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En bokstav
Igjen er det diskusjon om religionsfaget i skolen. Diskusjonen
dreier seg mest om en bokstav - «K». Skal den være med, eller
skal den ikke? Skal faget hete KRLE eller bare RLE? Da saken sist
var opp, var det for å føye til bokstaven K. Nå har vi diskusjonen
om å fjerne den igjen.
Forrige gang, for drøyt to år siden, sa IKO at det viktigste ikke
var om K-en ble føyd til, men hva som var innholdet i faget og
hvordan kvaliteten på undervisningen var. Å ha et samlende fag
som gir et felles kunnskapsmessig utgangspunkt og en arena for dialog, er særdeles viktig, sa IKO i sin høringsuttalelse da. Og videre:
IKO mener at kvaliteten på undervisningen er overordnet prosentangivelser og fagets navn. Så lenge kompetansemålene står fast, bør det
være viktigst å arbeide med hvordan elevene kan nå disse målene og
hvordan faget kan bidra til å realisere skolens formål.
Kanskje er ikke denne bokstaven så viktig, kanskje spiller
det liten rolle om faget heter RLE eller KRLE. Det som er leit, er
at vi igjen får en diskusjon som i sin tur kan påvirke selve faget.
For det har virket som om det er godt innarbeidet i sin nåværende form, og at faget for en stor del fungerer etter sin intensjon.
Det IKO ser som viktig er innholdet i faget; at det behandler
kristendommen som vår kultur og tradisjon, at det tar for seg
andre religioner og livssyn, og at det lærer elevene etisk refleksjon og tenkning. La oss håpe at denne gjentatte diskusjonen
om en bokstav ikke setter dette på spill, men at faget fortsetter å
være en arena for dialog.

Marianne Uri Øverland

{Følg oss på}

FACEBOOK!

@IKOkirkeligpedagogisksenter
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Direktør

TROSOPPLÆRINGSPRISEN

Kjenner du til et knakende
godt arbeid innen tros
opplæring eller kirkelig
undervisning? Tror du at
dette arbeidet kan inspirere
andre? IKO utfordrer deg
til å foreslå kandidater til
Trosopplæringsprisen 2017!
T EKS T:

Ingrid Fjeld

TROSOPPLÆRINGSPRIS FOR GODT ARBEID
– Det gjøres så mye godt håndverk i menigheter og
organisasjoner landet over, sier direktør på IKO,
Marianne Uri Øverland. – Jeg tror at mange av disse
prosjektene, klubbene og gruppene kunne vært
foreslått til, og vunnet, Trosopplæringsprisen,
fortsetter hun. Med prisen ønsker IKO å framheve
arbeid som gir barn og unge bedre kjennskap til den
kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og
kan være til inspirasjon for andre menigheter og
organisasjoner.
OM P RI SEN
Trosopplæringsprisen deles ut årlig til en gruppe,
menighet, organisasjon eller samarbeidsenhet
som på en særlig måte har fremmet trosopplæring
og kirkelig undervisning. IKO står bak prisen som
overrekkes sammen med Kirkerådet og KA – Kirke
lig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. En
jury avgjør hvilken gruppe som blir årets vinner.
Vinneren får 50 000 kroner og et diplom/kunstverk.
Prisen deles som vanlig ut på Trosopplæringskonferansen som i år er på The Qube, Gardermoen, 17.
oktober.

AR BE I D T I L I N S P I RA SJ O N O G
R E V I D E RT E K R I T E R I E R
I 2016 kom det inn 24 forslag til prisvinnere, og det
var Skapingsdagane i Os kyrkjelyd som fikk prisen
med seg hjem. Skapingsdagane er et tidsavgrenset
breddetiltak for 1. og 2.-klassingar som foregår i
skolens sommerferie. Lokale kunstnere leder kreative økter der barna kan velge ulike formingsaktiviteter og lære om Gud som skaper. Kriteriene som
ligger til grunn for å kunne motta prisen, er blitt
endret noe det siste året. – Vi håper at de reviderte
kriteriene vil bidra til at vi får inn flere forslag på
godt trosopplæringsarbeid. Trosopplæringsarbeid
som også kan inspirere andre, sier Øverland. Se
fullstendig liste over kriteriene for prisen på iko.no/
trosoppleringsprisen.

