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Øya Tåkemantel er bosatt av ekorn, otre, pinnsvin og 
muldvarper. 
En ganske spesiell natt under en himmel med 
dansende stjerner blir et lite ekorn skyllet i land. 
Hvem er han, dette mystiske ekornbarnet?
Etter hvert blir øya Tåkemantel fylt av intriger og 
kamp mellom det gode og det onde. Kongen og 
dronningen er i ferd med å miste sin makt. Som 
pasje ved hoffet, får Urchin en sentral rolle i å 
kjempe mot tyranniet og redde øya, en rolle som er 
forutsagt i gamle profetier…
En fascinerende, lyrisk og visuell fortelling, med 
et fargerikt, mytisk og morsomt språk. En vakker 
og spennende leseopplevelse. Dette er den første 
boken i Tåkemantel-krøniken.
Bok 2 er i medlemspakken 10-12 år. Se det.
Til norsk ved Eyvind Skeie  •  328 s. innbundet  •  Bokmål  
Avenir Forlag  •  8-12 år 
Klubbpris kr 210

Ganske nylig ble jeg utfordret på å sette ord på 
kriteriene for produktutvalget i Dåpsklubben 
TRIPP TRAPP. Med dette nært i minne deler jeg 
det med dere som er givere og foreldre:

Det viktigste for oss med klubben er å finne 
fram til produkter som gir barn og foreldre 
et positivt møte med den kristne tro. Ved 
å tenke bredde og variasjon i produktenes 
sjanger, form og stil tror vi det er mulig. Vi vil 
både bringe tradisjonsstoffet videre, men også 
ønske å overraske og bringe inn det som er 
mer nyskapende og kanskje overraskende. 
Uansett vil vi tilstrebe god kvalitet i alle ledd. 
Produktene skal utfordre alle sanser, og de skal 
kommunisere godt med både nye og erfarne 
medlemmer. Det er viktig for oss å vise respekt 
for ulike lesere bl.a. gjennom språk og visuelle 
uttrykk.

Vi vil gi bibelkunnskap og vi vil gi gode innspill 
til verdier og holdninger hos barna. Vi ønsker 
også at barna skal få kunnskap om kirken 
og det som skjer der. Den kristne trospraksis 
uttrykt som kirkegang, bønn, sang og 
bibellesning vil vi invitere barna inn i. Vi vet at 
barns nære voksenrelasjoner er svært viktige 
for barns sosiale og mentale utvikling.  Vi ser 
derfor for oss at produktene kan åpne for gode 
lesestunder og samtaler i hjemmet. Det gir en 
god trosopplæring også.

Vinterpakken ligger klar. Vi gleder oss over 
godt samarbeid med forlagene Avenir 
(Luther), Frelsesarmeen og Gyldendal denne 
gangen.

God lesning! 

Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

www.tripptrapp-klubben.no

Urchin av de 
dansende stjerner

Flott som gave til konfirmanter eller 
50-årskonfirmanter. Spennende for 
både nye og erfarne bibellesere!
Forfatteren har gjenfortalt hele Bibelen, 
med vekt på å beholde dens egenart, 
motsetninger og frodighet. Universet som 
spennes opp er både menneskelig og 
guddommelig, fylt av humor, glede, sorg og 
smerte.
Gjennom de 178 fortellingene finner du 
alle de kjente fortellingene, men også noen 
du kanskje ikke har hørt før. Fortellingene 
illustreres med kjente verk fra kunsthistorien. 
Boken egner seg godt til å bli lest fra perm 
til perm - som en skjønnlitterær bok.  Når 
boken leses slik vil selv en erfaren bibel-leser 
kunne oppdage boken pånytt. 
Forfatter:  Kristin Gunleiksrud  •  Bokmål
300 s. heftet  •  Fra 14 år  •  Klubbpris kr 248

Bibelfortellinger

Let og finn påsken 
En aktivitetsbok til påskeuken. Her er enkle 
tekster om påsken. Vi følger Jesus gjennom 
den siste uken hans - fra han rir inn i 
Jerusalem på palmesøndag, påskemåltidet 
med disiplene på skjærtorsdag, langfredag 
med svik, arrestasjon og korsfestelse og 
oppstandelsen tilslutt. Her er klistremerker 
og tegninger som skal fullføres.
Til norsk ved Ingrid Fjeld  •  16 s. heftet
4-8 år  •  Klubbpris kr 58

