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Kjære dere.
Det har vært en uvanlig sommer i år. En strålende og varm 
sommer for slaraffenliv, sol og bading. En krevende sommer for 
bønder, brannvesen og husdyr. En sommer til ettertanke for alle 
som er opptatt av jorda vi bor på og hvordan vi tar vare på den. 

Høsten nærmer seg. Forhåpentligvis kommer den med sva-
lere temperaturer og regn i passelige mengder. Uansett minner 
høsten oss om at hverdagene er tilbake, også på IKO.

Et klart høsttegn for oss, er at vi arrangerer den årlige 
Tros opplæringskonferansen sammen med Kirkerådet. I år er 
den onsdag 17. oktober på The Qube på Gardermoen. Temaet 
er Hellig alminnelig. Som vanlig er det mange aktuelle semi-
nar og interes sante foredragsholdere. Vi har også fått laget 
en egen skrifte stol Håpets Skriftestol av plast funnet i havet, en 
på minnelse om vårt forvalteransvar. Vi håper å se mange på 
konferansen, kanskje deg også?

FORSKNING OG FAGUTVIKLING
IKO vil at våre produkter skal gjenspeile kvalitet og god faglig 
forankring. En av måtene å gjøre det på er å drive forskning og 
fagutvikling. To av våre rådgivere har forskningskompetanse, 
redaktør i Prismet Gunnfrid Ljones Øierud og rådgiver Ingunn 
Aadland. Aadland har bibelfag som sitt område, og på side 11 
kan du lese om hennes fagutviklingsarbeid. Det er viktig å ha 
et kritisk blikk på hvordan vi formidler bibeltekstene. Hvilket 
gudsbilde ønsker vi å gi, og hva forteller det om menneskeverd 
og likeverd? Spørsmål som må stilles ikke minst når vi skal utgi 
bøker for barn.

HØRINGER
IKO vil være en stemme som det lyttes til. Dette kan vi få til på 
mange måter. En av dem ved å være aktiv når saker sendes ut 
på høring det være seg av departement, faginstanser eller Den 
norske kirke. Les mer på side 10.

Marianne Uri Øverland
Direktør

LEDER

{Følg oss på}

FACEBOOK!
@IKOkirkeligpedagogisksenter
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Vel fortjent fikk en av de som har jobbet på 
IKO aller lengst en spesiell overraskelse denne 
sommeren. 

Astrid Paulsen mottok i år Medaljen for lang og 
tro tjeneste her på IKO. Den er innstiftet av Det 
kongelige Selskap for Norges Vel i 1888 og gis, etter 
søknad, til særlig fortjente arbeidstakere med minst 
30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.

Astrid Paulsen har jobbet for IKO i 38 år. Da hun i 
1980 startet å arbeide i det som da het IKO Institut-
tet, jobbet hun først som bibliotekar for instituttets 
boksamling. Da var hovedoppgavene hennes å 
informere og veilede både ansatte og besøkende om 
litteratur innen IKOs fagfelt. Senere ble hun ansatt i 
forlaget som redaktør.  

Som utdannet bibliotekar har hun blitt en av våre 
dyktige forlagsredaktører, og er redaktør for både 
barne- og fagbøker. 

Overrekkelsen ble markert ved en lunsj der IKO, 
medarbeidere og gjester fikk takket henne for det 
gode arbeidet hun gjør.

–  Astrid har en oversikt og en litterær og musikalsk 
kunnskap som er formidabel. Dette bruker hun i 
stort monn når IKO utvikler nye produkter. Hun 
er kreativ og alltid på jakt etter nye bøker og nye 
uttrykk. Astrid står for høy kvalitet og stor estetisk 
sans, sier Marianne Uri Øverland, direktør for IKO. 

For lang og tro tjeneste
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KUNSTPROSJEKT

TEKST OG FOTO:  Annbjørg Dalland

Tar du turen til uteområdet ved Norsk 
Maritimt Museum på Bygdøy, oppdager du 
noe spennende. Ytterst mot sjøen står det 
et fyrtårn i alle verdens farger. 

På en av de mange varme sommerdagene i år dro alle 
ansatte på IKO ut hit på ettermiddagen. Hver som-
mer har vi en halv dags personaltur, hvor vi finner 
på noe aktivt sammen utendørs. I år passet det godt 
med et besøk på museumsplassen på Bygdøy, før vi 
avsluttet ettermiddagen med leker, is og jordbær. 

