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Flere viktige ting skjer i 2019: Neste år fyller Dåpsklubben Tripp
Trapp 20 år. Fra sin spede begynnelse vokste den til rundt 9.000
medlemmer. De siste årene har det vært litt færre innmeldte
slik at det nå er omlag 8.000 barn i klubben. Tre ganger i året får
barna tilsendt bøker og annet materiell som skal hjelpe dem til
å vokse i troen, styrke håpet og gi dem mulighet for å undre seg
og stille spørsmål. I jubileumsåret får klubben ny leder. Helene
Horsfjord, som ble presentert i forrige IKO-Nytt, begynner i
stillingen 1. februar. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til å
bygge videre det arbeidet som er, og til å hjelpe oss med å se nye
muligheter, slik at klubben kan nå enda flere barn.
Selv har jeg meldt inn et medlem til i klubben, 11. november,
på 100-årsdagen for fredsslutningen av 1. verdenskrig, ble jeg
mormor for første gang. Vi satt i kirka og lyttet til klokkene som
markerte dette, da det tikket inn en sms: Nå er det noe som skjer,
nå må vi dra. Og før dagen var omme var ei nydelig lita jente
født. Barn er en velsignelse, en ny oppgave i livet for foreldre,
besteforeldre og andre nære. Jeg er glad for at Dåpsklubben kan
være en nistepakke for oss alle, eller som en sa det i barnehagen
til min datter: God bagasje på livets reise.

{Følg oss på}

FACEBOOK!

@IKOkirkeligpedagogisksenter
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Marianne Uri Øverland
Direktør

KURS

«Veldig bra!»
«Det var veldig nyttig
og innholdsrikt»

«Presist og
konkret»

Huset fullt av nye ansatte
For første gang har IKO, sammen med
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige
virksomheter, arrangert kurs for nye
ansatte innen kirkelig undervisning i
Den norske kirke.
I høst inviterte vi til tre dagers innføringskurs
for nye ansatte i kirken.

«Det var så utrolig nyttig
informasjon, men det var
dessverre ikke mulig å få det
med seg alt. Veldig synd, for
dette er viktige tema for nye
ansatte»

«Veldig informativt
og nyttig»

Første dag hadde KA en innføring i praktiske og
tekniske sider ved arbeidet, med lover, regler
og om virksomheten de jobber i. Dag to var viet
trosopplæring med vekt på videreutvikling av
trosopplæringsplanen og gode metoder. Dag tre
handlet om kirkens samarbeid med barnehage
og skole. Kurset hadde stor pågang, med deltakere på venteliste.
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger gjennom
evaluering etter kurs. Spesielt på et kurs som
dette, som gjennomføres for første gang.
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TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN

Hellig alminnelig arbeid for kirken
Årlig samler IKO og Kirkerådet kirkelige
ansatte og frivillige til rikt faglig påfyll på
Trosopplæringskonferansen.
Annbjørg Dalland
Øyvind Ganesh Ekre / Ganeshfoto

T E K ST :
FOT O :

