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I 2015 fyller IKO – Kirkelig pedagogisk senter 70 år. 
Det er ikke av de spesielle runde tallene som krever 
store feiringer, men det er en god anledning til å 
markere og glede oss over at vi fremdeles er vitale. 
Krigsåret 1945 ga fred i Norge, og i de første par årene 
ble mange viktige kristne institusjoner grunnlagt. 
Noen holdt på noen år, mens mange fremdeles er 
aktive, som for eksempel Dronning Mauds Minne, 
Kirkens Nødhjelp, Vårt Land og IKO. De ble alle 
bygget på en visjon om å være med å forme det 
Norge som skulle gjenoppbygges etter de vanskelige 
og nedbrytende krigsårene. 

Det er interessant å lese litt 
om bakgrunnen for oppstarten av 
IKO. Steinar Moe skriver i Prismets 
jubileumshefte ved IKOs 50 års 
jubileum i 1995:

«Bakgrunnen for opprettelsen 
av Kristelig Pedagogisk Kontor/IKO var interessen 
for folkeskolens utvikling og spesielt for 
kristendomsfagets stilling. En ønsket å styrke 
kristendomsfaget, og grunnen var den økende 
sekulariseringen i samfunn og skole. Tidlig i 1946 
kunne en fastslå at det fra «et bestemt hold» 
ble arbeidet for å fjerne kristendomsfaget fra 
folkeskolen, og at Den norske kirke skulle isoleres 
fra skolen. Fra dette hold ønsket en å innføre et 
nytt fag i skolen, nemlig «morallære». For å møte 
denne motstand, måtte skolen, hjemmet og kirken 
mobiliseres for å finne fram til en norm for den kristne 
barneoppdragelsen i et moderne samfunn.»

Utfordringene og løsningsforslagene, 
problemstillingene og vinklingene har endret seg 
over 70 år. Men det er gjenkjennbart og forenlig med 
det som er vår strategi og visjon i dag: IKO skal, med 
grunnlag i kristen tro og tradisjon, arbeide overfor 
kirke, hjem, skole og barnehage og samfunnet for 
øvrig. Vi vil skape rom for kristen tro, håp og undring.

Gjennom dette året vil vi ha ulike markeringer 
av 70-årsjubileet. Et lite 70-års emblem vil prege 
IKO-Nytt i 2015. På representantskapsmøtet i 
mai vil organisasjonen og dens utvikling være et 

hovedtema, og sommerfesten 
i IKO-hagen 26. august vil ha 
preg av fest og feiring. Selve 
stiftelsesdagen er 12. november, 
bare en uke etter at vi arrangerer 
Trosopplæringskonferansen 2015. 
Så vi skal naturligvis markere 

jubileet der også.
Har du lyst til å være med å markere, gis det alltids 

mange muligheter til det. Du kan gjerne begynne 
med å sende en tekstmelding med IKO70 til 2108. Da 
gir du 70 kroner til IKO som en jubileumsgave.

Kjære IKO-venner.  
Vi ønsker hverandre et godt år!

IKO 70 år
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Feedbacken fra alle de små publikumerne på gulvet 
foran scenen var underveis i stykket både høylytt og 
engasjert.

For det er liten tvil om at dukkene og det 
populære konseptet rundt rottene som sniker seg inn 
i kirken berører barna. 

– Kirkerottene målbærer barnas undring i møte 
med kirkerommet som et sted for tro og kristen 
tradisjon, sier Kristian Sandmark, som er mannen bak 
Kirkerottene.

Barmhjertig samaritan
Teaterstykket som spilles dette året lar oss bli kjent 
med Kattunge og historien om «Den barmhjertige 
samaritan».

– Det nye teaterstykket baserer seg på den siste 
filmen og handler om vennskap og om å hjelpe andre, 
uansett om vi liker dem eller ikke, sier Sandmark. 

I stykket ser vi at Kirkerottene lærer om mannen 
som fikk hjelp fra uventet hold da han ble angrepet 
av røvere. Selv får de et vanskelig dilemma når en 
kattunge kommer i fare, og det er opp til dem å redde 
den. 

Kirkerottene og Kattunge

Favner bredt
Kirkerottene besøker kirker over hele landet med 
teaterforestillinger for barn mellom 3 og 6 år. 
Menigheter som bruker teateret som del av sin 
trosopplæringsplan, får årlig en ny teateroppsetning 
over en treårsperiode. Sandmark tror noe av 
suksessen til Kirkerottene skyldes at konseptet 
fanger bredt, noe han mener er viktig for å få flere 
barnefamilier til kirken.

– Mange har sosiale sperrer mot å dra til kirken. Jeg 
tror at brede tiltak i kirkene er med på å bryte ned 
slike barrierer, sier han og legger til:
– Kirkerottene er veldig folkekirkelig, samtidig som 
det har er et stort Jesus-fokus. Bibelfortellingene har 
en sentral del i forestillingene, sier han.

Det er også utgitt fire filmer på DVD og to 
lydbøker om de populære rottene som sniker seg inn 
i kirken. Denne våren gir IKO-Forlaget også ut to små 
bildebøker basert på historiene om Kirkerottene.

