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Ylva Eggehorn

forteller Bibelen for barn

LEDER

Godt år for barnebibler!
Den svenske forfatteren Ylva Eggehorn besøkte nylig
Norge, i forbindelse med lanseringen av «En venn fra
himmelen». Denne er en av to barnebibler som IKOForlaget utgir i år. Den andre er «Barnebibel fra nord»
som er en felles nordisk utgivelse.
Det var erkebiskop i Sverige, Anders Wejryd, som
ba Eggehorn skrive boken som et ledd i å ivareta FNs
barnekonvensjon, artikkel 14. Ifølge konvensjonen
har alle barn rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet
og religionsfrihet. Det betyr at alle barn har rett til
åndelig utvikling. Det slås også fast at foreldre har
plikt til å veilede barna, noe som betyr at de kan - og
skal - gi barna en religiøs påvirkning som de mener
ivaretar barnets integritet på best måte.
FNs barnekonvensjon er ikke ny, men prinsippet
om tankefrihet for barn blir stadig utfordret fra ulike
hold i samfunnet vårt. Så behovet for å løfte den frem
er fortsatt veldig relevant.
Gode barnebibler kan bidra til å oppfylle artikkel
14. For hvordan kan et barn ha religionsfrihet
hvis fortellingene som har preget og utviklet
verdigrunnlaget og livstolkningen vår gjennom
nesten 1000 år blir borte? Å ikke legge til rette for at
barn også kan møte en religiøs virkelighet, kan like
gjerne bety å lukke for erfaringer og muligheter som
å gi frihet og åpenhet.
Når vi forsøker å finne ut når den første
barnebibelen utkom på norsk, støter vi raskt på et
definisjonsproblem: Hva er en barnebibel? Hvor
mange fortellinger må med for at det ikke bare blir et
utvalg bibelfortellinger? Det er ikke noe klart svar på
disse spørsmålene, men en av de første samlingene
med bibelhistorier for norske barn, kom i 1830. Da

skrev Wilhelm Andreas Wexels «En liden Bibelhistorie
for Børn: udarbeidet efter de hellige Skrifter»
(Grøndahl forlag, Christiania). Boken utkom i minst 22
opplag (!) og ble brukt som lærebok i skolen.

«Hvordan kan et barn ha religionsfrihet
hvis fortellingene som har preget og
utviklet verdigrunnlaget og livstolkningen
vår gjennom nesten 1000 år blir borte?»
Det kom en liten håndfull barnebibler utover
1800-tallet, men «Barnas egen bibel - Utarbeidet av
Villa Thrap Wahl med bistand fra Theodor Caspari»
(SOME & Co.s Forlag, Oslo i 1925), er verdt å stoppe
opp ved. Denne har noen åpenbare likheter med
Eggehorns «En venn fra himmelen», da den begynner
med historien om julen, fortsetter med «Historier
Jesus sikkert hørte sin mor fortelle», og avslutter med
påske, pinse og Fader vår.
Det har kommet mange barnebibler etter dette,
i alle slags former, farger og oversettelser. Og godt
er det. I barnebiblene tolkes bibelfortellingene. Det
særegne ved «En venn fra himmelen» og «Barnebibel
fra nord» er at de er skrevet ut i fra barnets perspektiv.
Dermed kan det hende at en og annen voksen også
får et nytt perspektiv på fortellingene.

Heidi J. Andersen
Forlagssjef og
konstituert direktør, IKO
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Trosopplæring
på samisk
Mens det er kaldt ute og lyset er i ferd
med å bryte frem, samler et tjuetalls
mennesker seg foran peisen i Karasjok
kirke. Samisk trosopplæring er temaet
for et åpent dagsseminar i Indre
Finnmark prosti i slutten av januar.
Tekst og foto: Anne-Brit Lilletun Johansen
Mange har reist langt til samlingen, for selv om
prostiet kun omfatter fire kommuner, er disse til
gjengjeld Norges fire største i utstrekning. Her er det
samekofter, skaller på føttene og søljer i sjal.

Trosopplæring på samisk
Ressurser og materiell er ofte en utfordring for
medarbeiderne i trosopplæringen i Nord-Norge.
Rávdná Turi Henriksen som har bakgrunn fra
blant annet Samisk kirkeråd, jobber i dag som
frivillig i Kautokeino menighet. Hun forteller om
sine erfaringer med å legge til rette for samisk
søndagsskole. – Det er ikke enkelt å oversette det
som fins av søndagsskolemateriell til samisk språk og
kultur, sier hun, mens hun også vektlegger språkets
betydning for de samiske barnas trosutvikling,
identitet og læring.

