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Torsdag 5. november arrangerte IKO Trosopplærings
konferansen 2015 i samarbeid med Kirkerådet. 
Det var den fjortende konferansen i rekken. 
Arrangementet har vokst til å bli en stor møteplass 
der ansatte og frivillige som 
arbeider med tros opplæring har 
et årlig samlingspunkt med faglig 
påfyll og inspirasjon til videre 
arbeid. 

1800 mennesker, inkludert 
utstillerne, var samlet på 
Varemessa på Lillestrøm til 
gudstjeneste, foredrag og et stort 
utvalg  seminarer. Det var også 
mye engasjerende musikk og flotte 
utstillere med mange gode tilbud til deltakerne. Nytt 
av året var at alle bispedømmene hadde fått tilbud 
om hver sin ministand og det var fint å se at nesten 
alle var til stede. Det er et stort løft for oss å arrangere 
Trosopplæringskonferansen, og det er veldig 
tilfredsstillende å se at den så tydelig fyller et behov.

Temaet i år var «Himmel og jord – på vandring 
i skaperverket og troen». Som mennesker er vi 
skapt i relasjon til Gud, til våre medmennesker og 
til skaperverket. Disse tre dimensjonene hadde vi 
med oss gjennom dagen, som pilegrimer i våre egne 
liv og på den jorda vi har ansvar for. Vårt ønske var 
at dagen ble en trosvandring for klima, for fred, for 
rettferdighet, for fellesskap og god forvaltning.

Det var mange gode innlegg til ettertanke, 
refleksjon og inspirasjon. Jeg har lyst til å løfte fram 
ett spesielt innlegg. På avslutningssamlingen hadde 
biskop Ingeborg Midttømme en appell der hun holdt 
fram vårt ansvar som pilegrimsvandrere – en felles 

vandring og et felles ansvar for fred og rettferdighet. 
Våre handlinger har konsekvenser som rammer 
andre. Klimautfordringene er en av dem. Jesus kaller 
oss til å reise opp de fattige og undertrykte, og til 

å ta et ansvar for hele kloden vår. 
Midttømme viste til «Den gylne 
regel»: Som dere vil at andre skal gjøre 
mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. 
(Luk 6,31)

Vinnerne av årets tros opp
lærings pris har tatt opplæring om 
klimautfordringene på alvor. De har 
et frivillig tillegg til det ordinære 
konfirmantarbeidet der målet er å 
observere natur og kulturfenomen 

for å formidle en forståelse av at den enkelte 
konfirmant er en Guds forvalter av natur og miljø, 
og få hjelp til å se dette i en global sammenheng. 
Konfirmantene deltar på overnattingstur på isbre, 
de observerer truede fuglearter, og de lærer om 
samisk kultur som er den lokale minoritetskulturen. 
Gratulerer til Hemnes, Korgen og Bleikvassli 
menigheter i SørHålogaland bispedømme!

Et år i jubileets tegn er snart til ende. IKO startet 
opp i november 1945 og runder derfor 70 år. Det har 
vært hyggelige og gode markeringer i løpet av dette 
året. Takk til alle dere som har bidratt.

LEDER

«Vårt ønske var 
at dagen ble en 
trosvandring for 

klima, for fred, for 
rettferdighet, for 
fellesskap og god 

forvaltning.»
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NY BOK | 

Boka handler om gutten Akim. Han leker med de 
andre barna, men må flykte når krigen når den 
lille landsbyen han bor i. Han kommer bort fra 
familien sin. Sammen med andre flyktninger søker 
han ly i ruinene av et hus, soldater tar ham og 
andre barn til fange. De flykter, blir funnet av en 
hjelpeorganisasjon, kommer i flyktningleir – hvor 
Akim finner igjen moren.

Aktuell virkelighet
Historien representerer de tusener av barn og voksne 
som må flykte fra krig og vold. Noen bilder i boka er 
til forveksling lik de bildene vi – både voksne og barn 
– møter hver dag i nyhetene. 

– Akim løper forteller ett barns historie gjennom 
nøkterne tekster og varsomme, men realistiske 
bilder. Gjennom boka kan vi forstå litt mer av den 
virkeligheten mange mennesker lever i, sier redaktør 
for boka, Astrid Paulsen.

