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Nåde
Nåde har vært overskriften over dette året der vi har markert at
det er 500 år siden reformasjonen. Nåde er ikke et enkelt ord å
beskrive. Ja, vi vet hva nåde er, men hvordan kan vi sette ord på
hva nåden betyr i vår tid?
Nåden er din dagligdag, hverdagen, det nære, skriver
Johannes Møllehave i en av sine salmer. I en preken i Nidaros
domen i sommer, brukte domprost Ragnhild Jebsen vann til
å beskrive hva nåde er. Åge Samuelsen sang om nåden som
«fyller alt i alle”. På trosopplæringskonferansen 2017 brukte
vi undertittelen «frihet til å leve», som en fortolkning av hva
nåden gjør. Vi hadde fylt dagen med nådefulle opplevelser for
kropp og sjel, og vi begynte med kroppen ved å dele ut nystekte
boller.
Trosopplæringskonferansen har blitt et møtested for de som
arbeider med trosopplæring i Den norske kirke, og vi har også
deltakere fra andre kirkesamfunn og fra våre naboland. IKO er
stolt over å kunne arrangere denne konferansen, i samarbeid
med Kirkerådet, og håper at den vil fortsette å være til inspira
sjon for trosopplæringen og den kirkelige undervisningen.
Dette nummeret av IKO-Nytt har fått ny redaksjonssekre
tær. Turid Kristensen Vevatne som har hatt denne oppgaven i
nesten 6 år har gått ut i svangerskapspermisjon og Annbjørg
Dalland har kommet inn som hennes vikar.
Vi takker Turid for den flotte jobben hun har gjort og ønsker
henne lykke til i den oppgaven som nå ligger foran. Og vi øn
sker Annbjørg velkommen.

{Følg oss på}

FACEBOOK!

@IKOkirkeligpedagogisksenter
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Marianne Uri Øverland
Direktør

PRISMET-BOK

GUDSTJENESTE MED
KONFIRMANTER
– En praktisk-teologisk dybdestudie
med teoretisk bredde
Den nyeste Prismetboken «Gudstjeneste med
konfirmanter» (2017) handler om konfirmanters
opplevelse av gudstjenester. Det er en bok som
bidrar til å utforske deler av det kirkelige som blir
tatt for gitt, ved å faktisk analysere det som skjer i
gudstjenesten mer i dybden.
TEKST:

Boken er interessant og relevant både for kirkelig
ansatte og for forskere og studenter som er opptatt
av levd religion innenfor Norges største trossam
funn.
Bakgrunnen for dybdestudien i denne boken er
en undersøkelse gjort blant 2000 konfirmanter i
2012 og 2013. Undersøkelsen viste at andelen kon
firmanter som syntes gudstjenester var kjedelige,
økte gjennom konfirmantåret. Over halvparten av
de spurte mente dette.
Fire forskere fra Det teologiske fakultet ved
Universitetet i Oslo og forsker og IKO-rådgiver
Gunnfrid Ljones Øierud besøkte etter denne under
søkelsen tre av de menighetene som hadde skåret
høyest på konfirmantenes tilfredshet, for å nettopp
finne ut hva det er konfirmanter trenger for å trives
på en gudstjeneste.
Forskerne hadde forskjellige faglige utgangs
punkt, og det har gjort at undersøkelsene har ført
til en bred analyse av gudstjenestene.

Annbjørg Dalland

Ved de tre gudstjenestene møtte forskerne også
tre helt forskjellige prester eller predikanter. Og
ved hjelp av intervju med konfirmantene i etter
kant av gudstjenestene, viser boken oss hva det
er som gjør at konfirmantene får en god guds
tjenesteopplevelse.
Forskerne ble selv overrasket over hvor for
skjellige de tre gudstjenestene de undersøkte viste
seg å være, og hvordan det var ulike trekk ved de
tre gudstjenestene som ble verdsatt av konfirman
tene. Ett av funnene var også at konfirmantene
i stor grad uttrykte at de likte å være involvert i
gudstjenesten, både i planleggingsfasen og selve
gjennomføringen av gudstjenesten.
– Det er ofte ganske enkle oppgaver, men det
hadde helt klart en stor betydning for ungdom
mene, sier teolog, forsker og redaktør av boken,
Elisabeth Tveito Johnsen.
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Samlet rundt nåden
For 17. gang var kirkelige medarbeidere
fra hele landet samlet for å feire, lære og dele
på den årlige Trosopplæringskonferansen.
TEKST : Annbjørg Dalland F O T O : Sveinung Bråthen

17. O KTOB E R 2017 var 1400 mennesker samlet på
årets Trosopplæringskonferanse. Denne gangen var
det i nye lokaler, kun en kort shuttle-busstur fra
Oslo Lufthavn.

det som et naturlig temavalg for igjen å markere
reformasjonens 500 år. Nåde ble også løftet frem i
åpningsprogrammet og i seminarer gjennom hele
konferansedagen.