Samiske produkter
IKO-Forlaget er med på samlingen for å presentere
noe av det samiske materiellet som er på markedet.
Jorunn Blindheim, som er rådgiver på IKO – Kirkelig
pedagogisk senter, veileder om hvordan blant
annet CD-en Mánážii – Til barnet kan brukes i
babysangsamlinger. Denne samiske babysang-CDen
er også populær som gave til hjemmet, og kan i
tillegg tilbys barnehager som et ledd i utviklingen av
samisk språk og kultur. Flere av deltakerne uttrykker
at det er nyttig med konkrete verktøy som kan brukes
i samarbeid med barnehagene.
Árbegolli er et annet nytt samisk produkt fra
IKO-Forlaget. Dette er en tilpasset utgave av boken
Arvegull, og har blitt en fin gavebok til samiske
dåpsforeldre og andre som ønsker å vite mer om den
kristne tro.

Festkledd. Tove-Lill L. Magga (v.) og Rávdná Turi Henriksen leder
åpent seminar for trosopplæringsmedarbeidere i Karasjok kirke.

Minikatalog
I januar ble det laget en ny brosjyre med oversikt
over alle produkter som IKO-Forlaget tilbyr på
nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og kvensk. For
deltakerne på seminaret i Karasjok byr den på flere
nye oppdagelser. – Vi visste ikke at det finnes så mye
forskjellig! Bibelfortellinger for små barn kan vi dele
ut til to–tre-åringer! sier noen mens de blar i IKOs
samiske produkter. Det bobler med ideer om hvordan
materiellet kan benyttes i trosopplæringsarbeidet.

BROSJYRE:
Bestill brosjyren med
samisk materiell
til din menighet!
E-post: ordre@iko.no
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| TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN

Trosopplæringskonferanse
til inspirasjon og ettertanke
Fellesskapsforsterkende og oppbyggelig, var beskrivelsen av
Trosopplæringskonferansen 2013. 1700 medarbeidere fikk med seg sterke
personlige skildringer fra hovedscenen.
Tekst Ingrid Fjeld og Turid K. Vevatne | Foto Torstein Ihle
Denne inspirasjons- og fagkonferansen har
etablert seg som Norges største og viktigste
treffsted for ansatte og frivillige som arbeider
med menighetsutvikling, barn, unge og
trosopplæring. Denne gangen var ”Ringer i vann”
et gjennomgående tema. Det er 10 år siden
trosopplæringsreformen ble vedtatt i Stortinget, og

på ulike måter ble trosopplæringens ringvirkninger for barn og unges liv belyst både
fra scenen i storsalen og i seminarer. Noen av
gjestene som bidro både til fest og ettertanke
var biskop Laila Riksaasen Dahl, biskop Helga
Haugland Byfuglien, Per Fugelli, Sturla Stålsett,
Geir Lippestad og Ole Paus.

NY TROSOPPLÆRINGSKONFERANSE I 2014!
22. oktober er datoen for Trosopplæringskonferansen 2014. Også i år arrangeres den
på Norges Varemesse på Lillestrøm. Kjersti
Kolbjørnsrud fra Kirkerådet er prosjektleder, og
hun har med seg et stort og godt team som i
løpet av våren skal lage en innholdsrik konferanse.
Landets barne- og ungdomsorganisasjoner er
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utfordret til å bidra med tips til aktuelle tema og
bidragsytere. IKO og Kirkerådet gleder seg til å
sy sammen nok et spennende program både til
scenen og til seminarene.
Følg med på nettsiden:
www.trosopplæringskonferansen.no

«Jeg ønsker en trosopplæ
ring
som får Jesus til å skinn
e»

Professor i sosialmedisin,
forfatter og foredragshold
er Per Fugelli
talte om trosopplæringen
og det livssynsåpne samf
un
net. Det ble tolv
minutter med påfyll og ut
fordringer til trosopplærer
e fra hele landet.
Fugelli starte

t foredraget med å klargjø
re eget ståsted. Med en tro
himmelen. Men med en tro
på jorden - ikke på
på stjerner som kan lede vei
den største av stjernene. IKO
for menneskene, og med
Jesus som
-ny tt gjengir her utdrag av
foredraget.

