marianne Uri 
Øverland, styremedlem Anne Helen 
Roaldsnes, vara for ansattes representant 
Cecilie Holdø, og styremedlem Hilde Fylling.

Styremedlemmene Johannes Bakkevig 
og Roar Strømme, Cathrine Borgen og Kristin 
Gunleiksrud Raaum, henholdsvis andre og 
tredje vara, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Foto: Dag-Eirik Lannem

På IKOs representantskapsmøte i mai ble det valgt nytt styre for selskapet. !

svært engasjert i den offentlige debatten om den 
pågående sekulariseringen av samfunnet. Han ønsket 
å bekjempe denne utviklingen, og IKO kan sees på 
som en «motstrømsbevegelse» i lys av den generelle 
samfunnsutviklingen. Harald Haugli Torgersen  håper 
at avhandlingen som han starter på nå, vil kaste 
lys over både den kirkelige og samfunnsmessige 
utviklingen etter okkupasjonen. 

| NYTT OM FOLK
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Foto: Bård Bøe

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.

*

* Denne informasjonen må fylles ut for å kunne motta tilbudet. Tilbudet gjelder ikke dersom du har vært  
Vårt Land-abonnent de siste 3 mnd.

SVARSENDING 1203
0090 OSLO

Ja, Vårt Land kan lagre mine kundeopplysninger som grunnlag for informasjon og interessante  
tilbud også etter at kundeforholdet eventuelt opphører.

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:

På IKOs representantskapsmøte i mai ble det valgt nytt styre for selskapet. 
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Hvorfor er det nødvendig å 
fortelle legenden om Sankt 
Laurentius på nytt? Jo, fordi 
hjertene våre har så lett for 
å bli harde, sier forfatter 
Sindre Skeie.

Tekst og foto: Turid K. Vevatne

Petra og Laurentius gis ut i samarbeid mellom IKO-
Forlaget og Diakonhjemmet i forbindelse med 
Diakonhjemmets 125-årsjubileum i år. Legenden 
om Sankt Laurentius fortelles i boka av Petra, som er 
basert på den virkelige Petra Sørensen som arbeidet 
ved Diakonhjemmet Sykehus i første halvdel av 
1900-tallet. 

Skatter
– Sankt Laurentius utviser et mot av et helt spesielt 
kaliber. Han var diakon, og representerer noe av det 
vakreste i kirkens diakonihistorie, sier Skeie. – Han 
var skattmester og hadde kontroll med alle kirkens 
rikdommer. Men da keiseren krevde å få alle kirkens 
skatter gikk Laurentius i stedet ut blant byens 
fattige, de som på en eller annen måte sto utenfor 
det trygge samfunnsfellesskapet, og delte ut alt 
sammen.  – Disse menneskene er kirkens skatter, sa 
Laurentius. 

Kirkens oppdrag
Dette er en koselig liten bok. Med varme og humor, 
og en leken strek i illustrasjonene til Vegard Markhus. 
Men den er alvorlig ment. Skeie mener at kirken har 
et viktig oppdrag i en tid hvor menneskeverdet blir 
truet, klimaendringer rammer og mennesker er på 
desperat flukt fra krig. – Det er den trofaste tjenesten 
for medmennesket og motet til å tale for alle som 
ellers ikke blir hørt, understreker forfatteren. 

Barnebok om en av 
kirkens martyrer

| NY BARNEBOK



13

Vi hadde akkurat tidsmarginen. 
Frukost utan kokt egg. Kattevask.  
4 hestehalar utan hårbørsting. Inn i 
bilen. Vere der kl 11. Sjuåringen min 
spurte nemlig 1. søndag i skuleferien: 
Er det ikkje søndag i dag? Skal vi ikkje 
på gudsteneste eller søndagsskule? Eg 
såg på klokka: nei, ikkje i dag. 

2. søndag i skuleferien spurte ho igjen. 
Det hadde gått. Eg såg på klokka: nei, 
ikkje i dag. Så spurte ho ikkje meir. 
Det var trampoline, sommarfuglar og 
bading. 