Boken var i 
medlemspakke 
10-12 år høsten 

2011

Heftet er også 
i medlems-
pakke 4-6

Kjære giver!
Ekstraprodukter bestilles på 

www.tripptrapp-klubben.no 
eller på servicekupongen

Fakta om 
TRIPP TRAPP-klubben
• Et tilbud for barn fra 0 til 12 år.
• Tilbud om 3 pakker i året. 
  (Pakkene kommer i forkant av 
  påske, sommer og jul.)
• Ingen krav om minstekjøp, 
  men medlemskapet må vare i  
  minst 12  måneder.
• Foreldre eller andre kan gi et 
  medlemskap til barnet.
• Medlemspakkene kan sendes 
  hjem til barnet eller til giver.
• Pris per pakke er ca 260,- + 
  ekspedisjonsgebyr og porto 
  på totalt 49,-.
• Det er 14 dagers angrefrist. 
  Returporto må dekkes av 
  giveren.

Hvem står bak: TRIPP TRAPP-klubben eies av IKO-Forlaget. 
Bak IKO står Den norske kirke, flere kristne organisasjoner, samt 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Slik fungerer det
• Giver får tilsendt Giverinfo 3 
  ganger per år med
  presentasjon av neste pakke.
• Medlemspakkene kan 
  avbestilles innen en oppgitt 
  frist.
• Giver mottar regningen for 
  hver pakke.
• I Giverinfo tilbys også 
  ekstraprodukter. Disse sendes 
  i egen pakke. Porto kommer 
  i tillegg, og følger gjeldende 
  portotakster.
• Giver får 10 % rabatt ved 
  kjøp av IKO-Forlagets øvrige 
  produkter.



En ekstra hilsen fra lageret denne gangen. 
Den skulle passe godt for gruppens aller yngste. 
CE-godkjent   

Tøyrangle

Hør og kjenn! 
Hvem er dette?

Den fyrste song En tøybok med bilder og lyd. Her 
utfordres barnas sanser. Med hendene 
kjenner vi på ulike stoffer – ett er 
mykt og glatt som katten, ett annet 
er som sauen og ett tredje som den 
gule kyllingen. Noen av stoffene gir 
lyd når vi klemmer på dem. Ett ringer 
som hundens bjelle, ett annet knitrer 
som mus i høyet. I boken finner vi 
salmeteksten «Alt er skapt av deg, å 
Gud» fra Norsk Salmebok nr. 28.
CE-godkjent  •  Bokmål

Denne CD-en er en av IKO-Forlagets klassikere 
gjennom mange år. Her finnes mange av de enkle 
barnesangene, som både foreldre og besteforeldre 
vil kjenne igjen.  Gode musikere og erfarne artister 
har gitt CD-en slitestyrke. Maj-Britt Andersen og Ole 
Børud er blant sangerne.
Musikere: Kjetil Bjerkestrand, Frode Alnæs 
og Bjørn Jenssen  •  27 sanger

• Tøybok: Hør og kjenn
• CD: Den fyrste song
•Tøyrangle: GRATIS

MEDLEMSPRIS 
FOR PAKKEN 

KR 262

medlemspakke
for medlemmer født 2008 + 2009 2-30-1

GRATIS

Vinterpakken for medlemmer 

født 2011 og 2012

Produktet 
var i høstpakken 

2009 for 
gruppen 0-1 

CD-en var i 
sommerpakken 

2006 for 
gruppen 0-2 



En bokskatt om nestekjærlighet, glede, 
livsmot og undring med tekster fra Henrik 
Wergeland til Lillebjørn Nilsen. Les om jul 
og påske, barnedåp, allehelgen og jordens 
skapelse. Herlige tekster til høytlesning, vakre 
godnattsanger, dikt og salmer som er fine å 
synge sammen med barn.
Boken hører med i Gyldendals serie for barn.

