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VISUELL PROFIL
JESUS TIL BARNA er SØNDAGSSKOLENs visjon.

Vi vil i SØNDAGSSKOLEN formidle livsbejaende, positive verdier. Gjennom å fortelle
bibelhistorier gir vi barna verdier for livet.
Denne profilhåndboken er retningslinjer og verktøy for å kunne følge visjonen optimalt.Vår profil er vårt ansikt utad. Derfor ønsker vi at SØNDAGSSKOLEN har ett
ansikt, og at det lett kan gjenkjennes. For at omgivelsene skal gjenkjenne oss og
SØNDAGSSKOLEN innarbeides som merkevare, er det viktig at vår profil, altså vår
visuelle helhet, benyttes konsekvent og i tråd med retningslinjene. Denne profilhåndboken skal være en mal på hvordan logo, visuelle elementer og fonter skal brukes for
å kunne gjennomføre en helhetlig profil.
- gudst jenest
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Copyright:
Logoer og annen design fra

SØNDAGSSKOLEN NORGE er

beskyttet av opphavsrett etter
gjeldende regler i Norges lover.
Logoer, design og bilder skal
kun brukes ved omtale av SØNDAGSSKOLEN NORGE og dens
produkter, eller av medlemmer.

KOLEN produserer kommer fra SØNDAGSSKOLEN. Derfor er det viktig at
SØNDAGSSKOLENs logo settes på alt som lages av materiell. Det gjelder uansett om

logoen er godt synlig eller mer diskret.
Visjonsformuleringer: Det visuelle er én side av SØNDAGSSKOLENs uttrykk, og det språklige er en
annen. Når vi bruker vår visjon Jesus til barna, ønsker vi å unngå å sette ordet «gi» foran visjonen. Istedetfor å si «gi Jesus til barna», kan man enten la visjonen Jesus til barna stå alene eller man kan bruke
uttrykk som «være med på å virkeliggjøre visjonen…» eller «arbeide for visjonen…».Vi har en viktig
oppgave i å legge til rette for at barna lærer å kjenne den Gud de har en relasjon til (fra dåpen ifølge
luthers lære) som den treenige Gud. Men det er vesentlig å anerkjenne den tro og gudsrelasjonen
som barnet allerede har, og som er mer relasjonell enn fornuftsbasert.Ved å si «gi Jesus til barna» underbygger vi i for stor grad en tradisjonell formidlingsbasert pedagogikk der den voksne er avsender
og barna mottakende objekter (tomme kar).
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Nyttig informasjon om
SØNDAGSSKOLENs
bakgrunn og planer finner
du på sondagsskolen.no
under «Om oss».

LOGO
Logoene kan benyttes i sorthvit, ensfarget
eller «negativ» ettersom
publikasjonen/designet
kan kreve det.

LOGO 1
Hovedlogo

Ved bruk av sorthvit må
sorthvit-filer brukes. Å
skrive ut fargefiler i sorthvit
vil ofte gi filene feil valører.

Luft og størrelser:
Alle logoer må ha et
minimum av luft rundt
seg, enten definert som
bredden av fiskehalen
eller 5mm.
Anbefalt minimum av
rund logo er 15mm,
absolutt minimum er
10mm. (P.g.a. lesbarhet.)

Fiskens halefinne er formet som et hjerte.
Hjertet er et symbol for kjærlighet.

gen av logoen for SØNDAGSSKOLEN NORGE
kan leses på nettsiden under «Om oss».

Fiskens øye kan også symbolisere Guds øye.
Hvis man ser fisken fra «snuten» og opp, ser
man overkroppen til et menneske. Øyet til
fisken er da menneskets hode, og mennesket
holder i eller strekker seg mot halefinnen og
hjertet.

ICHTHYS: Fisken er et gammelt kristent
symbol, som kristne brukte til å fortelle
hverandre i hemmelighet at de tilhørte Kristus. Det greske ordet for fisk er «ichthys».
Bokstavene i «ichthys» er satt sammen av
forbokstavene i den oldkirkelige bekjennelsen
«Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelser».

Formen på logoen er dynamisk. Det underbygger at fisken er i bevegelse. Streken er
barnlig og uten mange detaljer, tilnærmet et
barns tegning.

Fisken har også en lang tradisjon i
SØNDAGSSKOLEN NORGEs historie:
«Åh, jeg husker da jeg fikk sånne fisker i
søndagsskolekortet mitt …».