PÅ SC E NE N under fellessamlingene skjedde det
denne gangen noe helt spesielt. For første gang
spilte kirkens instrument, orgelet, en viktig rolle,
både i begynnelsen og i avslutningen av konfe
ransen. To unge organistspirer, Magnus Lange og
Selina Loewen, fikk æren av å sette i gang det hele
sammen med organist Nils Henrik Asheim. Koret
Toneklang fra Lillestrøm stod klare på scenen, og
sammen med et opptak av kor fra hele landet på
skjermen, gjorde de åpningsnummeret helt unikt.

PÅ FE L L E SS A ML I N GE N E fikk alle de 1400 deltaker
ne mulighet til å delta aktivt, ved hjelp av sin egen
mobiltelefon. Sammen lagde alle en ordsky som ble
til mens deltakerne fortsatt var med på samlingen.
Alle ble spurt om å nevne ett ord som nåde betyr for
deg. Og bare noen minutter etter vokste ordskyen.
De ordene flest personer nevnte, endte opp størst
i skyen. Ordene som raskt skilte seg ut, var gratis
og kjærlighet. Ord som ble plukket opp videre på
konferansen, på seminarer og i talene.

T EMA FOR KONFE RAN S E N var Nåde – frihet til å leve.
Komiteen fra IKO – Kirkelig pedagogisk senter, så

P LA N E N E R å arrangere konferansen på samme
sted og samme dato neste år.
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TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN
Herman Gilboe-Caspersen (17)

Skaper nye relasjoner til kirken
Tjøme kirke vant pris for populært
lavterskeltilbud for unge
T E KST : Annbjørg Dalland

En fredag i måneden det siste året har Tjøme kirke
invitert ungdommer mellom 15 og 18 år til Natt
kirke på Tjøme i Vestfold. Der er det kafé, spill,
samtaler, lystenning og forbønn i det 150 år gamle
kirkerommet.
Tilbudet vant den ærefulle Trosopplæringsprisen
under årets konferanse.
– Først vil jeg takke for at vi ble spurt om å få bli
med på prosjektet Luther Øre, som var starten på
dette, sa Herman Gilboe-Carlsen, da han tok imot
prisen på vegne av menigheten.
Prisen, Som IKO – Kirkelig pedagogisk senter deler
ut, består av et bidrag på 50.000 kroner, og et
kunstverk av kunstneren Helge Bøe. Prisen deles
ut for å fremheve aktiviteter 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.
Juryen har lagt vekt på at arbeidet fra dag én er
utformet av deltakerne, slik at ordet medvirkning
er fylt med innhold på en forbilledlig måte. Kirke
rommet blir et sted deltakerne kan være i på egne
premisser, og arbeidet bidrar til at det skapes nye
relasjoner til kirken.
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En samtale
om skam,
skyld og makt
Et av seminarene på Trosopplærings
konferansen tok for seg hele
konferansens tema, nemlig
Nåde – frihet til å leve.
T EKS T : Annbjørg Dalland FO T O : Sveinung Bråthen

Forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land,
Åsta Dokka, deltok i paneldebatten sammen med
psykolog Hedvig Montgommery og Hans Kristian
Skaar, leder for NML ung.