KJ ÆRLIG HE TSOPPLÆ R ING
Frivillige og ansatte fra kirke og organisasjoner fra
hele landet var samlet på årets Trosopplærings
konferanse i oktober. Dagen ble ledet av program
lederne, Ingunn Aadland fra IKO og Henrik Guii-
Larsen fra Tunsberg bispedømme.
Tema på årets konferanse var HELLIG ALMINNELIG.
Vi er kalt til å leve hellige alminnelige liv og til å
gjenkjenne det hellige i våre medmennesker og
naturen som omgir oss. Derfor var konferansen fylt
med varierte seminarer for å dekke hele mennesket.
Generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse
Tveit, var med på å innlede temaet på den store
fellessamlingen.
– Kjære søstre og brødre i kristus! I lys av dagens
tema, og med god støtte i Bibelen og i trosbekjenningen, vil jeg her legge til: «Hellige søstre og
brødre i Kristus!» Dere er litt av en forsamling av
viktige, svært viktige mennesker i kirken. Hvordan framtiden blir for kirken i Norge, henger mye
sammen med det som dere kan bidra med på ulike
vis.
Generalsekretæren hadde videre et innspill på hva
vi kanskje kunne si i stedet for trosopplæring, i
tillegg til å praktisere hellig og alminnelig.
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– Hva med å si at det er kjærlighetsopplæring vi
holder på med? For vi trenger gode forbilder som
viser oss sammenhengen mellom det hellige og det
alminnelige – det er kjærligheten i praksis. Evangeliet kan sammenfattes i at du er elsket av Gud, og
du skal elske Gud og dine medmennesker, sier Fykse
Tveit.
J O B B E S A MME N FO R O G I K I R K E N
Den ferske direktøren i Kirkerådet, Ingrid Vad
Nilsen, fikk mulighet til å snakke til forsamlingen
av kirkelige ansatte og frivillige fra hele landet, om
hvordan vi kan jobbe godt sammen i kirke-Norge.
Hun mimret tilbake til da hun var prost i Kongsvinger, hvor alle i staben var med og bidro på tros
opplæringstiltak. – Det var drømmestaben sin, det,
forklarte hun.
– Hvordan tenker du at Kirkerådet kan hjelpe staber
rundt om i Norge?
– Kirkerådet skal først og fremst bidra til at det
kommer penger til trosopplæringen. Det er ikke
uvesentlig. Og så skal vi bidra til at det er et godt
system og regelverk rundt ting, slik at det fungerer
best mulig, svarer direktøren.
I tillegg legger hun vekt på det store eierskapet
Kirkerådet kjenner på til trosopplæringsarbeidet
i hele landet. Der sitter de som har vært med på
utviklingen de siste 18 årene.
– De er så motiverte til å jobbe videre med dette og
drive det framover.
TI D T I L Å MI N GL E ME D KO L L E GE R O G V E N N E R
Gjennom en intens og innholdsrik dag fikk nærmere 1500 deltakere og medarbeidere på årets konferanse velge mellom 12 ulike seminarer med aktuelt

Venstre: Generalsekretær i Kirkenes
Verdensråd, Olav Fykse Tveit, inn
ledet både tema på konferansen
og holdt seminar senere på dagen.
Under t.h.: Kirkerådets nye direktør,
Ingrid Vad Nilsen var aktiv på kon
feransen, og spent på å møte alle
konferansens deltakere i ny rolle.
Under t.v.: Engasjerte deltakere
kunne delta på 12 seminarer,
fordelt på tre seminarbolker.

innhold. Midt på dagen møttes vi alle også til måltid
i konferanselokalet, og Torget var hele tiden åpent.
Der fikk man mulighet til å mingle, møte organisasjoner, forlag og fagmiljøer – og de heldige oppdaget
både vafler, sveler, popkorn og soft-is.

– Trosopplæringskonferansen er et uhyre viktig
møtested. Her kan man trekke pusten, få faglig
påfyll, nye ideer, og erfare det store arbeidsfellesskapet vi er en del av. Det siste er veldig viktig, og
jeg håper og tror de fleste reiser beriket hjem!

Årets prosjektleder for konferansen, forlagssjef i
IKO-Forlaget, Heidi Jannicke Andersen, oppsummerer dagen slik:
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AKTUELLE BØKER
En julefortelling fra stallen
Det er en kald vinternatt. Okse ligger i den
varme og gode stallen. Plutselig står noen i
døråpningen. Hvem er det som vil inn?
Fortellingen i boka Rom for en liten bygger
på juleevangeliet, men også på legendestoff
om natten da Jesus ble født, da det hersket
en spesiell fred. Boka er for de minste barna,
men de nydelige bildene gjør inntrykk både
på liten og stor.

Tøybok med sangen
Hvem har skapt?
Myk og god tøybok med sangen Hvem
har skapt alle blomstene? Fargeglade og
tydelige tegninger viser hva Gud har skapt.
Rasle- og ranglelyder når vi blar i boka. God
å ta på og kose med.
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Fantasy for barn
Før lyktene slukner er en spennende fortelling
om kampen mellom det gode og det onde.
Det er andre bok i fantasyserien om Liv og Dag
og Livets perler. Boka kan leses uavhengig av
den første boka, Gjennom Skyggedalen, og er
skrevet for barn fra åtte år.

