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Trosopplæringskonferansen
Jordvenn

Småbarnssang
– en ring av gull

LEDER

KRLE på høring
Forslaget om endring til KRLE er nå ute på høring.
Det er nå snart tjue år siden fagene kristendomFaget er meget viktig i skolen, og det vil være synd
og livssynskunnskap ble erstattet med et
om bruken av K på ny vil skape uro og støy om et fag
nytt fag som først het KRL. Etter dommen i
som i dag virker samlende.
menneskerettighetsdomstolen i 2007 ble faget
Det er positivt at regjeringens forslag også
endret til en mer jevnbyrdig fordeling mellom de
innebærer økning av andelen religion, livssyn og
ulike religionen og det fikk navnet RLE. Faget har
etikk i lærerutdanningens
etter IKOs vurdering vært et
PEL-fag (pedagogikk og
fag som samler på tvers av
«IKO mener at barn og unge må få
elevkunnskap). RLE-faget
ulike religioner og livssyn.
Etter valget i fjor høst, med
undervisning om ulike religioner og er ikke lenger obligatorisk
i lærerutdanningen og det
samarbeidsavtalen mellom livssyn på en slik måte at det bidrar
er på landsbasis for få som
regjeringspartiene og KrF
velger det, sett ut fra hvor
og Venstre, er K-en foreslått til forståelse, gjensidig respekt og
likeverdighet.»
stort fag det er i grunnskolen
innført i navnet. Dette for å
og hvor viktig det er. Det er
understreke den spesielle
bra at det arbeides for en
rollen kristendommen har i
styrking av fagkompetansen i lærerutdanningen, selv
fagplanene og kompetansemålene. Det reflekterer
om det ikke gir formell undervisningskompetanse.
også den rollen kristendommen har historisk og
IKO er opptatt av god undervisning i faget og vil
kulturelt i vårt samfunn.
fortsette å arbeide for og være en ressurs inn mot
Det understrekes at kompetansemålene ikke
dette.
endres. Skolens rolle er ikke å forkynne eller å
favorisere en enkelt tro. Faget skal være en møteplass
for elever med ulik bakgrunn og skal bidra til dialog
og forståelse. IKO mener at barn og unge må få
undervisning om ulike religioner og livssyn på en slik
måte at det bidrar til forståelse, gjensidig respekt og
Marianne Uri Øverland
likeverdighet.
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NYE NETTSIDER |

Nye iko.no
Etter lang tid med utvikling og
tilrettelegging, kunne IKO endelig
presentere nye nettsider og splitter ny
nettbutikk i slutten av september.
Tekst: Turid K. Vevatne
– Nå er det blitt mye enklere for kundene våre å
handle på nett, sier forlagssjef Heidi J. Andersen.
– Innloggede kunder kan se hva de har kjøpt før, og
de som har barn i Dåpsklubben Tripp Trapp får en
helt ny mulighet til å holde oversikt og administrere
medlemskapene til innmeldte barn, fortsetter hun.
Ny design og oppbygging på sidene gjør at også
andre brukere av IKOs nettsider vil finne lettere frem
til det de søker etter.

Min side
I den nye nettbutikken er det lagt opp til at både
menigheter og privatkunder får bedre oversikt over
kundeforholdet sitt til IKO-Forlaget.
– Når de er pålogget med sin egen bruker,
får de nå oppgitt riktig pris medregnet rabatter,
oversikt over tidligere kjøp og mulighet for å endre
kontaktinformasjon. De kan også betale med kort
direkte på nett, om de ønsker det, sier Marit Vitalia på
ordrekontoret.
Kunder i Dåpsklubben kan også enkelt gjøre
adresseendinger, legge inn ekstrabestillinger,
avbestille klubbpakker, melde inn nye barn og få
oversikt over tidligere tilsendte pakker.

Logg deg på
Nye kunder i nettbutikken kan enkelt opprette
et kundeforhold i fanen «Ny bruker» øverst på
nettsiden. Her blir kunden veiledet til å opprette
brukernavn og passord.
Menigheter eller private som har vært kunder
hos IKO-Forlaget tidligere må logge seg inn øverst
på siden hvor det står «Logg inn». Brukernavn er
e-postadressen som tidligere er registrert. Kunden
skal ikke lage nye brukerkontoer om han allerede
er kunde. Har kunden passord fra før, brukes dette
fortsatt. Har kunden ikke passord, kan han klikke på
«glemt passord» og følge anvisningene som kommer.

Overgang
– Vi har rukket å prøve dette ut en måneds tid, og
til tross for noe rusk i omleggingen ser kundene ut
til å være fornøyd med de nye sidene! Men vi har
selvfølgelig vært veldig spente i overgangen, sier
Vitalia.
– Vi håper at kundene opplever dette som en god
forbedring fra tidligere! Får noen problemer med
påloggingen på de nye nettsidene, må de ikke nøle
med å ta kontakt med oss, avslutter hun.