Logoen formidler SØNDAGSSKOLENs verdisyn
og grunnlag. Den er fylt av glede og liv og har
friske farger. Nærmere utdyping av betydnin-

Vi opererer med tre utgaver av logoen, men
denne runde er hovedlogo, og skal hovedsakelig benyttes, så sant det passer inn.
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Ved bruk av ensfarget logo,
bør orange eller gul velges
så langt det går. Dette er
de viktigste fargene for
gjenkjenning for
SØNDAGSSKOLEN. Men
alle profilfarger er tillatt.

SØNDAGSSKOLENs navn:

Navn på SØNDAGSSKOLEN
NORGE skrives med store
bokstaver. For å få dette til
å flyte med resten av tekst
bør størrelsen på navnene
settes i en til to størrelser
mindre enn resten.
Visjonen Jesus til barna
skrives gjerne i kursiv.

LOGOVARIASJONER
Sorthvitt: Ved bruk av
sorthvit må sorthvit-filer
brukes. Å skrive ut fargefiler i sorthvit vil ofte
gi filene feil valører.

SØNDAGS S KOL EN

LOGO 2

LOGO KRETS (eksempel)

NYNORSK:
LOGO 1, 2 OG 3

Med og uten visjon:
Logo 1 og 3 brukes i hovedsak fra hovedkontoret.
Logo 2 er tilpasset kretsbruk. Kretsene kan velge
fritt i bruk av kretslogo eller visjonslogo. Ved bruk av
kretslogo kan det vurderes
om visjon kan settes i tillegg, skrevet et annet sted.

Jesu s t i l b ar na

J esu s til b a rn a

LOGO 3

SAMISK: LOGO I SØRSAMISK, NORDSAMISK OG LULESAMISK
ÅB

IEJVVESK

SÅD

(nordsamisk)

4

LÅ

(sørsamisk)

Å
VL

es

J

ønsker dessuten å
anerkjenne den språklige rikdommen vi har i
Norge. Gjennom dette
kan vi også tydeliggjøre
at i mangfoldet samles vi
alle om en ting:
Jesus til barna.
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Samisk: Det er laget
versjoner av logoen også
på samisk, for at flest
mulig i hele landet skal
kunne få et nært forhold
til fisken og ønske å
bruke den aktivt.

máná

(lulesamisk)

Logo 3 kan også i spesielle
tilfeller brukes helt uten
blå tekstlinje. For eksempel
gjelder det når en annen
ordlyd enn visjonen skal
vektlegges, som «verdier for
livet» eller annet aktuelt fra
SØNDAGSSKOLENs kommunikasjonsavdeling.
Utover dette er det forbudt
å gjøre om på logoene.
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LÆRINGSVERKTØYET SPRELL LEVENDE:
Samarbeid med SALT i
Sverige:
SALT er SØNDAGSSKOLENs partner i
læringsverktøyet Sprell
Levende. Innholdet
blir utviklet i fellesskap
og oversatt i etterkant.
SALT har valgt å kalle
opplegget «SKATTEN –
på äventyr med Gud».

Aldersdeling
Gulliver-gruppe
Tårnagent-gruppe

Gullivergjengen og
Aldersdeling
Gulliver-gruppe
Tårnagentklubben:

Tårnagent-gruppe

Samlingsdeler

BARNEBLADET BARNAS:
Barnebladet

NETTSIDER FOR BARN:
nettSPRELL.no og
tarnagentene.no

ES

L
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FEL

FEL

nett SPRELL

Samlingsdeler

SLUSH OG GUDSTJENESTER:

SKAPET

SKAPET

SPRELL LEVENDE UNGE
SØNDAGSSKOLEHJELPERE

INTERNE LOGOER:

KONFERANSE

SØNDAGSSKOLEN NORGE

RI

D

NGEN

NGEN

Dato: 23. -24. mars
Sted: En kirke
Göteborg ex

KONFERANSE

OPP

Alle SØNDAGSSKOLENs underlogoer er bygget på fonten Softie og profilfarger. Så langt
det er mulig bør alltid SØNDAGSSKOLENs hovedlogo være med i tillegg til disse underlogoene. Da blir det ingen tvil om
hvem
som står bak de enkelte prosjekter og arrange– en smak
av
himmel
DR
DR
AGET
AGET
ment.
OPP