HVORDAN KOMME MED FORSLAG?
Forslag legges inn via IKOs nettside
innen tirsdag 15. august.

iko.no/trosoppleringsprisen
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KURS
Kursdeltakarar deler ivrig
erfaringar frå kyrkje-skulesamarbeidet.
Undervisningsopplegg til
boka om Luther ligg gratis
på nettsida til IKO.

Reformasjonsjubileet samla fullt hus på IKO
I samband med Lutherjubileet var det i
slutten av mars duka for kurs om Luther og
reformasjonsmarkering i skule og kyrkje.
T E K ST :

Ingunn Aadland

F OTO:

Turid K. Vevatne

Stemninga i IKO sin festsal stadfester at fleire var
glade for ei oppfrisking av reformasjonshistoria. Ein
tydeleg engasjert Roger Jensen sette i gong kurset med eit føredrag om Luther og reformasjonen.
Jensen, leder for Pilegrimssenter Oslo og Lutherforskar, oppfordrar kyrkja til å vere evangelisk.
– «Nåden åleine» er ei viktig arv frå reformasjonen, men dette må formidlast på stadig nye måtar.
Inge Lønning sine ord kommuniserer godt i vår tid:
«Det viktigste er hva du får, ikke hva du får til.»
Jensen konkluderer med ei oppfordring: – Vi trenger
nådefulle steder!
REFO RMASJONSJUB ILEU M I KYRJK E O G S KU L E
Per Anders Aas underviser i KRLE ved HiOA, og har
forska på korleis skuleelevar har jobba med Luther.
Aas, som også bidrog på kurset og i erfaringsdelinga, meiner ein kan utfordre elever til å tolke Luthers
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program, og at jubileumsmarkeringen har ein plass
også utanfor kyrkja.
LU T H E R Ø R E
Inger Bore, undervisingsrådgjevar i Borg bispedøme
presenterte Luther Øre, eit trusopplæringsprosjekt
utvikla i Borg. Dette prosjektet har lukkast med
barn og unge si medverknad. - Ved Ål i Hallingdal
har ungdommane tolka ordet Nåde. Om de køyrer
gjennom sentrum, kan de legge merke til resultatet; heile 6 skilt er hengt opp og blir hengande heile
jubileumsåret, seier Bore.
B O K O G H E FT E FRÅ I KO
Rådgjevar Eldbjørg Leinebø Ekre har laga eit undervisningsopplegg for skulane med utgangspunkt i
boka «Martin Luther og oppslaget på kirkedøra.»
Opplegget er gratis tilgjengeleg på IKO si nettside
og består av konkrete tips og idèar til korleis ein kan
arbeide med Luther og reformasjonen.
- Opplegget er laga med tanke på skulen sin lære
plan og kompetansemål. Dette gir tryggleik for
læraren og for kateketen som kanskje skal invitere
til ei samling om Luther i kyrkja, seier ho.

TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN

– Trosopplæringskonferansen har blitt Norges største og
viktigste treffsted for ansatte og frivillige som arbeider
med menighetsutvikling, barn, unge og trosopplæring.
Årets konferanse blir den 17. i rekken, sier IKO-direktør Marianne Uri Øverland. I år flytter konferansen fra
Lillestrøm til Gardermoen og The Qube. – Mye blir nytt,
men en del blir også gjenkjennelig. Gjennom fellesprogram og valgfrie seminarer byr vi på aktuelle gjester,
erfaringsutveksling og faglig påfyll. Dessuten har vi et
mangfoldig torg hvor deltakerne kan hente inspirasjon,
både faglig og metodisk, fortsetter hun.