Søk opp IKO-Forlaget på YouTube for å se film fra 
forestillingen, eller scan QR-koden over.

Det var jubel og stor begeistring blant barna som fikk 
med seg premieren på teaterforestillingen «Kirkerottene 
og Kattunge» i Lambertseter kirke i januar.
Tekst: Markus Plamentas, KPK og Turid K. Vevatne | Foto: Turid K. Vevatne

Scan koden 

for å se film 

fra forestil-

lingen på 

Youtube.

KIRKEROTTENE | 
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I år er det 70 år siden IKO ble etablert.  
Oppdraget er fortsatt å arbeide for «kristen  

oppdragelse og undervisning i hjem, kirke og samfunn»,  
slik det står i IKOs vedtekter. Her er noen glimt  

fra IKOs virksomhet gjennom 70 år.

Tekst: Turid K. Vevatne

IKO 70 ÅR

Kristelig pedagogisk kontor 
etableres, med lektor Bjarne 
Hareide som leder.

Kristelig pedagogisk kontor 
endrer navn til Institutt for 
Kristen Oppseding.

Prismet, tidsskrift for skole og 
heim, etableres. Prismet overtar 
arven fra «Kristen skole» som 
på denne tid hadde utgitt 37 
årganger.

IKO’s Læremidler A/S etableres. 
Norsk Kristelig Studieråd 
etableres, og administrasjonen 
samordnes med IKO.

IKO er med i stiftelsen av Norsk 
kristelig barnehageforum sammen 
med 16 andre organisasjoner og 
organer. Videreføres som IKOs 
Barnehagekontor i 1989.

Hjemmets Dåpsring, 
forløperen til Dåpsklubben 
Tripp Trapp, etableres.

IKO’s Læremidler A/S  
bytter navn til IKO-
Forlaget.

IKO har ansvar for 
prosjektet og innføring av 
Plan for Dåpsopplæring i 
avtale med Kirkerådet.

IKO deler ut den første 
Dåpsopplæringsprisen for å stimulere 
til utvikling av dåpsopplæringen i 
menigheter og organisasjoner.
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I år er det 70 år siden IKO ble etablert.  
Oppdraget er fortsatt å arbeide for «kristen  

oppdragelse og undervisning i hjem, kirke og samfunn»,  
slik det står i IKOs vedtekter. Her er noen glimt  

fra IKOs virksomhet gjennom 70 år.

Tekst: Turid K. Vevatne

IKO 70 ÅR
Bladet Vi foreldre 
kommer ut for første 
gang. Dette var et 
moderne og livsnært 
magasin for sin tid. 
Bladet blir utgitt til 
tidlig på 90-tallet.

IKOs informasjons-
blad, Nytt, blir 
slått sammen med 
informasjonsbladet til 
Landslaget for kristen 
skole, Vårt ansvar. 

I forarbeidene til ny skolelov sier Stortinget 
at «skolens kristendoms undervisning ikke 
er dåpsopplæring i kirkelig forstand». IKO 
intensiverer arbeidet med å styrke den kirkelige 
undervisning, blant annet med forslag til plan 
for konfirmantundervisningen.

IKO utvikler under-
visningsprogram for hjem 
og kirke – UPRO – med 
fasetiltak, blant annet 
forslag om dåps samtaler, 
utdeling av Kirkebok til 
4-åringer og NT/bibel til 
11-åringer.

IKO gir ut Marit Rypdals 
Min kirkebok for 4-åringer. 
Tiltaket ble snart det mest 
vellykkede breddetiltak i 
dåpsoppæringen.

IKO gir ut Håndbok i kristendom 4.-
6. klasse. Den fikk stor utbredelse 
og var til stor nytte for engasjerte 
kristendomslærere.

Stortinget vedtar en reform 
av trosopplæringen. IKO tar 
initiativ til flere prosjekter for 
å støtte opp om reformen.

IKO starter med 
mentortjeneste 
for menigheter i 
trosopplæringsreformen. 

Trosopplæringskonferansen 
arrangeres for første gang 
med ca 300 deltakere. 
Siden da har den vokst, og i 
2014 var ca. 2 000 samlet til 
trosopplæringskonferanse.

IKO er 70 år! Her 
representert 
ved en del av 
staben.

1960

1966
1969

1970

1972

1974

2003
2004 2005

2015
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Blåse, trøste – og plaster på er en hyggelig 
bok for små barn om dyr som trenger trøst 
og et plaster. Her kan vi lese om hunden 
som har vrikket labben sin, sauen som har 
falt og fått et sår på magen, og bjørnen som 
har satt seg på en spiss kvist. Alle trenger 
de oppmuntring og et plaster! Barna skal 
finne plasteret som passer til dyret og 
feste det på riktig side i boka. Dette er en 
solid kartongbok der det følger med fem 
lekeplaster som kan vaskes og brukes om 
igjen.

Dåpstallene går ned, også blant kirkemedlemmene er det færre 
enn før som bærer barna til dåp. Hvordan kan kvaliteten i 
den lokale menighets dåpspraksis bidra til at dåp framstår 
som det beste alternativet når det nye livet skal feires? 