Jesus som ledestjerne

– Jeg ønsker en trosopplæring som
får Jesus til å
skinne. Som moralsk stjerne i det per
son
politisk stjerne i samfunnslivet. Hvo lige livet. Som
rdan kan Jesus og
dere veilede mennesker i jeg-livet?
Fire gaver kan vi få:
Fred og ro. Ydmykhet. Selvstendighet
smot. Håp.
Jesus er fred. Det er mange trøtte i
Norge nå. Mange
av oss vil for mye og kre ver for mye
av oss selv og
hverandre. Jesus er glad i menneske
t som medfødt
feilvare. Vi kan hvile i ufullkommenh
et.

Ydmykhet. Det moderne menneske
t med overtro
på forstanden. Vi kan designe livet,
vi kan bestyre
samfunnet, vi kan kontrollere nature
n. Jesus og dere,
hans lærere, kan gi det moderne me
nnesket trygghet
til å forstå at vår egen makt er lite verd
. At vi må
inngå samliv med farer, at vi må tåle
at det

forferdelige kan skje. Jesus kan lær
e det bortskjemte
mennesket i dette landet å være tak
knemlig ved ”nok”.
Nå. La oss drømme om Jesus som pol
itisk
og dere som hemmelige politiske jesu ledestjerne
sagenter.
Tre verdier har Jesus tålmodig prø
vd å føre
inn i politikken: Antimaterialisme.
Toleranse.
Rettferdighet.
Trosopplærere! Eller er ikke disipler
et stol
vakrere ord? Jeg tenker: Vær Jesus-sm tere og
uglere. Før Jesu
verdier inn i sjelene våre.
Dere! Vi har gull nok, olje nok, velf
erdsordninger nok,
blå resept nok, men Jesu verdier er
den største kapital
et land kan ha. Der for er min drøm
– som dere må
være med på å gjøre virkelig: Kom
inn Jesus, kom
sterkere inn i livet og landet. (…)

Hør hele foredraget!
Vi har lagt hele
Fugellis foredrag ut
på YouTube sammen
med andre hovedinnlegg fra konferansen. Bruk foredraget
som inspirasjon for
menighetens stab!
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| BARNEHAGER

Baltazar barnehage 60 år!
I januar feiret Tangen menighet og Baltazar barnehage sitt jubileum i en hel
uke. Den inneholdt blant annet både jubileumsutstilling åpnet av biskop
Laila Riksaasen Dahl, temakveld om å være og eie menighetsbarnehage og
festgudstjeneste med kirkekaffe i barnehagen.
Tekst Marte Eriksen | Foto Tangen menighet
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Nærhet til kirken
Barnehagen har et nært samarbeid
med menigheten med egen gruppe
for fireåringer som er sammen
med kapellan Karoline Faber
både i barnehagen og i kirken.
I fireårsgruppa er det rom for å
snakke om de store spørsmålene
i livet, og for å oppleve nærhet til
kirken og få et eierforhold til den.

Oversiktlig
Barnehagen har i dag én avdeling.
Og for mange som søker plass
i barnehagen er nettopp dét et
poeng. At den er liten og oversiktlig
og gir mulighet for å bli godt kjent
med alle barna og personalet.
Selv om barnehagen trives med
å være «liten» diskuterer ledelsen
og menighetsrådet om de for
framtiden skal satse på å utvide
barnehagen for å kunne tilby plass
til flere barn, og om de skal bygge
nytt hus. Barnegruppa spenner fra
1–6 år. Aldersspennet gir mange
fine muligheter for vennskap
og lek på tvers av alder. Bente
Reindal Lippert har vært styrer for
barnehagen siden høsten 2013
og er opptatt av å legge til rette
for barnas lek gjennom å dele
rommene i «små lekeplasser», og at
«alle aldersgrupper skal få fremme
og utvikle leken ut fra sitt ståsted».
IKO gratulerer med jubileet og
ønsker lykke til!

– Litt om starten
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Tangen Menighetsbarnehage
er landets eldste menighetsbarnehage. Den ble åpnet av
Biskop Bjarne Skard 24. januar
1954. Prosessen med å bygge
barnehage startet etter et møte i
menighetspleien, og «disse mine
minste» står fram som en visjon
for menighetens engasjement.
Liv Kvarvig Eriksen var den første
styreren i barnehagen. Hun var
aktiv pådriver for å starte den, i
byggeprosessen og som styrer i
mange år.