IKO-nytt retter
I lederen i IKO-nytt nr 3 kom vi i skade for å være
upresise i vår omtale av trosopplæringsmidlene og
av midlene fra Opplysningsvesenets fond (OVF).
Vi beklager dette.
Det korrekte er at Kirkerådet inneværende år
forvalter 315 millioner til trosopplæringen.
Av disse midlene er over 90 % bundet opp i
tildelinger til menighetene, Sjømannskirken og
Døvekirken. En stor del av de resterende midlene

benyttes til kursvirksomhet og utvikling av
kommunikasjonsmateriell og pedagogiske ressurser
som kommer det utøvende trosopplæringsarbeidet
til gode.
Midlene fra OVF brukes ikke til å styrke arbeidet
i Seksjon for barn, unge og trosopplæring. De
disponible fondsmidlene til kirkelige formål benyttes
i hovedsak innenfor arbeidsfeltene Kirkemøtet til
enhver tid vedtar som satsningsområder.
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| TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN

Rekord for
Trosopplæringskonferansen
Rekordmange ansatte og
frivillige deltok på årets
Trosopplæringskonferanse.
Tekst: Turid K. Vevatne/KPK |
Foto: Fredrik Røste Haugen
Over 2000 personer var samlet i Norges Varemesse
i Lillestrøm 22. oktober. De fleste deltakerne var
ansatte og frivillige som jobber med barn og unge i
Den norske kirke.
Årets konferanse hadde tittelen Troverdig, og
temaene for samlingene var troverdig budskap,
troverdig medarbeider og troverdig kirke.

Hilsen fra kulturministeren
Kulturminister Thorhild Widvey var en av
gjestene på scenen, og hun hilste til alle
trosopplæringsmedarbeiderne i kirken.
– Tusen hjertelig takk for den gode innsatsen dere
gjør! Dere legger ned en stor innsats for barna våre
og sikrer folkekirkens fremtid, sa hun.

Basketstjerne inspirerte
Marco Elsafadi, tidligere basketballstjerne og nå
ambassadør for UNICEF, holdt et inspirerende
foredrag om oppveksten sin og engasjementet han
har for vanskeligstilte barn. Han la spesielt vekt på
viktigheten av å være den ene personen som ser ett
barn med problemer.
Han og hans familie kom som flyktninger fra
Libanon til Tyskland, og han vokste opp i et slitent
område av Berlin. Den lokale kristne menigheten
hadde tilbud til barn og unge i helgene, og foreldrene
hans sendte ham dit, selv om de var muslimer, for at
han skulle være i et trygt miljø.
– Jeg vokste opp med å gå i kirken i helgene. På
den måten lærte jeg mye om toleranse og tro, sa han.
– Menighetsarbeiderne i Berlin var viktige i mitt
liv i 6-7 år. Jeg har ikke fått takket dem for det de
gjorde for meg. Derfor takker jeg dere som står på for
barn og unge der dere bor, sa Elsafadi til den lydhøre
forsamlingen.
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Seminarer
Seansen med Elsafadi var bare ett av mange innslag
under konferansen. Ved siden av plenumssamlinger
var det et bredt seminartilbud. 18 ulike seminarer
var fordelt på tre bolker. Her kunne deltakerne blant
annet velge å få med seg Ylva Eggehorns seminar
om å formidle Bibelen for barn, klimaseminaret hvor
Kirkens Nødhjelp bidrog, eller seminaret om kirkens
samarbeid med skole og barnehage.
– Et godt samarbeid med skole og barnehage
bidrar til å gjøre kirken troverdig som samfunnsaktør
og i lokalsamfunnet, sier IKOs rådgiver Marte Eriksen
på seminaret.

Torg
På konferansen var det også et stort torg der
over 50 tilbydere av materiell og hjelpemidler til
trosopplæring presenterte sine produkter. IKOForlaget var tilstede med et stort salgsområde med
gode tilbud og presentasjoner av nye bøker og
materiell.

Trosopplæringskonferansen 2015
Trosopplæringskonferansen har vært en årlig
foreteelse siden 2001. IKO – Kirkelig pedagogisk
senter og Kirkerådet er sammen om å arrangere
konferansen. Dato for neste års konferanse er torsdag
5. november 2015. – Vi inviterer både tidligere og nye
deltakere til å være med, sier IKOs direktør, Marianne
Uri Øverland. – Vi skal lage konferanser som kan være
med å inspirere til godt arbeid også i fremtiden!

Gjenopplev Trosopplæringskonferansen. Nå er video fra
noen av de beste øyeblikkene
lagt ut på Youtube.

Og Trosopplæringsprisen
2014 går til …
Trosopplæringsarbeidet i Hareid
menighet ble utropt som vinner da
Trosopplæringsprisen 2014 ble delt
ut på konferansen.
Tekst: Ingrid Fjeld og Ole Andreas Husøy, KPK |

Vinnere: Trosopplæringsprisen
gikk i år til Hareid Menighet.
Storslagent: Ten Sing Norway (t.v), kulturminister Widvey
og Marco Elsafadi (under) var noen av dem som bidrog på
konferansescenen. Mange deltakere bruker konferansen til å
treffe gamle venner og stifte nye bekjentskaper.

– Det er en solid og gjennomarbeidet plan
som inspirerer nabomenigheter og som har
potensial til å inspirere langt flere, sa direktør i
IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Marianne Uri
Øverland, da hun overrakte prisen foran alle
deltakerne på Trosopplæringskonferansen.
– Prisen er med på å inspirere oss til videre
arbeid, kvitterte menighetspedagog Barbro
Østrem da hun takket for prisen. Hun forteller at
utviklingen av opplegget har skjedd over flere år.