Dåpsfamilienes møte med menigheten har også betydning 
for den videre kontakten mellom hjem og kirke. Derfor er 
denne første fasen i trosopplæringen så viktig. 

Fokus: Dåp er en revidert utgave av boka Med et nyfødt barn 
i våre hender. Revisjonen er gjort i samarbeid med Oslo 
bispedømme, som skal bruke boka i arbeidet med å styrke 
menighetenes dåpsarbeid, og som derfor har gjort den 
obligatorisk for alle sine ansatte. Fokus: Dåp vil kunne være 
utgangspunkt for en stabsdag, for menighetsrådet eller for 
individuelt studium blant menighetens ansatte og frivillige 
medarbeidere.

ISBN    - -- -- --- --

I 2013 ble 36562 barn døpt i Den norske kirke. Ved døpefonten får foreldre og faddere del i et

hellig ansvar, et ansvar som innebærer en forpliktelse til å gi barnet en opplæring i den kristne

tro. Dette ansvaret legges imidlertid ikke på foreldre og faddere alene. Oppdrageransvaret er

hele kirkens oppgave: ”Sammen med vår menighet og hele kirken ...”

I dette heftet settes det fokus på menighetens arbeid med denne første fasen i

trosopplæringen.
- Hvordan gi dåpsfamiliene et godt møte med kirken før dåp, i melding om dåp og i

dåpssamtalen?
- Hvordan kan dåpshandlingen/-gudstjenesten bli en god opplevelse for familien – og

for de andre som er tilstede?

- Hvordan kan møtet med kirken i forbindelse med dåp bidra positivt til oppfølging av dåpen?

- Hvordan kan hele staben ha eierskap til det at kirken døper?

Heftet er satt sammen av seks artikler som belyser tre faser ved dette arbeidet i en lokal

menighet.
Like etter fødsel – invitasjon og mottakelse

Mellom fødsel og dåp – samtale og dåpsforberedelse

Hendelsen – dåpen i gudstjenesten og i menighetens liv

Dette heftet vil kunne være utgangspunkt for en stabsdag, for ukentlige studiesamvær i

staben, for menighetsrådet eller for individuelt studium blant menighetens ansatte og

frivillige medarbeidere.

Sjur Isaksen

Fokus: DÅP
Et samtalehefte om menighetens dåpsarbeid

Trøstebok med  
fem lekeplaster

Fokus: Dåp

| NYE OG AKTUELLE PRODUKTER
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Hvem var Jesus fra Nasaret? 
Jødenes konge? En 
menneskefisker? Messias? 
Menneskesønnen er en spesielt 
vakker bok der vi blir kjent med 
Jesu liv og gjerning: om da han 
ble født i Betlehem, om undrene 
han gjorde, om lignelsene han 
fortalte, – men også om hans vei til korset. 

Boka inneholder 12 store oppslag med 
uttrykksfulle tekster og stemningsfulle bilder 
som har et sart og sterkt visuelt uttrykk. Anselm 
Grün er en erfaren forfatter som har skrevet mer 
enn 300 bøker. Denne boka er skrevet for barn i 
småskolealder. 

En innholdsrik aktivitetsbok 
hvor barna kan være 
kreative. Boka inneholder 
22 fortellinger om den 
siste uka i Jesu liv og tiden 
etterpå, sammen med masse spennende 
oppgaver og aktiviteter. Her får barna 
kunnskap ved å leke, lese og gjøre selv. De 

får prøve seg på kodespråk, tall-quiz, 
labyrinter, ordjakt og mye mer. 
Sommer Aktivitetsboka og 
Jul Aktivitetsboka er to andre 
titler i samme serien. For å løse 
oppgavene i disse bøkene på 
egen hånd, må barna kunne lese. 

Du kan nå få CD-en Sanger ved sengekanten i en 
lavprisutgave til kr 59,–.  Den inneholder akkurat de 
samme 14 sangene som CD-en til full pris, men har 
et enklere cover.  Sangene finnes også i et hefte med 
samme tittel, og er hentet fra den nye utgaven av boka 
Ved sengekanten. På CD-en finner du sanger som f.eks. 
Jeg folder mine hender små, Måne og sol, Det skjer et 
under i verden og Kjære Gud, jeg har det godt. Sangene 
fremføres av et knippe dyktige sangere og musikere. 
Blant solistene finner vi Kåre Conradi, Ole Børud, Ingelin 
Reigstad Norheim og Hilde Svela.

Perfekt for påskeferien!