Det var lett å bli avvent å gå til 
gudsteneste. Som sauane ute på 
sommarbeite gjorde  vi det vi hadde 
lyst til. Gjekk dit vi ville. Men så er vi 
tilbake i kvardagen. Livet skal levast i 
timeplanar og vekeplanar. I kyrkja er 
det treeingstida og snart er det søndag 
klokka 11. Då skal vi i kyrkja. Det er 
eit stress å komme seg dit. Sjølv om 
ein droppar dei fine hestehalane og 
pynteklede.

Kvifor? Fordi nokon lengtar etter oss. 
Sjølv om vi ikkje visste vi var sakna, vi 
sauane på sommarbeite. Fordi vi vil 
tilhøyre. Tru. Vere.

Johannes 15,9
Som Far har elska meg, har eg elska 
dykk. Ver i min kjærleik!

Anne-Helen Roaldsnes, firebarnsmor, 
kyrkjelydspedagog og styremedlem i IKO

TIL ETTERTANKE | 

Seminarer og program for Trosopplærings
konferansen 2015 er klart. Pilegrim og 
vandring vil prege hele dagen.

Trosopplæringskonferansen 
nærmer seg!

Tekst: Turid K. Vevatne | Foto: kirken.no

– Med tema Himmel og jord – på vandring i skaperverket 
og troen, har vi som mål å bevege deltakerne på 
konferansen, sier årets prosjektleder, Kjersti Kolbjørnsrud.

– Vi i Kirkerådet og IKO har valgt dette temaet, fordi 
kirken er i bevegelse og stadig på vandring. Vi ønsker å 
skape et engasjement for skaperverket og vise at dette 
angår alle – også barn og unge. Sammen skal vi glede oss 
over skaperverket, samtidig som vi er bevisste vårt ansvar 
for det. Dette er motkultur mot vår tids individualisme 
og står sentralt i kristen livstolkning og livsmestring, sier 
Kolbjørnsrud.

Noe for hele staben
5. november er det 14. gang at Trosopplæringskonferansen 
arrangeres. Konferansen er det klart største årlige 
treffpunktet for kirkelige medarbeidere, og passer godt for 
langt flere enn trosoppplæringsmedarbeidere og kateketer. 
Påmeldingen er åpen på trosopplaringskonferansen.no, og 
det er lavere pris ved påmelding før 23. september.

De som jobber med konferansen ser fram til en helt 
spesiell dag på Lillestrøm.

– Vi gleder oss til å tilby et tidsaktuelt 
konferanseprogram med bredde av godt innhold, se og 
høre den fantastiske stemningen blant mennesker fra hele 
landet som er engasjert i barn, unge og trosopplæring og 
opplevelsen av å høre sammen, sier Kjersti.

Seminarprogram og all annen  
informasjon om dagen, finner du på  
www.trosopplaringskonferansen.no
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glimt fra IKOs virksomhet
LITT AV ALT

Prismet 2, 2015 er i salg nå
Tittel: Religion og etikk i videregående skole 

Innhold: 
• Religion og etikk i videregående skole [leder]
• Religionsfaget i videregående skole. En læreplanhistorisk 

gjennomgang 1976–2006. Av Bengt-Ove Andreassen og 
Torjer A. Olsen [Forskning]

• Sosial kapital og holdninger til religion i  
offentligheten. Av Pål Ketil Botvar [Forskning]

• Fritaksrett og presiseringer om religions-
undervisning også i videregående opplæring? 
Av Bengt-Ove Andreassen [Refleksjon]

• Folkerett og religionsundervisning i vide-
regående opplæring – kommentar til Andreassen. 
Av Njål Høstmælingen [Debatt]

• Noen refleksjoner fra grasrota. Av Siw Fjelstad [Praksis]
• På fremmed terreng: religion i andre fag. Av Andrew 

Thomas [Praksis]

Bestill Prismet 
(løssalg: kr 140,–) 
på ordre@iko.no 

Abonnement: 
Se www.iko.no/prismet

eller ring IKO på 
22 59 53 00

Nytt om personalet
I slutten av august tok IKO avskjed med to sentrale 
medarbeidere. 

Jorunn Blindheim, som har jobbet som rådgiver for trosopplæring 
i åtte år, har valgt å gå videre fra IKO-jobben til å bli lærer på Grorud 
skole. Jorunn har med sin veldige kreativitet og sitt pågangsmot 
vært en sterk pådriver i kursutvikling og gjennomføring av 
konferanser og fagdager. Hun har vært helt sentral i utviklingen av 
Trosopplæringskonferansen, babysangarbeidet, det vi kaller Grønn 
trosopplæring og mentortjenesten, i tillegg til å ha vært redaktør for flere av 
metodeheftene Trosopplæring i praksis.