KONFERENS

LINGEN

Bønnenettet

UN
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– på äventyr med Gud

sommer

SPRELL

UN

Tårnagent-konseptet,
derfor har vi laget et alAldersdeling
ternativt ikon
til aldersdelingen og Gulliver-gruppe
deres eldste
Tårnagent-gruppe
barn, Äventyrerna:
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SALT benytter ikke

LINGEN

FOR

FOR

EL

– på äventyr med Gud

Dato: 23. -24. mars
Sted: Oslo Misjonskirke
Abildsø

NELSEN
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VEL

VEL

Samlingsdeler

NELSEN

Merknad angående Sprell
Levende-logo:
Hovedlogoen til læringsverktøyet Sprell Levende går
fra orange til rød i fargen.
Men der logoen brukes
sammen med et «undertema» som
«KONFERANSE», så byttes
den røde med gul. Vær obs
på å bruke rett logo i rett
sammenheng. Dette er for
å visuelt skille hovedvirksomheten søndagsskole fra
undervirksomheter i Sprell
Levende-regi.
Merknad angående
Barnas-logo:
Blad-toppen sier lite i seg
selv at dette er et blad.
Derfor er det en fordel
om logo (blad-topp) med
overtekst «Barnebladet»
benyttes dersom det ikke
er bilder av selve bladene
i sammenhengen. Ordet
«Søndagsblad» som er en
del av det formelle navnet,
skal ikke benyttes.

FARGEPALETT
HOVEDFARGER
Naturfargen grønn:
Noen savner grønt i
SØNDAGSSKOLENs
fargepalett. Husk på
at alle farger er tillatt i
illustrasjoner/tegninger
og i foto! Dette kan
gjerne dominere det du
ønsker å trykke/designe.

TILLEGGSFARGER
Oransje og gul er

Pantone 1665 C
CMYK 0 69 100 0
RGB 243 113 33
HEX f37121

Pantone 7504 C
CMYK 0 15 25 35
RGB 178 156 136
HEX b29c88

Pantone 130 C
CMYK 0 35 100 0
RGB 252 175 23
HEX fcaf17

Pantone 485 C
CMYK 4 100 100 6
RGB 215 28 35
HEX d71c23

SØNDAGSSKOLENs

hovedfarger, særlig oransje.
Ensfarget logo bør for eksempel helst stå i oransje.
Blåtonene blir mest brukt
i forbindelse med våre
butikker himlabra.no og
sondagsskolebutikken.no
Beige blir mye brukt
som nøytral bakgrunn for
eksempel på nettsiden,
Planleggeren og på bakgrunner til standsmateriell.
Den tiltrekker seg liten
oppmerksomhet, men er
allikevel varm.

Pantone 3005 C
CMYK 100 31 0 6
RGB 0 128 195
HEX 0080c3
Pantone 2995 C
CMYK 100 9 0 0
RGB 0 162 229
HEX 00a2e5

Orange og gul
Farger som symboliserer lys og sol, Guds
lys, nestekjærlighet, sosial energi, varme,
engasjement og nysgjerrighet. Gul representerer ofte varme og oppmerksomhet,
mens oransje står for vitalitet og kreativitet.

Blå lys og mørk
Disse er en kontrast til den oransje fargen.
Det blå symboliserer håp, vann, klarhet,
det evige og uendelige, natur. Blått er rolig
og kjølig, og den kan representere lojalitet,
intelligens og tålmodighet.
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Tillatelse/lisens:
De fleste fonter/skrifttyper må
kjøpes til hver maskin som
bruker dem. Fontene som
følger med datamaskinen er til

Tilleggsskrift:
SØNDAGSSKOLEN

bruker mye tegneserier
for å fortelle bibelhistorier og aktualitetshistorier. Som tekst i snakkebobler og lignenede
bruker SØNDAGSSKOLEN skrifttypen Rehr.
Denne er gratis og kan
lastes ned fra:
www.johancb.se

ABC DE FG H IJ K
LM N O P QRSTU
VWXYZÆØÅ
012 3 45 678 9
!" # % & ' ( ) * + , ./;=?
Merk: denne fonten
har noen svakheter, den
mangler ligaturer og
noen tegn. Ligaturer
reddes her ved å skrive i
versaler (store bokastaver). Pass på at du ikke
mister verdifull informasjon ved bruk av denne.

fri bruk, endel maskiner har
Gill sans og Adobe Garamond.
SØNDAGSSKOLEN har ikke
tillatelse til å legge ut profilfontene til nedlasting eller dele de

fritt ut, men det er kjøpt lisenser
til alle ansatte. Fontene er ikke
spesielt dyre å laste ned fra utssalgssteder på nettet. Eksempel:
myfonts.com

TYPOGRAFI

Softie
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXY
ZÆØÅ
0123456789
!"#%&'()*+,./;=?