280 s. innbundet
Hovedillustratør: Anne Kristin Hagesæther
Forord av Tor Åge Bringsværd
Gyldendal Barn og Ungdom 2009

Den store barneboken
Barnas bok om tro, håp og kjærlighet

MEDLEMSPRIS 
FOR PAKKEN 

KR 284

medlemspakke
for medlemmer født 2008 + 2009 2-32-3 • Bok: Den store barneboken

Vinterpakken for medlemmer 

født 2009 og 2010



Sverre gleder seg, for i kveld skal Iselin 
være barnevakt. Iselin er stor. Hun er 14 år 
og konfirmant.
Sverre vet ikke helt hva en konfirmant er, 
men når han spør Iselin får han svar. De 
gjør en avtale i løpet av kvelden; Sverre 
skal få være med henne en dag de skal ha 
en annerledes konfirmanttime.
I denne boken følger vi Sverre gjennom 
tekst og bilder, slik han opplever 
forberedelsene til konfirmasjonen og selve 
konfirmasjonsdagen, både i kirken og på 
festen etterpå.
Det finnes flere bøker om Sverre. 
Se www.iko-forlaget.no 
Forfatter: Anne Grete Listrøm
Illustratør: Malgorzata Piotrowska 
48 s. innbundet   •  Bokmål og nynorsk

Sverre i 
konfirmasjon 

En fortelling for hele familien om Katrine. Katrine 
er litt annerledes og har sitt å streve med.
Hun kan klappe i hendene, men så stille at nesten 
ingen hører det. Hun kan gå litt også, men det er 
hvis hun har på seg sine helt spesielle støvler. En 
ting er hun veldig god på, er å lytte. Særlig når 

Let og finn påsken
Et aktivitetshefte til påskeuken. Her er enkle 
tekster om påsken. Vi følger Jesus gjennom 
den siste uken hans – fra han rir inn i 
Jerusalem på palmesøndag, påskemåltidet 
med disiplene på skjærtorsdag, langfredag 
med svik, arrestasjon og korsfestelse og 
oppstandelse tilslutt. Her er klistremerker 
og tegninger som skal fullføre boken.
Til norsk ved Ingrid Fjeld  •  Bokmål 
16 s. heftet

bestemor leser for henne. 
Fortellingen bygger på en sann historie 
om en jente med funksjonshemninger.
Til norsk ved Anne-Brit L. Johansen
Illustratør: Karin Littlewood  
26 s. innbundet  •  Bokmål

Katrines historie

• Hefte: Let og finn. Påske
• Bok: Katrines historie
• Bok: Sverre i konfirmasjon

MEDLEMSPRIS 
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Jesus	 	 	 	 	 	 	
Fortellingen om Jesu liv i ord og bilder. Boken starter med bebudelsen og Jesu fødsel. Vi 
hører om hva Jesus opplevde sammen med disiplene og vi hører om påsken med Jesu 
død, oppstandelse, himmelfart og pinse. Boken har et stort format, og gir god plass til 
vakre og innholdsrike bilder, innrammet av gull.
Til norsk ved Kristin  Gunleiksrud
Forfatter og Illustratør: Brian Wildsmith
40 s. innbundet
Bokmål

Nistepakka 
Sangfortellinger fra Bibelen 	 	 	

En CD full av bibelfortellinger uttrykt ved rim, rytme og musikk. Vi hører om Adam og Eva, 
Kain og Abel, Noas Ark, Babels tårn, Abraham og Sara, Esau og Jakob, Josef, Budene, David 
og Goliat, Jeremia, Jesus og barna, Jesus som 12 år i templet, Sauen som ble borte, Sønnen 
som kom hjem, Den barmhjertige samaritan, Den lamme mannen, Bergprekenen, Fem brød 
og to fisker, Fiskefangsten, Lasarus og Oppstandelsen.
En glad og artig CD med trøkk og variasjon i toner og rytme.
Idé og konsept: Ingebjørg Lyster og Eva Hatlem Adolfsen
Produsenter: Ruben Dalen og Thor-Erik Fjellvang
Teknisk ansvarlig: Morgan Evja  •  Frelsesarmeen

• Bok: Jesus
• CD: Nistepakka

MEDLEMSPRIS 
FOR PAKKEN 
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født 2003, 2004 og 2005



Vi har en profeti på øya vår, sa Lord Tritt. En profeti 
så gammel at ingen lenger vet når den ble fremsagt, 
men den har blitt overlevert gjennom mange 
generasjoner. En gang for lenge siden ble det sagt at 
en tid ville komme da skapningene på Hvitving ville 
være i stor nød. Et ekorn ville komme til vår hjelp, 
og han ville bli Hvitvings frelser. Og denne frelseren 
skulle være…
En fascinerende, lyrisk og visuell forteling, med 
et fargerikt, mystisk og morsomt språk. En vakker 
leseopplevelse for store skolebarn.