Begrunnelse
I sin begrunnelse trekker juryen blant annet
fram arbeidet med 17- og 18-åringene, som
inkluderer pilegrimsvandring i lokalmiljøet og
festmiddag for å feire myndighetsalder. Festen
rommer både refleksjon, drømmer og lesing av
brev ungdommene som konfirmanter skrev til
seg selv.
Juryen peker også på at det er utformet
årshjul og detaljerte skildringer av alle tiltak.
Tiltakene blir formidlet gjennom innbydende
og opplysende brosjyrer. God kommunikasjon
med barnehager, skoler og familier har gjort
trosopplæringsarbeidet godt kjent i bygda.

Andre nominerte
Av forslagene som ble sendt inn, nominerte
juryen ytterligere to kandidater. Det ene var
konfirmantopplegget «Følg meg» som startet
i prestegjeldene Innvik, Hornindal og Stryn
for sju-åtte år siden, og som nå blir brukt i hele
Nordfjord. Det andre var Sigdal og Eggedal
menigheter i Buskerud som har utviklet et
kreativt og strategisk samarbeid med lokale
bønder og organisasjoner, som Jeger- og
fiskerforbundet og Røde Kors.

Metodisk og tverrfaglig
IKO har siden 2001 årlig delt ut
Trosopplæringsprisen til menigheter,
organisasjoner eller grupper som på en særlig
måte har fremmet trosopplæring.
Prisen består av et bidrag på 20 000 kroner
og et kunstverk av kunstneren Helge Bøe, og
den er sponset av KA - Kirkens arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon.
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| NYE OG AKTUELLE PRODUKTER

Morsom aktivitetsbok
om jula
En innholdsrik aktivitetsbok som får
kreativiteten til å boble! Boka inneholder
22 fortellingen om Jesu fødsel, barndom
og fram til og med Jesu dåp, sammen med
masse spennende oppgaver og aktiviteter.
Her får barna kunnskap ved å leke, lese og
gjøre selv. De får prøve seg på kodespråk,
tall-quiz, labyrinter, ordjakt og mye mer. For
å løse oppgavene på egen hånd, må barna
kunne lese.

Ny bok for store barn

Les historien om
Cathinka Guldberg
«Hvorfor kan jeg ikke klatre i trær og løpe
fort?» spurte Cathinka. «Fordi du er jente»,
svarte de voksne.
Slik var det i Norge på den tiden da
Cathinka vokste opp. Mens gutter fikk
klatre i trær og gå på skole, måtte jenter
hjelpe til hjemme, og når de først ble
voksne, skulle de selvfølgelig gifte seg og
få barn. Cathinka måtte selv tidlig ta ansvar
hjemme, men på innsiden vokste et ønske
om å gjøre noe helt annet enn det som var
forventet av henne.
Dette er en bok til inspirasjon og
leselyst for barn fra 10 år. Den handler om
livet til den unge Cathinka Guldberg på
midten av attenhundretallet. Vi får lese om
fattigdom, urettferdighet og om å kjempe
for det man tror på. Da Cathinka ble voksen
ble hun den første norske diakonisse og
grunnla Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Dette er andre bok i Spor-serien, som består
av historier om mennesker som har vandret
i Jesu fotspor.
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Jul med knøttene
Det er snart jul. Små og store gleder seg
til høytiden. Bare ikke Baltus Brun Han
blir i stedet trist av alle juleforberedelser,
julesanger, pynt og – ikke minst –
handelsstandens kjøpepress. Han går til
Sofie for psykiatrisk hjelp. Hun foreslår at
han skal bli med på et julespill, ja til og
med lede innøvingen av det, for å skjønne
hva julen handler om. Men heller ikke det
hjelper. Da står Espen fram og deklamerer
juleevangeliet ...
Denne klassiske Knøttenefortellingen av Charles M.
Schulz er her gjengitt i en
forseggjort og sjarmerende
«sprett opp»-versjon, til
glede for nye og gamle
Knøttene-fans. Fortellingen
er oversatt av Tor Lier. Passer
for alle fra 7 år og oppover.

Småbøker
perfekte til
adventskalenderen!

Gjennom lek og aktiviteter kan barna her bli kjent med en
rekke sentrale bibelfortellinger. Hver av de seks små heftene
inneholder sju illustrerte historier fra Bibelen. Til hvert hefte
er det mange klistremerker til å lime inn. Illustrasjonene blir
fullstendige først når en har funnet og limt inn de riktige
merkene. Passer for barn fra 4 år og oppover.
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|NYTT HEFTE I SERIEN TROSOPPLÆRING I PRAKSIS

Nytt hefte: En ring av gull (IKO-Forlaget 2014) av redaktør
Jorunn Blindheim til inspirasjon og refleksjon om
menighetens arbeid med små barn.