Fuglenes budskap
Les historien om fuglene som sang om barnet som ble født i en enkel
stall, og slik brakte budskapet om frelse og fred ut til alle mennesker.
Men etter hvert hørte ikke menneskene etter, og forsto ikke fuglesangen lenger. Men kanskje er det ikke slik med barna? En annerledes
julefortelling med vakre illustrasjoner. Passer fra fire år.

REISEGUIDE
Boka om å være venner

Bli med der Jesus levde

Hva er en god venn? En som lytter til deg? En du
har det moro sammen med? En som liker det
samme som deg? En du alltid kan stole på? Men
hvordan blir man venner? Og hva gjør du hvis
du blir uvenn med noen?

En innholdsrik guidebok for barn med
blanding av tekst, bilder, kart og morsomme
illustrasjoner. Vi blir tatt med tilbake til år 50
e.Kr. og her får vi konkrete tips om hva vi bør
se og gjøre når vi drar til landet der Jesus
levde. Vi får faktaopplysninger om stedene vi
besøker, og boka forteller også om hva Jesus
gjorde på akkurat de stedene. Turen starter
ved Genesaretsjøen og ender i Jerusalem.
Passer best for barn som kan lese selv.

Boka tar opp disse og mange andre spørsmål
om vennskap på en klok og humoristisk måte.
En bok for barn fra seks år og oppover.

IKO-NYT T 3/2018 7

NY BOK

Hvor og hvordan
vender vi oss?
Hva skal til for å tro? Må vi kunne mer
enn Fader vår, og må vi mene visse
ting? Forfatter Trond Skard Dokka
prøver å gi oss svarene på dette.
T E K S T : Annbjørg Dalland
F OT O : Øyvind Ganesh Eknes/Ganeshfoto

Trond Skard Dokka, professor emeritus i systematisk teologi, har denne høsten kommet med en
ny bok. Det er en troslære for voksne. En bok han
ønsket å skrive etter å ha vært med på arbeidet
med trosopplæringsreformen, hvor det var fokus
på trosopplæring for barn og unge. Det fikk han til
å tenke: Hva med de voksne? Har de voksne nok
kunnskap til å bære en slik trosopplæringsreform?
– Det er en forutsetning for at opplæringen for barn
og unge skal bli bra, sier han.
– E R B L I T T E N N I SJ E
Skard Dokka vil sammenligne kristendommens
plass i hverdagslivets utvikling med NRKs musikkpolitikk.
– Før hadde vi P1 og P2 som spilte en variert musikk,
med litt av alt. Men nå spiller allmenn-kanalene bare
populærmusikk. Klassisk, jazz og folkemusikk har
fått hver sin nisjekanal. På samme måte er kristen
dom blitt svekket i allmennkulturen, den hører til
på en egen kanal. Det er blitt en nisje, sier han.
Ved å skrive boken med en katekisme-mal følger
boken en gjennomgang av katekismestoffet fra
perm til perm.
– Det håndfaste i kristendommen har det med å
falle ut i de andre formene.
– Er det da de håndfaste tekstene og praksisene som er
kjernen i kristendommen, mener du?
– Vi hører ofte at «kristne tror at …» Det blir
for meg misvisende. Jeg tror på, ikke at, svarer
Skard Dokka.
Videre forklarer han at kristen tro er et
mellomværende – noe mellom en person og
dennes gud.
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NY BOK

På årets Trosopplæringskonferanse
fikk flere hundre av konferanse
deltakerne delta på et seminar
med forfatter Trond Skard Dokka
hvor forlagsredaktør Laura Djupvik
intervjuet han om det grunn
leggende i kristendommen,
basert på boken.

– Tro likner på det som kalles synkategorematiske
termer. Det vil si ord som ikke gir mening eller kan
henvise til noe uten at det brukes sammen med ord
som henviser.
Et eksempel på det er preposisjoner. For eksempel
ordet mellom, betyr ingenting og kan ikke henvise
til noe, uten minimum to involverte størrelser.
Skard Dokka ser flere fellestrekk mellom slike termer og tro.
– Det er noe med det å selvstendiggjøre sin egen tro,
som om den var en egen ting. Da tar en til å spørre: Tror jeg på min egen tro? Men det er et absurd
spørsmål. Tro er ikke noe i seg selv, bortsett fra de
partene den er mellom.
B A RN ET ROE N
Vendepunkt handler om å være bevisst på hvordan vi
vender oss, og hva vi vender oss mot.
Boken følger opplegget til Martin Luthers lille katekisme. Det er en gjennomgang av budene, bønn,
trosbekjennelsen og sakramentene. Boken er kort