Hvem var Jesus fra Nasaret? Jødenes konge? En menneskefisker? Messias?Anselm Grün forteller om Jesu liv og gjerning: 
om da han ble født i Betlehem, om underene 
han gjorde, om lignelsene han fortalte – men også om hans vei til korset.
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ANSELM GRÜN
GIULIANO FERRI

Menneskesønnen

ISBN 978-82-8249-189-1

omslag Menneskesønnnen.indd   1

17.12.2014   13:20:20

– 11 –– 11 –

Forord

Sanger ved sengekanten

Illustrert av norske kunstnere

Trøstebok med  
fem lekeplaster

En bok om Jesu liv 

Ny CD til utdeling

BIEM/n©b
CD011 (digipack)
CD012(utdelingsutgave)
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Målet med samlingen var å reflektere rundt temaene 
pilegrimsvandring, stillhetsarbeid og vern om 
skaperverket og samle inn i ideer fra menigheter som 
har prøvd noe av dette. Samlingen var også tenkt 
som en inspirasjon til å jobbe med temaene i egen 
menighet. 

Verksted- 
dager i 
Bergsdalen
16 deltakere med ulik 
bakgrunn hadde funnet  
veien til Bergsdalen i  
Vaksdal kommune i  
Hordaland i slutten av januar. 
IKO arrangerte, i samarbeid 
med Bjørgvin bispedømme, 
verkstedsdager om Jordvenn.

Tekst og foto: Anne-Brit L. Johansen

Bergheim
Marianne Bergsjø Gammelsæter har det faglige 
ansvaret for prosjektet.  Hun har vært prest i Vaksdal 
og er i ferd med å bygge opp et sted for pilegrims- og 
stillhetsarbeid på Bergheim i Bergsdalen. Hun ga oss 
et innblikk i pilegrimstradisjonen og poengterte at 
pilegrimsvandring er noe mer enn å gå en tur til en 
kirke eller et annet hellig sted. En pilegrimsvandring 
består blant annet av et oppbrudd, selve vandringen 
og målet der en kan legge fra seg noe som er leit eller 
vanskelig. Det er både en indre og en ytre vandring.   
–Pilegrimsvandringen er ikke rettlinjet. Å vandre er 
i seg selv målet, og man må være åpen for det som 
skjer underveis, sier diakon i Vest-Telemark, Eiliv 
Erikstein.

Trosopplæring
Jordvenn kan være et opplegg i trosopplæringen der 
pilegrimsvandring er en av tre ingredienser. De to 
andre er stillhetsarbeid og vern om skaperverket. Det 
er i skjæringspunktet mellom disse tre elementene vi 
finner Jordvenn.

For å gi et innblikk i hvorfor vi som kirke skal 
være opptatt av å verne skaperverket, kom Tom 
Sverre Tomren til Bergsdalen og holdt et foredrag om 
økoteologi. Han har doktorgrad i emnet og kom med 
mange interessante tanker og innspill. 

Noe av det viktigste ved dagene i Bergsdalen 
var verkstedet. Her jobbet alle videre med teoriene 
fra innledningene og delte egne erfaringer.  Mange 
tanker og ideer ble tatt med videre til arbeid i 
nettverksgruppen for Jordvennprosjektet.

En av oppfordringene fra verkstedene var: En 
Jordvenn er noe vi alle kan være når vi er i relasjon 
med jorda, med Gud, med oss selv og med andre.

Jordvenn er et treårig prosjekt som vil 
kvalitetssikre og utvikle metodikk for 
pilegrimsvandringer og stillhetsarbeid med 
naturen som innhold og ramme. 

Prosjektet vil særlig gi mer kunnskap om 
hvordan gjennomføre pilegrimsvandringer i 
trosopplæringen, der barn og unge gjennom 
stillhetsarbeid kan se seg selv som Jordvenn.

Prosjektet er et samarbeid mellom IKO, 
Den norske kirkes nord/sør informasjon, 
KFUK-KFUM-speiderne, Kirkens Nødhjelp og 
Bjørgvin Bispedømme. Representanter fra 
disse danner en nettverksgruppe som skal 
jobbe med prosjektet.

JORDVENN

| PILEGRIMSVANDRINGER



– Når babysangen er blitt et så viktig tilbud for barn 
og foreldre i menighetene og lokalmiljøet, så blir det 
viktig å holde oppe kvaliteten på arbeidet gjennom 
faglige nettverk, kurs og veiledning, sier rådgiver 
Jorunn Blindheim som står bak IKOs babysangkurs. 
Siden 2009 har om lag 500 deltakere gått på kurs hos 
IKO.  

Grunnkurs
Behovet for kurstilbud i babysang har tatt to spor de 
siste årene. Tidligere har IKO tilbudt et todagers kurs 
i babysang, for deltakere som ønsker grunnleggende 
opplæring i babysang som trosopplæring. Etter 
hvert har mange medarbeidere opparbeidet seg 
mye erfaring, og disse har behov for påfyll med nye 
ideer og oppdatering på metodikk. IKO gjør derfor 
endringer i babysangtilbudet, og det vil fra i år tilbys 
to ulike babysangkurs. Et for nybegynnere som enten 
skal starte opp eller ta over babysanggrupper, og et 
for dem med erfaring.