FRIHET TIL Å LEVE
Trosopplæringskonferansen 2017

17. oktober går årets
Trosopplæringskonferanse av
stabelen. I året for reformasjonsjubileum er det Nåde som
skal prege dagen.
TEK ST:

Turid K. Vevatne

Mer informasjon og påmelding på nettsiden

trosopplaringskonferansen.no

S AM AR B EI D
Konferansen arrangeres årlig i samarbeid mellom IKO
og Kirkerådet. Inspirert av Lutheråret er det temaet
Nåde som skal prege dagen for deltakerne. Konferansen
vil inspirere til å fornye formidlingen av Guds nåde og
barmhjertighet, og har valgt undertittelen Frihet til å leve!
NÅDE
Rådgiver på IKO, Ingunn Aadland, bidrar i planleggingen
av programmet for konferansen.
– Hvorfor er det viktig å løfte frem nåde-begrepet i dag?
– Valgfrihet og mulighet er plussord i vår tid. Det er store
forventinger til barn og unges prestasjoner i skole og på
fritiden. Men reelt sett har jo ikke alle barn like muligheter. Skal kirken forkynne Guds nåde må vi snakke sant
om livet og romme alle erfaringene. I vår prestasjonskultur får den store friheten en bakside. Hva når vi ikke
lykkes? spør Ingunn.
S KAM
Kirken har tradisjonelt snakket om synd, i dag snakker
mange om skam. – Både synd og skam kan hindre livsutfoldelsen. Der mennesker ikke kommer til rette med
seg selv, blir også fellesskapet skadet. Et viktig budskap
i konferansen blir å understreke at vi trenger nådige
fellesskap som gir gode livsvilkår for barn og unge!
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Elliott
Gud elsker lille meg Rebecca

AKTUELLE BØKER
SOLIDE KARTONGBØKER

13.10.16 08:19

Gud elsker
lille meg!
I disse tre pekebøkene vil barna kjenne igjen ting og
situasjoner fra hverdagen. Mange dyr er også med
i de glade og fargerike bildene. Bøkene har en linje
med tekst på hver side, og er laget i solid kartong
slik at de tåler å bli brukt av de aller minste.
er

Gud er glad i små hod

e

e
nikk

ni kk

r

Gud er glad i små nese

Bøkene lar barnet bli kjent med ordet Gud. Teksten
formidler at han er glad i meg og alt annet han har
skapt, og at vi kan takke Gud for det.

se use
snu sn

Serien består av disse tre titlene: Ikke helt stille natt,
Gud signe stjernehimmelen og Gud elsker lille meg.
11.10.16 13:17
Gud elsker lille meg Materie.indd
11.10.16 13:17

Gud elsker lille meg Materie.indd
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Kyrkja ønskjer
velkomen til dåp
Mange har etterlyst nynorsk utgåve av bladet Kirken
ønsker velkommen til dåp. Og no er det på veg!
Bladet kom på bokmål i fjor, og er skrive for foreldre
til nyfødde, med tanke på å gi dei eit grunnlag for å
velje dåp. Vi følgjer mellom anna familiar som har
valt dåp, og kan lese om tradisjonar rundt dåp i Den
norske kyrkje. Mange kyrkjelydar har byrja å bruke
dette bladet som invitasjon til dåp.
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ENDELIG ER DEN HER!
Noter og tips til
Gynge mer CD-en
Dette heftet inneholder tekster og melodier med
besifring til de 29 sangene og reglene på CD-en
Gynge mer. Mange av tekstene er nyskrevne,
med kristent innhold. Heftet har også metodiske
forslag til bruk av sangene i babysanggrupper i for
eksempel kirke og menighet.