En ring av gull

D H E I M ( R E D.)
JORUNN BLIN

En ring av gull
Småbarnsang som

trosopplæring

– småbarnsang som
trosopplæring
og Hilde Svela
Solister: Einar Amlie
og Lotus, Sofiemyr.
fra Kormiljø Rødtvet
Barnesolister: Sangere
kirke, Oslo dir.
og Minimuk fra Rødtvedt
Kor: Ruccula, Mukula
Katrine Johnsen Flaa.
fra Sofiemyr kirke dir.
Jorunn Blindheim / Lotus
keyboard og orgel.
flygel,
,
Fagertun
og perc.
Musikere: Erlend
Kjell-Håkon Aalvik, trommer
elbass.
g,
Mossber
Anders
dobro. Tarjei Nysted,
akgitar, steelgitar og
Kjetil Steensnæs, elgitar,
Grorud, sax og fløyte.
Frøydis
rpa og hardingfele.
fiolin, bratsj, nyckelha
ll.
Geir Hegerstrøm, trekkspi

Tekst: Astrid Paulsen | Foto: Håvard Sæbø

er og
Oslo mai, juni, septemb
Spilt inn i FA-studio,
o oktober 2013.
og mastret i FA-studi
oktober 2013. Mixet
Blindheim
Prosjektansvarlig: Jorunn
sent: Morgan Evja
Lydtekniker og co-produ
øm
Produsent: Geir Hegerstr
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g: Björk Bjarkadóttir
Illustrasjon og formgivin
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heftet En ring av gull
2014 note- og metodikk
IKO-Forlaget utgir i
sang som trosopplæring.
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Det er naturlig for barn å uttrykke seg musikalsk. Klang
og rytme er noe av det første barnet opplever – allerede
i mors mage. Musikken er en kilde til glede, et middel til
å uttrykke følelser, og den gir estetiske opplevelser.
Med småbarnsangarbeidet skaper kirken rom
for å ivareta dette iboende og naturlige hos barnet.
I småbarnsangen er musikkleken et mål i seg selv –
opplevelse og utforsking av ord, melodier, rytmer,
klanger, bevegelser – alt i et likeverdig fellesskap
mellom barn og voksne. Alle samles i en ring «der ingen
er størst, der ingen er minst». Når barnet er sammen
med andre gjennom musikk og sang, får det tilgang
til det musikalske språket, men lærer også å mestre
det sosiale samspillet, å ta initiativ, men også å veksle
mellom å ta og å gi plass.

Trosopplæring

En ring av gull, en riktig stor
med plass til alle hender.
Der ingen er størst, der ingen er minst,
der ingen er først, der ingen er sist.
Vi holder fast, så alle kjenner
at ringen er smidd av gode venner.

Trosopplæringsplanen «Gud gir – vi deler»
nevner småbarnsang som et tiltak som gir
fellesskapsopplevelser i menigheten, samtidig som barn
og voksne lærer sanger, bønner, leker og fortellinger
som de kan bruke hjemme. Metodeboken En ring av
gull tar opp hva som må til for å gi samlingene innhold
og metodikk som er i tråd med planen. Det handler
om livsmestring og livstolkning, sentrale temaer for
samlingene, valg av sanger og hvordan en kan legge til
rette for å praktisere tro.

Erfaringsdeling
Forfatterne har variert musikalsk bakgrunn, med
praksis fra småbarnsang, både i menighet og i annen
sammenheng. Deres erfaringer blir formidlet gjennom
artikler og tre planer for samlinger.

Sang og regler
En viktig del av heftet er sang- og regledelen med
repertoar egnet for småbarnsang. Den inneholder vel
40 sanger og regler, en del med allment, en del med
spesifikt kristent innhold. Samtlige titler på CD-en En
ring av gull er for eksempel med her. Alle sangene er
gjengitt med tekst, melodi og besifring. Dessuten finnes
det forslag til metodikk og gjennomføring. Heftet har
også studieplan godkjent av K-stud.
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JORDVENN
– pilegrimsarbeid for barn og ungdom
Tekst og foto: Turid K. Vevatne
IKO – Kirkelig pedagogisk senter har fått innvilget
støtte til utviklingsprosjektet «Jordvenn med hele
skaperverket». Målet med prosjektet er å utvikle
metodikk for pilegrimsvandringer og stillhetsarbeid
for barn og unge i naturen, men også i bynære
områder, i parker og langs elver. – IKO vil hente
erfaringer fra pilegrimsarbeid fra hele landet, og
definere hva som må til for at pilegrimsvandringer er
trosopplæring, sier Jorunn Blindheim som har vært
en av initiativtakerne til prosjektet.

Byvandring
I forbindelse med oppstart av arbeidet ble det
arrangert en fagdag i Oslo. Her deltok flere med
interesse for pilegrimsarbeid for barn og ungdom.
Dagen ble ledet av Marianne Gammelsæter Bergsjø
som er prest og fagansvarlig for Jordvenn-prosjektet.
Programmet startet med en pilegrimsvandring fra
ruinen av St. Halvardskatedralen i Gamlebyen i Oslo,
via gamle Aker kirke og opp til IKOs lokaler på St.
Hanshaugen.
– Da vi stoppet opp under den sterkt trafikkerte
Nybrua, fikk vi høre om da Jesus red inn i byen på
et esel og ble møtt av begeistrede mennesker som
hyllet ham som Messias. Jesus lot seg ikke affisere av
folkemengden, og han fulgte kallet midt i larmen, sier
Jorunn.
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– Så hørte vi lyden av elva midt i byen, en oase
av ro. Støyen fra gatene fjernet seg, og vår vandring
gikk videre langs elva. Noen gamle madrasser i en
skråning minnet oss om nød, mangel på seng og tak
over hodet. Og vi fikk se en engel i messing på andre
siden av elva. Den brer vingene sine ut over elva, og
på en vegg like ved står det skrevet: Oslove – elsk
hverandre. Det finnes spor av Gud i byen, selv midt i
larmen, sier Jorunn ettertenksomt.