KUNST AV PLAST
Ved fyrtårnet møtte vi Solveig Egeland, som er 
kunstneren som står bak fyrtårnet. Fyrtårnet er en 
del av et større miljø- og kunstprosjekt som heter 
Ocean hope. Fyrtårnet bygget hun for noen år siden, 
og det er nå et av flere kunstinstallasjoner i dette 
prosjektet. 

Det går an å gå inn i tårnet. Vi kunne være fem-
seks stykker der inne av gangen. Der så vi hvordan 
veggene er bygget opp av plastbokser fra store skip, 
garnrester og store plastpresenninger som er skylt 
på land. Nedover langs veggen henger det også noen 
gummistøvler. 

Poenget er å sette fokus på mengden søppel som 
finnes i havet. Gjennom dette kunstprosjektet ska-
per barn og voksne kunst av avfall – de forvandler 
noe vondt til noe godt. 
–  Det er håp for havet når man greier å gjenvinne 
søppel og resirkulere plast, forklarer Egeland. 

Kunstprosjektet Ocean hope fortsetter å vokse: hyt-
ter du kan overnatte i, jordkloder og drømmefange-
re. Listen er uendelig over hva det går an å lage. 
Det neste store steget i prosjektet som Egeland skal i 
gang med, er Håpets katedral. Det er et initiativ til en 
nasjonal dugnad for å reise et åndelig symbolbygg, 
laget av nettopp innsamlet plast og avfall fra havet. 

Håp for havet–  Om hvordan vi f kk lære mer om håp

på vandreturen
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OCEAN HOPE

Solveig Egeland kommer på  
Trosopplæringskonferansen 2018
• På årets trosopplæringskonferanse 

vil vi få høre mer om Ocean hope og 
Håpets katedral, og om hvordan  
dette hører hjemme i trosopplærings- 
arbeidet landet rundt. 

• Trosopplæringskonferansen 2018  
skal være på The Qube på Gardermoen 
17. oktober 2018. 

Solveig Egeland (til høyre) har skrevet et kapittel om Ocean 
Hope i boken Jordvenn – Venn med hele skaperverket. 
Her er hun sammen med formidlings ansvarlig ved Norsk 
Maritimt Museum, Heidi Thöni Sletten. 

Dette skjer i regi av Borg bispedømmeråd, hvor Sol-
veig Egeland jobber og er leder for dette prosjektet. 
Målet er å i løpet av to år reise katedralen, bygget av 
plast vi mennesker har kastet i havet. 

Håpets katedral skal vi også få høre mye mer opp 
på årets Trosopplæringskonferanse, og derfor var 
det fint for oss som jobber på IKO å få en innføring 
allerede nå. 
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AKTUELLE BØKER

Forfatteren Dick Bruna er verdenskjent for 
bildebøkene om kaninen Miffy. I denne boka 
forteller han historien om Noahs ark og om den 
lille larven Ruben, som er med i arken sammen 
med kjæresten sin. 

Hva sier katten? Og hva sier kua? Se på 
bildene i Husdyra sammen, herm etter lydene 
og bli kjent med vers og rim om noen av de 
vanligste husdyra våre. Boka er den første i 
en serie for de miste om Guds skaperverk. 
Vera Gjersøe, fotografen bak bildene i boka, er 
kjent for sine bøker om norske husdyr.

Bibelen min inneholder 20 bibelfortellinger 
gjenfortalt for barn fra fire år og oppover. Varme 
og nære illustrasjoner der barna ofte er i sentrum. 
Gjennom enkle og poetiske tekster blir vi med inn 
i noen av de mest kjente bibelfortellingene. Boka 
starter med skapelsen og avslutter med oppstan-
delsen. Laget i kartong med polstret omslag.

Rubens reise  

i Noahs ark

Ny barnebibel

Gud skaper 

smått og stort
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HUSDYRA 
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noGGud skaper smått og stort:  bittesmå insekter, kjempestore  havdyr – og alt i mellom. 
Denne boka handler om  noen av husdyra våre. 

Foto: Vera Gjersøe
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Gjenfortellinger av to sentrale bibel-
historier med dyr i viktige roller:  
Fortellingen om Jesu inntog i Jerusa-
lem og lignelsen om sauen som gikk 
seg vill. Dyrene står i sentrum i teksten 
og de humoristiske bildene. Bibel- 
tekstene står helt først i bøkene. Laget  
i kartong og passer for de minste.