D U D U GE R I K K E
Psykolog Hedvig Montgomery prøvde å definere for
oss hva det motsatte av skam er.
– Det er et møte med ekthet og nærhet. Et godt
engelsk ord for det vil jeg si er Compassion. Og det
beste ordet for det på norsk, vil jeg si er nåde, sier
hun.
«Du er du, og du duger» er en kjent regle for man
ge. Men for Åste Dokka, er det ikke det hun har
behov for å høre.
– Det jeg heller trenger å høre er at du duger ikke,
men det gjør ingen! Du er velkommen likevel. Det
er noe av det nådefulle i samfunnet som jeg tror
kirken kan tilby, sier Dokka, kommentatoren som
jobber i Vårt land.
I et panel satt Åste Dokka, som er forlagsredaktør
og kommentator, psykolog Hedvig Montgomme
ry og Hans Kristian Skaar, leder for NML ung. De
diskuterte skam i dagens samfunn.
Hans Kristian Skaar jobber tett på ungdom i dag, og
har sett nærmere på hva ungdom tenker om skam.
– Jeg har sett en klar økning i skamfølelsen i sam
funnet blant unge, sier Skaar.
Panelet beskriver det litt som en generasjon som
krasjlander i en fiksekultur hvor vi hele tiden må
gjøre noe med det som ikke er bra nok. Det er
spesielt utfordrende i dag, da ungdom deler så mye
privat veldig offentlig. Ved hjelp av internett og
sosiale medier blir det en større mengde mennes
ker som ungdommen nå deler livene sine med,
men som også kan påføre dem skam. To tredeler
av ungdommen i dag opplever et sterkt press om å
lykkes.

A KS E PT I N Å D E N
I et forsøk på å finne en slags løsning på utbredel
sen av skam i dagens samfunn, prøver panelet å se
mot kirken.
– Jeg tror vi må fokusere mer på å være ærlig, sier
Dokka.
Ved hjelp av syndsbekjennelsen blir kirken et sted
vi kan godta at vi ikke er gode nok, og at livet sjel
dent blir som du tror – og at det er helt vanlig.
– Den aksepten som ligger i nåden, er utrolig fri
gjørende, sier Dokka.
Sammen konkluderer panelet med at kirken bør
være et sted å få kontakt, nærhet og aksept, noe
som blir en motkultur til skammen i samfunnet.
– Livet til de fleste i dag skriker etter en nåde, selv
om den oppvoksende generasjonen ikke skriker
etter en frelser. Men denne generasjonen trenger
også Jesus, sier Skaar.
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AKTUELLE BØKER
PÅ BOKMÅL OG NYNORSK

Tegneseriebibelen
i ny utgave!
63 av de mest kjente fortellingene fra Bibelen fortalt
som tegneserie. Vevd sammen som en, lang fortelling.
Historiene er gjenfortalt for barn, men ligger nært
opp til bibelteksten. Nå med nytt omslag og i mindre
format. Passer for barn fra sju år og oppover.

Nye historier
om Bo
Enkle og humoristiske fortellinger som
både barn og voksne lett kjenner seg igjen
i. Ikke minst i Bo spiller ludo. Han er
nesten i mål, men blir slått helt tilbake til
start. Da blir Bo sint, og vil ikke mer. Hva
må til for at han skal skifte mening? I Bo
blir lucia øver de til luciatoget i barne
hagen. Både Bo og Sara vil ha krone og lys
på hodet. Men går det an?
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NOE MORSOMT Å GJØRE

101 Bibelaktiviteter
22 fortellinger fra Bibelen med 101 gøyale oppgaver til. Her kan barna bl.a. løse bokstav-quiz,
finne feil, fargelegge og telle. Klistremerker til
noen av fortellingene. Barna bør kunne lese hvis
de skal bruke boka på egen hånd.

Delta Gruppeleder
En samtaleguide til ungdom eller voksne
som leder smågrupper på leir eller i den
ordinære konfirmantundervisningen.
Følger opplegget til de 19 samlingene i
Delta Konfirmant. Kan også brukes som
opplegg for «hjemme-hos-samlinger»
med konfirmanter. Opplegget er utprøvd
og utviklet sammen med ungdommer.
Bokmål og nynorsk utgave.

GI PLASS FOR BIBELFORTELLINGEN
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Gjennom denne boka vil spesialprest Tor Ivar Torgauten oppmuntre til aktiv bruk av bibelfortellingene
både i hjemmet og i forkynnelsen. Han ønsker formidling til hele mennesket, ikke bare med ord, men også
ved å se, høre, smake, kjenne og gjøre budskapet.
Her finnes både grunnlagstenkning og forslag til ulike
måter å formidle bibelfortellingen på. Boka er en del
av serien Trosopplæring i praksis, og er rikt illustrert.
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KONFERANSE

