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Adresseendring
for barn og giver
www.tripptrapp-klubben.no
22 59 53 00

Medlemspakken

Ekstraprodukter kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte serviceskjema
eller bruk nett. Eventuell avbestilling eller ekstrabestilling må skje innen
fredag 22.februar. Neste pakke sendes ut i juni 2013 i uke 23/24.

www.tripptrapp-klubben.no

Kjære giver!
CD-en er også
i medlemspakke
4-6 år

Etter en god generalprøve i høst fortsetter
vi med ett infoblad til hver av dere givere.
Dette gjelder altså alle givere uavhengig av
hvor mange medlemsbarn du betaler for.
Endringen er ment som en besparelse for
oss, dere og miljøet.
Serviceark
Vedlagt finner dere et serviceark med
medlemsbarnas navn og nummer. Bruk
dette skjemaet, eller vårt nettsted
www.tripptrapp-klubben.no til ekstrabestilling, avbestilling og adresseendring.
Du kan også sende e-post til ordre@iko.no.
Hjelp oss med adresser
Ved å sjekke alle navn og adresser, og gi
oss oppdaterte opplysninger, får vi justert
våre lister. Slik hjelper vi hverandre med å få
pakkene fram på raskeste og billigste måte.
Hjelp oss med returer
Vi ønsker å få returtallet ned. Husk å hente
pakkene på det lokale postkontoret så de
ikke returneres til oss. Dette gir oss unødige
kostnader.
Det er plass til flere barn
Vedlagt finner dere denne gangen vår
innmeldingsbrosjyre. Kanskje kjenner dere
noen som ønsker å gi bort et medlemskap,
eller kanskje har dere flere barn som vil bli
medlemmer i klubben. Kryss av på arket,
eller gå inn på vår hjemmeside.

Hilsen
Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

www.tripptrapp-klubben.no

Alle synger GLEDE
En glad CD med 19 varierte sanger om vår og påske.
Kjente og kjære komponister og tekstforfattere er
representert.
2-8 år
Klubbpris kr 179,-

Fakta om
TRIPP TRAPP-klubben
• E t 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 270,- +
ekspedisjonsgebyr og porto
på totalt 49,-.
• Det er 14 dagers angrefrist.
Returporto må dekkes av
giveren.

Slik fungerer det
• G
 iver får tilsendt et
informasjonsblad 3
ganger per år med
presentasjon av neste
pakke.
• Medlemspakkene kan
avbestilles innen en
oppgitt frist.
• Giver mottar
regningen for hver
pakke.
• I informasjonsbladet
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.

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

Ekstraprodukter bestilles på
www.tripptrapp-klubben.no
eller på det vedlagte servicearket

Påskedramaet
Påskefortellingen fra dag til dag med
store og talende bilder. Boken har også
en rammefortelling som sier oss noe
om hvorfor vi feirer påske.
Fra 6 år. En bok for barn og voksne.
En all-alderbok. Bokmål.
Klubbpris kr 169,-

Boken er også
i medlemspakke 7-9 år

Ingebjørg Dahl Sem
Ingebjørg Dahl Sem

RABBAS

e. Når som helst kan jeg
n. Det hendte mye etterpå
enke på …

HISTORIEN OM BARABBAS

, gjennom dramatiske
n ender det virkelig slik?
telling for barn og ungslik vi kjenner dem.

Omslag: www.jedesign.no

Historien om

BARABBAS

Boken er også
i medlemspakke
10-12 år

Verbum
14.11.12 15.36

Historien om
Barabbas		
Jeg glemmer aldri den natten da det skjedde. Når som
helst kan jeg oppleve sangen, lyset, gjenskinnet fra
gleden. Det hendte mye etterpå også – merkelige ting
som ga meg en del å tenke på …
Dette er en spennende fortelling om Barabbas, der
bibelfortellingen danner bakteppet.
Forfatteren Ingebjørg Dahl Sem har utgitt mange
barne -og ungdomsbøker. Hun har også skrevet manus
til serier i Barnetimen for de minste i NRK radio og
NRK's Barne-TV,  bl.a. Labbetus-serien. I sine bøker om
kristen tro og etikk ønsker hun å få unge til å reflektere
over religion, tvil og tro.
Fra 9 år. En bok for store barn, tenåringer og voksne.
Klubbpris kr 179,-