LAGET PÅ OPPFORDRING
Mini fargebøker til utdeling
På siste trosopplæringskonferanse fikk vi som sto på IKO-Forlagets
stand en utfordring:
– Dere har noen fine små bøker med klistremerker som er rimelige og
greie å dele ut til barn som kommer i kirken. Kunne dere ikke lage noen
fargebøker i samme format og til samme pris?
Ut fra illustrasjonene til Annlaug Auestad i Bibelboka mi og Sammen
med Jesus har vi laget en bok med bilder fra bibelfortellinger. Og med
utgangspunkt i illustrasjonene til Morten N. Pedersen i kirkebøkene og
bøkene om Bo, har vi nå en fargebok med bilder fra kirken. Begge illustratørene var villig til å gå inn i sine originaltegninger og fjerne fargene,
og dermed var mye gjort.
Nå ligger fire små fargebøker på lager, for begge bøkene er laget med
tekster på bokmål og nynorsk. Vi håper disse bøkene finner veien til
kirken slik at mange barn kan fargelegge bibelfortellinger eller kjente
situasjoner fra gudstjenesten.
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NY BOK

KORSET OG SOMMERFUGLEN
Korset er et kjent kristent symbol. Sommerfuglen et
annet. Og så er det fisken, duen, øyet i trekanten …
TEK ST:
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Turid K. Vevatne

FOTO:

Stein Gudvangen, Dagen

Forfatter Kristin Molland Norderval

Noen av de kristne symbolene har blitt en så selvfølgelig del av hverdag og høytider at vi ikke lenger
tenker på dem som symboler. Andre virker fremmede og gir ikke mening før vi blir bedre kjent med
dem.

– Verden er jo full av symboler, og barn ser og tolker,
både gateskilt og emojier på mobil, hijab og kors,
sier hun. Selv har hun med seg grupper i menigheten på skattejakt etter symboler både i kirken, på
kirkegården og i nærmiljøet. – Det er fasinerende og
gøy både for barnehagebarn, konfirmanter og eldre.
– Både i kumlokk og kirkens tekstiler og presteklær
kan man finne mye spennende, sier hun.

L u ka

s – o ksen

Kristusmonogrammet

En plakat i
A2-format er
også utformet
til boken.

Tro, håp og kjærlighet

Gud

KORSET er et av de
.
mest kjente symbolene
Det finnes over 400
ulike korsformer. Et
enkelt nakent kors er
vanlig innen mange
protestantiske kirker.

er et
SOMMERFUGLEN
for
gammelt kristent symbol
blir født
håp. Sommerfuglen
og
som larve, blir så kokong
gl.
til slutt en sommerfu

Symbol-forsker!
Det er kanskje noe
for meg?

Ma

P il e

us – me
tte
n

g r i m s k o r s et

nes – ørnen
han
Jo

Jeg tror heller
jeg blir
symbol-detektiv!

!

Et av de første kristne
På
symbolene var en fisk.
gresk er ordet for fisk
sier
ICHTYS. Hver bokstav
noe om Jesus. Iesous
Soter.
Christos, Theou Yios
Det betyr Jesus Kristus
Gud sonn, frelser. Fisken
symboliserte de
som er døpt.

Plakat_A2_liggende.indd

e s k et

Krusifiks

Due
usalemkorset
Jer

Fis
k

SKAT T EJ A KT
Forfatteren har tidligere skrevet bok om kristen
kunst for lærerstudenter. Hun har vært høgkolelektor i RLE-faget i 16 år og har jobbet ni år på IKO. De
seks siste årene har hun vært trosopplæringsleder i
Sentrum og St. Hanshaugen sokn i Oslo.

us – løven
ark
M

n

KORSDEBATTE N
– Bakgrunnen for arbeidet med denne boka, var debatten som kom etter at en NRK-journalist hadde på
seg gullkors under en nyhetssending, sier Molland
Norderval. – Særlig religiøse symboler vekker sterke
følelser. Symboler har med tradisjoner å gjøre, og
det er viktig at vi ikke blir historieløse, sier hun.