Vija Herefoss er ansatt som ny misjonsrådgiver i Stefanusalliansen. Hun kom til IKO som 
rådgivervikar for tre år siden, og har siden jobbet i ca halv stilling ved IKO. Hun er i tillegg 
doktorgradsstudent i misjonsvitenskap ved Menighetsfakultet. Hun har blant annet jobbet  
med den store opptrappingen av mentortjenesten i forbindelse med trosopplæringsreformen,  
og hun har vært fagredaktør på TIP-heftet På leting etter tro.

Før jul vil det være en ny rådgiver for trosopplæring på plass i IKO-staben, men engasjementet fra 
disse to damene vil bli savnet. Lykke til med videre oppgaver!

Jorunn Blindheim

Vija Herefoss
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IKO ønsker seg  
flere faste givere

IKO er inne i en spennende periode. Men det er 
kostbart å utvikle kurs, og å være den aktøren i 
kirkenorge og samfunn som vi skal og vil være. 
Vi ønsker oss flere faste givere for å sikre en 
forutsigbar økonomi for IKO.

Det er mange måter å støtte IKO økonomisk på. 
Og det blir bare enklere og enklere. Meld deg 
opp som avtalegiro-giver på nettsida vår, eller 
ta frem mobiltelefonen! Vi har tidligere skrevet 
om hvordan du kan gi enkeltgaver ved å taste 
inn IKO+beløp og sende melding til 2108. Men 
du kan også gi fast hver måned over telefonen. 
Hvorfor ikke begynne med 30 kr?  IKO-Nytt 
sendes til 1 251 privatpersoner. Hvis alle disse 

sender «IKO Fast 30» til 
2108, vil det bety økte 
gaveinntekter med kr 450 
360 i året. Det, i tillegg til 
de ordinære gavene, er nok til at vi klarer 
budsjettet for 2015, og betyr også at vi klarer å 
opprettholde aktivitetsnivået vi ønsker.

Så: Ved å sende «IKO fast 30» til 2108, vil du bli 
trukket kr 30.- i måneden via mobilregningen 
din. Dette er en såpass lav sum at det knapt  
merkes for den enkelte giveren, men for oss vil 
det bety svært mye. Dette, som alle andre gaver 
til IKO, gir rett til skattefradrag.
 

Dag-Eirik Lannem 
administrasjonsleder

16. oktober
IKO, Oslo
Til sans og samling
Om å lede opplevelses- 
rike samlinger for de 
minste i kirken 

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

5. november
Norges Varemesse, Lillestrøm
Trosopplærings- 
konferansen 2015
Meld deg på nå. Lavere  
pris ved påmelding før  
23. september!

18. september
IKO, Oslo
Dukketeater 
Kurs i dukketeater for 
trosopplærere og barne-  
og ungdomsarbeidere. 

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

Det 
skjer



Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Postboks 2623 St. Hanshaugen
0131 Oslo

Tlf: 22 59 53 00
E-post: ordre@iko.no

Noah skal ut på reise og tar 
med seg mange dyr i båten. 
Barna hjelper Noah med 
å finne hvilke dyr som har 
gjemt seg bak klaffene i boka. 
Solid kartong.

1–3 år  •  kr 129,–

17 kjente bibelfortellinger med morsomme  
og detaljrike illustrasjoner. Den korte teksten 
inneholder tegninger av små ting som barna 
skal finne igjen i det store bildet.

5–8 år  •  kr 179,–

Store, humoristiske farge-
bilder med klistremerker som 
barna skal plassere i bildet. 
Åtte kjente bibelfortellinger i 
hvert hefte.

3–7 år  •  kr 69,– per hefte

GJETT HVEM  
– NOAHS BÅT

BLI MED OG LET  
I BIBELEN

BIBELEN MED 
KLISTREMERKER

LEK OG LÆR 
FORTELLINGER 
FRA BIBELEN

Mange flere nye 
barnebøker finner du på 

www.iko-forlaget.no