Trøstehunden

Boken om hunden Serafim er en sterk og
gripende fortelling, som viser at Guds omsorg
også finnes i smerten og i det mørke. Serafim
er stor og hvit, og passer på familien. Hver dag
snuser han dem inn, koser med dem, og vet
hvordan de har det. Alltid er han der for dem. Det
er han også den dagen familien blir rammet av
en bilulykke. Mor omkommer og familien strever
med sorg. Men på en forunderlig måte holdes de
oppe, selv om alt ser svart ut.
Bokens forfatter og illustratør tar oss med
gjennom familiens sorg, og på veien mot fornyet
tillit og livsglede.
Boken egner seg godt for høytlesning og samtale.
Fra 7 år. En all-alderbok.
Klubbpris kr 179,-

Vinterpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2012
og 2013
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
0-1

Min bok om
sauen som
forsvant
Dette er pekeboken om sauen som
forsvant. Med barnet på fanget blar vi
oss gjennom bibelfortellingen, mens
vi leker med lyder og enkle ord. Her er
gjeteren, sauer og andre dyr. Bøkene
gir språktrening, enkel kunnskap
og fortrolighet med en sentral
bibelfortelling.
Boken tilhører en serie på fire bøker.
De andre tre har vært i tidligere
medlemspakker.
Se www.iko-forlaget.no
16 s. kartong • Bokmål

Tøylammet Lille Krølle
Et tøylam som er mykt og godt å ta på.
Det er CE-merket og kan vaskes på 30 grader.
Lammet er ca 20 cm.

• Tøylam
• Bok: Min bok om sauen som forsvant
• Bok: Min regnbuebok. Aftenbønner

MEDLEMSPRIS
Vinterpakken
forFOR
medlemmer
PAKKEN
KR 267

0-1 år

PAKKEPRIS
KR 267,-

Boken var
i pakke 1/2010
for barn født i
2009 og
2010

Min regnbuebok.
Aftenbønner
En peke- og samtalebok med farger og bønner.
Her kan barna lære fargene mens de får del i
aftenbønntradisjonen. Gjennom takkebønnene
blir nære og kjente hverdagsuttrykk nevnt.
Til norsk ved Ingvild Drolsum Sandnes
16 s. kartong • Bokmål

Vinterpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2010
og 2011
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
2-3

En kjempestor bibel
for de bitte små
Dette er en stor og særpreget bok. Det er
både størrelsen, fargene, tekstene og lukene
til å åpne, som gjør den til en annerledes bok.
En kjempestor bibel for de bitte små har 10
fortellinger fra Bibelen, til undring og samtale:
Skapelsen, Noahs ark, Jona og fisken, Moses
og folket hans, David og Goliat, Julenatt, Den
bortkomne sauen, Jesus og Sakkeus, Jesus og
vennene hans, Jesus lever for alltid.
Til norsk ved Elisabeth Hveem Hvattum
Illustrasjon: Julie Faulques
22 s. kartong • Bokmål

• Bok: En kjempestor bibel for de bitte små
• Bok: Noah og flommen

MEDLEMSPRIS
Vinterpakken
forFOR
medlemmer
PAKKEN
KR 267

2-3 år

PAKKEPRIS
KR 298,-

Noah og flommen
En bok som kan følge førskolebarnet opp til skolealder.
3-åringer vil kunne ha glede av hele fortellingen, mens
de yngste vil være fornøyd med bildene, samtalen og
kortversjonen av teksten. Boken hører til i vår serie med
lettleste bibelfortellinger. Fortellingen om Noah er hentet
fra Det gamle testamentet og gjenfortalt for små barn.
Til norsk ved Unni Berland
Illustrasjon: Estelle Corke
28 s. innbundet • Bokmål og nynorsk