Gill Sans
a b c d e f g h i j k lmnopqrs
tu v w x y zæ ø å
A B C D E F G HJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789
! " # % & ' ()*+ , -./; = ?

Adobe Garamond

Softie brukes i overskrifter og underlogoer som i BARNAS, brosjyrer, profilering og publikasjoner. Denne fonten
egner seg ikke i mengdetekst. Softie har
ingen erstatningsfont.

har «føtter». Den egner seg derfor best
der det ikke er store mengder tekst.
Om man av tekniske eller økonomiske
grunner ikke kan produsere dokumentene
med Gill sans, erstattes den helst av Lato.

tiv når man ønsker en kontrast til Gill
sans. Den gir et mykere og vennligere
inntrykk. I tilfelle man av tekniske eller
økonomiske grunner ikke kan produsere
dokumentene med Adobe Garamond Pro,
erstattes den helst av Georgia.

Gill sans er den du leser nå. Den brukes i overskrifter, info- og opplysningstekster av ulike slag. Den fremstår tydelig selv i små størrelser. Dette er en
grotesk font, hvilket betyr at den ikke

Adobe Garamond Pro er en serifskrift. Denne skal først og fremst
brukes til brødtekst. Den fungerer godt
til store tekstmengder.
Adobe Garamond er også et alterna-
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abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHJKLM
NOPQRSTUVWX
YZÆØÅ
0123456789
!"#%&'()*+,-./;=?

For alle tre gjelder at de anvendes i
forhold til kommunikasjonmessige og
typografiske kriterier. Fontene kan
brukes i alle tilgjengelige snitt.

DEKORELEMENTER
LOGOFISKENS DELER:

Bilder:

Gulliver:

SØNDAGSSKOLEN tar

jevnlig nye foto til diverse
behov. Noen legges tilgjengelig på nettsiden, endel
fler på intranett for ansatte,
ellers må hovedkontoret
kontaktes.

GULLIVER OG PARADISBUKTA:

Fisken Gulliver er
en levendegjøring av
logofisken vår. Se for
eksempel hjerteformen
på halefinnen.
Gulliver har hovedsete
i Barnas, men vil også
bli brukt overalt ellers
i SØNDAGSSKOLENs
produksjoner. Derfor
har vi fått Asbjørn Tønnesen til å tegne et sett
egne portretter av karakterene i serien. Noen av
dem har også forskjellige
sinnstemninger.
Gulliver-drakt finnes på
hovedkontoret og hos
noen få kretser.

MØNSTRE OG ANNET:

Generelt:
Bilderammer og bokser bør
ha svakt avrundede hjørner
for å myke opp og barnliggjøre designet.

SPRELL LEVENDE (lite utvalg elementer):

Dekorelementer vil variere noe med tiden og SØNDAGSSKOLENs gjeldende prosjekter.
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TRYKKSAKER
KONVOLUTT 220X110

BREVARK

Maler til brevark finnes
på intranett eller ved
forespørsel.
Utfylling i Acrobat
(pdf ):
Det er laget en brevmal
i pdf, Acrobat, hvor den
enkelte kan fylle inn all
tekst i avsatte felter. Det
er viktig å ha Softie og
Gill sans installert på datamaskinen for at denne
skal fungere riktig.

7 cm

Berta Blom
Huskerrugata 34
7098 trondheim

SØN DAGSSKOLE N N ORGE , B o ks 6552, E tters ta d, 0606 OS L O

Bygge et brevark:
Hvis du setter opp et
brevark selv, kan du
følge anvisningene til
plassering gitt her. Øverste gule stripe finnes på
intranett eller ved forespørsel. Ellers plasseres
logo og kontaktinformasjon nederst til høyre på
arket. Brukes følgeark,
bør stripen settes på alle
ark, men logo/info kun
på siste ark.