Tre
kan
ten

K RI ST N E SY M B OLE R
I Korset og sommerfuglen, en helt ny bok fra IKOForlaget, tar forfatter Kristin Molland Norderval
og illustratør Björk Bjarkadottir leseren med på en
oppdagelsesferd i den kristne symbolverden. Boka
viser både til symboler som oppstod fra de første
kristne, høytidssymboler og symboler for tro og
håp.

23/03/17 14:16

1

gis til barn som er med på samlinger om symboler i
kirken.
– Alle kan få til slike samlinger om kristne symboler og kunst i sin egen menighet. Det finnes skatter
over alt i alle kirker, sier forfatteren av symbolboken
begeistret. – Religiøse symboler kan både brukes
og misbrukes, og det blir bare mer og mer aktuelt å
forstå bakgrunnen for disse, fortsetter hun.

SA MLI N GE R FOR ALLE
I tillegg til boken, er det også laget en plakat i
A2-format, hvor noen av de viktigste kristne symbolene er illustrert og beskrevet. Denne er ment å

Boka er i utgangspunktet ment for barn fra 8–9 år
og oppover, men også for yngre barn vil den fungere
fint som samtalebok med en voksen. Det arbeides også med å lage en studieplan for voksne med
utgangspunkt i boken. Denne vil legges ut på IKOs

kunne henge på veggen i menighetslokalet, eller

nettsider.
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DÅPSKLUBBEN TRIPP TRAPP

Sommerpakkene til nesten 9 000 medlemmer
i Dåpsklubben Tripp Trapp er like om hjørnet.
– Dåpsklubben er ikke bare en gave til barna,
men også til oss besteforeldre, sier avtroppende
biskop i Nidaros, Tor Singsaas.
TEK ST:

Turid K. Vevatne

Salmer og kristne barnesanger, hverdags- og Bibelfortellinger, bøker om tegnekunst og kristne symboler er bare noe av det som kommer i medlems
pakkene til Dåpsklubben denne gangen. Biskop
Singsaas og kona Gunhild gir abonnement i gave til
de tre barnebarna på tolv, åtte og tre år. – Vi vil gjerne støtte barna våre i den kristne oppdragelsen, og
da er Dåpsklubben TRIPP TRAPP en veldig fin måte
å gjøre det på, sier Singsaas. – Bøkene og CD-ene
som de har fått blir mye brukt av barnebarna, og vi
bruker dem sammen når vi er på besøk, sier han.
A LDERSTILPASSE T
Den jordnære trønderen har vært Den norske
kirkes tilsynsmann i Midt-Norge i nesten ni år, og
69-åringen blir pensjonist denne sommeren. Han
forteller at det var vanskelig å finne gode bøker,
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FO TO :

Den norske kirke

som de var trygge på at passet barnas alder, da han
og kona hadde små barn selv. – Derfor er Tripp
Trapp en gave. Vi famlet etter gode hjelpemidler i
formidlingen av tro til barna våre, men her kan vi
være trygge på at materiell er valgt ut av fagfolk
og pedagoger som vet hva som passer for de ulike
aldersgruppene.
B R U K E S A MME N
Gjennom klubben gis det tilbud om tre pakker i året.
Disse kommer i forkant av påske, sommer og jul.
Materiellet lar barna bli kjent med Jesusfortellinger
og andre historier fra Bibelen, bordvers og kveldsbønner, gamle og nye sanger og bøker med positive
holdninger og verdier.
– Dåpsklubben er enkel å bruke. Du som fadder eller
besteforelder kan bruke materiellet og lese eller

FAKTA OM DÅPSKLUBBEN TRIPP TRAPP
• Et tilbud for barn fra 0 til 12 år.
• Tilbud om 3 pakker i året.
• Ingen krav om kjøp, men medlem
skapet må vare i minst 12 måneder.
• Pakkene kan sendes hjem til
barnet eller til giver.
• Pris per pakke er ca. 330,–.