Vinterpakken for medlemmer

født 2007, 2008 og 2009

4-6

Let og finn
Skapelsen			
Et aktivitetshefte der barna møter
skapelsesfortellingen fra Det gamle testamentet.
Barna fullfører selv bildene med klistremerkene
som finnes i heftet.
Tekst til norsk ved Ingrid Fjeld
16 s. heftet • Bokmål

• Bok: De tre trærne
• CD: Alle synger GLEDE
• Aktivitetshefte: Let og finn

Alle synger
GLEDE
En glad CD med 19 varierte sanger om vår
og påske. Kjente og kjære komponister
og tekstforfattere er representert: Bjarte
Leithaug, Eyvind Skeie, Tore Thomassen, Geir
Hegerstrøm, Elias Blix, Egil Hovland, Grundtvig,
Kristin Solli Schøien, Per Harling m.fl. Fra
sangutvalget kan vi nevne: Skal vi være venner,
Deilige jord, Englebarn, Tilgi, Bittelite frø,
No livnar det i Lundar, Påskemorgen slukker
sorgen, Vi tror på skaperen Gud, På Golgata
sto det et kors, Vinden ser vi ikke, Vår Far i
himmelen, Vårt alterbord er dekket, Må din vei
komme deg i møte…
Barn fra KorMiljø Rødtvet deltar.
Produsent: Geir Hegerstrøm
Lydtekniker: Morgan Evja

De tre trærne.
En legende
Det var en gang tre trær som sto i en skråning. Om
våren sugde røttene til seg de kjølige regndråpene
som vætet jorda. Om sommeren foldet trærne ut
bladene sine i sola. Om høsten rusket den sterke
vinden i greinene. Om vinteren hvilte de under
den glitrende snøen. Under den stjerneklare, kalde
nattehimmelen drømte trærne sine drømmer.
Slik begynner fortellingen om trærne som ble
til noe langt mer enn de hadde drømt om: en
krybbe, en båt og et kors.
En gjennomillustrert bok med en fortelling om
håp og tro.
26 s. innbundet • Bokmål

Vinterpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS
FOR PAKKEN
KR 267

4-6 år

PAKKEPRIS
KR 298,-

Vinterpakken for medlemmer

født 2004, 2005 og 2006

7-9

Trøstehunden
Boken om hunden Serafim er en sterk og
gripende fortelling, som viser at Guds omsorg
også finnes i smerten og i det mørke. Serafim
er stor og hvit, og passer på familien. Hver dag
snuser han dem inn, koser med dem, og vet
hvordan de har det. Alltid er han der for dem. Det
er han også den dagen familien blir rammet av
en bilulykke. Mor omkommer og familien strever
med sorg. Men på en forunderlig måte holdes de

oppe, selv om alt ser svart ut.
Bokens forfatter og illustratør tar oss med
gjennom familiens sorg, og på veien mot fornyet
tillit og livsglede.
Boken egner seg også godt for høytlesning
og samtale.
Forfatter: Anne Kristin Aasmundtveit
Illustratør: Line Halsnes
48 s. innbundet • Bokmål

• Bok: Trøstehunden
• Lydbok: Viktor i femte

Vinterpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS

FOR PAKKEN
7-9
år

KR 267

PAKKEPRIS
KR 298,-

Viktor i femte
Viktor har flyttet til Muffintoppen med mamma.
Han er ni år, og skal bli fotballproff på FC
Barcelona når han blir stor. Det er bare det at
han ikke får være med å spille på fotballbanen.
Kan Mina hjelpe ham? Hun er den tøffeste jenta
Viktor har møtt. I blokka bor også flyktningen
Waqar fra Iran. Hva har egentlig han og
Viktor til felles? Og stemmer det at det bor en
dyremorder i første?