2.12.2013

Lorem ipsum dolor sit amet, iaculis inceptos. Sem tempus morbi, sollicitudin felis
dui turpis non tellus, rhoncus cupidatat orci libero purus libero, magna leo sapien
in vehicula eu nunc, quisque gravida lacus fermentum arcu ac. Dictum vel fringilla
suspendisse maecenas porta sit, tellus platea pellentesque et massa incidunt. Felis ornare mus, suscipit nam neque mi est tempus, nam tortor nullam, eu ante ullamcorper
donec aenean suscipit. Nullam interdum nam ridiculus at porta curabitur.

1,5 cm

Jesus til barna

Consequat aliquet non, potenti condimentum nunc praesent, dui wisi lectus duis.
Magna at ut sed, vivamus sit. Ante turpis, a ligula, amet lacinia suspendisse eget,
consequat sed fugit fringilla morbi leo. Erat auctor vehicula sed erat, dolor qui. Lectus
ut vel volutpat pretium sed vehicula. Vel sit, diam sit in odio fusce, justo nunc libero
praesent augue, aliquam magna, sed fermentum nulla dictum velit sit nulla. Per et.
Wisi lacus felis eget, sociis nam, non elit pellentesque at eget, luctus sed amet sit eu
ipsum eros, a velit perferendis montes venenatis aliquam. Aute accumsan sit ligula in,
a proin elementum justo dui ante.
A consequat diam porttitor ligula fermentum proin. Proin class, amet non urna et
velit eu tellus, per blandit natoque faucibus viverra erat nullam, sed libero, augue tristique sit viverra ut sit duis. Ultrices ac varius vestibulum. Ultrices amet id eu, donec
malesuada id in auctor, vitae dolor magna ipsum augue consectetuer. Bibendum ac
nec, sed scelerisque duis felis tempus, lorem pellentesque venenatis ante pharetra, lectus a. Quis sodales massa et felis quis arcu, blandit ut metus dignissim. Curabitur non
sed risus, mi urna et accumsan penatibus ultricies, luctus lacus lacus, magna montes
massa mattis, sollicitudin fringilla laoreet in ipsum lacus.

5,5 cm

Maecenas facilisis ac erat, integer congue ornare lorem aptent, tincidunt urna platea
neque, libero metus neque vestibulum, wisi quis. Eros sed suspendisse libero id hendrerit. Vitae mauris urna lectus praesent suspendisse ut, dui volutpat luctus vitae maecenas donec, orci at mauris nostra nunc in semper, sapien urna id. Eu nulla adipiscing
imperdiet dui, egestas leo amet felis, nunc sapien cubilia vulputate non orci congue.
Metus sit, pede lorem elementum semper torquent velit qui, augue vitae ut lobortis
faucibus urna nulla. Volutpat sed laoreet neque in wisi. Phasellus nulla tellus integer
ac quis dis. Nulla sit lobortis malesuada, nec feugiat. Vestibulum in sed, metus suspendisse adipiscing id ut, lobortis amet turpis suscipit tellus ipsum. Imperdiet magna
tellus quam mi et, nullam wisi vestibulum pellentesque donec neque odio, illo feugiat
egestas felis vel consectetuer, sed elementum nunc aliquam. Commodo ipsum. Nec in
dui at amet. Et metus, ipsum dictum, condimentum amet nonummy ut iaculis nisl
quis, lacus purus donec lobortis. Blandit eget ut, adipiscing tincidunt pharetra diam
quam enim amet, vehicula varius tellus exercitation elit eget, arcu sed sed nunc et. Et
vitae, cursus in metus.

J e s us t i l bar na
SØNDAGSSKOLEN NORGE
Boks 6552 Etterstad,
0606 OSLO
Kontor Hedmarksgt. 15,
Org.nr 964 437 963
tlf 22 08 71 00
fax 22 08 71 01
post@sondagsskolen.no
www.sondagsskolen.no
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• En måte å skrive brev på, er å putte
trykkede brevark i printeren og passe
på å ha riktige marger (se tegningen) i
skriveprogrammet som brukes.
• En annen måte er å benytte malen
med utfylling i pdf og åpne det i Acrobat.
• En tredje måte er å benytte malen
«brevark», som er en Word-fil, og skrive
rett inn i brevet. Her er det også mulig å
skrive inn egen kontaktinformasjon.

Søndagsskolekretsene
finner egne logoer og
trykkefiler for konvolutter
på intranettet. Kretsene
må selv passe på at rett
kontaktinfo kommer på
deres trykksaker.

