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Langt ut på dagen satt sauen fortsatt på fjellhylla og skalv av redsel. Plutselig hørte den en kjent stemme i det fjerne. Sauen begynte å rope så høyt den kunne. Gjeteren fant sauen og reddet den opp med et tau. Gjeteren var lykkelig for å finne igjen sauen, og sangen hans fikk et nytt vers:

Nå er du her, lille venn, 
og jeg er blitt glad igjen.
Hos meg er du endelig trygg, 
nå som du hviler på min rygg.  
Ja, nå er du her, lille venn.

Hjemme hos gjeteren var det sauetelling: 1 - 2 – 3 – 4 … 98, 99 og … men hvor var nummer 100? Den siste sauen var ikke der! Gjeteren dro av sted for å lete etter sauen mens han sang:

15 - GJETEREN LETER ETTER SAUEN SIN
Hvor er du nå, lille venn? 
Har du gått deg bort igjen? 
Jeg håper at du snart blir trygg 
og får hvile på min rygg. 
Ja, hvor er du nå, lille venn?
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MUSIKK 
Musikk som vi tidligere hadde på CD distribueres nå på flere ulike måter. Bl.a. 
finner du musikken vår i de mest vanlige strømmetjenestene. Alle sangene i boka 
Gynge og synge kan derfor lyttes på mens en ser i boka. 

I heftene Klappe for deg og Syng med Kirkerottene er alle sangene gratis  
tilgjengelig på nett via koder som leses med et mobilkamera. I bøkene Måne og 
sol, skyer og vind og Mine beste bordbønner er det en lydavspiller i bøkene, slik at vi 
kan høre barn synge. 

KRISTIAN SANDMARK / MORTEN N. PEDERSEN (ILL.)

Syng med Kirkerottene
Rottene Vesle og Fredo bor i en kirke - og derfor kalles de 
Kirkerottene. De er glade i å synge og spille, og de synger 
ofte om det de opplever. I kirken har de fått gode venner: 
Kari prest, Lea mus, Viggo flaggermus, Kattunge  
og kattemammaen.

I dette heftet blir du bedre kjent med rottene og vennene  
deres, og du finner også tekster til mange av sangene de 
synger. Hver sang har en QR-kode som gjør at du kan høre 
sangene på nett. Bli med og syng sammen med  
Kirkerottene og vennene deres!

• 32 s. • heftet

• Art#4830

• kr 129,-

• 3-6

KIRKEROTTENE

FILM
Filmene som vi tidligere solgte som DVD-er, distribueres 
nå på nye måter. Noen av filmene med Kirkerottene  
selges som hefter med redaksjonelt innhold i tillegg til 
nett adresser og passord som gir mulighet til å se filmene.  
Les mer om våre filmer og hvordan du får tilgang på  
www.iko.no/film

Du kan også kjøpe passord til filmene for utdeling til 
grupper av barn! Kr. 20,- per barn. Ta kontakt med oss: 
ordre@iko.no

Avspilling på nett

Hør sangene 
gratis på  

nett!
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LINN T. SUNNE OG KRISTIAN SANDMARK / MORTEN 
PEDERSEN (ILL.) 

De populære Kirkerottene, 
nå i bokform! 
Kirkerottene Vesle og Fredo er kjent både  
fra populære filmer og teaterforestillinger.  
Nå introduserer IKO-Forlaget Kirkerotte- 
universet for nye barn gjennom bildebøker 
med flere av de kjente historiene. 

• kr 199,- per bok

• 3-6 

Forfatter Linn T. Sunne (f. 1971) er en populær og prisvinnende barne- og ungdoms-

bokforfatter. Hun har bl.a. mottatt Brageprisen for beste barne- og ungdomsbok og 

Skolebibliotekarforeningens litteraturpris.