Trygg i praksis
Dette semesteret gjennomfører IKO et kurs for 
nybegynnere, 26. februar. Her gis det praktisk 
og metodisk opplæring i gjennomføring av en 
babysangsamling. 10.–12. april arrangeres det 
babysangkurs for erfarne babysangere som 
ønsker å videreutvikle tilbudet som trosopplæring 
i menigheten. Her samarbeider IKO med 
Frelsesarméen, som er en annen stor aktør i 
babysangarbeidet, og K-stud. Til dette kurset er det 
satt som kriterium at deltakerne må ha gjennomført 
«Babysang som trosopplæring» på IKO eller et kurs i 
regi av Frelsesarmeen. 

Nye ressurser
Som et annet ledd i fornyingen av babysangen, 
samler IKO nå inn nye sanger og regler til repertoaret 
på en helt ny babysang-CD. Gynge lite grann, som 
den første babysang-CD-en fra IKO heter, kom i 2009 
og har blitt solgt i 21 000 eksemplarer. Den blir mye 
brukt i sanggrupper og barnefamilier. 

– Gjennom IKO-kursene vet vi at det finnes 
mange lokalt produserte sanger og regler. Vi har 
utfordret babysangere til å dele dette materialet med 
oss slik at vi kan spre det videre til alle som driver med 
babysang, sier Jorunn Blindheim. Arbeidet er godt i 
gang, og IKO-Forlaget sikter mot at den nye CD-en 
skal komme for salg til høsten.

Forbedret babysangtilbud
For 15 år siden var babysang et 
ukjent fenomen i Norge. Nå tilbyr 
nesten alle menigheter i landet slike 
sanggrupper for babyer og foreldrene 
deres. IKO oppgraderer kurstilbudet. 

Tekst: Turid K. Vevatne | Foto: Harold Leenderts

9
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Styrerkonferansen 2015 ble 
arrangert i midten av januar. 
140 styrere i menighets- og 
organisasjonsbarnehager fra hele 
landet tilbrakte to innholdsrike 
dager sammen, med godt faglig 
påfyll og inspirerende møter.

Tekst og foto: Turid K. Vevatne 

Å våge å se 
og bli sett

– Tilstedeværelse, troverdighet, tillit, tydelighet. Det 
er helt nødvendige egenskaper for en god leder, sier 
Sunniva Gylver. Hun er en av foredragsholderne på 
Styrerkonferansen, og har blitt utfordret til å snakke 
om viktige dimensjoner ved godt lederskap, for 
barnehagelederne.

Styrerkonferansen arrangeres annethvert 
år, og årets konferanse var den femte i rekken. 
Det er IKO og Barnehageforum, bestående av 
kristne organisasjoner som eier barnehager i IKOs 
Barnehagekontor, som arrangerer samlingen. 
Fokuset for årets konferanse var å anerkjenne 
storheten i, og utfordringene, ved noen av 
barnehagestyrerens roller og oppgaver. Dessuten å 
peke på det særegne ved å lede barnehager med et 
uttalt kristent verdigrunnlag. 

Tabbekvote
– Den gode lederen må by på seg selv, den må våge 
både å se den enkelte ansatte, det enkelte barnet, 
men den må også våge å bli sett, sier Gylver. 

En siste egenskap som Gylver mener blir 
undervurdert for gode ledere, er evnen til å 
anerkjenne en tabbekvote. – Vær sjenerøse både 
med dere selv og med andre. Det er faktisk lov å feile! 
Kanskje kan vi til og med lære noe av det! sier Gylver.

Verdi
Som leder, enten i en liten eller stor sammenheng, 
er det lett å gå seg vill i alle obligatoriske oppgaver. 

| STYRERKONFERANSEN
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Gylver utfordret deltakerne. – Hva er det som gjør 
livet verdt å leve, og jobben verdt å gjøre? Innspill 
fra salen gav uttrykk for at menneskemøtene er av 
stor verdi for mange styrere. – Det å få bety noe for 
noen, og å se at noen betyr noe for oss, det var en 
viktig grunn til at jeg begynte i barnehage, sa en 
av deltakerne. – Og det å få gi barna god ballast, sa 
en annen. – Disse tingene er viktig å huske på, sier 
Gylver. – Minn dere selv på, fra tid til annen, at dere 
skal sette av tid til det som gir dere energi, livslyst og 
arbeidslyst! 

– Barnehagen er den aller første arenaen barn 
møter utenfor sin egen familie. Styrere som leder 
personalet og arbeidet her har en utrolig viktig jobb å 
gjøre både overfor barnet og foreldrene, og da er det 
viktig at lederen har det godt med seg selv.

Varierte tema
Blant de andre foredragsholderne på konferansen var 
Rune Øystese som snakket om det religiøse barnet og 
direktør på IKO Marianne Uri Øverland som snakket 
om barnehagen som en diakonal praksis. Trygve 
Ebbesvik snakket om å lede gjennom kriser og Lene 
Chatrin Hansen snakket om barnehagelæreren og 
styrerens arbeid med det komplekse og utfordrende 
feltet knyttet til omsorgssvikt og overgrep. 
Ingrid Lund snakket om anerkjennelse og Hege 
Merakerås underholdt styrerne med sitt sedvanlige 
humoristiske skråblikk. 

Imponert: – Gratulerer med å gjøre verdens viktigste 
jobb! sier Sunniva Gylver til styrerne.