Et viktig
barnehageengasjement

I år er det 25 år siden IKOs Barnehagekontor ble opprettet. IKO
hadde imidlertid et stort engasjement før det også, med egen
barnehagekonsulent som arbeidet for alle barnehager.
På 70-tallet ble det bygget mange barnehager, både i offentlig
og privat regi. Mange menigheter og kristne organisasjoner var
med på dette. Behovet for samarbeid mellom organisasjonene,
og for kurs og veiledning for både personale og eiere, meldte
seg tydelig. Det var også behov for å stå sammen i samarbeid
med departementet og andre offentlige instanser.
80-tallet. En slags forløper for barnehagekontoret var Norsk
Kristelig Barnehageforum (1981–1988). NKB arrangerte
drøftingsmøter for representanter for bispedømmeråd,
barnehagesammenslutninger og organisasjoner som drev
barnehager. De hadde en konsulent i 25 % stilling, og ble ledet
av et styre hvor også IKO var representert.
90-tallet. Liv Hægeland Andresen (bildet)
var barnehagekonsulent på IKO disse
årene, og hun var en ildsjel som hadde
stort engasjement for menighets- og
organisasjonsbarnehagene. Da NKB
ble nedlagt, var det et sterkt ønske og
behov for fortsatt engasjement for disse
barnehagene. IKOs Barnehagekontor
ble opprettet i 1989, med Liv Hægeland
Andersen som daglig leder. Det var en
medlemsorganisasjon som skulle veilede eiere
og personalet i barnehagene om administrasjon,
ansettelser, vedtekter, budsjett og avtaler.
Engasjementet for disse barnehagenes egenart og
muligheter som kristne barnehager stod i fokus. IKO hadde i
tillegg sin barnehagekonsulent som arbeidet for alle barnehager.
Liv Hægeland Andersen hadde et stort kontaktnett,
og hun satte barnehagesaker i fokus i mange
sammenhenger. Hun samarbeidet tett med biskopene, med
undervisningskonsulentene i bispedømmene, med de kristne
organisasjonene og med KA. IKOs Barnehagekontor var
høringsinstans som arbeidet nært med departementet, og satt i
flere komiteer og utvalg.
Jeg var selv ansatt i en mindre stilling i Barnehagekontoret
fra 1993–2009, ved siden av stillingen som daglig leder i Grefsen
Menighets Barnehage.
Ingrid Hernes
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| NYE OG AKTUELLE PRODUKTER
Hvorfor feirer vi påske?

Fortell meg om påsken
Robin er på besøk hos Kristian, som er
fadderen hans. Det er snart påske, og
Kristian forteller om hvordan det hele
begynte. Robin får høre Bibelens fortellinger
om påskeuka fra inntoget i Jerusalem
på palmesøndag til oppstandelsen 1.
påskedag. Illustrasjonene er i milde farger
og med tydelige ansiktsuttrykk hos dyr og
mennesker. Boka har mykt omslag og tykke
ark. Passer for barn i alderen 4 til 8 år.

Påskefortellingen
En spesielt vakker bok som gir oss påskeevangeliet slik det
formidles i Bibelens fortellinger. Mysteriet trer fram gjennom
uttrykksfulle tekster og stemningsfulle bilder som har et sart
og sterkt visuelt uttrykk. I 12 store oppslag følger vi Jesus
dag for dag gjennom hele påsken. Blant annet får vi se at han
rydder tempelet, at han blir forrådt av Judas og sviktet av Peter.
Etter oppstandelsen får vi også høre om kvinnene og engelen
ved graven, Emmausvandrerne og Jesu møte med disiplene på
stranden. Boka er skrevet for barn i småskolealder.

Hvordan har du det i dag?

Boka om alle følelsene
Følelser er alt vi kjenner, men ikke ser. Denne boka hjelper oss
å se dem, i oss selv og andre. I form av humoristiske tegninger,
gjenkjennbare situasjoner og overkommelige tekstbiter,
tar den for seg en rekke følelser, beskriver dem og gjør dem
gjenkjennbare. Gjennom å lese boka sammen med barnet
kan det lære hva følelser er og hva de gjør med oss, og også å
håndtere og akseptere dem.
Mary Hoffman er en produktiv og erfaren forfatter med mer
enn 90 bøker bak seg. Denne boka har hun skrevet for barn fra
4 til 8 år, men også voksne vil ha glede av å lese den.
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Livet til
Frans av Assisi
I boka om Hellig-Frans blir vi kjent med
Frans av Assisi og det han stod for. Frans
forteller selv om sitt liv, om ungdomstiden,
fattigdommen, brødrene og gleden
ved å tjene andre. Gull og rikdom er et
gjennomgående tema. Hva er egentlig
gull og rikdom? Frans og brødrene hans
på besøk hos paven viser hans materielle
fattigdom i sterk kontrast til pavens prakt
og gull – likevel hører de sammen. Boka er
nydelig illustrert og utformet, og formidler
en ydmyk holdning til livet og verden som
gave, ærefrykt overfor alt liv, forbundet
med glede og utfoldelse. Fortalt for barn i
alderen 4 til 8 år.