Fokus på
Tweens
i kirken
I et fullsatt auditorie på Menighetsfakultetet en
onsdags morgen, var nesten 150 ansatte i kirke og
organisasjoner og frivillige samlet for å lære mer
om Tweens.
Tweens er et engelsk begrep, som enklest kan
forklares som barna som er i en overgang mellom
barn og ungdom. Ordet er satt sammen av «teen»
og «between», og er blitt et samlebegrep for barn
mellom ni og tretten år.
«FOKUS: TW E E NS»
Konferansen «Perler for Tweens» er en oppfølger
etter boken om samme tema, «Fokus: Tweens»,
som er en bok utarbeidet i samarbeid mellom IKO
– Kirkelig pedagogisk senter og Blå Kors Norge.
Boken har fått støtte fra Helsedirektoratet.
Konferansen hadde som mål å være en arena for å
dele erfaringer, med en dyp faglig kompetanse fra
forskningen. Takket være et godt utvalg foredrags
holdere fikk konferansen et bredt nedslagsfelt.
Konferansens ledere var Heidi Andersen fra IKO og
Gaute Brækken fra Blå Kors Norge.
Ranya Karlsen er menighetspedagog og var en av
deltakerne på seminaret.
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- Alle her ønsker å bety noe for de barna vi
møter, sier Ingeborg Ørjasæter. Sammen
med en god håndfull andre inspirerte hun
til læring og refleksjon om arbeid med
Tweens i kirken.
T EKS T :

Annbjørg Dalland

FO T O : Steinar Glimsdal, Blå Kors Norge

– Det var uten tvil det beste kurset jeg har deltatt
på på mange år, sier hun.
Hun vil gjerne trekke frem bredden i alt det delta
kerne var gjennom i løpet av dagen.
– Jeg sitter igjen med så mye i mange ledd. Ikke
bare i arbeidet mitt med Tweens, sier Karlsen.
VÆRE DEN ENE SOM SER DE
Ingeborg Ørjasæter, rådgiver for Blå Kors, holdt
dagens første foredrag. Ørjasæter er utdannet
sykepleier med videreutdanning i sexologi, og har
lang erfaring med å jobbe med barn og familier.
Hun hadde tatt et dypdykk i å finne ut nettopp
hvem disse tweensa er.
– Barn i den alderen er nesten like forskjellige som
de er mange, begynte Ørjasæter. – Det handler fra
tidlig alder om identitetsbygging i trygge omgivel
ser, og da trenger barna trygge voksne å forholde
seg til.
Hun satte stemningen med å sitere en av Trygve
Skaugs nyeste låter, «Skuddsikker», som hand
ler om hvordan han bare er en pappa, men som så
sterkt ønsker å beskytte barna for alt.
– Og jeg er bare en mamma, og bare én person. Men

TWEENS

så hører vi ofte om hvordan det er den ene personen
som kan gjøre en stor forskjell i noens liv, forteller
hun.

E GE N GU D ST R O I T R O S O P P L Æ R I N G
Kristin Graff Kallevåg har forsket på kirkelige
ansatte som jobber med tweens. Hun var en av flere
som bidro med en god faglig tyngde under denne
Mye har forandret seg, og som Ørjasæter presiserte, konferansen. I forskningen sin har hun har sett på
var hverdagen for en tween da hun var ung, noe
hvordan gudstroen til de ansatte har hatt innvirk
helt annet enn den er i dag.
ning på deres trosopplæring.
Det hun merket, var at veldig
BRUKTE E G NE E RFAR ING E R
mange bruker historier fra sitt
Felles for alle foredragshol
eget liv inn i trosopplæringen.
«Opplegg for tweens
derne på dette seminaret, var
– Jeg tror det er viktig at vi
betyr ikke tidsriktig og
hvordan alle sammen brukte
bruker den kunnskapen vi har
kult, men heller å bygge
sine egne erfaringer, sine egne
om at vi syns noe er viktig på
observasjoner, og sine egne
grunn av vår historie, til å gjø
en trygg arena hvor de
feil og mangler til å diskutere
re oss åpne om at andre har et
kan finne sin plass og bli
trosopplæring blant unge. Det
annet behov i forhold til deres
sett.»
skapte en helt spesiell stem
historie, sier Kallevåg.
ning i salen, der folk nikket,
Ingeborg Ørjasæter
lo, fikk en tåre i øyekroken, og
Flere av deltakerne reagerte
reagerte med motargumente
svært positivt til en god varia
rende spørsmål.
sjon mellom det praksisnære og forskningen.
– Opplegg for tweens betyr ikke tidsriktig og kult.
– Det var godt å høre en forsker si det samme som
Men heller å bygge en trygg arena hvor de kan fin
jeg har tenkt, sier deltakeren Ranya Karlsen.
ne sin plass og bli sett, avsluttet Ørjasæter med.
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KIRKEROTTENE

Høysesong for
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Skuespiller og menighetspedagog Kari
Jenseg, sammen med Kristian Sandmark,
opphavsmannen til Kirkerottene.