Konferansen arrangeres av Barnehageforum, 
som for tiden består av representanter fra
Normisjon, Norsk Luthersk misjonssamband, 
Frelsesarmeen, Pinsemenighetenes barnehager, 
og Marte Eriksen, rådgiver ved IKOs 
Barnehagekontor.

STYRERKONFERANSEN

Vibeke Mohr fra Bøler menighets barnehage, 
Mona Høgnes fra Økernbråten barnehage og 
Ligia Skaldebø fra Røa menighets barnehage 
har alle vært på Styrerkonferansen flere 
ganger tidligere. De synes det er flott og 
viktig å kunne møte andre styrere i en slik 
sammenheng.

– Vi trenger å komme oss ut av de 
vante rammene i barnehagen, og da er det 
fantastisk å få disse dagene til å reflektere og 
få næring, sier Ligia.

– Her får vi treffe mennesker fra hele 
landet, og høre om erfaringer de har gjort 
seg, sier Mona. – Og det er morsomt å se at vi 
er så mange, legger hun til.

Vibeke mener at konferansen er et godt 
sted å bygge nettverk med andre styrere.  

– I bydelen og rundt om i kommunene er 
vi litt på sida av de andre barnehagene. Her 
får vi treffe mange som er som oss, og det er 
veldig inspirerende, sier Ligia.

PÅ STYRER-
KONFERANSEN:

3«Vær sjenerøse både med 
dere selv og med andre. 
Det er faktisk lov å feile!»
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– Det skjer mye flott og viktig i menighetene. Men 
vi er ikke like flinke til å informere og markedsføre 
alt det gode som skjer. Og det er ofte vanskelig å 
nå gjennom i informasjonsjungelen, sier direktør i 
Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen.

 Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har 
for alvor satt kommunikasjonsarbeid på dagsorden. 
– Menighetene oppfordres til å informere slik at alle 
får en sjanse til å delta. Grupper som ikke aktivt søker 
informasjon om det som skjer i kirken, er en spesiell 
utfordring, sier Oddbjørg Aasen Bjørdal, forfatter 
av En mer synlig kirke. Hun har lang erfaring med 
mediehåndtering og kommunikasjonsplanlegging 
med sin bakgrunn som journalist, programleder og 
redaktør i NRK radio og fjernsyn, informasjonssjef i 
Møre og Romsdal fylkeskommune, høyskolelektor 
i journalistikk og kommunikasjonsrådgiver. I En mer 
synlig kirke deler hun sin kunnskap og erfaringer, 
og hun hjelper leserne til selv å formulere budskap, 
komme på talefot med journalister og planlegge 
kommunikasjonsarbeidet.  

Utløse interesse
Vil flere komme til tro på Jesus om kirken oftere blir 
omtalt? Dette er et spørsmål Aasen Bjørdal ofte blir 
stilt. 

Oddbjørg Aasen 
Bjørdal er forfatter 
av En mer synlig 
kirke.

Ofte blir kirken kritisert for ikke å være synlig nok.  
Å nå ut med budskapet i dagens mediemangfold  
oppleves av mange som svært krevende. Innføringsboken 
i kommunikasjon og markedsføring, En mer synlig kirke, 
lanseres på IKO-Forlaget i mars.
Tekst: Turid K. Vevatne | Foto: Kjell Hagen / Helene Moe Slinning

En mer 
synlig kirke

– Medieomtale kan aldri erstatte 
det virkelige møtet med og deltakelse i 
kirkens liv. Men en omtale, enten det er i 
lokalavisa eller en melding på Facebook, 
kan formidle informasjon som utløser 
interesse for hva kirken er og gjør, sier 
hun i boken. 

Inspirere og stimulere
Kirkerådet har gitt økonomisk støtte til 
bokprosjektet, og Kirkerådsdirektør Johnsen er 
glad for at det blir tatt tak i kommunikasjons- og 
markedsføringutfordringene som er spesielle for 
norske menigheter.

– Denne boken er en hjelp til å utvikle et 
målrettet og systematisk kommunikasjonsarbeid. 
Den er kortfattet og krydret med eksempler fra kirke 
og menighetsliv som kan inspirere og stimulere, sier 
kirkerådsdirektøren.

Lanseringsseminar
12. mars arrangeres kurset Hvordan gjøre kirken mer 
synlig på IKO, med forfatter Oddbjørg Aasen Bjørdal 
som kursholder.

Kirkeverge Olav Martin Vik i Øygarden har 
tidligere deltatt på Aasen Bjørdals kurs om 
kommunikasjon i menigheter.
– Å nå ut med budskapet er krevende i dagens 
samfunn. Relevant opplæring innenfor 
kommunikasjon er derfor nødvendig, sier 
han. – Vi ble inspirert til å gripe tak i egne 
informasjonsmetoder og det å bruke media til å 
fortelle om virksomheten og tilbudene til Den norske 
kirke i Øygarden, sier kirkevergen.

EN MERSYNLIGKIRKE

ODDBJØRGAASEN
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OM KOMMUNIKASJON  OG MARKEDSFØRINGISBN 978-82-8249-237-9

H vordan kan menigheten bli mer  
synlig i det offentlige rom? 