For voksne og barn
Boka kan passe for barn i skolealder, men berører den 
voksne leseren like sterkt. Temaet kan skape mange 
tanker og spørsmål, så kanskje barn og voksne skal 
lese boka sammen?

– Dette opptar barn i dag! sier Astrid. – Først av 
alt: Barn er også flyktninger. Og barn som vokser opp 
i våre trygge omgivelser, er opptatt av flyktninger. 
De møter virkeligheten gjennom nyhetene på nett 
og TV, gjennom en kamerat i barnehagen eller på 
skolen, og gjennom et nyopprettet flyktningmottak 
i nærmiljøet. Vi er glad for å kunne gi ut denne boka 
i Norge.

Akim løper fikk i 2014 to tyske bokpriser, både den 
katolske barne og ungdomsbokprisen og Deutscher 
Jugendliteraturpreis i klassen bildebøker. Boka er 
tilegnet forfatterens mor, som under 2. verdenskrig 
også var et flyktningbarn. 

I høst ga IKO-Forlaget ut boka Akim løper 
av Claude K. Dubois. Boka forteller i korte 
tekster, men mest i uttrykksfulle tegninger, 
om et barn i krig og på flukt. Den belgiske 
forfatteren, som også har illustrert boka, har 
en stor produksjon bak seg. Hun sier selv at 
dette er den viktigste boka hun har laget.   

Tekst: Ingrid Fjeld

Akim 
løper
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Dannelsesreiser med ungdom

Torsdag 5. november var det igjen 
klart for Trosopplæringskonferansen 
på Varemessa i Lillestrøm. 1800 
mennesker, inkludert deltakere, 
utstillere og frivillige, var samlet for 
en dag med ulike programposter. I 
år var temaet Himmel og jord, hvor 
hovedfokuset var på klimaendringene. 
Konferansen er et viktig møtepunkt 
for de som arbeider med trosopplæring 
rundt om i landet. 

Tekst: Marta Bjørnøy Lalim Foto: Irene Tausvik 

To av deltakerne på konferansen var Anne Line 
Tufteland Kroken, leder i St. Jakobprosjektet i 
Bergen, og Lina Reisjø, programkoordinator i Norges 
KFUKKFUM. De trekker fram ulike aspekter ved 
konferansen de opplevde som givende.

– Denne konferansen er veldig viktig for folk som 
driver med trosopplæring fordi de får mulighet til 
å møte hverandre. Det gir inspirasjon å se at andre 

Himmel og jord
– trosopplæringskonferansen 2015

| TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN 

holder på med det utfordrende prosjektet det er å 
lære barn og unge om den kristne tro. Man utveksler 
ideer og skaper et møtepunkt i Norge, forteller 
Kroken. 

Motiverende
I løpet av dagen har deltakerne mulighet til å velge 
mellom flere seminarer, i tillegg til at det er et 
hovedforedrag. Seminarene ønsker å belyse ulike 
temaer i trosopplæring. 

– Når man arbeider med trosopplæring, kan man 
oppleve å bli motløs og føle seg sitt alene når man 
holder på, forteller Kroken. – Men nettopp derfor 
er felleskapet i konferansen så viktig. Fordi det gir 
sterk motivasjon til å reise tilbake til menigheten og 
fortsette arbeidet. Seminarene var også veldig bra 
med god bredde, dybde, velorganisert, godt faglig 
innhold og inspirerende. Det bidrar også godt på 
motivasjonen. 

– Det er motiverende å møte andre som 
jobber med trosopplæring. TOK er en plattform 
for idémyldring og engasjement på tvers av 
organisasjoner og menigheter, sier Lina Reisjø, 
programkoordinator for musikk i Norges KFUKKFUM. 
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Viktig med nettverksbygging
Torget er en møteplass med mange stands hvor 
organisasjoner, menigheter og bispedømmer har 
mulighet til å gi informasjon til deltakerne.  
– Det var utrolig kjekt å gå rundt på Torget og se 
hvor mye spennende som rører seg i den norske 
trosopplæringsverden. Konferansen er viktig med 
tanke på nettverksbygging, særlig for oss som jobber 
med ungdomsdemokratiet i Den norske kirke. Det å 
få et bredt nettverk inn mot trosopplæring hjelper 
oss til å få nye perspektiver på hvordan vi arbeider. 
Det er ingen andre arenaer der man møter alle i fra 
prester, ungdomsrådgivere og organisasjoner til 
professorer og biskoper, sier Kroken. 