Barn har i over ti år fått bli kjent med Vesle og Fredo og
vennene deres. Nå har IKO kommet med et nytt hefte med
ideer knyttet til samlinger i kirken, hvor Kirkerottene kan
bidra. – Vi håper å gjøre kirken enda mer tilgjengelig for
barnefamilier, sier Kristian Sandmark.
T E K S T : Annbjørg Dalland

Kirkerottene har vært på besøk i menigheter rundt
om i hele landet. Barn mellom tre og seks år får
muligheten til å oppleve et nytt teaterstykke fra
Kirkerottene hvert år.
– I starten arbeidet vi en del med å finne formen på
kirketeateret. Den første tiden var dukkespillerne
gjemt bak et svart teppe, sier Kristian Sandmark,
som er opphavsmannen til Kirkerottene.
Han forteller om en forestilling hvor det gikk helt
galt. Barna ville hilse på rottene og tok tak i det
svarte teppet. Alt holdt på å falle sammen. Etter
dette ble en scenograf fra teateret Innlandet hyret
inn.
– Hun viste oss at det ikke var nødvendig å skjule
skuespillerne. Barnas evne til å leve seg helt inn
og usynliggjøre mennesker og teknikken rundt
dukkene er helt unik. Vi er alle med i leken, og det
fungerer så bra, forteller han.
N Å ER DE T TRAVE LT!
Disse høstmånedene har skuespillergjengen som
reiser rundt med dukketeateret gjennomført nesten
30 forestillinger. De hadde nærmere 60 forestillin
ger i fjor, og ligger på omtrent samme nivå nå.
Det er aller mest etterspørsel midt i semesteret,
slik at teateret ikke kolliderer med jul eller andre
arrangementer som allerede er i kirken. Ingrid
Fjeld er den på IKO som sørger for at menigheter,
skuespillere og datoer passer sammen.

E N DA B E D R E O P P L E GG FO R ME N I GH E T E N E
Nå i høst kom IKO-Forlaget ut med et hefte med
ideer og innspill til ni samlinger kirkene kan arran
gere enten alene eller i etterkant av et teaterstykke
med kirkerottene. På denne måten ønsker IKO å gi
et enda bedre opplegg for menighetene som bruker
teateret eller filmene om Kirkerottene.
Kari Jenseg er menighetspedagog og en av skue
spillerne. Hun laget utkastet til heftet og den pe
dagogiske staben på IKO har bearbeidet opplegget
videre.
– Det er utfordrende å jobbe med et sånt materiale
som vi ønsker skal passe for så mange, og ikke
minst nå hjem til mange familier, forteller Sand
mark.
Målet med Kirkerottene som film, teater og lydbok
er å lage underholdning med plass til undring rundt
kirken og kristendommen, uten å bli valgt bort av
familier som «for påtrengende».
– Men jeg har ennå ikke opplevd foreldre som har
reagert med at det ble for mye om Jesus og Bibelen,
sier han.
Dette året er det stykket om Viggo i tårnet og bibel
historien om Sakkeus som turnerer landet over.
– Vi bruker bibelfortellingen om Sakkeus til å vise
hvordan Jesus gjorde under ved hjelp av ord, og på
den måten får vi barna med på en diskusjon om
hvor viktige også deres ord kan være når vi snakker
med hverandre, forklarer Sandmark.
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BARNEHAGEKONFERANSE

Styrere, eiere og
menighetsråd

sammen
Hva er det som motiverer til å drive og eie en
menighetsbarnehage? Deltakere med tre ulike roller i
barnehagedriften fikk utveksle erfaringer og høre hverandres
ansvarsområder, rammer og utfordringer.

Bente Meier er styrer i Nordstrand kirkes barnehage, sammen med menighetsrådsleder Eiliv
Hegstad og kirkeverge Martin Ljønes.