Viktor i femte er den første av fire bøker om
gjengen på Muffintoppen.
Forfatteren Anette Løken Jahr er utdannet
journalist og har jobbet mange år med TVproduksjoner. Hun er opptatt av å fortelle
barn om toleranse og nestekjærlighet på en
humoristisk og hverdagslig måte.
Forfatter og oppleser: Anette Løken Jahr
Bokmål • Luther Forlag

Vinterpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2001,født
2002
2003
for medlemmer
2008og
+ 2009

2-3
10-12

GiveMe5
GiveMe5 er en korgruppe på fem jenter i
alderen 10-13 år.  På deres første CD, som kom
ut i høst, har de med seg Eskil Sandland (11)
som gjesteartist. Norske tekster og sangbare
melodier, dette er «gospel-hip-hop» med et
humoristisk blikk, og trøkk i blåserekken og
koringen. Tekstene tåler en regnværsdag, og
peker på veien videre der barnetroen slutter.
Trond Tellefsen og Roald Råsberg ved spakene.
www.gm5.no
Tekst og musikk: Sven Høivik • Sanden Media

• CD: Giveme5
• Bok: Barabbas

Vinterpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS
FOR PAKKEN
KR 267

10-12 år
PAKKEPRIS
KR 298,-

Sem
Ingebjørg Dahl

BARABBAS
HISTORIEN OM

iske
ig slik?
g ungm.

Historien om

Ingebjørg Dahl Sem

an jeg
etterpå

BARABBAS
Verbum

Omslag: www.jedesign.no

14.11.12 15.36

Historien om Barabbas
Jeg glemmer aldri den natten da det skjedde.
Når som helst kan jeg oppleve sangen, lyset,
gjenskinnet fra gleden. Det hendte mye etterpå
også – merkelige ting som gav meg en del å tenke
på …
Engelen får i oppgave å passe på Barabbas,
gjennom dramatiske begivenheter fram mot
en fryktelig slutt. Men ender det virkelig slik?

Historien om Barabbas er en spennende
fortelling for barn og ungdom, der bakteppet er
Bibelens fortellinger slik vi kjenner dem.
Boken egner seg også til høytlesning.
Forfatter Ingebjørg Dahl Sem
128 s. heftet
Bokmål • Verbum Forlag

EKSTRATILBUD
Fra IKO-Forlaget

For bestilling, gå inn på
www.tripptrapp-klubben.no eller
bruk vedlagte serviceark

Min første bok om påsken
En heftet bok med glade illustrasjoner gir barna et
positivt første-møte med påskefortellingen.
2-6 år • Bokmål • Klubbpris kr 43,-

Påskesvalene
Gjennom to svaler får barna et møte
med påskefortellingen, fra inntoget
i Jerusalem til oppstandelsen.
3-6 år • Bokmål • Klubbpris kr 68,-

Sauen som gikk seg bort
En kjent bibelfortelling fra vår lettleste serie
3-7 år • Bokmål og nynorsk • Klubbpris kr 58,-

Tøylammet Krølle
Et deilig og mykt tøylam.
Det er CE-merket og kan vaskes på 30 grader. Ca 20 cm
Klubbpris kr 108,-

Jesus og underet
Fortellinger fra Det nye testamentet. Boken hører
til i vår serie med lettleste bibelfortellinger.
Se www.iko-forlaget.no
3-7 år • Bokmål og nynorsk • Klubbpris kr 58,-

Bartimeus
En underfortelling fra Det nye
testamentet. Bartimeus er blind
og roper på Jesus da han kommer
forbi. Jesus hører hans bønn og lar
ham få synet igjen.
2-4 år • Bokmål • Klubbpris kr 88,-

Bryllupet i Kana
Den første underfortellingen. Jesus gjør
vann til vin og alle blir forundret over
det de ser. Jesus viser med dette sin
omsorg for alle han er sammen med.
2-4 år • Bokmål • Klubbpris kr 88,-

Disse produktene har vært med i tidligere medlemspakker.

EKSTRATILBUD
medlemspakke

2-3

For bestilling, gå inn på
www.tripptrapp-klubben.no eller
Fra IKO-Forlaget
bruk vedlagte serviceark
for medlemmer
født 2008 + 2009

CD: Hosianna
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Påskesanger for små og store med
barnekoret Levende Lys fra Hamar

ET

ILBUD

for begge
CD-ene

CD: Halleluja
Pinsesanger for små og store med
barnekoret Levende Lys fra Hamar