www.tripptrapp-klubben.no

synge sammen med barnet når du er på besøk. Jeg
synes rett og slett det er et veldig flott opplegg, sier
Singsaas begeistret.
T RO I H V ERDAG E N
– Har du et råd til familier som ønsker å skape en
tydeligere plass til troen i hverdagen?
– Jeg tror det er veldig viktig med regelmessighet.
Familiene må finne de rolige tidene i døgnet. For
eksempel om kvelden når barnet skal falle til ro. Da
kan en sitte og snakke sammen om hvordan dagen
har vært. Og i den situasjonen kan en bruke noen
av bøkene eller sangene som en har fått, gjerne via
Dåpsklubben. Trospraksisene til hverdags må tilpasses det man får til. Det trenger ikke være så mye,
men noe enkelt som fungerer, avslutter bestefar og
biskop Tor Singsaas.

Avtroppende
biskop i Nidaros,
Tor Singsaas,
anbefaler Dåps
klubben Tripp
Trapp på det
varmeste.
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STABEN

NYTT OM IKO-FOLK

M

Denne sommeren skjer det betydelige endringer i IKO-staben.
Torill Riborg og Magnhild Søsveen Eriksen slutter hos IKO i juni og
august, mens Ingunn Aadland har sagt ja til fast ansettelse.

n
ag

hild

MAGN HILD SØSVE E N E R IKS E N slutter som rådgiver
hos IKO – Kirkelig pedagogisk senter etter å ha vært
ansatt siden 2009. Det siste halvannet året har hun
vært i svangerskapspermisjon. Magnhild har vært
sentral i arbeidet med mentorordningen for Den
norske kirke, og hun har planlagt og bidratt på en
rekke kurs og konferanser. Blant annet har hun i
flere år arbeidet med seminarprogrammet på Trosopplæringskonferansen. Hun har også vært redaktør for blant annet Konfirmantleirboka (IKO-Forlaget
2012). Arbeidet med konfirmanter og postkonfirmanter er videreført på IKO gjennom blant annet
Delta-prosjektet (IKO-Forlaget 2014-17).

12 IK O- NYT T 2 / 2 0 17

gu
n
I

nn

IN GU N N A A D LA N D har vært rådgiver hos IKO i et
vikariat siden april i fjor. I desember disputerte
og forsvarte hun sin doktorgradsavhandling i Det
gamle testamentet/Qumran ved Det teologiske
Menighetsfakultet. På IKO er oppgavene hennes
knyttet til kurs og foredrag om bibel og formidling,
teologisk rådgivning i utarbeidelse av bøker og
materiell, i tillegg til programarbeid for Trosopp
læringskonferansen.
– Hva blir ditt viktigste bidrag på IKO, tenker du?
– Mer bibel i trosopplæringen! svarer Ingunn kjapt.

TIL ETTERTANKE

HEADER

rill
To
Sommeren er her!
Eigil Morvik, prost i søndre Aker,
tidligere direktør på IKO

TE KST:

Når jeg sitter og skriver disse ordene til ettertanke,
har våren nærmest eksplodert utenfor vinduet.
For en uke siden lavet snøen ned som en siste
påminnelse om vinteren, og i morges meldte de
på radioen om kraftig spredning av bjørkepollen.
Vinteren er over – sommeren er på vei!
TORI LL RI BORG går av med pensjon etter ti år som
kundekonsulent. I tillegg til å være en del av administrasjons- og logistikkgruppen, har hun vært med
i redaksjonen for Dåpsklubben Tripp Trapp, som
vurderer og velger produkter til klubben. Torill har
møtt utallige kunder som kundekonsulent.
– Med ditt blikk fra kontakten med IKOs kunder; enkeltpersoner og menigheter: Hvilke områder tenker du at IKO
bør prioritere de neste årene?
– Jeg håper at IKO fortsetter med å lage gode 4- og
6-årsbøker, men også gode trosopplæringsbøker for
både små og store. Hvem skal ellers gjøre det? spør
Torill.
– Hva har vært det beste ved å jobbe på IKO?
– Jeg kommer til å savne alle de forskjellige samtalene med kundene våre, og ikke minst kommer jeg
til å savne de gode kollegene. Det har vært veldig
spennende å være en del av et kreativt fellesskap
som jobber sammen om å formidle bibelkunnskap
og rom for tro, avslutter Torill.
Ny kundekonsulent forventes å være på plass fra
september.