14 IK O - NYT T 4/ 2 017

T E K S T / FO TO :

Annbjørg Dalland

– I dag har vi invitert både eiere, menighetsrådene
og kirkelige ansatte i menigheter som eier barne
hager. Det er viktig at disse tre partene fungerer
godt sammen, sier Marte Eriksen fra IKO – Kirkelig
pedagogisk senter.
Sammen med KA arbeidsgiver- og interesseorga
nisasjon arrangerte IKO i oktober en konferanse for
menighetsbarnehager i Den norske kirke.
EN A NNE N OPPLE VE LS E E NN S Ø NDAG SS KO L E N
Bente Meier er styrer i Nordstrand kirkes barne
hage. Hun har over 20 års erfaring fra menighets
barnehager, og fikk dele fra sin erfaring på konfe
ransen.
– Jeg elsker jobben min, og ser hvor viktig dette
med tilhørighet er. Vi skal være en viktig del av
menigheten, men også først og fremst være et godt
pedagogisk tilbud for barn, sier Meier.
Hun presiserer hvor hun legger et viktig skille.
– Vi formidler, vi forkynner ikke, sier hun.
Hun sier det er viktig at barna får en annen opple
velse i barnehagen enn på søndagsskolen. I barne
hagen har de stort rom for å filosofere med barna.
Det nærmer seg advent, en tid Meier syns er helt
fantastisk i barnehagen. Da tar de nemlig tak i
juleevangeliet hele måneden.
– Vi formidler ting jeg vet familiene setter pris på.
Det er nettopp det de takker meg for når barna
slutter, den fine opplevelsen de har fått rundt
høytidene.

Etter mange år i menighetsbarnehagen har Meier
fått muligheten til å se og oppleve utviklinger.
Hun forteller om forholdet til kommunale barne
hager i området som de startet med å inviterte på
julesamlinger. Det ble til forestillinger om jule
evangeliet som de andre barnehagene etter hvert
spurte etter selv. Denne erfaringen fikk hun dele,
ikke bare med andre styrere, men også med eiere.
Det var et hovedmål for denne konferansen.
Menighetsrådsleder Eiliv Hegstad og kirkeverge
Martin Ljønes delte sine erfaringer både med å
forvalte eierskap av barnehagen, om samarbeid og
økonomi.
LEKEN ANERKJENT
Marte Eriksen fra IKO gikk gjennom den nye
rammeplanen for barnehager, hvor det er mye nytt
som det er viktig at flere i driften av barnehager er
kjente med. Teksten om lek framhever lekens be
tydning for barn, og anerkjenner lekens egenverdi,
sier Eriksen. Og flere i salen virket tydelig fornøyde
med hvordan leken er skrevet om i rammeplanen.
Barnehagen som en pedagogisk virksomhet ble
også gjort enda tydeligere.
H VA B I D RA R I KO ME D ?
IKO er et kirkelig pedagogisk fagsenter. IKO er ikke
part i arbeidslivet, og kan kontaktes av alle aktø
rer innen barnehagefeltet, både ansatte, eiere og
foreldre. Fordi det er et fagsenter, vil mye av det
IKO bidrar med for barnehagene, preges av barne
hagefaglig tenkning. IKO bidrar som nettverks
organisasjon for barnehager eid av menigheter i
Den norske kirke; interessepolitisk, i forhold til
eierskap og barnehagens innhold. IKO tilbyr også
ressurser til barnehagene, som litteratur for barn,
og relevant faglitteratur i ulike bøker og Prismet
tidsskrift.

Det var mer enn 60 deltakere på eierkonferansen
for menighetsbarnehager rett ved Gardermoen.
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STABEN

NYTT OM

IKO-FOLK
A NNBJØRG DALLA ND (27)
er ansatt i et vikariat som
kommunikasjonsrådgiver fra
september og ut oktober 2018.
Annbjørg er utdannet journalist
og dokumentarist. Hun har ar
beidet med lokale og nasjonale
nyheter i både Bergensavisen og
NRK Hordaland. Hun også erfa
ring fra Tv 2 og NRK Rogaland.

ANNBJØRG
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ÅS A FAYE (54) er IKO-Forla
gets nye kundekonsulent. Hun
er utdannet innen kristendom
og menighetsarbeid og har
bakgrunn fra kirkelig arbeid
gjennom mange år, både fra
administrasjon og som barne
arbeider. Åsa kjenner godt til
IKO fra bruker-/kundesiden.