Ofte blir kirken kritisert for ikke å være  
synlig nok. Hvordan kan menigheter aktivt bruke 
mediene og selv sette dagsorden? Hvordan kan 
aktuelle og vesentlige saker i menigheten bli  
interessant for pressen?

Forfatter Oddbjørg Aasen Bjørdal har bak-
grunn som journalist og har lang erfaring med 
mediehåndtering og kommunikasjonsplanlegging. 
I boken deler hun sin kunnskap og erfaring – og 
hjelper deg til å svare på følgende: 

• Hvordan formulere et budskap? 
• Hvordan komme på talefot med  journalister og redaksjoner? • Hvordan bruke sosiale medier og unngå  

fallgruvene? • Hva kan kirken lære fra markedsføring?
• Hvordan planlegge kommunikasjonsarbeidet?

«Det skjer mye flott og viktig i menighetene. 
Men vi er ikke like flinke til å informere og 

markedsføre alt det gode som skjer. Og det er 
ofte vanskelig å nå gjennom i informasjons

jungelen. Denne boka er en hjelp til å utvikle 
et målrettet og systematisk kommunikasjonsarbeid. Den er kortfattet og krydret med eksempler fra kirke og menighetsliv som kan inspirere og stimulere.» 

Direktør Jens-Petter Johnsen,  Kirkerådet

ERFARINGER ET TER KURSET «HVORDAN GJØRE KIRKEN  MER SYNLIG»
«Me vart inspirerte til å gripa tak i eigne informasjonsmetodar og det å nytta media for å fortelja om verksemda og tilboda til  Den norske kyrkja i Øygarden. 

Å nå ut med bodskapen er krevjande i dagens  samfunn. Relevant opplæring innan for  kommunikasjon er difor naudsynt.»
Kyrkjeverje Olav Martin Vik,   Øygarden 

Hele staben vår ble sammen inspirert til å 
tenke strategisk omkring PR for menighetens 
ulike arrangementer. Vi fikk tenke nytt rundt 

hva synliggjøring er og hvor mange måter kirken kan synliggjøres på. Sokneprest Gunn Kongsvik,  Bønes menighet

ODDBJØRG AASEN BJØRDAL har bakgrunn som journalist og har  lang erfaring med mediehåndtering og  kommunikasjonsplanlegging. I boken deler hun sin kunnskap og erfaring rundt spørsmålet om hvordan kirken kan bli  mer synlig i det offentlige rom. 

FLERE AKTUELLE BØKER  FRA IKO-FORL AGET

Petter Skippervold/Andreas Brekke (ill.)FENOMENET BIBELEN

Johan Lövgren/Line Krogh (ill.)TRO I  PRAKSIS

www.iko.no

| KOMMUNIKASJON
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«Medieomtale kan aldri 
erstatte det virkelige møte 
med og deltakelse i kirkens 
liv. Men en omtale, enten 
det er i lokalavisa eller en 
melding på Facebook, kan 
formidle informasjon som 
utløser interesse for hva 
kirken er og gjør.»

Store skogar med mørke graner
hav og strand og ein flokk med traner
kvervelvindar og snø som dansar
dyr med venger og dyr med svansar
– godt at du fann på!

Mørke netter og ville tankar
torebrak og ein storm som bankar
mygg som bit og eit kvefsestikk
vondt i halsen og mesling-prikk
– kva tenkte du på då?

Lange pølser som står og stanger
sol som lyser og sikk-sakk-slangar
kloke ting og alt tøyseri
rare songar og fantasi
– godt at du fann på!

Velsigning
Gud er rundt omkring deg
som angen av den første snøen
og sola ein sommarkveld.

I naturen

TIL ETTERTANKE | 
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Fra Her er jeg!  Barnebønner  
av Monica Vikström-Jokela, IKO-Forlaget 2012
Til norsk ved Oskar Stein Bjørlykke
Illustrasjon: Mervi Lindman
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glimt fra IKOs virksomhet
LITT AV ALT

Prismet 4, 2014 er i salg nå
Tittel: Verdier, høytider, ungdom 

Innhold: 
• De teologiske problemstillingene i trosopplæringen. [leder]
• Skummer kirken fløten? Ungdom i kirkelige ungdomsmiljø. 

Av Ida Marie Høeg og Bernd Krupka [forskning]
• Barnehager og høytidsmarkering. En gjennomgang 

og diskusjon av begrunnelser knyttet til man-
glende markering av ikke-kristne høytider. Av 
Audun Toft og Kristine Toft Rosland [forskning]

• Norsk kristen folkehøgskole som verdifor-
midler. Av Johan Lövgren [aktuelt]

• Trusopplæring og barnetru sett frå Sinsen. Av 
Birgitte Lerheim [bokmelding]

• Gudstjeneste på ny. Av Asbjørn Hirsch [bokmelding]

Pris på løssalg: 140,–

Bestill Prismet 
(kr 130,–) 

på ordre@iko.no 
Abonnement: 

Se www.iko.no/prismet
eller ring IKO på 

22 59 53 00

Nytt om personalet
Våren 2015 har Jorunn Blindheim permisjon fra 
jobben som rådgiver i senteret. Som 
vikar i hennes fraværsperiode har 
IKO ansatt prest i Modum Runar 
Liodden (40) i en 50 %-stilling. 
Runar skal i denne perioden 
holde seminarer og foredrag i 
tillegg til å jobbe med et nytt 
konfirmantopplegg, Delta, som 
IKO lanserer til høsten.

