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Det er med glede vi presenterer høstens 
medlemspakker for deg. Her er mange 
nyheter som snart ligger klar til utsending. 
Men først får du anledning til å gjøre deg 
kjent med produktene.
 
Som du ser står bibelfortellingene sterkt 
i årets høstpakke. Det gjør også sang og 
musikk. CD-en En ring av gull  innspilles i 
disse dager. Den har et sangutvalg som 
vi ønsker at alle førskolebarna i klubben 
skal få del i. Vi har valgt å ta den inn i to 
aldersgrupper.
 
Tegneseriebibelen har både bokmål - og 
nynorskutgave. Boka om jula er en billedbok 
med nynorsk tekst. Den har store og enkle 
bilder og passer for barn 0–4 år. Ekstraboken 
om Arne Brian er en koselig og humoristisk 
fortelling om julen for barn 6-10 år. Den er 
kun i nynorsk utgave.
 
Vi minner om at en av klubbfordelene er at 
du kan bytte ut medlemspakken med en 
annen medlemspakke. Det gjør du ved å 
avbestille den egentlige medlemspakken 
og krysse av for ekstrabestilling av en 
annen medlemspakke, for eksempel for 
aldersgruppen over. Se vedlagte serviceark.
 
Her er tips til årets julegaver - både helt nye 
produkter som finnes i en pakke 
og ekstraprodukter som tidligere 
har vært i pakkene.

www.tripptrapp-klubben.no

Se vedlagte 
serviceskjema

Cecilie Holdø
Daglig leder for Dåpsklubben TRIPP TRAPP

Kjære giver!

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 290,- + 
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.



Da Jesusbarnet 
kom til prærien 

Synnøve, 
Moses og Lea Mus

Møte mellom to kulturer kan gå hardt for seg – men det kan også 
gå mykt og varsomt. I denne lille fortellingen om indianer og hvit 
har begge noe å lære av hverandre. For slik er det hvis man lytter 
med hjertet, og ikke bare med ørene.
En annerledes julebok, men den har det samme glade 
julebudskapet.
Forfatter: Tor Åge Bringsværd  
Illustrasjon:  Akin Duzakïn
Bokmål
32 s. innbundet
Klubbpris kr 98,-

En helt fersk DVD. Synnøve prest inviterer oss inn 
i bibelverkstedet sitt. Her forbereder hun seg på å 
fortelle den dramatiske historien om Moses, i det Lea 
Mus kommer for å besøke henne. Sammen med Lea 
Mus får vi høre om Moses, den lille gutten som vokste 
opp i faraos slott, og som senere ble en stor leder for 
israelsfolket. 
Filmen er illustrert med animasjoner av utklippsbilder.
Gjenfortelling: Synnøve Skree Skjeldal
Konsept, film og cover: Kristian Sandmark
Spilletid: 30 minutter
Klubbpris kr 169,-

Ekstraprodukter bestilles på 
www.tripptrapp-klubben.no 

eller på det vedlagte servicearket

Julefest
En samle-CD med flere populære grupper. 
 Emiline og Sunniva fra gruppa SEVEN deltar med 
sangene When you wish, Akkurat nå og En krybbe 
var vuggen. Soul Children har også med noen av 
sine julesanger. Du finner bl.a. Historien er gammel, 
Julestjerne, Engelen Min, Hør den englesang så skjønn. 
Gruppa Superbarna har med A miracle has happened 
og Adventstid m.fl.
IKO-Forlaget og MUDI 
Klubbpris kr 169,-

CD-en er i 
pakken 
10-12 år

DVD-en er i 
pakken 4-6 år



Den nyfødte kongen 
En aktivitetsbok om Jesu fødsel. Ved hjelp av 
puslebrikkene får barnet del i julefortellingen. 
Sammen med en voksen vil de aller minste kunne 
ha glede av bilder, enkeltord og puslebrikker, før 
de etter hvert greier selv. Puslebrikkene er store 
og passer for barn 0 -3 år. Det er én brikke til hvert 
oppslag i boken. Brikkene ligger i en eske festet til 
bokens bakside.
8 s. kartong  •  Bokmål