ÅSA

A K B E R E T TS E GAY (41) har
praksisplass i administrasjons
avdelingen på IKO fra septem
ber og har oppgaver knyttet til
regnskap. Akberet har fag
skoleutdanning som regn
skapsmedarbeider og har jobbet
som regnskapsfører i flere år.

AKBERET

TIL ETTERTANKE

HEADER

T URI D KRISTE NSE N V E VAT NE sluttet i oktober
som kommunikasjonsrådgiver på IKO. I utgangs
punktet har hun et års svangerskapspermisjon,
men siden hun nå setter kursen mot Sørlandet
sammen med familien, er det ikke sannsynlig
at hun kommer tilbake i stillingen.
Gjennom fem år har hun hatt ansvaret for kom
munikasjon, både i IKO-Forlaget og IKO – Kir
kelig pedagogisk senter. Utforming av annonser,
redaktøransvar for IKO-nytt og lederansvar for
informasjonsarbeidet for Trosopplæringskonfe
ransen er noen av oppgavene Turid har hatt.
– Hvilke av de mange oppgavene dine har du trivdes
best med?
– For meg har det nok vært helheten og variasjo
nen i oppgavene som har vært det mest spennen
de. Det har stadig vært nye utfordringer å ta fatt
på. Jeg har trivdes godt og lært mye av å jobbe tett
sammen med veldig mange dyktige kollegaer.
-Hva er det viktigste IKO bør fokusere på de fem neste
årene?
-Jeg håper og tror at IKO vil være relevant og
aktuell i mange år framover. Fagutvikling og
kompetanseformidling har vært og vil være IKOs
viktigste oppgaver i årene som kommer. IKO må
være på offensiven og se hvor de største behove
ne for faglig oppdatering og oppfølging ligger. Så
er det opp til menighetene å bruke oss!

TURID

Frigjørende fokus
T EKS T : Margunn Serigstad Dahle,
Førstelektor NLA Mediehøgskolen Gimlekollen,
Varamedlem til styret for IKO

Når vi om få uker igjen stanser ved julens budskap
om Han som kom for å sette oss fri, danner reformasjonsjubiléet bakteppet. Gjennom hele 2017 feirer
en verdensvid kirke Luthers frigjørende oppdagelse.
31. oktober, på selve 500-årsdagen for det livgivende
oppslaget på kirkedøren i Wittenberg, kulminerte da
også jubiléet med folkefest i frihetens tegn i reformasjonsbyen – i sterk kontrast til spenningen som
preget denne oktoberdagen i 1517. Luthers frigjørende oppdagelse var jo nettopp at alle mennesker
tilbys friheten med stor F i troen på Jesus!
Frihet til å leve i fellesskap med vår Skaper, altså.
Frihet fra å streve i egen kraft etter fred med Gud og
oss selv. Frihet fra å forankre vår verdi i ytre faktorer
som utseende, prestasjoner, opplevelser, eiendeler
eller relasjoner. Frihet fra å finne oss selv i sammenligning med andre. Frihet til å finne oss selv i det å
være bundet til Jesus.
Denne friheten gir liv! Og kjernen i Luthers oppdagelse er nettopp denne livgivende sannheten, som
kan sammenfattes i de fem «alene»: «Nåden alene»,
ved «troen alene», på «Kristus alene», som vi finner
i «Skriften alene», til et liv «til Guds ære alene». En
revolusjonerende og frigjørende oppdagelse i dag
som i Luthers samtid. La oss leve i den – og dele den!
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LITT AV ALT

8 LUTHERÅRET 2017
12 IKO MENTOR

PRISMET
PÅ NETT

IKO-NYTT
{№ 1/2017}

PRISMET
Prismet 3-2017 – årgang 68

God respons på
vervekampanje
150 nye navn ble resultatet
etter en verve-/rekrutterings
kampanje for IKO-nytt i vår.

Trosopplæring og utvikling
•
•
•

•

– Vi er fornøyde med 150 nye abonnenter, sier administrasjonsleder Dag-Eirik
Lannem. – Ikke minst fordi alle nye navn
er potensielle givere til IKO.

•
•

– Mange privatpersoner og menigheter
kjøper jo bøker og pedagogisk materiell
fra IKO-Forlaget. Er ikke det en god nok
støtte til IKO?