Brage Molteberg Midtsund (33), 
menighetspedagog i Hovin menighet, har vært i et 
tre måneders engasjement hos IKO. Han har vært 
hovedforfatter i konfirmantprosjektet.

Det religionspedagogiske tidsskriftet Prismet har 
for tiden Roger Jensen som vikar i redaktørstolen.  
Roger hadde hovedansvar for nr 4/2014 og jobber 
nå med nr 1/2015. Roger er dr. theol og til daglig 
leder av Pilegrimssenter Oslo. Han var redaktør for 
Prismet i tre år, fra 2005–2007.

IKO på YouTube
IKO-Forlaget har den siste tiden 
laget flere videoer som kan ses på 
nettstedet YouTube. Hvis du skriver 
inn søkeordet IKO-Forlaget i søkefeltet 
på toppen av siden, så kommer det 
opp en rekke med filmklipp. Her ser du 
reklame for nye bøker, musikkvideoer 
og utdrag fra teaterforestillinger med 
Kirkerottene. Du finner også lengre 
utdrag fra programmet på de to siste 
Trosopplæringskonferansene. 

Se alle videoene på www.youtube.no
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ØKONOMIRAPPORT

Årsoppgjøret for 2014 er så godt som ferdig. Dette året satte 
vi inn et ekstra støt for å øke gaveinntektene, men det har vist 
seg å være vanskelig. Vi fikk derimot en liten nedgang. Når 
det gjelder kirkeoffer, gleder vi oss over en liten vekst. Likevel 
havnet vi under budsjett også her.

IKO er avhengig av gaver fra enkeltpersoner og kirkeoffer. 
Uten offentlig støtte, er disse økonomiske bidragene en 
stor og viktig del av våre totale inntekter. Vi vet at arbeidet 
vi driver er viktig for mange, og for å kunne fortsette med 
arbeidet, må vi også jobbe for å øke inntektene. Vi gir en 
utfordring til alle IKO-venner, og alle som ønsker at barn og 
unge skal få opplæring i kristen tro, når vi ber om en ekstra 
gave dette året.  Vi håper at vi i år kan høste fruktene av at vi blant annet 
har gått inn på en ordning med SMS-gaver og budsjetterer med vekst.

Vi ber deg derfor bruke vedlagte giro og gjerne tipse noen om at det går an gi 
en jubileumsgave på 70 kroner til IKO – Kirkelig pedagogisk senter ved å sende 
tekstmeldingen IKO70 til 2108. Da trekkes beløpet rett fra telefonregningen. 
Ønsker dere å gi et større beløp på SMS, skriv teksten IKO200 eller IKO500 til 
telefonnummer 2108. 

Dag-Eirik Lannem 
administrasjonsleder

28. mai
IKO, Oslo
Representantskaps- 
møte 2015
For representanter for IKOs 
eierorganisasjoner. 

5. november
Norges Varemesse, Lillestrøm
Trosopplærings- 
konferansen 2015
Hold av dagen!

12. mars
IKO, Oslo
Hvordan gjøre kirken mer 
synlig 
Lanseringsseminar og kurs på 
IKO om kommunikasjon og 
markedsføring i menigheten.

Les mer om IKOs aktuelle kurs og fagdager på www.iko.no

9. mars
Menighetsfaktultetet
Mentorsamling 2015
Årlig samling for mentorer i 
trosopplæringen i Den norske 
kirke.

10.–12. april
Soria Moria hotell, Oslo
Trygg i praksis
Babysangkurs for deg med 
erfaring. Arrangeres i sam-
arbeid med Frelses arméen og 
K-stud.

Det 
skjer



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

Tlf: 22 59 53 00 
E-post: ordre@iko.no

Se mer på

www.iko-forlaget.no
Inspirasjon til småbarnsfamilier 
som vil ut på tur. Inneholder 26 
turer der bibelfortellinger, mat 
og aktiviteter henger sammen. 
Utgitt i samarbeid med Norges 
KFUK-KFUM-speidere.

kr 249,–

Boka er full av ting du kan gjøre, lage eller se, 
hvor du enn er: i skogen, på fjellet, ved elva, 
ved sjøen eller rett og slett i hagen eller parken! 
Gode illustrasjoner gjør det lett å  følge opp- 
leggene i boka, eller la seg inspirere til å finne 
på noe lignende. For barn i alle aldre.

kr 229,–

Martin-Oskar Enstad

FAMILIETUREN

BLI MED UT!

Frilufts- 
livets år  
2015    BLI MED UT,

– OPPLEV NATUREN OG HA DET GØY!