Kartongbøker for de minste barna. Klare og 
tydelige illustrasjoner. Bøkene har håndtak som 
gjør at de er lett å bære med seg for små hender. 
Jesusbilder gir barna et møte med Jesus, og vi 
følger ham fra fødsel til oppstandelse. I Dåpsbilder 
blir vi med inn i kirken og ser hva som skjer når et 
lite barn skal døpes.

Gutten er aldri i tvil om at mannen med den gamle jakka 
og rare lua er Gud. Sammen spaserer de gjennom byen, 
og gutten er ikke redd for noe. Sammen finner de også 
en forlatt hund, som Gud snakker til på hundens språk 
og tar seg av. Boka er en underfundig og litt sår fortelling 
om tro og behovet for bekreftelse, nåde og fellesskap. En 
bildebok som setter Gud midt i livet. Passer for barn fra 
skolealder og oppover.

To bildebøker om dyr i Bibelen

Gud, hunden og jeg

To små bøker 

med håndtak
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AGENTER FOR 
JORDA VÅR
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Alle barna som begynner i 2. eller 3. klasse i Eids-
berg kommune denne høsten var blitt inviterte til 
å være agenter. Over 40 barn er kommet til Mysen 
menighetshus Betania denne torsdag morgenen. De 
får være med på Agent Jordvenn en hel dag! 

Tema for dagen er «hvordan kan vi passe bedre på 
jorda vår?». En dukke titter opp i hjørnet av rom-
met. Hun heter Ella. Hun har på seg en grønn kjole, 
og snakker høyt og tydelig ut i salen hvor skoleun-
gene sitter. 
– Hæ? Er dere venner med jorda? Hvorfor det? Jorda 
kan jo ikke tegne eller leke med oss? 

Solveig Tjernæs Vormeland er en av de som har 
planlagt og styrer denne dagen. Hun forklarer oss 
litt nærmere. 
– Tenk at ALT vi har kommer fra jorden. 
– Oy, det har jeg ikke tenkt på, svarer Ella. Hva kan 
vi gjøre for å være en god venn for jorda tilbake da?

For vi har ikke passet så godt på jorda vår. Der-
for handler denne dagen om plast i havet, søppel, 
resirkulering, gjenbruk og bibelhistorier knyttet til 
naturen vår. 

Ungene er hele tiden engasjerte. De rekker opp 
hendene for å fortelle hvordan de har sett jorda 

forandre seg. Enten de har sett trær bli hogget ned 
i regnskogen, eller sett hvor mye plast vi har og 
bruker i verden. 

Et viktig poeng med dagen er også å være mye ute. 
Ungene blir delt inn i grupper med hver sin ung-
domsleder fra kirken. Sammen begynner de på 
turen opp mot Høytorp fort i Mysen. 

GODT SAMARBEID I  TROSOPPLÆRINGEN
Kirkene i Eidsberg samarbeider og arrangerer denne 
dagen. I Kristent lederforum i Eidsberg sitter repre-
sentanter fra Metodiskirken, Frikirken, Filadelfia-
kirken, Kraftverket, Frelsesarmeen og Den norske 
kirke. Og alle bidrar på ulike måter. Dagen med 
tros opplæring ute i naturen er blitt planlagt i leder-
forumet lenge. Men navnet er inspirert av IKO-bo-
ken Jordvenn – venn med hele skaperverket som kom i 
vår. Vormeland er ungdomsdiakon i Eidsberg, og har 
vært medforfatter av boken. 
– «Jordvenn» klinger så godt, og rommer så mye, 
sier Solfrid Lienebø Seljås, prest i Eidsberg. 

UNDRING I  GRUPPER
Oppe på fortet er det aller først en god lunsj som 
venter turgåerne. Der får alle komme til dekket bord 
i Frikirkens lokaler. Etter lunsjen går ungene tilbake 
i gruppene, og oppgavene står klare. 

Hvilken type mat spiser mennesker rundt om i ver-
den, og hvor bærekraftig er fordelingen av maten? 
På en annen post blir deltakerne utfordret i resirku-
lering. Hvor kaster vi hva? På en tredje post får alle 
være med og pynte en kirke med søppel, inspirert av 
Håpets katedral (se side 4 og 5). Slik får ungene være 
med og gjøre søppel til noe fint – en liten kirke. På 
alle postene får ungene delta og undre seg over jorda 
vår. 