Englebilde på lerret
Dette vakre englemotivet er trykt på lerret
og spent på en treramme. Originalen er et
tresnitt av kunstneren Olga Grimsmo Nilsen,
og har tittelen Når andre sover. Det kan
henges på barneromsveggen, og minner
oss om Guds nærvær i hjemmet. Ønsket er
at bildet skal åpne for undring, håp og tro.
Finnes engler? Hvor er de? Hvor kommer de fra?
Hvor er Gud, og kan han se meg? Størrelsen er
14 x 26 cm.

Engleboka mi
Dette er en samling bønner, dikt og
vers for de minste barna. Her finner
du både gamle og kjente bønner,
og nyere bønner i en moderne
språkdrakt. 13 oppslag med kjente
hverdagssituasjoner forteller om
Guds omsorg for barnet, og englene
blir symboler på hans nærvær. Boka
er laget i solid kartong, og har hyggelige
og varme illustrasjoner. Tekstene veksler
mellom bokmål og nynorsk.
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| BARNEBIBLER

Forfatter:
Ylva Eggehorn
under lanserings
arrangementet
på IKO

Bibelhistorier med barns blikk
– Å gi barna tilgang til bibelhistoriene
er det viktigste vi kan gjøre, sier Ylva
Eggehorn.
Tekst og foto Turid K. Vevatne
Den prisbelønte svenske forfatteren og
salmedikteren, Ylva Eggehorn, er i Norge for å
presentere En venn fra himmelen. Den er en av to helt
ferske barnebibler fra IKO-Forlaget.
– Jesus stiller frem barnet som et forbilde for
alle. Jeg synes vi skal ta ham på ordet. Vi skal stole
på deres kompetanse til å forstå, sier Eggehorn.
Hun valgte å bruke barnets perspektiv når hun
gjenforteller bibelfortellingene. I boken er barna
aktører som driver historiene fremover. Blant annet
skriver hun vakkert om Mirjam som redder lillebror
Moses fra Farao.

Rett til åndelig utvikling
Eggehorn fikk utfordringen med å skrive
barnebibelen fra erkebiskop i Svenska kyrkan,
Anders Wejryd. Wejryd var opptatt av at
10

menneskerettighetene slår fast at barn har rett til
åndelig utvikling, og at kirken burde være seg dette
ansvaret mer bevisst. Han tok kontakt med Ylva for å
få henne til å skrive.
– Jeg svarte at jeg syntes det hørtes ut som en
umulig oppgave, så jeg sa ja, sier hun med et smil på
lanseringsarrangementet på IKO i januar.

Helhetlig fortelling
Eggehorn ønsker å la fortellingene tale for seg selv, og
har hatt som mål at foreldre skal kunne lese bøkene
sammen med barna sine uten å skjemmes over at
de selv eventuelt ikke kan så mye bibelhistorie, eller
ikke kan forklare så mye. Boken er laget som en stor
fortelling, som samtidig er mange historier. På IKOs
lanseringsarrangement forteller Ylva om den sterke
opplevelsen hun hadde som liten jente, da hun på
julaften hørte legenden om Den heliga natten på
radioen. Derfor tok hun utgangspunkt i Jesus fødsel
da hun gikk i gang med å skrive boken. Siden tenkte
hun på hvilke historier Jesu mor antakelig fortalte da
han var liten. På den måten fletter hun inn historiene
fra Det gamle testamentet.

Se presentasjon
av Barnebibel fra
nord og En venn
fra himmelen på
YouTube!