Tro gjennom musikk 
Musikk er en viktig del av programmet på 
Trosopplæringskonferansen. I år bidro blant annet 
Ingrid Olava og gospelkoret HIM. 

Lina Reisjø frem hever at musikken gir rom for 
ulike trosuttrykk. – Musikk har en verdi i seg selv, 
ved at man får bruke stemmen sin, kroppen sin og 
sjelen sin ved å uttrykke seg. Det er også en ekstra 
dimensjon ved musikk som kan formidle tro på en 
måte som åpner for flere sanseinntrykk på en gang. 

Musikk er jo noe av det første og det siste mennesker 
responderer på i livet, så jeg tror musikk helt klart kan 
gi sterke trosopplevelser og at det er mulig å kjenne 
Guds nærvær på en helt spesiell måte gjennom 
musikk, forteller Reisjø. – Det å stå i den store salen 
og synge Deilig er jorden med 1800 andre, det gir håp 
til kirken i landet vårt, sier Kroken. 

Prisvinnere. Trosopplæringsprisen gikk i år til Klimakonfir mantene  
i Hemnes, Korgen og Bleikvassli menig heter. De bruker naturen og 
kulturen i nærområdet med fokus på klimautfordringer. 
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Men hvordan var nå teksten igjen … 
Syng mens du går er et lite hefte som vil 
være nyttig hjelp for alle som vil synge 
med liv og lyst under juletregangen – 
eller ved andre av julens anledninger. 
Det inneholder tekster til 15 kjente og 
kjære julesanger – både gamle og noen 
nye klassikere. Tekster på bokmål og 
nynorsk. 

En liten bag med to bøker som kan brukes i 
badekaret og plaskebassenget. Både bagen og 
bøkene er laget av plast, og tåler derfor vann og 
møkkete hender.

Den ene boka forteller historien om Jona 
og hvalen og den andre hjelper barnet med å 
gjenfortelle historien med enkle ord og uttrykk 
som er morsomme å lære. Tydelige, fargerike 
illustrasjoner og enkle tekster som passer for de 
minste barna.

Julen er tid 
for sang!

Bøker til badekaret

| NYE OG AKTUELLE PRODUKTER
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I denne boka gjenforteller Rose og 
Rebecka Lagercrantz juleevangeliet  
for alle barn, uansett hvilken religion og 
bakgrunn de har. Det er beretningen om 
barnet som ble født den natten for to 
tusen år siden, og som vi fortsatt feirer 
hver jul. Da kom engelen til noen hyrder 
for å fortelle om et barn som nettopp var 
født. Et barn som skulle skape fred på 
jorden! Men hvordan kan et barn gjøre 
det? Boka er illustrert med akvareller 
som underbygger det vakre, sarte og 
kraftfulle budskapet.

Barnet i krybben

De syngende og spillende englene er hentet fra 
boka Marta, Marta! av Trygve Skogrand. Det finnes 
i to varianter. Den ene utgaven er trykt på lerret og 
spent på en treramme i størrelsen 22 x 19 cm. Bildet 
finnes også som plakat der teksten «Jeg vil synge 
og spille for Gud så lenge jeg er til!» er trykt på. 
Bokmål på den ene siden og nynorsk på den andre. 
Størrelsen er 24 x 21 cm. 

Englebilde til barnerommet
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Nytt kurstilbud  
fra IKO-senteret

I slutten av oktober lanserte IKO-senteret  
sin nye KUP-brosjyre. Det ble sendt ut informasjon  
til proster og kirkeverger i flere bispedømmer, med 

tilbud om å inngå et samarbeid med IKO om et  
dagskurs eller en flerårig kursavtale. 

 

Tekst: Magnhild Søsveen Eriksen  
og Marta Bjørnøy Lalim

| KURS



Hvorfor har IKO kommet med et slikt tilbud? – Vår 
erfaring er at det er et økende behov for tverrfaglige 
forum hvor flere ansatte møtes for å drøfte og utvikle 
det lokale trosopplæringsarbeidet.  Derfor har 
IKO valgt å satse på dette kompetanseutviklings 
tilbudet, forteller Magnhild Søsveen Eriksen som er 
rådgiver i trosopplæring på IKO. – Vi tilbyr et bredt 
utvalg av kurstema innenfor teologi, pedagogikk og 
metodikk for ulike aldersgrupper fra null til atten år. I 
tillegg har vi flere kurstilbud hvor menighetsutvikling 
er i fokus. 