Dette er første gang Eidsberg har arrangert en slik 
dag, men det blir helt sikkert ikke den siste. Har din 
menighet lyst til å gjøre noe lignende? Bli jordven-
ner dere også! Les mer på side 15. 

Hvordan kan vi være en god jordvenn?  
Det fikk skoleungene i Eidsberg lære  
masse om rett før skolestart. 

TEKST OG FOTO:  Annbjørg Dalland

JORDVENN

Andrine, Lilly, Margrethe og Soleil har akkurat 
kommet opp til toppen av bakken ved fortet 
sammen med gruppen sin. De koser seg på 
Agent Jordvenn en hel dag rett før de skal 
begynne i 3. klasse. 
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HØRINGSUTTALELSER

IKOs vedtekter står det at «IKO skal, med grunnlag i kristen tro og 
tradisjon, arbeide i forhold til kirke, hjem, skole og barnehage og 
samfunnet for øvrig». Dette er noe vi jobber kontinuerlig med. For i 

tillegg til å hele tiden arbeide med å utvikle og forbedre kurs og materiell 
innen kirkelig undervisning og trosopplæring, er en av våre viktige opp-
gaver å uttale oss offentlig i saker som er relevante for våre områder. 

GIR FAGLIGE TILBAKEMELDINGER 
Derfor deltar vi aktivt ved å svare på høringer. Når for eksempel Stor-
tinget behandler en sak som omhandler enten kirke, skole eller barne-
hage, er IKO en høringsinstans som gir departement, faginstanser og  
Den norske kirke faglige tilbakemeldinger i tråd med våre vedtekter. 

ENGASJERT FOR BARN OG UNGE
I det siste har vi engasjert oss i endringer i skolens læreplaner. IKO har 
gitt grundige svar på forslag til både ny overordnet læreplan og forslag 
til ny utforming av skolens religionsfag. Vi har argumentert for at skolen 
skal bidra til å danne hele mennesket, og at det å møte religion og religi-
øse uttrykk, bli kjent med den kristne delen av kulturarven og reflektere 
over eksistensielle spørsmål skal ha en viktig plass. Vi har også vært 
opptatt av at læreplanverket skal formidle et syn på barn og ungdom som 
fullverdige samfunnsborgere og at formidlingen av alle menneskers verd 
ikke skal undergraves av en overdreven vekt på faglig mestring. 

– IKO har siden oppstarten vært en pådriver for kristen oppdragelse og 
undervisning i kirke og samfunn. Å skrive høringsuttalelser er en del av 
IKOs samfunnsoppdrag og er derfor en prioritert oppgave. Ved å gi godt 
funderte faglige innspill har vi mulighet til å påvirke, både i debatten og i 
den politiske behandlingen. Ofte ser vi at våre innspill er med i det ende-
lige resultatet, sier Marianne Uri Øverland, direktør for IKO. 

Du kan lese alle IKOs høringsuttalelser på iko.no.

IKO påvirker også politisk

I
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FAGUTVIKLINGSPROSJEKT

TEKST:  Annbjørg Dalland FOTO:  Privat

I fjor startet IKO-rådgiver Ingunn Aadland opp 
fagutviklingsprosjektet Bibelen i trosopplæringen. 
Sammen med Anna Rebecca Solevåg (VID), Per 
Kristian Sætre (MF) og Håkon Sunde Pedersen (FIH) 
vil hun lage kurs og fagdager om Bibelen. Prosjektet 
som er støttet av kirkerådet, seksjon barn og unge, 
vil gå over to år.

Målet med prosjektet er å bidra til fornyelse av 
bibelundervisningen i trosopplæringen, slik at 
barn og unge stadig kan reflektere over sitt eget liv, 
og kunne tolke sin egen livsfortelling i lys av Guds 
kjærlighet, slik Plan for trosopplæring Gud gir – Vi 
deler sier.

– Hva jobber dere med i høst? 
I september arrangeres kurset, Barnet i Bibelen. 
Foredragsholder på kurset er Anna Rebecca Solevåg, 
førsteamanuensis i Det nye testamentet ved VID Vi-
tenskapelige Høgskole. Blant hennes forskningsin-
teresser er barn, kjønn og funksjonshemming i 
tidligkristne tekster.