Kontrastene mellom vinter og sommer, død og liv,
er tydelige. Naturen vitner, på sitt forunderlige vis,
om påskemysteriet: At livet vant over døden. For
det er nettopp det vi opplever hver eneste vår, at
livskreftene sprenger grenser når små, grønne spirer
trenger seg opp gjennom vissent løv, brunt gress og
mørk jord, og synliggjør at livet vokser fram på ny.
Jesus sprengte også grenser. Oppstandelsen er
grensesprengende. Den strider mot vår fornuft, mot
naturens orden. Den er et mysterium vi ikke kan
forstå, men som vi kan knyttet vår tro, vårt håp og
vår undring til. Livet skal seire!
Jesu radikale ord om at «det dere gjorde mot én av
disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg»,
er også grensesprengende. Det utfordrer oss til å se
andre som avbilder av Jesus. I møte med barn og
unge, venner og fremmede, naboer og flyktninger,
så ser vi Jesus. Det bør få betydning for det vi sier og
det vi gjør. Vi skal spre sommerens grensesprengende varme til de som trenger det.
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Verv fem
– få premie!
Sørg for at menighetsrådet, styret
i organisasjonen, frivillige medarbeidere eller venner og familie får
IKO-Nytt gratis tilsendt i posten!

PRISMET
Prismet 1/2-2017 – årgang 68

OMG! Religion og ungdomskultur
•

Fire ganger i året sender vi ut IKO-nytt, som du nå
holder i hånda. Dette er et gratis informasjonsblad med siste nytt om hva IKO gjør og kan tilby.

Halal-dating, som ungdomskultur. Forhandlinger om ekteskaps- og samlivspraksiser
blant ungdom med muslimsk bakgrunn. Av
Marianne Bøe [Forskning]
Mestring og balanse. Trekk ved ung hindureligiøsitet. Av Hildegunn Valen Kleive [Forskning]
Att spela innebandy på ett kristet vis. Sportkultur i KRIK Göteborg Student. Av Wilhelm
Kardermark og Jessica Moberg [Forskning]
Hvorfor drar unge katolikker til World Youth
Day? Av Jane Skjoldli [Forskning]
Konfirmasjonen i gamle dager – tvang eller
tilpasning? Kirkebøkene forteller Av Gina Dahl
[Forskning]
Nødvendig, ikke ønskelig. Utviklingen av
ungdomsarbeidet i Lyngen-læstadianismen.
Av Bengt-Ove Andreassen [Forskning]
Fra Sami Yusuf til Harris J: Om islamske verdier
og tematisering av muslimsk identitet gjennom halal-pop. Av Mona Farstad [Forskning]
Med himmelen som tak. Ungdom og fandom.
Av Trine Anker [Forskning]
SKAM i skolen. Av Christian Lomsdalen [Praksis]
Feltarbeid: Religion i nærmiljøet. Av Lina
Engelstad Snoek [Praksis]
Bokmelding

•
•

IKO – Kirkelig pedagogisk senter eies av alle
bispedømmerådene og de største kristne barneog ungdomsorganisasjonene i landet. Å ha så
mange dyktige eier og samarbeidspartnere gir
IKO en stor fordel, og vi forplikter oss til å stadig
være aktuelle! Det forsøker vi å være ved å tilby
relevant faglitteratur, kurs og konferanser for
ansatte og frivillige.
Synes du som oss, at flere bør få tilgang til informasjon om IKO? Gi oss navn og privatadresse
på minst fem personer og få en vervepremie!
Velg mellom «Martin Luther og oppslaget på
kirkedøra» eller Prismetboken «Fellesskap og
organisering».