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

• 40 s. • innbundet  

• Art#4793

Kirkerottene på sirkus
Kattunge drømmer om sirkusliv, og drar av gårde for  
å bli sirkusstjerne. Men Fredo og Vesle vet alt for godt  
hvordan dyr blir behandlet på sirkus. De må redde  
Kattunge før det er for sent! (Kommer i januar 2023.)

• 48 s. • innbundet  

• Art#4809
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BØKER FOR BARN • BIBELFORTELLINGER
NANCY MUNGER (ILL.)  
INGUNN AADLAND (OVERS)

Min første bibel 
Min fyrste bibel  
I denne solide kartongboka blir barna 
kjent med noen av de mest brukte 
historiene i Bibelen. Fra skapelsen til 
Jesu liv, med flotte, fargerike bilder. 
Boka er gitt ut både på bokmål og 
nynorsk. 

• 44 s. • kartongbok  
• Art#4939 (bm)  
• Art#4946 (nyn)  
• kr 249,– 
• 2–4

Ny, flott 
barnebibel!

Nancy Munger (f. 1977) er en amerikansk illustratør som har bidratt i over 50 barnebøker  

og bibler, og jobbet med forlag over hele verden.

AMY-JILL LEVINE & SANDY EISENBERG SASSO 
MARGAUX MEGANCK (ILL.)

Hvem teller? 
Her blir barna kjent med 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.

• 44 s. • innbundet

• Art#4519

• kr 249,- 

• 4-8

100 sauer,  
10 mynter og  

2 sønner
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 INGUNN AADLAND / BORGHILD FALLBERG (ILL.) 

Jesus og barna 
Jesus og borna 
En vakkert illustrert bok med den lille fortellingen  
om Jesus og barna. Tar utgangspunkt i teksten 
fra evangeliet etter Markus, og 
har med flere elementer fra de 
andre evangeliene. Boka finnes 
både på bokmål og nynorsk. 

• 30 s. • innbundet 

• Art#4649 (bm) 

• Art#5035 (nyn) 

• kr 199,-  

• 2-4
 

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

Cathrine Mustvedt, pedagog i Gjerpen kirke.  

- La de små 
barna komme 
til meg! 
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BØKER FOR BARN • BIBELFORTELLINGER
 TOR ÅGE BRINGSVÆRD / THOMAS FALLA ERIKSEN (ILL.) 

Jona 
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 denne boka fortelles den kjente historien om  
profeten Jona – han som overlevde tre dager i magen 
på en diger fisk – i en ny og sprek versjon. Forfatteren 
vever inn elementer fra jødisk legendestoff i teksten 
og illustrasjonene skaper både dramatikk og humor. 
Slik oppleves den utrolige historien om Jona like 
frisk og spennende i dag som da den ble skrevet, for 
nesten tre tusen år siden. I bokas 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. 

 

Illustratør Thomas Falla Eriksen (f. 1987) har en mastergrad i grafisk design og illustrasjon fra  

Kunsthøgskolen i Oslo. Han har gitt ut en rekke tegneseriealbum og debuterte også på Høstutstillingen 

med tegninger i 2018. Eriksen har tidligere illustrert boka Josef på IKO-Forlaget. 

Tor Åge Bringsværd (f. 1939) er forfatter og dramatiker. Han har mottatt en lang 

rekke priser for sitt arbeid, bl.a. Brages hederspris og Norsk Kulturråds ærespris. 

Bringsværds verk er oversatt til 23 språk og teaterstykkene hans er oppført i 14 land.  

• 64 s. 
 • innbundet   
• Art#4489  
• kr 269,-   
•  7→

DEN KJENTE FORTELLINGEN  
I EN NY OG SPENNENDE  
VERSJON 
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Lars Aurtande (f. 1973) arbeider som illustratør for tidsskrifter og barnebøker. Han har fått  

flere priser for arbeidene sine, og har også blitt nominert til Kulturdepartementets årlige  

bildebokpris tre ganger. Han er flere ganger innkjøpt til Nasjonalbibliotekets  

illustrasjonssamling. 