– Flere av bibelfortellingene om Jesus sine møter 
med barn handler om at han helbreder dem. Hvor-
dan formidler vi disse fortellingene til barn? Hvilke 
utfordringer finnes? Er det for eksempel greit å 
snakke om demonbesettelse? Og hva skal man si 
om mirakuløs helbredelse til en gruppe barn med 
variasjoner i funksjonsevne? 

BIBELEN I  KULTUREN
På kurset vil Aadland drøfte bibelen som barne-
litteratur. Aadland har forsket på barnebibler og sett 
på hvordan bibelformidling preges av kulturen. 
– Kulturen vår er styrende for utvalg av bibel  fortel-
linger, men også hvilke barneroller og kjønns-
roller som dominerer. Det kan være utfordrende å 
for midle bibelstoffet, men det er først og fremst en 
takknemlig oppgave! Bibelfortellinger vekker enga-
sjement, både hos unge og gamle. Selv blir jeg aldri 
lei av Bibelen, sier hun.

Hvordan kan bibelfortellinger være  
en ressurs for livstolkning for barn og  

unge i dag? Utgangspunktet for prosjektet  
Bibelen i trosopplæringen er et ønske om å 

gjøre bibelfaglig forskning relevant for  
trosopplæringsmedarbeidere. 

Barnet og Bibelen
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STABEN

Nytt om IKO-folk

Tommy

Grete

Åsa

TOMMY BERG  (59) er fra 1. juni ansatt 
i 60 % stilling som medarbeider på 
IKO-Forlagets lager i Hobøl. Tommy er 
bedriftsøkonom og har bred erfaring 
innen salg og økonomi fra ulike arbeids-
felt. I løpet av høsten trapper forlagets 
mangeårige lagersjef, Rolf Heggholmen, 
ned til 50 % stilling.

GRETE BÅRDSEN (48) er ny kunde- 
konsulent i 100 % stilling fra 1. august.  
I 20 % av stillingen vil hun være rådgiver 
innen barnehage og småbarnspedagogikk.  
Grete er utdannet førskolelærer og har 
jobbet i barnehage i en årrekke.

ÅSA FAYE sluttet som kundekonsulent 
i IKO-Forlaget 1. august, og går tilbake 
til sin stilling som konsulent i Rings-
aker kirkelige fellesråd. IKO takker for 
jobben hun har gjort det året hun har 
vært ansatt.



HEADER
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TIL ETTERTANKE

«Jeg er kristen»

TEKST: Sidsel Lied  

Konferanse. Tre av oss hadde funnet sammen til 
kaffepause. «Jeg er muslim,» sa den ene. «Og jeg er 
human-etiker,» sa den andre. Jeg nølte ...

Som alle døpte, er jeg kristen. Men kunne jeg her og nå 
bekjenne meg til en tradisjon som har stått for korstog, 
skremselsfylt helvetesforkynnelse, religiøst makt-
misbruk og utestengende fordømmelse av feilende 
mennesker? 

Så tok jeg meg i det. Dette er ikke alt! I Norge har bibels-
ke fortellinger siden middelalderen vært inspirasjons-
kilde for barmhjertighetsarbeid og sykepleie overfor 
både Jørgen hattemaker og kong Salomo. Allmue-
skolen startet som kirkeskole og lærte fattige som rike 
å lese. Mennesker i bygder og byer har i generasjoner 
bygd sine liv og sin tro på den Gud bibeltekstene 
forteller om og fått livsmot og trøst gjennom dem. Og 
kristendommen har vært kulturformende element  
bl.a. i kunsten. Vi ser det f.eks. i Nidarosdomen og stav-
kirkene våre, i salmer og dikt, årets rytme og tradisjons-
rike navneskikker. Skulle jeg underkjenne alt dette? 

 «Jeg er kristen,» sa jeg til de to andre. Vi så på hver-
andre, nikket og gikk sammen tilbake til auditoriet. 
Men senere har jeg tenkt: Hvorfor nølte jeg? Hvorfor 
er det for mange av oss forbundet med forlegenhet å 
uttrykke en kristen tradisjonstilhørighet mens det for 
bl.a. muslimer og human-etikere synes som en selv-
følge å tilkjennegi hvor en hører hjemme? 