Skapt og elsket
Gjennom prosjektet skal barn og unge få oppleve
skaperverket enten i parker eller langs gamle leder
som strekker seg gjennom skog og over vidder, med
bønn, fortellinger, sang og konkrete handlinger.
– Jeg tror kirken i enda sterkere grad kan bli en aktør
som gir barn og ungdom flere muligheter til å se
seg selv som skapt og elsket, med røtter til jord,
slekt og kultur. Dette er et identitetsarbeid som kan
forløse mer handling for en såret jord med sårbare
mennesker, avslutter Jorunn Blindheim.
Les om kommende Verksteddager på
«Bergheim» i Bergsdalen 26.–27. januar
på iko.no/kurs.

TURBOK |

Familieturen
– trosopplæring for
småbarnsfamilier
Tekst: Anne-Brit L. Johansen |
Foto: Helene Moe Slinning

Det er lørdag morgen. En femåring står klar i entreen
med støvler og tursekk. Kakao er viktig på tur. Lillebror
på ett er snart klar til å settes i bæremeisen. Mor og far
løper rundt for å ordne resten. Snart går hele familien
ut av døra. Femåringen gleder seg. Hun skal treffe flere
av vennene fra barnekoret, og en fra barnehagen skal
også være med. Det er «Familietur», menighetens nye
trosopplæringstiltak for småbarnsfamilier.
Framme ved kirken møter familien flere kjente. En av
menighetens medlemmer med speidererfaring ønsker
velkommen og forteller at turen i dag går i nærmiljøet.
De skal gå til en bekk like inne i skogen. Der skal barna
få lære å lage barkebåt. Kanskje blir det konkurranse
om å seile best, lengst eller ha finest båt. Alle skal få høre
fortellingen om en liten gutt som lå i en «båt» på Nilen.
Og så blir det bål og tacopakker stekt i glørne.

Trosopplæring
Trosopplæring er ikke
avhengig av kirkerommet.
Ved å være ute, kan barna
(og de voksne?) lære seg å
bli glad i naturen. Dessuten
trives mange barn ofte bedre
ute, når de får lov til å bevege kroppen.
– Å være på tur er sunt. Her blir man kjent med
hverandre på en annen måte. Når man er på tur er det
ikke om å gjøre å komme først, men å være sammen
underveis. Etter fysisk aktivitet er det godt å samles
om mat og en bibelfortelling, sier Martin-Oskar
Enstad. – God tur!

Vår

Bokprosjekt
Elementene til episoden over er hentet fra boken
Familieturen som IKO-Forlaget har gitt ut i samarbeid
med Norges KFUK-KFUM-speidere. Boken inneholder
26 turer for alle årstider, rettet mot familier med
barn i 4–6-årsalderen. Til hver tur er det foreslått
en aktivitet, en matoppskrift og en bibelfortelling.
Bibelfortellingene er hentet fra Bibel for barn og kan
leses direkte fra boken om man ønsker det.
I bokens forord skriver forfatter Martin-Oskar
Enstad: «Denne boken kan brukes som inspirasjon for
enkeltfamilier som drar på tur, men den treffer aller
best familiegrupper som drar på tur sammen. Det kan
være en vennegjeng, en familiespeidergruppe eller
en samling i regi av menigheten».

«Når man er på tur er det
ikke om å gjøre å komme
først, men å være sammen
underveis.»

Barkebåtturen
skipper på egen skute.
Med en kniv i hånden kan alle bli
egen båt og høre om
På barkebåtturen skal vi lage vår
seilas.
Moses som ble reddet fra en livsfarlig

Å

morsomt, og det gir
spikke sin egen barkebåt er
kniven. Denne tumulighet for god trening med
der man både finner en
ren bør helst gå til et terreng
bekk og noen gamle furutrær.
opp et bål, så dere får
Begynn turen med å tenne
gode glør til tacomiksen.
egen båt. De beste barNå er det på tide å lage sin
På store furuer kan man
kebåtene lages av furubark.
barkbiter, uten å skade
lett få av ganske store og tykke
flyter godt. Å løsne barken
treet. Furubarken er lett og
i prosessen, så
fra treet kan ofte være det vanskeligste
hverandre.
her bør voksne og barn hjelpe
og voksne spikke sin
Når barkbiten er løs, kan barn
å ta form, lager
egen barkebåt. Når båten begynner
en pinne nedi. Fest et
man et hull til masten og stikker
seilas.
for
klar
båten
stort blad i masten. Nå er