Nordisk bibel
Nordiske forfattere gir en ny vri på
velkjente bibelhistorier.
Barnebibel fra nord er den andre nye barnebibelen
fra IKO-Forlaget. I denne skal barn i Norge kunne
kjenne seg igjen både i tekster og illustrasjoner.
Boken er ganske ulik En venn fra himmelen i formen,
men også her har forfatterne fått i oppdag å se
bibelhistoriene fra barnets perspektiv. Barnebibel
fra nord er et nordisk samarbeidsprosjekt, og boken
blir lansert på alle nordiske språk, inkludert færøysk
og grønlandsk. Her har 15 forfattere og like mange
illustratører fra hele Norden blitt utfordret til å
gjenfortelle bibelhistoriene, og de har fått lov til å
gå løs på tekstene og formidle dem på sin særegne
måte.
Gro Dahle, Anne Kristin Aasmundtveit, Paul
Leer Salvesen og Laura Djupvik er de norske
forfatterne som har bidratt med tekster til denne
barnebibelen, og Lene Bakke-Jacobsen, er en av
dem som har laget illustrasjoner.

Illustratør: Lene Bakke-Jacobsen hadde lyst til å
lage annerledes illustrasjoner enn det vi har sett før.
– Jeg har prøvd å få det til i stemning og lys, sier hun.

–Å tegne Jesus var det vanskeligste, fordi vi
har sett så mange bilder av han før. Jeg ville at han
skulle være litt høyere, rankere og mektigere enn
de andre menneskene, sier Lene. –Jeg har heller
ikke tegnet inn palmer her, men grantrær, låver,
røde hus og hytter, forklarer hun. Det at nordiske
barn skal kjenne seg igjen, er en del av konseptet
for boken. På forsiden har til og med Jesus fått på
seg en ullgenser slik at han ikke skal fryse når han
rir inn i Jerusalem på eselet.
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| MENTORTJENESTEN
Mentor Margit (til venstre) og Kristin i
mentorsamtale om trosopplæringsarbeidet
i Bekkelaget og Ormøy menigheter.

Inspirerende mentorsamarbeid
Tekst og bilder: Magnhild Søsveen Eriksen

Kristin Øygard er nyansatt leder for
trosopplæringsarbeidet i to menigheter
i Oslo. Med oppfølging av et stort
aktivitetstilbud og utvikling av
trosopplæringsplaner som to store
arbeidsoppgaver, er det nyttig med en
mentor som støttespiller og pådriver i
arbeidet.
– Jeg visste lite om mentortjenesten før jeg begynte
i jobben i november i fjor. Da hadde de allerede
hatt mentor en stund, så jeg fikk en innføring av
min kollega om hvem mentor var og hva de jobbet
sammen om. Men jeg visste ikke helt hva jeg
skulle forvente, forteller Kristin. Første møtet med
mentor ble derfor brukt til å snakke om roller og
forventninger rundt mentorsamarbeidet.
– Vi brukte litt tid til å bli kjent, og så snakket vi om
hva vi trengte å jobbe med i Bekkelaget og Ormøy
framover, og hva mentor kunne bidra med inn i dette.
Det var litt unntakstilstand her da jeg kom, med både
sykmeldinger og overganger mellom ansettelser, og
jeg syns det var et stort ”trosopplæringshav” å dykke
ned i. Da var det godt å ha en mentor som sa at det
var helt greit å ikke ha kontroll på alt med en gang,
men at vi sammen kunne finne ut hvilken ende det
kunne være viktig å begynne i.
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Mentor bidrar til helhetstenkning
Det var allerede opprettet en styringsgruppe
for trosopplæring da Kristin begynte i jobben.
– Jeg er glad for at det er så mange som er
opptatt av trosopplæring her, og at jeg har gode
samarbeidspartnere. I tillegg er det godt å vite at
mentor er tilgjengelig for spørsmål og drøftinger
når det trengs. At hun kommer utenfra og ser
ting med ”nye” øyne, gjør at vi blir utfordret av
henne. Dessuten blir mentormøtene en stadig
påminnelse om at vi skal lage gjennomtenkte
trosopplæringsplaner.
Kristin innrømmer at planene ikke har vært
førsteprioritet så langt. – Planarbeid er på en måte
noe som ikke haster, så det kan fort bli utsatt til
fordel for andre arbeidsoppgaver. Mentor blir en
god støttespiller i planarbeidet. Margit hjelper
oss å ha flere tanker i hodet samtidig, slik at det
vi gjør i det daglige knyttes sammen med den
helhetlige tankegangen rundt
trosopplæringsarbeidet.

Les om Mentortjenesten på
iko.no/mentor.