Forfatter Ingunn Aadland er førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole. Hun har  

tidligere jobbet som rådgiver på IKO og har skrevet Jesus og barna og oversatt flere bøker,  

bl.a. Min første bibel. 

BØKER FOR BARN • HØYTIDER

 INGUNN AADLAND / LARS AURTANDE (ILL.) 

Påsken fortalt for de små  
Påska fortald for dei små 
I denne nydelige boka følger vi Jesus gjennom 
hele påsken. Vi blir også kjent med vennene  
hans, ikke bare de 12 disiplene, men også  
kvinner, barn og andre som fulgte han. Boka  
har dramatiske, stemningsfulle og nydelige 
illustrasjoner. Teksten er kortfattet og enkel  
å lese. Boka finnes både på bokmål  
og nynorsk. 
 

Dramatisk og 
stemningsfull

DEN KJENTE FORTELLINGEN  
I EN NY OG SPENNENDE  
VERSJON 

• 32 s. • innbundet 

• Art#4656 (bm) 

• Art#5028 (nyn) 

• kr 199,-  

• 3-6
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BØKER FOR BARN • HØYTIDER

SELMA LAGERLÖF / LUDVIK GLAZER-NAUDÉ (ILL.)

Den hellige natten 
- Dette skal du huske på, for det er like sant som at jeg ser 
deg og du ser meg, sier farmor til vesle Selma en julaften de 
begge må være hjemme fra kirken. Hun forteller historien om 
mannen som leter etter ild og varme til sitt nyfødte barn – i 
den magiske natten hvor det ikke kan skje noe ondt. 
Juleklassikeren av Selma Lagerlöf presenteres her som 
bildebok for både barn og voksne, storslått illustrert av 
kunstneren Ludvik Glazer-Naudé. 

• 28 s. • innbundet

• Art#4526

• kr 249,- 

• 5-10

Selma Lagerlöf (f. 1858 – d. 1940) var en svensk forfatter, internasjonalt  

anerkjent for barneboken Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.  

Hun fikk nobelprisen i litteratur i 1909. Flesteparten av hennes historier er lagt til 

hennes hjemlige Värmland. Fo
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JULEKLASSIKER I NY UTGAVE!
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BØKER FOR BARN • ANDRE TITLER
BOB HARTMAN / RUTH HEARSON (ILL.)

Elskede baby 
En liten bok med herlige bilder og korte tekster. Her får vi 
høre at barnet er skapt i Guds bilde, og at det er elsket av 
deg – og av Gud. Kartongbok som passer å gi til de som 
har en baby.

HELENE HORSFJORD / MORTEN N. PEDERSEN (ILL.)

Krølle gjemmer seg i kirken 
<Wenche har filer og kan montere en mockup>
Gudstjenesten skal begynne, men hvor er Krølle? Har han 
gjemt seg blant salmebøkene? Eller under orgelkrakken?  
Bli med og let etter Krølle! Hva skjuler seg bak lukene i boka?

• 20 s. • kartong med luker til å åpne

• Art#5042

• kr 199,-

• 0-2

Morten N. Pedersen (f. 1975) er frilans tegner og forfatter bosatt i Oslo. Han har laget 

bøkene om Bo og har bl.a. illustrert Min kirkebok, Kirkemyldreboka og de nye bøkene 

om Kirkerottene. 

JULEKLASSIKER I NY UTGAVE!

• 12 s. • kartong

• Art#4991

• kr 149,- 

• 0-2
Skapt i 

Guds bilde

Hvor er 
Krølle?
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BØKER FOR BARN • ANDRE TITLER
ERIN BALZER

Guds utrolige dyr
En brølende løve, en hoppende hare og 
en flagrende sommerfugl er blant de  
små og store vesenene i denne boka.  
Kontrastrike bilder i sort og hvitt gjør 
babyen kjent med noen av de utrolige 
dyrene Gud har skapt.