UTSTYR
Kniv
Ved og
fyrstikker
• Stekepanne
• Stekespade
• Smør/olje
• Aluminiumsfolie
• Kjøttdeig
• Tacoskjell
• Tacokrydder og
tacosaus
• Rømme
• Revet ost
• Tacoingredienser
etter fritt valg
• Ev. tortillalefser

•
•
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TACOPAKKE

TID: 30 minutt
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Tacopakke er
bålversjonen
av taco. Stek
på panne over
kjøttdeig
bålet, og bland
og litt vann.
med tacokrydder
Enda enklere
er det å ta med
stekt tacokjø
ferdig
ttdeig
lager nå sin egen hjemmefra. Hver deltag
er
taco i porsjon
stekt kjøtt og
spakker. Legg
knuste tacosk
jell i aluminiumsfo
sammen med
vanlige tacoing
lie
redienser som
ost, tomat, løk,
revet
mais, sopp og
tortillalefse.
agurk. Bruk gjerne
Pakk samme
n og legg pakken
på bålet. Snu
ofte. Tacopakken
når osten har
smeltet. Ta på er ferdig
tacosaus og
rømme.

La barkebåten
nærmeste bekk, e seile om kapp i
før dere lager
pakke på
taco
bål og leser
fortellingen
om Moses i
sivkurven.
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Vår

HISTORIEN:

Josef og brødre
ne hans hadde
kommet til
blitt et stort
Egypt for lenge
folk. Kongen
i Egypt
siden.
Derfor gjorde
han israelittene , farao, var redd for at Israels Nå hadde etterkomme
rne
til slaver og
folket skulle
bestemte at
alle guttebabyer ta over landet.
skulle drepes
.

En mor redd

er barnet sitt

I ET HUS
satt en mor
og så på
en vakker liten
gutt. Ikke ville det nyfødte barnet sitt.
gutten i Nilen
Det var
hun at faraos
!
soldater skulle
Hun gjemt
kaste
e den lille gutte
måtte love
n. Broren hans,
å ikke fortel
Aron, og søster
le noen at de
Barnet vokst
en, Mirjam,
hadde fått
e, og en dag
en bror.
lenger. Hun
forsto more
måtte få ham
n at hun ikke
kunne gjemm
bort.
Hun flettet
e ham
en kurv av
siv. Da
i den. Så hadde
hun på et lokk, kurven var ferdig, la hun
ven. Hun ropte
barne
for
at ingen skulle
t sitt ned
på guttens
se hva som
søster, Mirja
Nilen. Der
var i kur
gjemte de den
m. Sammen
bar
i sivet, helt
Moren gikk
ved strandkante de kurven ned til
hjem, men
n.
Mirjam sto
gikk. Da kom
et
stykk
faraos datter
bade. Prins
og tjenestejent e unna for å se hvord
essen fikk
an det
ene henne
se noe i sivet.
være? En av
Hun ble nysgj s ned til elven for å
tjenestejent
ene måtte gå
errig. Hva
Da tjenestejent
kunne det
ut i sivet og
a kom tilbak
se etter.
løftet på lokke
e, hadde hun
t. Og der, i
med seg en
kurven, lå det
synd på det
lille barnet.
en gutt og gråt. kurv. Prinsessen
Prinsessen
Hun sa: «Dett
synte
e
s
at de skal kaste er en gutt som tilhør
er Israelsfolke
s
t. Min far, farao,
skal bli sønne i Nilen. Men denne lille
n min.»
gutten får
han ikke drepe sier
Mirjam hørte
. Han
hva prinsessen
jeg skal hente
sa. Hun kom
en kvinne som
fram og spurt
kan gi barne
Prinsessen
e:
«Vil
du at
svarte: «Ja,
t melk og passe
gjerne.
Mirjam løp
det for deg?»
hjem og hente Gå og hent henne.»
lille gutten
t moren
og ha ham
til han ble litt sin. Hun kunne nå ta
datter, som
seg av den
større. Da måtte
ga ham navne
t Moses.
han flytte til
faraos
Lisa Östh, Bibel

for barn
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Digital barnehageperm
Fornying av medlemstilbudet for IKOs
medlemsbarnehager og deres eiere.
Tekst og foto: Turid K. Vevatne
Helt siden IKOs barnehagekontor ble opprettet for
25 år siden, har IKO vært leverandør av ressurser og
støttemateriell til medlemsbarnehagene. Alle nye
medlemmer har mottatt en innholdsrik samling av
dokumenter i en perm. Det har vært tenkt som en
støtte i prosessen med å starte opp en ny barnehage,
til driften av barnehagene og til eierskapsforvaltning.
Permen har inneholdt forslag til vedtekter og
retningslinjer, informasjon om eiers ansvar, ressurser
til personalledelse og personalforvaltning, rammer
for foreldresamarbeid og rutiner for administrasjon.