Boken er den andre i en serie med navn 
Tåkemantel-krøniken. Den første boken var i 
høstpakken 2011 for gruppen 10-12. Bok 2 kan 
leses uavhengig av den første, men vi tilbyr denne 
gangen bok 1 som et ekstraprodukt. Se bladets 
første oppslag.  
Til norsk ved Kjetil Høybråten
349 s. innbundet   •  Bokmål   •  Avenir Forlag  

Hverdagsliv i bibelens land
Dette er en bok vi er stolt av å kunne tilby 
medlemmer. Boken er en faktabok om kultur og 
samfunnsforhold i ”Bibelens land” helt tilbake 
til ca. 8000 før Jesu fødsel og frem til de første 
kristne fellesskap i nytestamentlig tid. Gjennom 
detaljerte illustrasjoner presenteres historien. 
Vi møter livet i byene, jordbruket, matkulturen, 
handelsliv og skoleliv. Ord og uttrykk blir forklart. 

Fargetransparenter gjør boken ekstra delikat, og 
skaper bevegelse og dybde i bildene. En bok som 
skulle være like aktuell for voksne som for store 
barn.
Faglig konsulent: Fartein Valen-Sendstad
Til norsk ved Kirsten Tordis Nilsen
46 s. innbundet   •  Bokmål

Boken var i 
vinterpakken 

2009 for 
gruppen 

10-12

Urchin og hjertesteinen 

• Bok: Urchin og hjertesteinen
• Bok: Hverdagsliv i Bibelens land
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Min første bok om påsken
Dette er påskens budskap med en glad og lett strek . Vi 
ser hus og klær fra Jesu tid. Budskapet  og fortellingen 
inviterer til samtale. At Jesus døde, sto opp igjen og 
lever i dag er det ikke lett å skjønne for noen, men 
fortellingen gir vi videre og undrer oss sammen over det 
som skjedde.
24s. heftet  •  Bokmål   •  2-5 år  
Klubbpris kr 39

Lukk opp døra
En kartongbok med påskens budskap for de minste. 
For barn under 2 år fungerer boken best som pekebok. 
Eldre barn kan følge den korte fortellingen. Boken har 
luker til å åpne.
22 s. innbundet  •  Bokmål  •  2-6 år   
Klubbpris kr 109

Den første påsken
Fortellingen tar oss med til Jesu glade inntog i Jerusalem på 
palmesøndag, og vi følger påskeukens dramatikk dag for dag. Vi 
hører om Judas som svikter vennen sin, og vi ser kvinnene ved 
graven som møter den oppstandne Jesus.
28 s. innbundet  •  Bokmål  •  5-9 år 
Klubbpris kr 134

Pinsefortelligen/pinseforteljinga
Fortellingen tar leseren med fra Kristi himmelfartsdag til pinsedag 
når disiplene får Den Hellige Ånd. Teksten ligger nær opptil 
bibelteksten. Livfulle, fargerike og varme illustrasjoner.
32 s. innbundet  •  Bokmål og nynorsk  •  Fra 3 år
Klubbpris kr 149

Prikk til prikk 2
Et aktivitetshefte der barna kan 
lage sine egne bibelhistoriebilder 
ved hjelp av klistremerker og 
oppstreking
16 s. heftet  •  Bokmål  •  7-9 år 
Klubbpris kr 58

CD Hosianna
Hamarkoret Levende Lys synger 
påskesanger.
4-10 år
Klubbpris kr 98

CD Halleluja
Hamarkoret Levende Lys synger 
pinsesanger.
4-10 år
Klubbpris kr 98
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