sagt Luthers barnelærdom, forklart for voksne.
– Og på mange måter er det en hyllest til barnetroen.
Hvor ofte har du ikke hørt noen si «Nei, jeg er ikke
kristen, men barnetroen har jeg». Hva betyr det?
Skard Dokka tror barnetroen handler om tillit, mer
enn meninger og tanker. Den grunnleggende tryggheten og tilliten kommer fra en religiøs praksis i
hjemmene, og dermed, om en går noen slektledd
tilbake, fra katekismen.
Tittelen «Vendepunkt» fikk forfatteren ideen til
fra en linje i et gammelt svensk barnevers, oversatt
av Johannes Smemo. «Gud som har oss alle kjær, se
til meg som liten er. Hvor jeg meg i verden vender,
er jeg trygg i dine hender».
– Jeg har innledet flere av kapitlene i boken med
slike utdrag fra barnlige sanger. For å fremheve
statusen til barnetroen, og kanskje også som en
påminnelse til de som syns det er så veldig viktig å
være voksne, sier forfatteren.
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JORDVENN

TROSOPPLÆRING RUNDT BÅLET
T E K ST OG F OTO: Eldbjørg Leinebø Ekre og
May-Sylvi Skinnerlien (NMS Camp Sjusjøen)

IKO arrangerte i november kurs basert på boken
«Jordvenn». Store deler av kurset foregikk ute i
gammen, i lavvoen, i skogen, ved vannet og til slutt
i skogskirken ved NMS Camp Sjusjøen på Mesnali.
På kurset fikk deltakerne tips og triks i hvordan
man kan bruke naturen på en praktisk måte, for å få
barn og unge til å bli mer glad i naturen, og dermed
ta vare på den.
– Det er viktig å være våken for hva som er av ressurser rundt sin egen kirke og andre lokale steder.
Det handler om å begynne i det små. En vandring,
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stilleøvelser og lignende. Det er enkelt, rimelig og
overkommelig å ta med seg deler av trosopplæringen ut i naturen, sier IKO-rådgiver Eldbjørg Leinebø
Ekre. Hun ledet kurset på Mesnali, og er fagredaktør
og medforfatter i boken «Jordvenn». Gunnhild
Bjørdal, medforfatter i boken, var også med på
å lede kurset. Hun viste og fortalte hvordan den
samiske kulturen er et godt eksempel på det å være
en jordvenn.
- Når formidling og aktivitet skjer rundt et bål, i en
gamme, eller under en vandring, skapes det unike
undervisningssituasjoner og møter mellom mennesker, sier Leinebø Ekre.

JORDVENN

Så flott at ideene blir
virkeliggjort!
Inger-Torunn Sjøtrø fra Kirkens Nødhjelp,
og medforfatter i boken.
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STABEN

Forsker på
framstilling
av kvinner i
barnebibler
I november legger IKO-rådgiver
Ingunn Aadland fram foreløpige
forskningsresultater på verdens
største internasjonale konferanse innen bibelforskning.
T E K ST : Annbjørg Dalland FOTO : IKO