TIL ETTERTANKE |
Det gode fang

MARGIT
RAUSTØL
•
•
•
•

•

Utdannet førskolelærer/ adjunkt.
Ansatt i Kirken i Oppegård som menighetspedagog og barnekoordinator.
Har vært mentor siden 2008.
Er i dag mentor i Nordstrand og Ljan
menigheter, Kråkerøy og Bekkelaget og
Ormøy menigheter.
Derfor er jeg mentor: Det gir muligheter til å
bidra i spennende utviklingsarbeid i menigheter. Det er gøy og inspirerende å bruke meg selv
på denne måten.

– Hva gjør egentlig en mentor?
– Jeg bruker mest tid på å utfordre og motivere
ansatte og frivillige i ulike prosesser i arbeidet med
trosopplæringsplanen. Jeg er nysgjerrig og stiller
åpne spørsmål slik at de kan se nye muligheter og
løsninger på arbeidet de allerede står i, sier hun.
– Hvor starter man som mentor i en ny mentorenhet?
– Her i Bekkelaget og Ormøy kommer det flere
nyansatte, og det gir både utfordringer og
muligheter. Det blir viktig å kartlegge arbeidet
for deretter å vurdere hva som bør utvikles, slik
at det kan bli en god vekselvirkning mellom
det kontinuerlige og de punktuelle tiltakene.
I planarbeidet blir det en utfordring å lage en
realistisk og gjennomførbar plan i forhold til
ressursene lokalt, og at det innholdsmessige speiler
en sammenhengende trosopplæring for alle
døpte fra 0–18 år. Det er utrolig mye spennende
og krevende arbeid som skjer i menighetene, og vi
trenger alle noen som heier oss frem!

Jeg var rundt 7 år. Mine foreldre kom fra
sykehuset og fortalte at farmor hadde reist
hjem til Jesus. Jeg trykket meg inn til pappas
bryst. Det var godt å gråte hos pappa. Senere
skjønte jeg at det var godt for pappa også.
Han hadde mistet sin mamma og fant trøst i
å gi trøst. Det ble mange turer på mamma og
pappas fang. De hadde løsningene.
Nå er jeg 52 år, og med 100 kg er det ikke
naturlig å søke trøst på den måten. Men jeg
lengter ofte tilbake. Livet har mange gode
dager, men sannelig vanskelige og. Da er
det godt å vite at det finnes en som er sterk
nok til å bære 100 kg og langt flere kilo, som
tankene kan føles som. Guds fang er alltid
der.
I januar 2006 satt jeg i angst på Rikshospitalet
før en hjerteoperasjon. En god kristen venn,
Gunnar Prestegård, kom. Gjennom samtale
og bønn nede i kapellet kjente jeg angsten
bli lagt på Jesus.
Nå er jeg mentor i trosopplæringen.
Mentor betyr venn. Historiene
over viser betydningen av en venn.
Trosopplæringsreformens motto er: STØRST
AV ALT, og det har en dobbelt betydning: Vi
får formidle Han som er størst av alt til barnet
som er størst av alt i skaperverket. Det er
meningsfullt å være mentor når en kan peke
på vår største mentor og venn. Han som sier:
«Kom til meg alle dere som strever, og jeg vil
gi dere hvile».
Tekst: Ove Berrefjord
Daglig leder i Svarstad menighet
Mentor i Agder og Telemark
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LITT AV ALT

glimt fra IKOs virksomhet

Nytt fra organisasjonen
Haakon Korsgaard sa ,i begynnelsen av desember,
opp som direktør på IKO, etter et snaut år i
stillingen. Forlagssjef Heidi J. Andersen (bildet)
er konstituert som direktør inntil ny leder er på
plass. Styreleder Ludvig Bjerkreim og resten av
styret er godt i gang med prosessen
med å tilsette ny direktør for IKO –
Kirkelig pedagogisk senter og
IKO-Forlaget. – Vi er ennå ikke
helt i mål med dette, men vi
håper at en ny person kan
tiltre senest i august, sier
Bjerkreim.
Rådgiver på IKO og ny
redaktør for Prismet, Gunnfrid
Ljones Øyerud, forsvarte
sin avhandling for graden ph.d
ved Det teologiske fakultet på UiO i
slutten av desember. Temaet var «Gudstjenesters
kommunikasjon og modelldeltakere. Tilrettelagt
meningsskaping og resepsjonsvilkår i ulike
gudstjenester.»

Prismet 4, 2013 årgang 64 er i salg nå.