Helene

HELENE HORSFJORD  (46) er ansatt som 
rådgiver i 50 % stilling fra 15. august. 
Hun vil ha et spesielt ansvar for Barne-
hagekontoret. Helene er teolog med 
tilleggsutdanning i pedagogikk, metode 
og statistikk. Hun arbeider nå som  
spesialrådgiver hos KA og vil fortsette 
med det i 50% stilling. 
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Prismet 2–3/2018   

Tema: Religionskritikk

• Religionskritikk. Av Aina Hammer, Åge Schanke, 
Gunnfrid Ljones Øierud [leder]

• Religionskritikk i klasserommet. Fag, kritikk og 
ontologi i norsk skule. Av Øystein Brekke [Forskning]

• Pugge kritisk tenkning? Om religionskritikk i lære-
bøker for KRLE. Av Kristin Haltebrekke [Forskning]

• Kritisk og upartisk? Utilsiktet religionskritikk i lære-
bøker for KRLE. Av Geir Winje

• Kritisere for å forstå? Om hermeneutikk og negativ 
læring i religionsundervisning.  
Av Kåre Fuglseth [Forskning]

• Kritisk undervisning i KRLE.  
Av Åge J. Schanke og Aina Hammer [Forskning]

• Rock og religionskritikk. Bruk av religionskritiske 
rockelåter ved hjelp av en erfaringsbasert til- 
nærming til religionsundervisning.  
Av Robert W. Kvalvaag [Forskning]

• Men er det sant? Et bredt forsvar for at man kan og 
bør diskutere sannhetsinnholdet i religioner og 
livssyn.  Av Atle Ottesen Søvik [Forskning]

• Maktkritikk som ressurs i Den norske kirkes konfir-
masjonsundervisning.  Av Annette Dreyer [Praksis]

• Vår problematiske arv. En refleksjon over kirkens 
forhold til «de andre». Av Iselin Jørgensen og Hanna 
Barth Hake [Refleksjon]

• Motnarrativ i holocaustundervisningen.  
Av Natalie Preminger og Yuval Regev  
[Praksis]

• Bokmelding: Smarte samtaler:  
KRLEpodden v/Knut Aukland

PRISMET

LITT AV ALT

LES PRISMET  
GRATIS PÅ NETT!

Trosopplæringskonferansen 
arrangeres for 18. gang og tema 
i år er Hellig alminnelig.  Konfer-
ansen vil utforske hva det er å leve 
hellige, alminnelige liv, og å være 
en hellig, allmenn kirke. 

17. OKTOBER 2018 SKJER DET!

TEMA:

OMG!Religion og ungdomskultur

PRISMET
{№ 1–2/2017}

RELIGIONSPEDAGOGISK TIDSSKRIFT

PRISMET  1–2/2017OMG! Religion og ungdomskultur. 
Av Marie von der Lippe og Sissel Undheim [Leder]

Halal-dating, som ungdomskultur. Forhandlinger om ek-

teskaps- 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 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 ungdoms arbeidet 

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
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PRISMETIKO-FORLAGET ASPostboks 2623 St. Hanshaugen
0131 Oslo
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Velkommen til landets største møtested for 
kirkelige medarbeidere som jobber med 
barn og unge. Her vil det være et variert 
program hvor ulike tema blir tatt opp på 
seminarer. Og du er alltid velkommen til 
mingling på torget. 

Er du tidlig ute kan du stikke av med rimeli-
gere konferanseavgift. Men skynd deg,  
7. september øker prisen! 

NYTT AV ÅRET
For første gang tilbyr vi i år rabatt for unge 
under 25 år som jobber frivillig, eller i inntil 
20 prosent stilling. Kirkerådets rekrutterings-
prosjekt tilbyr 150 rabatterte plasser. 
Kryss av om du passer i denne kategorien i 
påmeldingsskjemaet. Da får du være med 
på konferansen for bare 200 kroner! Inntil 
to deltakere fra hver menighet kan få plass i 
denne kategorien. 

Meld deg på nå! 

trosopplaringskonferansen.no/pamelding
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Babysang for nybegynnere

V/Katrine Flaa. Dag to er åpen for flere deltakere 
med mer erfaring.
13.–14. september, IKO, Oslo

Barnet og Bibelen

V/Rebecca Solevåg og Ingunn Aadland.
20. september, IKO, Oslo

Spiritualitet og trosopplæring

Prismet-seminar om trosopplæring som arena for 
levd religion og kristen spiritualitet.
21. september, MF, Oslo

Hellig alminnelig

Trosopplæringskonferansen.
17. oktober, The Qube, Gardermoen. 