KUP – Et kupp for menighetene 
Hva betyr navnet KUP? – KUP står egentlig for 
kompetanseutviklingsplan, sier Magnhild. – Tanken 
er at vi med dette tilbudet kan bidra til at menigheter 
og prosti får til en systematisk og helhetlig 
kompetanseutvikling for trosopplæringsansatte og 
frivillige over en lengre periode. 

Magnhild har jobbet med slike kompetansekurs 
i ulike prosti over flere år, og ser at denne typen 
kursdager er viktige for trosopplæringsarbeidets 
medarbeidere både faglig og sosialt. – Vi ser at når 
man samler ansatte og frivillige fra et prosti, gir det 
gode ringvirkninger både i form av et godt faglig 
fokus, et bedre trosopplæringstilbud, økt samarbeid 
mellom menighetene, og ikke minst, større trivsel og 
motivasjon i arbeidet. 

Utvikles i samarbeid
– En av faktorene som gjør at IKO tidligere har lyktes 
med slike prostikurssamarbeid, er at vi har hatt 
et nært samarbeid med de ansatte/ frivillige i det 
aktuelle prostiet om utvalg og vinkling av tema, 
mener Magnhild. – Kursplanene vi har utarbeidet, 
har blitt utviklet i nært samarbeid med en arbeids 
og ledergruppe i det aktuelle prostiet. Vi har drøftet 
aktuelle tema som medarbeidere lokalt har ønsket 
seg. Så har det vært IKOs oppgave å utforme 
kursdagene og få tak i ressurspersoner på aktuelle 
fagområder. IKO har et stort kontaktnett med både 
enkeltpersoner og organisasjoner som kan bidra 
med faglig innhold og som har praksiserfaring 
med trosopplæringsarbeid. Vi har også brukt lokalt 
ansatte som har delt og reflektert fra egen praksis, 
det er også lærerikt og nyttig. 

Interessert i å høre mer om KUP? Les på våre 
nettsider www.iko.no/kurs og konferanser, eller ta 
kontakt med IKO på mail post@iko.no eller telefon 
22595300 for mer info. 
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KORT OM KURS
• Eksempler på tema for kursdagene er Dåp, Konfirmantarbeid; formidling 

og læring, Gudstjeneste og trosopplæring i samspill, Tweensarbeid, og 
Markedsføring i trosopplæring. 

• Kursene kan bestilles som dagskurs eller som flerårige kursprogram
• Målgruppen er medarbeidere – både ansatte og frivillige, i 

trosopplæringsarbeid.

«Vår erfaring er at det er et økende 
behov for tverrfaglige forum hvor flere 

ansatte møtes for å drøfte og utvikle det 
lokale trosopplæringsarbeidet.» 
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Vinduer mot 
himmelen 
– oppmerksomt nærvær

Sett deg ned. Slapp av i skuldrene.  
Ta en fargeblyant og fargelegg.  
Du kan ikke gjøre feil. 

Tekst: Merete Bøe | Foto: Helene Moe Slinning

Du konsentrerer deg, men er likevel avslappet. 
Kanskje tankene og bekymringene forsvinner. 
Kanskje oppdager du farger og mønster på nytt. Eller 
du bare forsvinner helt, og tenker kun på blyanten og 
fargene som kommer. 

Fordypning i motiv 
Fargeleggingsboka Vinduer mot himmelen er en bok 
full av tegninger som er inspirert av vinduer fra ulike 
kirker og klostre. Noen er fulle av mønstre, andre er 
enkle. Noen viser en konkret fortelling, andre har 
symboler. De kan sees på som glassmalerier og de 
venter på å bli ferdige. 

Kalligraf Bas Vlam har selv utformet alle vinduene 
og mener at det å se at motivet tar en helt egen form 
gjennom de fargene man velger, er verdifullt i seg 
selv. Man vet at det er bare jeg som har laget dette 
bildet og man kan glede seg over det. 