Nå er barnehagepermen digital!
– Mye har skjedd på barnehagefeltet, spesielt de
siste årene, og behovet for hyppigere oppdateringer
av stoffet har økt. Derfor benyttet vi muligheten
til å fornye oss da IKO i høst skulle legge om til nye
nettsider, sier rådgiver i IKOs barnehagekontor, Marte
Eriksen.
– Noe av stoffet er omstrukturert, noe er pusset
opp, noe er modernisert og noe er nyskrevet,
fortsetter hun.
12

Fortsatt Barnehageperm
Barnehageressursene, som fremdeles har navnet
«Barnehagepermen», ligger ute på nettsidene
www.iko.no under fanen skole og barnehage, og
videre under IKO og barnehage. Innholdet ligger i
hovedsak ute som PDF-filer. Forslag til vedtekter og
noen få andre saker, er valgt lagt ut som word-filer,
slik at barnehagene kan tilpasse og endre dem i tråd
med deres barnehages behov.
Ved å tilgjengeliggjøre barnehagepermen på
IKOs nettsted er det lettere å oppdatere innholdet
etter hvert. Det vises også til lover, forskrifter og for
eksempel tariff, og har lenker direkte til lovdata og
andre nettsteder, som KA. Dermed ledes brukerne til
siste oppdaterte versjon.

Under utvikling
– Noe av stoffet som skal i den
digitale medlemspermen er
fortsatt under arbeid, og
legges ut fortløpende. Vi
vil orientere medlemmene
i Barnehagekontoret
underveis, forsikrer
Eriksen.
– Gå gjerne inn og gjør dere
litt kjent, oppfordrer hun.

eha
arn g

IKOs B

Når vi snakker om hvorfor det
er viktig å drive menighets- og
organisasjonsbarnehager, handler det ofte
om at det her formidles bibelfortellinger,
synges kristne barnesanger, og at barn
gis mulighet til å bli kjent med kirken og
menigheten sin. Og vi snakker om å gi
barn tilhørighet. Barna skal få oppleve
forventninger til de kristne høytidene og
få erfaringer knyttet til innholdet i dem. De
skal få tid til å dvele, leke og lære om hva de
handler om. Kristen arv og tradisjon kan ta litt
mer plass. Dette er sentralt og viktig.
I tillegg gir det å drive menighets
barnehage en ekstra oppfordring om å la et
tydelig verdigrunnlag være forankringen i alt
som gjøres. Hvilket menneskesyn, eller syn på
barnet, preger planlegging, gjennomføring
og vurdering av det pedagogiske innholdet?
Hvilket barndomssyn styrer når arbeids
metoder skal velges? Barns behov for omsorg,
lek, læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling skal ivaretas. Menneske
verdet og naturen skal respekteres, man
skal bygge på åndsfrihet, nestekjærlighet,
tilgivelse, likeverd og solidaritet forankret
i kristen og humanistisk arv og tradisjon.
Barndommens egenverdi skal anerkjennes,
og barna skal skape, undre seg, utforske og
utvikle kunnskaper og ferdigheter. Barna skal
trives i barnehagen og få delta i utfordrende
og trygge felleskap og vennskap. Dette er
menighetsbarnehagens mandat.
Menighetsbarnehagen har, med
utgangspunkt i samfunnsmandatet, frihet til
å gjøre selvstendige og meningsfulle valg.
Barnehagen er ikke menighetsbarnehage
gjennom samlinger med kristent
innhold i ny og ne, og gjennom å synge
bordbønn. I menighetsbarnehagen skal
etikk og verdier daglig komme til uttrykk i
hverdagshandlingene.
Derfor heier IKO frem menighets- og
organisasjonsbarnehagene!
Marte Eriksen
rådgiver og leder av IKOs Barnehagekontor

Foto: Rita Jakobsen
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Den blå krukken
En søndag stod det en tom glasskrukke på alteret. Var
det kirketjeneren som hadde glemt å pynte den med
blomster? Hva skulle den brukes til?
Det var høsttakkefest denne dagen, og
kirkerommet var pyntet med frukt og fargerike
grønnsaker. Det så godt og fristende ut. Vi sang
sanger om takk, til Gud, for alt skaperverket gir oss av
gode gaver.
Da prekenen begynte løftet presten opp krukken.
«Vi har så mye å takke Gud for. La oss fylle denne
krukken med takk». Barnekoret og konfirmantene
delte ut lapper og noe å skrive med, til alle som var på
gudstjenesten.
Jeg begynte å tenke, hva vil jeg takke for i dag?
Alle som var i kirkerommet kunne se at glasskrukken
begynte å fylles med takkebønner.
Høsten er en spesiell tid. Både fargerik og intens,
og vemodig og mørk. Et klokt menneske har en gang
sagt, at «når bladene faller, ser du lenger …»
En av bibelfortellingene som hører til høst
takkefesten er fortellingen om Elia og enken i
Sarepta, i Det gamle testamentet. Elia var sulten og
tørst. Gud sendte han inn til byen Sarepta. Der møtte
han en fattig enke. «Vær ikke redd!» fortalte Elia. Møte
med Elia forandret hele hennes liv. Enken var villig til
å dele det lille hun hadde fått. Melkrukken hennes ble
ikke tom, og både hun og hele hennes hus hadde mat
i lang tid.
Mens presten gikk rundt for å samle
inn bønnelappene, kom et av barna bort til
kordirigenten. Du må hjelpe meg å skrive: «Takk for at
jeg får være her i dag!»
Da barnekoret kom frem for å synge velsignelsen,
stod den blå krukken på alteret, fylt med grønne post
it lapper, våre takkebønner til Gud.
Torkel Irgens
Rådgiver trosopplæring ved Sør-Hålogaland
bispedømmekontor og leder i IKOs representantskap.
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LITT AV ALT

glimt fra IKOs virksomhet

Avsluttet avtale
med KPF

Ny medarbeider
Monica Noer (41) ble i høst ansatt som ny
regnskapsmedarbeider på IKO. Hun er utdannet
innen regnskap og revisjon, og har 15 års erfaring fra
regnskapskontor. Den nye IKO-medarbeideren har to gutter
på 12 og 19 år, og er aktiv i Betelkirken Auli.