•

•

– IKO-Kirkelig pedagogisk senter og
IKO-Forlaget er to forskjellige bedrifter
med hvert sitt regnskap, og selv om
Forlaget for tiden går med overskudd,
kan ikke dette overskuddet i sin helhet
overføres direkte til Senteret. Senteret
er derfor avhengig av gaver fra personer
og menigheter, i tillegg til eierbidraget
og prosjektstøtten som vi får innvilget til
enkelte prosjekt, sier Lannem.
Det er fortsatt mulig å verve nye
abonnenter til IKO-nytt.
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•

Trosopplæring og utvikling. Av Gunnfrid Ljones Øierud
[Leder]
Trusopplæringa sitt potensial i utvikling av menigheten.
Av Hans Austnaberg og Erling Birkedal [Forskning]
Planarbeid i trosopplæring som ressurs for menig
heten? Av Erling Birkedal og Hans Austnaberg
[Forskning]
«Alle støttar trusopplæring». Tverrfaglig samarbeid
mellom prestar og undervisningstilsette i utvikling av
trusopplæringa. Av Hans Austnaberg [Forskning]
Frivillighet i trosopplæringen. Av Erling Birkedal
[Forskning]
Trosopplæring og gudstjenester. Menighetsutvikling i
dybde og bredde. Av Heid Leanger-Krogstad [Refleksjon]
Kirkelig undervisning – hva nå? Utfordringer med religionsmangfold og lav deltakelse. Av Erling Birkedal, Hans
Austnaberg og Heid Leanger-Krogstad [Refleksjon]
Det gode samarbeidet mellom kirke og skolen. Hvordan
få det til? Av Svanhild Moen Refvik [Praksis]
Bokmeldinger:
Fretheim m.fl.: Fellesskap og organisering. Frivillig
innsats i kirkens trosopplæring.
Anders Sjöborg og Hans-Georg Ziebertz (red): Religion,
Education and Human Rights. Theoretical and
Empirical Perspectives

LES
PRISMET 3/17
GRATIS PÅ NETT!

HVA SKJER
Lekende småbarnssang
23. november 2017 IKO, Oslo (Fullt)
19. januar 2018 Klepp, Rogaland
(Få plasser igjen!)
20.april 2018 IKO, Oslo

Å være menneske i Guds
verden: Det gamle testamentet i trosopplæringen
24.november 20017 IKO, Oslo
11.januar 2018 Rønvik kirke, Bodø

✱

Kirke-skole-samarbeid i et
livssynsåpent samfunn
12. januar 2018 Rønvik, Bodø

✱

Dialogisk trosopplæring i
et mangfoldig samfunn
8. februar 2018 IKO, Oslo

Støtt IKOs
arbeid!

Videregående kurs i
babysang
6.-8. april 2018 Soria Moria, Oslo

Kirke-barnehage-samarbeid

SAMMEN SKAPER VI
ROM FOR KRISTEN TRO,
HÅP OG UNDRING.

19.april 2018 IKO, Oslo

: 11592

✱ TO KURSDAGER I BODØ!

Gavekonto: 3000.15.03835
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

GI JULENS FORTELLINGER VIDERE

Gaver
til barna

LES ESTYK K ER FO R A DV ENT OG J UL

Kamelgutten
Et lesestykke for hver dag fra 1. desember til
13. dag jul. En gripende julefortellingen om
vennskap og tilhørighet. Utgave på bokmål og
nynorsk. Fra 7 år.

NY!

279,–

NY!
VAKRE BILDER

L E K E OG B OK

Eselet og den lille engelen

Dånki feirer jul

Eselføllet og den lille engelen inviterer
med seg alle på veg til stallen. En varm
og nær fortelling om julens mirakel.
Fra 4 år

Vi følger eselet gjennom julens fortelling.
Morsom bok med håndtak og bein som
gjør at eselet kan «hoppe». 0–3 år.

229,–

129,–

NY!
A RT IG JU LEFO RT ELJING

Verdas beste julespel
Ei underhaldande forteljing om korleis det
går når dei rampete Herdmanungane får alle
hovudrollene i det tradisjonelle julespelet!
Frå 7 år
249,–

NY!
Spør etter bøkene i butikken, eller se de på

www.iko.no Telefon 22 59 53 00 e-post ordre@iko.no