•

•

•
•
•

Frivillighet i
fellesskapet

Frivillighetens organi
sering i
Den norske kirkes
trosopplæring

•

Kjetil Fretheim (red.)

Prismet
bok

•

Postabonnement

B

ØKONOMI
ECONOMIQUE

PRISMET
IKO-FORLAGET AS
Postboks 2623 St. Hanshaugen
0131 Oslo

LES
PRISMET 1/17
GRATIS PÅ NETT!
OMG! Religion og ungdomskultur
.
Av Marie von der Lippe og Sissel
Undheim [Leder]
Halal-dating, som ungdomskultur
. Forhandlinger om ekteskaps- og samlivspraksise
r blant ungdom med muslimsk
bakgrunn.

PRISMET 1–2/2017

Send de fem navnene i en
e-post til post@iko. Husk
å oppgi din egen adresse
og hvilken
vervepremie
du ønsker å få
tilsendt helt
gratis!

•

PRISMET

RELIGIONSPEDAGOGISK TIDSSKRIFT

{№ 1–2/2017}

Av Marianne Bøe [Forskning]

Mestring og balanse. Trekk
ved ung hindureligiøsitet
Av Hildegunn Valen Kleive [Forskning]

Att spela innebandy på ett
lite kristet vis. Sportkultur
i
KRIK Göteborg Student
Av Wilhelm Kardermark og
Jessica Moberg [Forskning]
Hvorfor drar unge katolikker
til World Youth Day?
Av Jane Skjoldli [Forskning]

Konfirmasjonen i gamle dager
– tvang eller tilpasning?
Kirkebøkene forteller
Av Gina Dahl [Forskning]

Nødvendig, ikke ønskelig.
Utviklingen av ungdomsarbeidet
i Lyngen-læstadianismen
Av Bengt-Ove Andreassen [Forskning]
Fra Sami Yusuf til Harris
J: Om islamske verdier og
tematisering av muslimsk
identitet gjennom halal-pop
Av Mona Farstad [Forskning]
Med himmelen som tak. Ungdom
og fandom.
Av Trine Anker [Forskning]

TEMA:

SKAM i skolen
Av Christian Lomsdalen [Praksis]
Feltarbeid: religion i nærmiljøet
Av Lina Engelstad Snoek [Praksis]
Bokmelding
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Støtt IKOs
arbeid!
SAMMEN SKAPER VI
ROM FOR KRISTEN TRO,
HÅP OG UNDRING.

: 11592

Gavekonto: 3000.15.03835

HVA SKJER
Prismetseminar

Kirke-skole-samarbeid

Perler for tweens

2. JUNI IKO, Oslo

20. SEPTEMBER IKO, Oslo

Gudstjenester i konfirmanttida

Grunnlagstenkning, drøfting og
praksis

18. OKT Clarion hotell Oslo Airport,
Gardermoen

Prismet relanserings
seminar

Korset og sommerfuglen

7. JUNI IKO, Oslo

21. SEPTEMBER IKO, Oslo

Prismet på nett

Om religiøse symboler

Fagkonferanse om tweens
i samarbeid med Blå Kors.

Lekende småbarnssang
15. NOVEMBER IKO, Oslo

Om trosopplæring for de minste
Åpne barnehager
8. OG 9. JUNI IKO, Oslo

Fag- og inspirasjonssamling

Trosopplærings
konferansen 2017
17. OKT. The Qube, Gardermoen

Storsamling for trosopplæring
i samarbeid med Kirkerådet.

Bibeltekster i
trosopplæringen
16.–17. NOVEMBER IKO, Oslo

Tolkning og formidling

Les mer om vårens aktuelle kurs og fagdager på www.iko.no
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Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Postboks 2623 St. Hanshaugen
0131 Oslo

Tilbud!

MENIGHETENS

GAVER
TIL BARNA
De beste bøkene
med opptil
60% rabatt

TROSOPPLÆRING I HJEM OG MENIGHET

www.iko.no