I juni opphørte samarbeids
avtalen som IKO har hatt med
Kristent Pedagogisk Forum
(KPF).
Siden januar i fjor sto IKO
for administrasjonen og faglig
rådgivning for forumet som
ikke har egne ansatte. Det er
tankesmien Skaperkraft som
nå har tatt over driftsansvaret
for KPF.

- Jeg ville begynne i IKO for å få en mer variert
arbeidsdag. I tillegg er det godt å jobbe på en kristen
arbeidsplass, og jeg har funnet meg godt til rette allerede,
sier Monica.

Prismet 3, 2014 i salg nå!

Tittel: RLE-fag, etikk og lærerutdanning
• «Religionsundervisning framfor viktigere ting» [leder]
• Hva er religionspedagogikk? Internasjonale perspektiver på
den norske konteksten. Av Oddrun M. H. Bråten [forskning]
• Det fleirkulturelle perspektivet i grunnskolelærarutdanningane. Av Knut Duesund og Åsmund
Aamaas [forskning]
• Løgstrup, värdegrundspedagogerna och det etiska
kravet: en kritisk ansats. Av Olof Franck [forskning]
• Teologiens rolle i vår tids religionspedagogikk.
Retrospektive refleksjoner – og et utblikk. Av Sturla
Sagberg [refleksjon]
• Religion, etikk og filosofi i barnehagen.
Av Olav Hovdelien [Bokmelding]
• «Back to basics»? Av Geir Skeie [Bokmelding]
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ØKONOMIRAPPORT
Det nærmer seg jul, på slutten av året gjør vi opp regnskap.
IKOs ansatte gjennomfører en rekke prosjekter og kurs
som bidrar til inntekter, men gaver og offer utgjør den
Gi juleg
viktigste delen av vårt inntektsgrunnlag. Det er gledelig
av
på SMS en
å se at offerinntektene fra Den norske kirkes menigheter
!
ligger på samme nivå som i fjor. For IKO er det
S
e
n
imidlertid dramatisk når vi ser at private gaver går ned.
d IK
Selv om det bare er med 5 prosent. Uten fast offentlig
eller IKOO200
5
støtte er IKO avhengig av støttespillere som følger oss
til 2108 00
opp økonomisk. Vi har mange trofaste givere, men det
har vist seg vanskelig å rekruttere nye støttepartnere.
For å kunne videreutvikle organisasjonen, er vi
avhengige av å øke gaveinntektene. Et virkemiddel vi nå
tar i bruk er å gjøre det lettere for flere å bidra! Vi har startet et
prosjekt med SMS-gaver, hvor givere kan sende en tekstmelding og
gi en gave til IKO. Da trekkes beløpet rett fra givers telefonregning. Vi oppfordrer
leserne av IKO-nytt til å støtte IKO med en ekstra julegave i år!
Gaver til IKO – Kirkelig pedagogisk senter kommer inn under ordningen
gaver til forskning. Givere kan gi inntil 10% av inntekten til IKO og få skattefradrag
fra første krone. Se mer informasjon om givertjeneste på nettsidene våre
www.iko.no/gave.
Dag-Eirik Lannem
administrasjonsleder

Det
skjer

26.-27. januar

26. februar

«Bergheim», Bergsdalen
Jordvenn med hele
skaperverket
Verksteddager om pilegrims
arbeid for barn og ungdom.

IKO, Oslo
Babysang som
trosopplæring
Praktisk opplæring for nye
medarbeidere i babysang.

15.-16. januar
Gardermoen
Styrerkonferansen 2014
For styrere i barnehager drevet
av menigheter i Den norske
kirke, kristne organisasjoner og
kirkesamfunn.

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

NYTT FRA

Lek med
på
k
Kir erottene
ttene.no
www.kirkero

Barn over hele landet gleder
seg over Kirkerottene på film og
lydbøker, og som spill og teater.

Nytt spill!

KIRKEROTTENE FIRKORT
G ØYALT F IRKO R TS P IL L der seriene har tema
fra Kirkerottene, Bibelen og kirken. 32 kort.

kr 99,–

Ny lydbok

Kristian Sandmark og
Trond Nagell Dahl

KIRKEROTTENE
OG VIGGO I TÅRNET

Kjenner du alle fortellingene om Kirkerottene?

FE NGE NDE OG MORSOM fortelling
om Kirkerottene, der Vesle og Fredo får
møte Viggo som bor i kirketårnet. Mange
nye og spennende sanger, bl.a. en liten
mini-musikal om Sakkeus.

kr 199,–

Se mer på www.iko-forlaget.no

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