• 8 s. • kartongbok

• Art#5127

• kr ???,-

• 0-2 

RUNAR BANG / MAGNUS VÆRNESS (ILL.) 

Xander: Aksjon dyrevenn
Xander finner 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, og da gjelder det 
å redde både kattunger og seg selv. Denne forrykende 
historien formidler i tillegg til bibelstoff også flere etiske 
problemstillinger.  

Runar Bang (f. 1971) er forfatter, lærer og låtskriver, bosatt i Ålesund. Han har  

tidligere utgitt barnebøkene Tre i et tre (2002), Jakten på Juliana (2009) og  

Skatten i Liljedal (2011) på IKO-Forlaget. Denne bokserien er også utgitt i Danmark.  

Bøkene har solgt i mer enn 100 000 eksemplarer!

• 64 s. • innbundet  

• Art#4748 

• kr 249,-

• 6-10 
GØYALE OG SPENNENDE 
FORTELLINGER MED BIBELSTOFF

Babybok i 
sort-hvitt
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LORENZ PAULI / KATHRIN SCHÄRER (ILL.)

Slemt 
Dyra på gården sitter sammen og prater. Alle sier om seg selv  
at de er snille og greie – stort sett – men de kan også være litt 
rampete. Bare hesten virker for ordentlig til det. Men så gjør  
hesten noe som sjokkerer de andre. Det er ikke lenger bare en 
liten rampestrek, nei, det er virkelig slemt! Hvor går grensen  
mellom uskikkelig og slemt, ja ondt, til og med?  
(Kommer i januar 2023)

• 28 s. • innbundet

• Art#5073

• kr 249,-

• 4-8

LITT USKIKKELIG – ELLER 
VIRKELIG SLEMT?  

Lorenz Pauli (f. 1967) er en av de mest kjente sveitsiske barnebokforfatterne og har  

mottatt flere priser for sine bøker, både i Sveits og internasjonalt.  Han samarbeider ofte 

med illustratøren Kathrin Schärer. Slemt er hans første bok i norsk oversettelse.

• 64  s. • innbundet

• Art#5097

• kr 249,-

• 2-5
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Kathrin Schärer (f. 1969) arbeider som frilans illustratør både til egne og andres tekster. 

Hun har utgitt en rekke bildebøker, mange av dem sammen med forfatteren Lorenz Pauli. 

Hun ble nominert til Hans-Christian Andersen Prisen i 2012 og til Astrid Lindgren Award i 

2014.  Slemt og Er Da sein er hennes første bøker på norsk.
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KATHRIN SCHÄRER 

er/Hva føler du? 
Bildebok om å være til. De uttrykksfulle bildene og de 
korte tekstene handler om alle følelsene en kan ha og 
om å være til stede - i seg selv, i øyeblikket og i verden. 
(Kommer i januar 2023) (Kommer i januar 2023)
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BØKER FOR BARN OG UNGE

SOPHIE DE MULLENHEIM

Gjenferdet i Colosseum 
Roma år 303. Det er livsfarlig å være kristen. Keiser  
Diokletian sender sine soldater ut på jakt, og mange  
kristne blir  tatt til fange og dør martyrdøden under  
blodige leker i arenaen Colosseum. De tre vennene  
Maximus, Titus og Aghiles er lommekjent i Romas gater  
og ofte på tur rundt i byen. Midt i den travleste tiden  
på markedet blir lykkeamuletten til Titus stjålet. De får et glimt 
av tyven og bestemmer seg for å finne ham og kreve amuletten 
tilbake. Letingen fører dem til Colosseum, ikke til arenaen der 
lekene pleier å foregå, men til de mørke gangene under  
arenaen. Og i de gangene oppdager de noe som setter  
dem på prøve.

• 192 s. • innbundet

• Art#4731

• kr 349,- 

• 12→

PETER MADSEN (TEKST OG ILL.) 