Indre ro
I tillegg kan man finne en ro av å fargelegge 
tegningene. Bas Vlam har ofte latt tankene hvile på 
sine vandringer rundt kirker og klostre. – Skulle man 
finne den samme roen som en følge av dette, ville det 
gjøre meg glad – og litt stolt, sier han. 

– Det som gjør denne boka annerledes, er at 
den ikke bare inviterer til å finne ro ved å fargelegge 
motivene, men at den også inviterer til å fordype seg i 
de samme motivene, avslutter Bas Vlam. 

Mindfulness 
Ann Kristin van Zijp Nilsen, kommunikasjonsleder 
i Areopagos, forteller oss at noen kaller dette 
oppmerksomt nærvær eller mindfulness. 

– Det å øve seg på å være mer nærværende der 
du er og i det du gjør, sier hun. Meditasjon blir stadig 
mer og mer populært i Norge. Men få vet kanskje at 
dette er en form som har lange tradisjoner i kirken. 

– Når man fargelegger tegningene i denne 
boka kan være akkurat det du vil: et lite avbrekk i 
hverdagen – eller en meditasjon knyttet til det evige. 
Det er det som er det fine ved det. Dette er en bok 
som passer for alle, avslutter Van Zijp Nilsen. 

| FARGELEGGINGSBOK



Det kan vi forsikre.
Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier 
gjennom gunstige avtaler for både kirker, 
organisasjoner og privatpersoner. 

Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. 

Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor 
til å skape nye, varige verdier for deg og den 
mangfoldige kristne virksomheten.

Vi kan forsikre alt du eller ditt
kristne fellesskap eier og har.  

Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring 23 68 39 00
SIKRER VERDIER. 
SKAPER VERDIER.

Når du sikrer verdier, 
skaper du verdier.

kniftrygghet.no

Foto: Dreamstime.com
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Da IKO utlyste stillingen som rådgiver 
i trosopplæring, kom det inn veldig 
mange søknader. Og det var mange gode 
søkere. Men, det var bare én stilling, og 
jobben gikk til Eldbjørg Leinebø Ekre. 

Tekst og foto: Marta Bjørnøy Lalim 

Eldbjørg er gift, har tre barn og bor på Stavsjø i 
Ringsaker. Hun har blant annet master i kateketikk, 
og har jobbet som kateket i Heimdal menighet og 
som kateket og leder for trosopplæring i Ringsaker 
prosti. Hun har også 5 års praksis fra skole. Den brede 
erfaringen kommer godt med som rådgiver for 
trosopplæring og undervisning. 

Tett på menighetene
 Eldbjørg lyser av engasjement. Når hun forteller 
om menighetsutvikling og alt arbeidet som skjer 
i menighetene, er det ikke vanskelig å se at hun 
brenner for arbeidet. – Som ressursorganisasjon må 
IKO være tett på menighetene for å være relevant, 
sier hun med stor entusiasme. 

Begeistret for IKO
– Jeg har lagt merke til det gode arbeidet IKO gjør ute 
i menighetene, forteller Eldbjørg.  Nå skal hun selv 

Trosopplæring er
menighetsutvikling

være med på å bidra i dette arbeidet. – Jeg har hatt 
mye kontakt med IKO opp gjennom, og IKO har vært 
svært nyttig ressurs i jobben min som kateket. Nå er 
det med stor glede og ydmykhet jeg går inn i denne 
jobben, forteller hun med store smil som smitter lett. 

Lytte til menighetene
– Noe av det jeg gleder meg mest til, er å få 
jobbe faglig i det store og hele. Jeg er opptatt av 
kompetanseutvikling og ønsker å bidra til å arrangere 
kurs som er relevante for menighetene og etter 
deres ønsker og behov.  Vi må ha en god og tett 
dialog med menighetene, og terskelen for å kontakte 
IKO må være lav. Det er viktig at menighetene 
gir oss tilbakemelding på hva vi kan bidra med. 
Trosopplæring er menighetsutvikling, og det må 
være en helhet og samarbeid mellom diakoni, 
gudstjenester, kirkemusikk og trosopplæring. 
Trosopplæringsreformen har sparket i gang et 
tverrfaglig arbeid som har vært viktig i menighetene, 
avslutter Eldbjørg.  Direktør for IKO, Marianne Uri 
Øverland, ledet ansettelsesprosessen.  – I Eldbjørg 
fant vi det vi søkte etter. Hun kan den norske 
kirke, hun har faglig tyngde og mye erfaring fra 
menighetene, sier hun. 