For nye ansatte i kirken

Kurs for nye ansatte innen trosopplæring og kirkelig 
undervisning. I samarbeid med KA.
29.-31. oktober, IKO, Oslo. 

Jordvenn- venn med hele  
skaperverket 

Praktisk kurs med undervisning både inne og ute.
2. november, Camp Sjusjøen, Mesnali.

HVA SKJER

Les mer om vårens aktuelle  
kurs og fagdager på 

www.iko.no

Denne våren ga IKO-Forlaget ut 
boken Jordvenn – Venn med hele 
skaperverket. I den finnes det 
praktiske eksempler på hvordan 
menigheter kan ta barn og unge 
med ut i naturen i trosopplæringen.

Det er allerede mange som har gode opplevelser 
med å flytte trosopplæringen utendørs, og er det 
vi har kalt Jordvenner. Ved å bli venn med jorden, 
lukte, kjenne, smake og være til stede, oppdager 
man at naturen i seg selv er en stor skattkiste. Du 
kan knytte naturen til bibelske tekster og formid-
le sentrale ting rundt kristen tro. 

Har din menighet allerede slike opplegg, eller øn-
sker du å komme i gang? IKO ønsker å inspirere 
til videre arbeid i en slik retning, og tror at det er 
mye kunnskap og erfaring der ute i menighetene. 
Derfor har vi startet et nettverk på Facebook som 
vi oppfordrer dere til å bli medlemmer i. Der kan 
en spørre spørsmål, dele erfaringer, bli inspirert 
og ikke minst inspirere andre. 

Nettverket administreres av IKO, og du finner 
nettverket på IKOs facebookside. Finner du det 
ikke, send oss en melding! 

I forbindelse med 
dette har vi også 
laget en logo som 
dere fritt kan bruke 
om dere ønsker å starte opp jordvenn-prosjekter i 
menighetene deres. Ta kontakt med IKO så sender 
vi det dere trenger!

Vil du også  
være en Jordvenn?



MENIGHETENS 

GAVER 
TIL BARNA
De beste 
bøkene  
med opptil  

60% rabatt

TROSOPPLÆRING I HJEM OG MENIGHET

ISBN 978-82-8249-313-0

Gud elsker lille m
eg   R

ebecca Elliott

Bli med!  
Del leken med et barn.

Originalens tittel: God Loves Little Me 

Utgitt av Lion Hudson plc, Oxford England

Tekst og illustrasjoner copyright ©Rebecca Elliot

Copyright ©2016 Lion Hudson 

Norsk utgave: Copyright © 2016 IKO-Forlaget

www. Iko-forlaget.no
Norsk tekst: IKO-Forlaget

Sats: HS-Repro A/S
Trykt i Kina
ISBN 978-82-8249-313-0

9 788282 493130

Kom og del historien om 

Jesusbarnet med de små.

Ikke helt stille natt!   R
ebecca Elliott

ISBN 978-82-8249-314-7

Originalens tittel: Not So Silent Night!

Utgitt av Lion Hudson plc, Oxford England

Tekst og illustrasjoner copyright ©Rebecca Elliot

Copyright ©2016 Lion Hudson 

Norsk utgave: Copyright © 2016 IKO-Forlaget

www. Iko-forlaget.no
Norsk tekst: IKO-Forlaget

Sats: HS-Repro A/S
Trykt i Kina
ISBN 978-82-8249-314-7

Andre bøker i samme serie! 

9 788282 493147

Gud signe stjernehim
m

elen   R
ebecca Elliott

Bli med! 

Del velsignelsen med et barn.

ISBN 978-82-8249-315-4

Originalens tittel: God Bless � is Starry Night 

Utgitt av Lion Hudson plc, Oxford England

Tekst og illustrasjoner copyright ©Rebecca Elliot

Copyright ©2016 Lion Hudson 

Norsk utgave: Copyright © 2016 IKO-Forlaget

www. Iko-forlaget.no
Norsk tekst: IKO-Forlaget

Sats: HS-Repro AS
Trykt i Kina
ISBN 978-82-8249-315-4

Andre bøker i samme serie! 

Ikke så stille

Gud elsker lille meg

9 788282 493154

Andre bøker i samme serie! 
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