Reisen til Jerusalem 
Dette er en fortelling i ord og bilder om Signe og onkel Teo sin 
tur til et land tre tusen kilometer borte. Det blir en reise mange 
hundreår tilbake i tid, til den gangen påskens historie ble til. 
Men Reisen til Jerusalem er også historien om den moderne 
byen, som mer enn noen annen preges av de tre store  
religioner: jødedommen, islam og kristendommen. Vi møter 
forskjellene, men særlig likhetene mellom de tre religionene. 

• 88 s. • innbundet  

• Art#4977 

• kr 299,-  

• 10-14

Peter Madsen er Danmarks mest kjente serietegner. Siden debuten i 1979 har albumserien  

Valhalla vært en internasjonal suksess. Madsen har også arbeidet med bibelfortolkninger i tegneserie-

form. IKO-Forlaget har tidligere gitt ut hans tegneserie for ungdom, Vingeslag, hvor vi følger Signe som 

ungdom med pinsen som bakteppe. 

Dramatisk 
fortelling om 

tre venner
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LEKER, SPILL, KALENDERE M.M.

INGUNN AADLAND / MICHAL HUDAK (ILL.)

Påskekalender A4 
Kalender med ei luke for kvar dag  
frå palmesøndag til 2. påskedag.  
Kort tekst på baksida av kvar luke  
fortel barna historia om Jesu død  
og oppstandelse. Utgitt på bokmål  
og nynorsk.

• 8 s. 

• Art#P058 (bm)  #P059 (nyn)

• kr 95,20 u/mva.  119,-

Michal Hudak (f. 1956) er frå det tidlegare Tsjekkoslovakia, men flykta som ung til Sverige.  

Han arbeider som kunstnar, illustratør, barnebokforfattar og arkitekt. Han illustrerer gjerne  

bibelforteljingar og IKO-Forlaget har gitt ut fleire av hans bøker.

Julekrybbe i tre 
En liten julekrybbe med vakre trefigurer  
av Maria, Josef og Jesusbarnet i krybben.  
Figurene er skåret ut for hånd av trekunstneren 
Mr Jeannot som holder til på Madagaskar.  
Treslaget som er brukt kalles fanazava, og 
er et tre som dyrkes og som ikke ødelegger 
regnskogen. Figurene leveres i en tøypose som 
er brodert for hånd i broderibedriften Broderie 
Fanja, som også broderer dåpsservietter som 
brukes i mange norske menigheter. Broderie 
Fanja er fairtrade-registrert.

• Figurene er ca. 12-15 cm høye. 

• Art#T046

• kr 280,- u/mva.  350,-

Luke for  
kvar dag i 

heile påska

HÅNDSKÅREDE 
FIGURER
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LEKER, SPILL, KALENDERE M.M.

SAMTALEKORT OM LIVET, TROEN OG FØLELSER 
 FRIDAJOHS DESIGN STUDIO (ILL.)  

Snakk sammen Ungdom 
25 illustrerte samtalekort om livet, troen og følelser. 
Hvert kort har sitt eget tema og tre spørsmål som 
hjelper dere til å sette i gang med spennende  
samtaler. Fin til ungdomsgrupper, konfirmasjons-
samlinger og liknende. Krever minimum to  
deltakere, og varer fra 5 til 20 minutter.

• 25 kort

• Art#5059 

• kr 119,- u/mva. 149,-   

• 13–18

Spennende 
bibelspill

- Dette er et godt konsept  
og fungerer bra som et familiespill.

Vårt Land 20. okt 2021

EGIL SAMSET

Bible Escape Room 
Utvidelse 

Dette er oppfølgeren til suksess-spillet  
Bible Escape Room. Med to nye historier gir 

dette spillet unge og gamle en ny inngangsport 
til Bibelen. Det er et kappløp mot klokken: dere har 

60 minutter til å finne fram til de riktige nøklene ved å 
følge ledetråder, løse oppgaver og finne koder. Spillet 
inneholder historiene Den lamme mannen og Kvinnen 

ved brønnen. Disse gir nye utfordringer til dem som har 
spilt det opprinnelige Bible Escape Room-spillet, men 
kan også spilles av de som ikke har første utgave.