De første månedene faser hun ut sin gamle jobb 
i Ringsaker prosti, men fra 1. april jobber hun 100 % 
ved IKO.  Det kan bli et spennende samarbeid.

| NYANSATT
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Guds mor og Guds born
Det måtte vere eit kloster, men fleire 

på gardsplassen var tydeleg prega av si 
psykiske utviklingshemming. Slik såg det ut 
for oss som kom syklande forbi i Moseldalen. 
Informasjonstavla fortalde at dette var eit 
franciskanerkloster, som i over hundre år hadde 
vore heimen, ikkje berre til klosterbrørne, men 
også mange utviklingshemma.  

Ein av desse kom og ville vise oss noko. 
Han tok oss med til ei stor søyle, sentralt i 
klostergarden.  Ho var reist til minne om dei 
112 menneska med utviklingshemming, som 
nazistane i 1942 henta ut frå klosteret og myrda. 
Saman med namna deira var ei himmelropande 
bøn om Guds rettferd.  Vi vart stille der ved 
minnesøyla. 

Så tok verten vår oss med inn i klosterkyrkja. 
Etter tenning av dei mange lysa i det 
overveldande vakre Mariakapellet, var det tid for 
ny stille. På veg ut, spurde han om namna våre. 
Grunnen var at han kvar morgon var i kapellet og 
«tala med Guds mor.» No ville han ta oss med, når 
han gjorde dette.

Om dette ikkje gjekk heilt i hop i mitt lutherske 
hovud, så gjekk det rett til mitt lutherske hjarte. Vi 
skreiv namna våre i den velbrukte notisboka hans, 
takka og ønskte Guds signing, før vi sykla vidare. 
Med oss hadde vi ikkje berre ei sterk oppleving, 
men ny kveik i tenesta for rett og rom til liv og tru, 
også for dei Guds born som har fått med seg ei 
psykisk funksjonshemming på livsferda.

Roar Strømme
Styremedlem i IKO og spesialprest for inkluderande 
kyrkjeliv i Bjørgvin bispedømme

TIL ETTERTANKE | 

Velkommen 
Marta!

Tekst: Merete Bøe | Foto: Turid K. Vevatne

I midten av oktober fikk IKOstaben 
enda en ny kollega. Marta Bjørnøy Lalim 
er vikar for kommunikasjonsrådgiver Turid 
Kristensen Vevatne, som er i svangerskaps
permisjon.

Marta er 29 år og fra Drammen. Hun har 
tidligere jobbet i NRKs underholdnings
avdeling mens hun har tatt en master i 
verdibasert ledelse på Diakonhjemmet. 
Hun har også bachelorgrader i både 
statsvitenskap og kunst og kulturvitenskap.

Hjertesaker
Marta er opptatt av utdanning, dåp og 

trosopplæring for barn og unge. Dette kaller 
hun for sine hjertesaker.

 – Når du kobler sammen dette, er IKO 
det perfekte stedet å være, sier hun. I IKO 
får hun sjansen til å jobbe med det hun 
mener er viktig, og hun får være med i en 
organisasjon som jobber for utvikling, 
samarbeid og tverrfaglighet.

Tripp trapp
Allerede fra hun var ganske liten fikk 

Marta god kjennskap til IKO. Hun har vokst 
opp med Dåpsklubben Tripp trapp og bøker 
og produkter fra forlaget. Hun husker aller 
best julekrybbene som moren hennes 
brukte som adventskalender.

Hjertelig velkommen til IKO!

Foto: iStock photo
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glimt fra IKOs virksomhet
LITT AV ALT

Prismet 3, 2015 er i salg nå
Tittel: Inn i sin tid 

Innhold: 
• I skjæringspunktet mellom kirke og samfunn.  

Av Finn Wagle (Aktuelt) 
• Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i 

Den norske kirke.  Av Elisabeth Tveito Johnsen (Forskning)
• Barna og det gudstjenestefeirende fellesskapet.   

