
Kurs i Lekende småbarnssang. 

Sted: Frøyland og Orstad kirke (Klepp - 10 min fra Sandnes, 30 min fra Stavanger) 

19. januar 2018 kl. 0930-1530 

Pris: 1550. (1000 kr for kursdeltakere som er ansatt eller frivillig i menigheter i Stavanger 
bispedømme) 

Arr.: IKO-kirkelig pedagogisk senter i samarbeid med Stavanger bispedømme 

I småbarnssang går sang og lek hånd i hånd. Hvordan drive småbarnssang på en kreativ og 
tilrettelagt måte? Dette kurset vil gi deg tips og ideer til sanger og leker for de minste 
barna. Kurset vil også berøre hvordan tekstene som brukes i trosformidling til barn kan 
være med og prege deres gudsbilde. Et praktisk kurs med vekt på erfaringsdeling og 
refleksjon. 

Program  

0900 Registrering, kaffe og te 

0930-0940 Velkommen og presentasjon  

0940-1010 Småbarnssangens plass i menigheten v/Gunn Heidi Dybdahl og Cecilie Bakkene 
Pedersen 

1010-1020 Pause 

1020-1100 Lekende småbarnssang i praksis, v/ Hilde Svela og Irene Ulnes  

1100-1115 Pause 

1115-1200 Lekende småbarnssang i praksis forts. v/ Hilde Svela og Irene Ulnes 

1200-1245 Lunsj 

1245-1315 Barnet, tekstene og gudsbilde v/Eldbjørg Leinebø Ekre 

1325-1410 Lekende småbarnssang i praksis forts. v/Hilde Svela og Irene Ulnes 

1410-1430 Pause med frukt/sjokolade 

1430-1500 Lekende småbarnssang i praksis forts. v/ Hilde Svela og Irene Ulnes 

1510-1530 Oppsummering og veien videre  

1530 Slutt 

 

Kursholdere   

Hilde Svela er freelancesanger, låtskriver, lærer og kursholder. Hun har gitt ut tre soloalbum 
og bidratt på flere av IKOs utgivelser og kurs. Hilde har musikk hovedfag fra UIO, og bred 
erfaring med sang og musikk for alle aldrer.  



 
Irene Ulnes er forteller. Utdannet lærer fra NLA lærerhøgskolen, har i tillegg studert drama, 
spes. ped. og fortellerkunst. Irene driver fortelleretaten med fortellerkurs, underholdning, 
forestillinger m.m. Hun arbeider også med flerspråklige elever i ungdomsskolen. 

Eldbjørg Leinebø Ekre er rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO-Kirkelig pedagogisk senter. 
Utdannet lærer og kateket. Master i kirkelig undervisning med masteroppgave i babysang, 
barneteologi og menighetsutvikling. 

Gunn Heidi Dybdahl er rådgiver for undervisning i Stavanger bispedømme. Utdanning og 
praksis som kateket. Forfatter av «Skattejakten» - et bibelopplegg for barn 9-13 år. 

Cecilie Bakkene Pedersen er rådgiver for trosopplæring i Stavanger bispedømme. Teolog og 
praksis som prest. 

 
Arrangør er IKO-Kirkelig pedagogisk senter i samarbeid med Stavanger bispedømme 

Pris: 1550  

Kursdeltakere som er ansatt eller frivillig i Stavanger bispedømme får kurset for kr. 1000. 
(Stavanger bispedømmekontor dekker deler av kursavgiften (kr. 550). 

 

 

Reise til Frøyland og Orstad kyrkje  

Orstadbakken 33, 4355 KVERNALAND  
 

Dersom du kommer med fly til Sola:  
 Jaerlines flybuss til Bryne.  Fra Sola kvart over hele time. 30 min til Bryne.  Tog fra Bryne ( 

xx.58 – xx.04 )  til Øksnavadporten stasjon.  Ca 15 min spasertur ( se rødt markert på kart ) fra 

togstasjonen til kyrkja.  

 Taxi fra Sola tar ca 25 min  

 

Dersom du kommer med kollektivtrafikk  via Stavanger :  
 Tog fra Stavanger til Øksnavadporten ( xx.24-xx.48 og xx.54-xx.18 ). Ca 15 min spasertur  fra 

togstasjonen til kyrkja. 

 

Dersom du kjører :  
Gateadressen er Orstadbakken 33, kjørevei er blått markert på kartet  

 



 
 

 