• Art#T065

• kr 248,- u/mva.  310,-
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Bønner ved 
konfirmantgudstjenesten 
Pakker med forbønnskort til bruk under  
konfirmasjonsgudstjenesten. I hver pakke er 
det elleve kort med en unik bønn på hvert kort. 
Kortene er tosidige og det er plass til å skrive på 
konfirmantens navn.

Bønnene er hentet fra revidert liturgi for  
konfirmasjonstidens gudstjenester, vedtatt på  
Kirkemøtet i 2021. Kortene er utgitt både på  
bokmål og nynorsk.

• Format: 11 x 7,5 cm.

• Pakke med 11 stk.

• Art#5110 (bm) 

• Art#5103 (nyn) 

• kr 100,- u/mva.  125,-

KONFIRMASJON

NYE FORBØNNSKORT

Med de nye 
bønnene
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METODE OG FAG

Bønn og bærekraft 
Undervisningsopplegg for bruk i KRLE-faget i ungdomsskolen. Det består av to 
filmer og en lærerveiledning. Den første filmen handler om bønn, den andre om 
natur/bærekraft. Filmene gir innblikk i levd religion, og refleksjoner om bønn og 
natur fra ulike religiøse perspektiver. De følges av skreddersydde undervisnings-
opplegg og forslag til varierte elevoppgaver knyttet til bærekraftsmål og nye 
fagplaner. Opplegget er utviklet av Borg bispedømmeråd, Dialogforum Østfold, 
Håpets katedral og IKO - Kirkelig pedagogisk senter.

• Digital ressurs GRATIS tilgjengelig på: 

iko.no/undervisningsopplegg-om-bonn-og-berekraft 

• 14 →

Kirke Escape Room 
Kirke Escape Room er en ny måte å oppdage kirkerommet og Bibelen 
på. Opplegget inneholder ulike oppgaver som settes rundt i kirken, med 
bokser som må åpnes og koder som må finnes. Gjennom hint og gåter 
gjelder det å komme fram til en løsning innenfor et gitt tidsrom. 
I veiledningsheftet finner du en oversikt over hva dere trenger.  
Så klipper, limer og laminerer dere selv. Det følger med en instruksjon 
med forklaring og løsning som spillmesteren bruker for å sette i gang 
opplegget. Opplegget er laget for ungdommer over konfirmasjonsalder 
og for voksne. Fungerer best i grupper på 4 til 6 personer.
Bestill Kirke Escape Room i vår nettbutikk, og motta en fil med  
alt du trenger umiddelbart.

• PDF-fil 

• Art#PP060

• kr 80,- u/mva. 100,-

• 15 →

IKO kan arrangere opplæringsdag  hvor kirkelige ansatte og frivillige selv får prøve  
opplegget, slik at det er enklere å arrangere det i sin egen kirke.  
Ta kontakt med rådgiver Marianne Gullhaugen på mgu@iko.no  

LÆRERVEILEDNING

BØNN OG BÆREKRAFT 
 

E t  t v e r r e l i g i ø s t  u n d e r v i s n i n g s o p p l e g g ,  
i n s p i r e r t  a v  H å p e t s  K a t e d r a l
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GRATIS UNDERVISNINGSOPPLEGG I KRLE FOR UNGDOMSSKOLEN!

1

KIRKE 
ESCAPE ROOM

Kurs
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RUNE RASMUSSEN 

Gudstjeneste for alle 
Byggeklosser for en papirløs 
gudstjeneste
I gudstjenesten skal alle kunne møte den  
treenige Gud og kjenne tilhørighet.  
I overensstemmelse med gudstjenestens  
historiske røtter viser boka en vei mot en  
mer inkluderende feiring.
 