Tittel: Dannelse,
RLE-lærebøker, rammeplan
•
•
•
•
•
•
•
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Markering eller feiring? [Leder]
Dannelsens trefoldighet
Av Bernt Andreas Hennum [Forskning]
RLE-religion
Av Sissel Undheim [Forskning]
Det flerkulturelle som forsvant
Av Thor-André Skrefsrud [Forskning]
Reformasjonen og trusopplæringa
Av Birgitte Lerheim [Refleksjon]
Når dere ber – liturgisk språk og bønner til
gudstjenesten [Bokrevy]
Indeks for årgang 64

Magnhild Søsveen Eriksen er tilbake som
rådgiver på IKO etter et års permisjon. Vija
Herefoss, som har vikariert i stillingen, fullfører
sin doktoravhandling på Menighetsfakultetet,
og kommer tilbake til IKO for en redusert
stilling fra mars.
Kirkerottene setter i år opp et helt nytt
teaterstykke. Viggo i tårnet (bilde) hadde
premiere i februar. Se www.kirkerottene.no for
turnéplan.

Bestill Prismet
(kr 130,-)
på ordre@iko.no
Abonnement:
Se www.iko.no/prismet
eller ring IKO på
22 59 53 00

nr. 1 • 2014

VI BRETTER OPP ERMENE
Vi har nå fått innsamlingsresultatet for fjoråret,
og tallenes tale er klar: vi klarte ikke å samle
inn like mye penger som året før. Gaver fra
menigheter fortsetter å synke. Tendensen er
vanskelig å snu, og derfor er det gledelig å se at
gaver fra enkeltpersoner har steget i forhold til
2012. Det viser at innsamlingsaksjonen som vi
så vidt har startet, bærer frukter.
Vi er avhengig av innsamlede midler for å
kunne opprettholde aktivitetsnivået vi har i
dag, og for å kunne utvikle nye prosjekter og
tjenester. I løpet av året skal vi kjøre kampanjer i
aviser og på nett for å treffe nye givere.
Vi på IKO er stolte av jobben vi gjør, og
vi mener det er betydningsfullt for barn og
unges oppvekst. Derfor ønsker vi også å gjøre
mer! Vi ønsker at barn skal få bli kjent med
bibelhistoriene, kirken og den kristne tro, og
vi vil i enda større grad være en viktig ressurs
for trosopplærere, foreldre og faddere. For
å få det til må vi imidlertid ha mange gode
medhjelpere. Du utfordres herved:
•
Gi oss en gave ved hjelp av giroen, eller til
gavekonto: 3000.15.03827

Det
skjer

•
•
•

Opprett en AvtaleGiro-avtale med oss på
nettet
Pass på at vi har personnummeret ditt –alle
gaver til IKO over 500,- gir skattefritak
Gi menighetsrådet beskjed om at IKO er
viktig, og derfor er en god kollektmottaker

På forhånd takk for hjelpen!
Dag-Eirik Lannem
Administrasjonsleder

Sammen skaper vi rom for tro, håp og undring

3. mars

10. mars

IKO, Colletts gate 43, Oslo
Prismetseminar:
Katekismen som livstolkning
– Hva betyr det?

Det teologiske Menighetsfakultet
Mentorsamling for mentorer
i Mentortjenesten

13. mars

28.–29. april

8–9.mai

IKO, Oslo
Film i trosopplæringen
Hvorfor er kjennskap
til film og serier viktig
i møte med barn og
unge?

Gjestehuset Lovisenberg, Oslo
Fortellerkurs II
Oppfølger til IKOs populære
kurs om muntlig fortelling i
trosopplæringen.

IKO, Oslo
Kurs for åpne
barnehager

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

NYE
B AR N EB IB LE R

Spennende for
større barn
Ylva Eggehorn

EN VENN FRA HIMMELEN
Vakker, nordisk barnebibel

BARNEBIBEL FRA NORD
8–12

4–10

68 FOR TELLINGER skrevet med utgangspunkt i barns verden og undring. Forfattere og
illustratører fra hele Norden har sammen laget
denne vakre og mangfoldige barnebibelen.
Alle de mest kjente fortellingene er med.

EN INNHOLDSRIK barnebibel skrevet av
den prisbelønte svenske forfatteren Ylva Eggehorn. Forfatteren leder oss gjennom Bibelens
fortellinger med sin egen tydelige fortellerstemme, og på en spennende måte fletter hun
historiene sammen til en stor fortelling.

kr 249,-

kr 249,Tlf: 22 59 53 00
E-post: ordre@iko.no
Nettbutikk: www.iko-forlaget.no

www.iko-forlaget.no

