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Jarle Waldemar er barneevangelist og 
bruker sin tid på å reise rundt i Norge. 
Han er kreativ som få, og bruker et 
utall virkemidler for å formidle Jesus 
til barna. 

Linda Askeland - linda@fom.no

Jarle deltar på familiemøter, barnehelger, 

et reiseprogram fra Israel, for barn. I tillegg 
produserer vi barnecd-er, barnebøker, led-
erbøker og barneledermagasin. Vi har også 
en egen barneklubb der barn får tilsendt cd 
og aktivitetshefte i posten, sier Jarle, nesten 
uten å trekke pusten, og fortsetter: - Vårt 
ønske er at barna skal bli bedre kjent med 
Jesus og kjenne gleden ved å ha med Jesus i 
hverdagen.  
 
Fra NRK1 til Jarle-TV
Jarle Waldemar har alltid vært interessert 
i menighetsarbeid. Som 13-åring ble han 
søndagsskolelærer, og siden har han vært 
engasjert som leder innenfor mange ulike 
virkegreiner. - Musikk, film og media har 
alltid engasjert meg. I 2001 ble jeg spurt om 
å bli med som medprogramleder i ”Pugg- 
andplay” på NRK1. Etter 60 direktesend-
inger fikk jeg mange erfaringer som jeg 
tok med meg da jeg seks år senere startet 
mitt eget tv-konsept; Jarle-TV – Kristent 
barne-tv på dv. Nå møter jeg årlig over 
10.000 barn gjennom mine opptredener og 
produkter, forteller han.  
 
Gud er ikke kjedelig 
Jarle ønsker å bruke de gaver og talenter 
som Gud har gitt ham til å inspirere andre. 
- Derfor heter vårt firma Waldemar inspira-
sjon. Mitt ønske er at barn skal bli bedre 
kjent med Jesus, at de skal få lyst til å gå i 
kirka og inspirert til å fortelle andre om 
Jesus. Jeg vil ikke at barna skal oppleve 
kristendommen som kjedelig eller fargeløs. 

barnelederkonferanser og utallige som-
merstevner. I tillegg til kreativ formidling fra 
scenen produserer han og konen Karina 
produkter som de ønsker skal være til 
inspirasjon for både barn og barneledere. 
- Vi lager blant annet Jarle-TV som er et 
kristent barne-tv på dvd. Her er det både 
trylling, musikkvideoer, andakter og dukke- 
teater. Vi er nå ute med Jarle-TV3 som er 

Barneevangelisten Jarle Waldemar
Skapte sitt eget Jarle-TV etter 60 direktesendinger på 
NRK1
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Barn i dagens samfunn trenger noen som 
virkelig bryr seg, som aldri svikter og som 
vil det beste for dem. Derfor ønsker jeg 
også å inspirere ledere til å lage et gnis-
trende barnearbeid slik at barna kan bli 
kjent med Jesus.  
 
Det lille jeg har kan bli noe stort  
Jarle forteller at det er mange ting som 
inspirerer. Ikke minst å se at andre blir in-
spirert av arbeidet og at barn preges av det 
de holder på med. - Det er alltid hyggelig 
med positive tilbakemeldinger. Jeg tenker 
ofte på historien om Jesus som mettet 5000. 

Gutten kom med det 
lille han hadde, det 
var ikke stort, det 
var ikke perfekt, men 
han gav det til Jesus. 

Så var det Jesus 
som velsignet 
det og gjorde 
det umulige 
mulig. Denne 
historien lener 
jeg meg til i 
mitt arbeid. 
Det er noe av 
grunnen til at 
jeg tør å satse 

så mye som jeg 
gjør.  

Barn er visuelle
- Variasjon er en 

nøkkel for å nå inn til og 
engasjere barna. Derfor 
bruker jeg både sang, 
musikk, trylling, drama, 
film, humor og dukke- 
teater når jeg formidler 
til dem. Mange barn er 
veldig visuelle og elsker å 
delta. Derfor prøver jeg å 
”male” bibelhistorier for 
og med barna. Jeg bruker 
ikke malepensel, men 
viser hva som står be-
skrevet i Bibelen ved å ta 
med barn opp på scenen 
og engasjere publikum inn 
i bibelfortellingene, fortel-
ler han. 

Jarle ønsker å nå barna på deres premisser, 
derfor er aktivitetsnivået høyt. - Både film 
og musikk har en egen evne til å fengsle. 
Barn blir lett engasjert og lever seg inn i det 
som skjer på skjermen. Desto viktigere er 
det å formidle et oppbyggelig konsept med 
gode verdier. Gjennom dvd og cd kan barna 
få med seg gode verdier uansett hvor de er. 
Ikke alle har et godt kristent nettverk der 
de bor. Mange synes også det er enklere å 
gi bort en cd eller dvd med kristent innhold 
istedenfor å invitere med seg familien til 
kirka eller menigheten, sier barneevange-
listen. 

- Hei, Jarle-TV!
- Barn er på mange måter et takknem-
lig, men også krevende publikum. De er 
ærlige og viser tydelig respons med hele 
kroppsspråket sitt. Heldigvis er det mange 
barn som elsker det vi holder på med. Barn 
er så naturlige. Når de har sett deg på tv-
skjermen ”kjenner” de deg. Det er flere 

Navn: Jarle Waldemar
Alder: 31
Sivil status: Gift med Karina, 3 barn
Aktuell: Jarle-TV3
www.jarlewaldemar.no 

Fo
to

: J
en

s 
H

au
ge

n

barn som kaster seg rundt halsen på meg 
eller roper ”Hei Jarle-TV!” når de ser meg. 
Andre blir forlegne og tør ikke å hilse. Det 
er veldig gøy å få tilbakemeldinger fra for- 
eldre som sier at barna heller velger å se på 
Jarle-TV enn barne-tv. Derfor er en viktig 
del av jobben min å være et solid forbilde. 
Jeg må peke på Jesus i alt jeg foretar meg, 
sier Jarle. 

De jobber kontinuerlig med å gjøre sine 
produkter stadig bedre slik at de kan nå så 
mange barn som mulig. - Ja, vi har mange 
drømmer vi har lyst til å gjennomføre. Sam-
tidig er det viktig å ta et steg om gangen. 
Nå når Jarle-TV3 er kommet ut, begynner 
vi å planlegge Jarle-TV4. Vi skal også fullføre 
noen barnebøker som vi holder på med. Vi 
kan ikke røpe alt, men er du interessert kan 
du følge med på www.blogg.barnesang.no 
eller www.jarlewaldemar.no, avslutter Jarle.  
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