Forfatteren presenterer gudstjenesten i møte 
med hele det menneskelige mangfold og stiller 
spørsmål om hvordan vi kan inkludere og skape 
tilhørighet – hvordan komme helt inn til hjertet 
av fellesskapet? Den praktiske delen av boka har 
liturgiske «byggeklosser» til å 
gjennomføre en gudstjeneste 
på, der funksjons hemmede, 
barn og unge – hele menig-
heten medvirker. Boka inne-
holder forslag til «papirløse» 
liturgier og sanger som skaper 
større deltagelse.

• 192 s. • spiralrygg 

• Art#4922

• kr 379,-

Rune Rasmussen (f. 1958) er spesialprest for inkluderende kirkeliv i Agder og Telemark 

bispedømme og inkluderingsrådgiver i Kirkerådet. Han har kristendom hovedfag fra MF  

og praktiskteologisk utdanning fra MHS. Han er Master of Art in Missiologi fra Fuller  

Theological Seminary, Pasadena, USA, og Doctor of Worship Studies fra The Institute for 

Worship Studies, Jaxonville, USA. Han har særlig vært opptatt av internasjonal misjon,  

menighetsutvikling og formidling og fellesskap for mennesker med ulike funksjons-

nedsettelser i kirken.

48 49

Gudstjeneste Preludium/postludium Inngang

Sang Syndsbekjennelse Bønn

Skriftlesing Preken/tale Minneord – huske

Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten

48 49

Trosbekjennelse Kunngjøringer Offer

Forbønn Lystenning Dåp

Nattverd Takk Velsignelse

Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten
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TRO OG REFLEKSJON

Pilegrimsboka 
Pilegrimsboka kan være en følgesvenn for alle  
pilegrimer. Boka får lett plass i en lomme eller i sekken, 
og er samtidig innholdsrik og variert: Den har praktiske 
råd og refleksjoner rundt det å være pilegrim, men også 
bibeltekster, salmer, bønner og liturgier til bruk under 
vandringen. 

Pilegrimsboka er laget som 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.

Boka er gitt ut i samarbeid med Pilegrimssenteret i Oslo, 
og er en norsk utgave av Lilla pilgrimsboken som er  
gitt ut i Sverige.

• 160 s.  
• heftet

• Art#4984

• kr 199,-

I 2022 er den norske pilegrimsleden  
25 år. Det passer derfor godt at  

Pilegrimsboka endelig blir gitt ut  
på norsk!

INNHOLDSRIK BOK I 
LOMMEFORMAT

Følgesvenn 
på vandring
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TORE THOMASSEN & BARN

Hvis du blir med nå  
Lydkort 
13 flotte sanger for barn. Handler om miljø i klassen og på 
kloden, om å synge seg fri, bibelhistorier midt i virkeligheten, 
stillheten på kirkegården, selvstendighet og tilhørighet   
– og en bestefars glede over barnebarn. Musikken er leken  
og lett og retro; med gitarer og ukuleler, kontrabass, trommer  
og saksofoner. Og en strålende opplagt korgruppe og solister  
fra Kirkens korskole Nøtterøy. 

Sangene spilles av på mobilen ved å holde kameraet over 
QR-koden.

• pappkort med QR-kode 

• Art#P064

• kr 103,- u/mva. 129,-

• 7 →

MUSIKK

Lydkort med 
13 friske 
sanger

Utgivelser fra IKO-Forlaget kan kjøpes hos din lokale bokhandel, eller bestilles 
direkte på www.iko.no. 

Ved direktebestilling må kunden normalt betale frakt. Ved bestilling utenom 
nettbutikken må kunden i tillegg betale et ekspedisjonsgebyr på kr. 59,–.

På våre nettsider kan du se alle våre produkter, de nyeste oppdateringene, 
tilbudspriser m.m. 

TELEFON: 22 59 53 00
E-POST: ordre@iko.no

POSTADRESSE:  

Boks 2623 St. Hanshaugen 
0131 Oslo

Vi holder til i Colletts gate 43 
ved St. Hanshaugen.

www.iko.no
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