HVA ER SBL?
The Society of Biblical Literature
(SBL) er den største internasjonale
konferansen innen bibelstudier. SBL er
tverrfaglig, humanistisk, akademisk,
og inkluderer forskere og forelesere i
historie, litteratur, arkeologi, antropologi, teologi og mer.
17.-20.november i år er forskere fra
hele verden samlet i Denver, Colorado
(USA) til forelesninger, framlegg,
seminarer og mer.
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Ingunn Aadland jobber på IKO- Kirkelig pedagogisk
senter med blant annet forskning, i tillegg er hun aktiv
rådgiver for IKO-Forlaget inn i produksjonen av nye
barnebøker. Hun har en doktorgrad innen Det gamle
testamentet, og for tiden forsker hun blant annet på
hvordan Bibelen framstår i trosopplæringen, med fokus
på kjønn, identitet og barnebibler.
I november 2018 legger hun fram forskningsarbeidet sitt
på en internasjonal konferanse innen bibelforskning.
B IB E L E N S O M R E SS U RS FO R L I VSTO L K N I N G
Aadland holder også fagdager og kurs om temaet, med
engasjerte deltakere. Hun leder fagutviklingsprosjektet
«Bibelen i trosopplæringen» (som du kan lese mer om i
forrige IKO-nytt).
Målet med forskningen er å finne en måte bibelfortellinger kan være en ressurs for livstolkning for barn og
unge på i dag, og da er det viktig med et kritisk blikk på
hvilke, og hvordan rollemodeller blir framstilt i barnebibler i vår kultur.
HO LD N I N GE R I VÅ R E GE N KU LT U R
På konferansen i Denver legger hun fram et forskningsbidrag hvor hun ser på hvordan kvinnen blir representert i moderne, skandinaviske barnebibler. «Casting
biblical Narratives: Visible and invisible women» er tittelen på arbeidet hennes, som legges fram på seminaret
som heter «Use, influence and impact of the Bible».
- Våre barnebibler reproduserer ikke bare en bibelsk
skildring av kvinner, men de gjenspeiler også hold
ninger til kvinner i vår egen kultur, skriver Aadland.
Hun legger til at resultatene viser en manglende bevissthet om ens egen kultur og hvilken rolle den spiller
inn i tolkningen av Bibelen.
Arbeidet som Aadland legger fram i Denver er knyttet
til prosjektet Bibel i trosopplæringen, og vil fortsette
også til neste år. Det vil være et nytt kurs basert på dette
prosjektet på IKO allerede våren 2019 (mai).

TIL ETTERTANKE

IKO - HUSETS NYE FASADE
I sommer har vi ikke sett så mye av solen,
regnet og hagen fra kontorene våre her
på IKO som vi pleier. Huset hvor vi leier
lokaler i Colletts gate, har vært pakket
inn i stillaser og plast. Nå i november ble
arbeiderne ferdige med de siste detaljene,
og vi fikk endelig pakket oss ut og sett
den nye fasaden.
Huset er ganske ærverdig. Det er et av
de første husene som ble bygget i dette
området. «Ringnesslottet», som det
også kalles, er tegnet av arkitektene Paul
Due og Bernhard Steckmest i nygotisk
stil og bygget i 1887. Det var familien
Ringnes som da fikk huset bygget. Nå i
år er det malt i en gul farge, med mørkebrune vinduskarmer, og svarte messing-
detaljer. Huset har dermed fått en mer
historisk riktig farge.

«Det er den draumen»
TEK ST :

Roar Strømme, Sokneprest i Vikøy og Strandebarm

Slik skriv diktaren Olav H. Hauge, frå mitt eige tenesteområde i Hardanger. På sitt eineståande poetiske vis set han ord
på den draumen vi i den kristne livstolkinga kallar håpet.
Håpet om at framtida skal opne seg. Ja, at noko større og
betre enn vi har våga å drøyme om skal openberre seg.
Dette håpet kjem oss særleg nær i adventstida. Ei forventingstid, der vi ikkje berre ser fram mot jul, men mot at Gud
ein dag skal setje alt i sin rette skikk. Dette håpet er gjeve
oss i Kristus, og vi lever i det ved trua på han. Difor handlar
det ikkje berre om det som skal skje ein gong i framtida. Det
som skal kome på den store dagen skal kome i kraft, og er
verksamt for oss her og no i evangeliet. Difor ligg det slik
kveik i håpet. Her ser vi kva som er Guds endelege vilje, der
nåden, rettferda, freden, ja, livet rår. Slik får vi kraft og mot
til å leve i tru og teneste, her og no, for det vi ser i håpet.
Ved Kristus er Guds opne framtid komen til oss. Difor gjev
vi oss ikkje, men kjempar på i forventing til det Gud vil opne
framføre oss. God advent!
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LITT AV ALT
PRISMET

Hva er IKOs plass og oppgaver?
For 40 år siden startet jeg mitt yrkesliv med å
være katekumentkonsulent ved IKO, med ansvar
for det arbeidsområdet som er blitt til dagens
trosopplæring. Nå er jeg blitt pensjonist, og jeg
tenker: Burde ikke IKO også snart pensjonere
seg? Er det fremdeles bruk for IKO? Er det ikke
andre som kan overta IKOs plass og oppgaver?