Av Ole Vinter (Refleksjon) 
• Er det mange måter å være norsk på? – En  

empirisk studie av arbeid med minoritets 
religioner i religiøst mangfoldige barnehager.   
Av Kari-Mette Walmann Hidle og Kari Krogstad 
(Forskning)

• Trenger vi flere lærebøker i religionsdidaktikk?  
Av Marie von der Lippe (Bokmelding)

• Dagens kroppsidealisering og kristen kroppsrealisme.  
Av Ove Olsen Sæle (Forskning)

Bestill Prismet 
(løssalg: kr 140,–) 
på ordre@iko.no 

Abonnement: 
Se www.iko.no/prismet

eller ring IKO på 
22 59 53 00

Bergen kristne bokhandel
8. oktober åpnet Bergen kristne bokhandel.  Butikken ligger i 
Øvre Korskirkeallmenningen 6 og skal gi bergenserne tilgang på 
mange gode bøker og IKOforlaget er stolte medeiere. Hilde Marie 
Angelskår spilte horn, Britt Helen Opstad holdt en kort tale og Rune 
Larsen klipte snora.  Det var folk fra store deler av kristenfolket i 
Bergen. Det var tydelig at alle setter stor pris på at det har kommet 
en kristen bokhandel i sentrum av Bergen. Stemningen var veldig 
god, folk smilte og handlet. Vi gleder oss til å følge bokhandelen 
fremover og ønsker alle involverte lykke til videre! 

Boklansering Laurentius
Onsdag 7. oktober ble boken Petra og Laurentius lansert på 
Diakonhjemmet. Direktør ved IKO, Marianne Uri Øverland og 
direktør ved Diakonhjemmet, Idar Magne Holme, var til stede. 
Det var også Diakonhjemmets to barnehager, Steinerud og 
Borgenveien. – Alle barna fikk hver sin bok og storkoste seg, 
forteller Uri Øverland. Boken er et samarbeid mellom IKO og 
Diakonhjemmet. Mer om boken kan du lese på iko.no  

Rune Larsen klippet snora. Foto:  
Fritjof Wilborn og Britt Helen Opstad
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Godt nytt år!
Vi nærmer oss et nytt kirkeår, og vi ønsker i 
den forbindelse å gratulere alle nyvalgte og 
gjenvalgte menighetsrådsmedlemmer med 
valget.

I årene som kommer skal mange større og 
mindre saker avgjøres i menighetsrådene. 
Tildeling av kirkeoffer er en sak som har stor 
betydning for oss. Frem til 1. november 2015 
hadde IKO mottatt rundt kr 650.000 kroner i 
offergaver fra norske menigheter. 
IKO mottar som kjent ingen offentlig støtte, 
men er avhengig av gaver og kirkeoffer for å 
klare å holde aktiviteten i gang. Den Norske 
kirke er, gjennom bispedømmerådene, med 
som eier av IKO – Kirkelig pedagogisk senter, og 
menighetens takkoffer er en måte kirken kan 
være med på å holde IKOhjulene i gang på. 

Når menighetsrådet 
har gått igjennom 
årets offerliste, kan 
medlemmene i rådet også delta i 
driften av IKO, ved å sende IKO FAST 30 til 
nummeret 2108. Da gir de 30 kroner i måneden 
til IKO. Dette er en liten sum, men hvis alle 
menighetsrådsmedlemmer bidrar vil det gi 
IKO tryggere rammer for videre utvikling av 
arbeidet for trosopplæring til barn og unge i 
hjem, kirke, skole og barnehage. 

 
Dag-Eirik Lannem 
administrasjonsleder

28. januar
IKO, Oslo
Fagdag om misjon
 

21. januar og 8. september
IKO, Oslo
Babysangkurs 
Grunnleggende opplæring i «babysang som trosopplæring» 
for ansatte og frivillige

5. februar
IKO, Oslo
Fagdag om konfirmasjon

3. mars
IKO, Oslo
Hvordan gjøre kirken 
mer synlig 
Kurs om kommunikasjon
og markedsføring
i menigheten 

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

Det 
skjer
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0131 Oslo

19 ferdige 
samlinger

Film, sang, lek, 

bibeltekster,

trospraksis, 
samtale

NYTT, HELHETLIG 
KONFIRMANTOPPLEGG  
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LÆRER VEILEDNING
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