Prismet 4/2018

Tema: Bredt
•

Jeg fikk et godt svar i høst. Da var jeg så heldig at
jeg fikk være med på kurs for nytilsatte i trosopplæring. 30 personer fra hele landet fikk en allsidig
innføring i kirkas undervisning av barn og unge.
Andre institusjoner kunne gjort noe lignende,
men ikke på IKOs måte.

•

Hva jeg tenker på med «IKOs måte»:

•

IKO skal være et pedagogisk senter der kristendommens plass i hjem, barnehage, skole og kirke
blir ivaretatt på en helhetlig måte.

•

•

•

IKO skal være et sted hvor vi kan få råd og hjelp i
arbeidet vårt, både praksisnære metodiske tips,
og innføring i teoriene som ligger bak.

•
•

Vi trenger alle de flotte pedagogiske læremidlene
og bøkene som stadig blir produsert.
•

Postabonnemen

B

t

ØKONOMI
ECONOMIQUE

PRISMET
IKO-FORLAGE
T AS
Postboks 2623
St. Hanshaugen
0131 Oslo
Bredde og natur

Av Gunnfrid Ljones
Øierud

Jeg er ikke i tvil om at det er behov for IKO i årene
som kommer!

PRISMET 4/2018

IKO skal være et møtested for alle oss som er
opptatt av sammenhengen mellom dåp og kristen opplæring av barn og unge, der vi kan få være
med på kurs og samlinger for å lære av hverandre
og drøfte spørsmål som opptar oss.

Bredde og natur. Av Gunnfrid Ljones Øierud
[Leder]
I utgangspunktet velger vi lignelser som
er sentrale. «Kjernens» kostnad i trosopp
læringens lignelseslæring. Av Ellen Aasland
Reinertsen [Forskning]
Forskning på religion og livssyn i barnehagen
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HVA SKJER
Babysang og småbarnssang
I samarbeid med Sør-Hålogaland stiftslag av Kirke
lig Undervisningsforbund.
17.–18. januar 2019, Rønvik kirke, Bodø.

Oppdag kirkerommet med alle
sanser
Praktisk kurs basert på boken Sansen for det hellige.
23. januar 2019, Fagerborg kirke, Oslo.

Misjon i trosopplæringen

IKO og IKOs barnehagekontor
ønsker velkommen til styrerkonferanse 10. og 11. januar 2019.
Dette er Årets møteplass for styrere i barnehager med kristent verdigrunnlag.
DAG 1 skal vi ha fokus på barnet og det
pedagogiske arbeidet: Hva kan «skapt i
Guds bilde» bety for vårt syn på barn og for
pedagogisk praksis?
DAG 2 er fokuset på nestekjærlighet i møte
med personalet. Hvordan lede og bygge
gode kulturer i en tid med endringer?

Les mer om konferansen på
iko.no

Arrangert i samarbeid med Oslo bispedømmeråd
og Misjonsalliansen.
31. januar 2019, IKO, Oslo.

Kurs for barnehageansatte
Om samarbeid med den lokale menigheten og om
bruk av bibelfortellinger i barnehagen.
1.–2. april 2019, IKO, Oslo.

Bibel og livsfortelling
En del av fagutviklingsprosjektet “Bibel i tros
opplæringen”. Prosjektet er støttet av Kirkerådet,
seksjon for barn og unge.
9. mai 2019, IKO, Oslo.

Trosopplæring for voksne
Med utgangspunkt I boken «Vendepunkt» av
Trond Skard Dokka.
10. mai 2019, IKO, Oslo.

Les mer om vårens aktuelle
kurs og fagdager på

www.iko.no
IKO-NYT T 3/2018 1 5

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

JUL

Pusleklosser Jul
Seks bilder fra
juleevangeliet
4 ➞ • 249,-

NYHETER!

I FAMILIEN

101 juleaktiviteter
Julefortellingen med
oppgaver og klistremerker
6–10 • 99,-

Boka om jula
På bokmål og nynorsk
2 ➞ • 179,-

NOE Å
GJØRE!

Fargeleggingsbok
15 helsides tegninger
om jul til fargelegging
5 ➞ • 79,-

Julestallen
Solid utførelse i tre
299,-

Se produktene i bokhandelen eller på

www.iko.no