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

født 2012 og 2013



Den nyfødte kongen 
CD: En ring av gull  
CD med sanger, rim og regler for barn i 
førskolealder. Her er mange nye sanger, men også 
tradisjonsstoff. Sangene er hentet fra kirkens 
trosopplæring, og fra sangutvalget i førskolen. De 
er enkle å lære, og gir både barn og voksne lyst 
til å leke og danse etter musikken. Sangtekstene 
veksler mellom nynorsk og bokmål.  Noen av 
sangene har et allment innhold som En ring av 
gull, Du har noe ingen andre har, Som frøet i jorda, 
Hanefar høgt opp i Fagerli og Lydsalat. Andre er mer 
tydelige i det kristne budskapet: Morgonsong, Må 

Gud velsigne deg, Kyrie og Gloria og Takk min Gud for 
leken. Vi har også tatt med sanger som gir mer ro 
og handler om bønn som Be stille.
Nye musikalske arrangementer gjør dette til en CD 
med slitestyrke. Vårt ønske er at CD-en kan gi mer 
sangglede om tro og hverdag i hjemmet.
Barn fra KorMiljø Rødtvet og barn fra Lotus i 
Sofiemyr er med.
Solister: Hilde Svela, Einar Amlie 
Produsent: Geir Hegerstrøm  
Lydtekniker: Morgan Evja

FOTO: Håvard Sæbø

• Puslebok: Den nyfødte kongen
• CD:  En ring av gull

MEDLEMSPRIS 
FOR PAKKEN 

KR 2670-1 år

Høstpakken for 
medlemmer 

PAKKEPRIS 
KR 296,-



Over heile verda fortel folk om den blanke stjerna 
som leidde gjetarane og dei tre kongane til stallen 
der Jesus blei fødd. Og slik er forteljinga om jula.

Ei julebok for liten og stor. Boka er 50 år i år 
og har jubileum. Festboka er skriven av den 
verdskjende forfattaren, illustratøren og 
grafikaren Dick Bruna frå Nederland.  Bileta er 
eigenarta. Forfattaren har skrive meir enn 100 
bøker, og bøkene er omsett til meir enn 40 
språk. Fleire av bøkene er gitt ut på Aschehoug 
forlag.   
Tekst: Dick Bruna   •  Til norsk ved Laura Djupvik
Illustrasjon: Dick Bruna
28 s. innbunden   •  Nynorsk

Boka om jula

Ei svart natt for lenge sidan, i eit land langt borte, passa nokre gjetarar på sauene sine. 
Plutseleg skein eit sterkt lys på dei.

14878_56_kerstmis_inh_nor_jubi  10.07.2013  13:04 Uhr  Seite 4
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Mens sauene beita ute, gjekk gjetarane inn i stallen. 

Der, i krubba, låg Jesus. Maria og Josef stod like ved.

Da gjetarane omsider gjekk tilbake til markene sine, 

fortalde dei alle dei møtte om det fantastiske som hadde hendt dei.
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FOTO: Håvard Sæbø

CD: En ring av gull  
CD med sanger, rim og regler for barn i 
førskolealder. Her er mange nye sanger, men også 
tradisjonsstoff. Sangene er hentet fra kirkens 
trosopplæring, og fra sangutvalget i førskolen. De 
er enkle å lære, og gir både barn og voksne lyst 
til å leke og danse etter musikken. Sangtekstene 
veksler mellom nynorsk og bokmål.  Noen av 
sangene har et allment innhold som En ring av 
gull, Du har noe ingen andre har, Som frøet i jorda, 
Hanefar høgt opp i Fagerli og Lydsalat. Andre er mer 
tydelige i det kristne budskapet: Morgonsong, Må 

Gud velsigne deg, Kyrie og Gloria og Takk min Gud for 
leken. Vi har også tatt med sanger som gir mer ro 
og handler om bønn som Be stille.
Nye musikalske arrangementer gjør dette til en CD 
med slitestyrke. Vårt ønske er at CD-en kan gi mer 
sangglede om tro og hverdag i hjemmet.
Barn fra KorMiljø Rødtvet og barn fra Lotus i 
Sofiemyr er med.
Solister: Hilde Svela, Einar Amlie 
Produsent: Geir Hegerstrøm  
Lydtekniker: Morgan Evja

• Bok: Boka om jula
• CD: En ring av gull

MEDLEMSPRIS 
FOR PAKKEN 

KR 2672-3 år

Høstpakken for 
medlemmer 

PAKKEPRIS 
KR 315,-



En vakker utbrettbok om Jesus. Gjennom syv oppslag blir 
vi kjent med Jesus i tekst og bilder. Fortellingene binder 
sammen livet hans fra fødsel til død og oppstandelse. En 
kvalitetsbok i form og innhold fra det franske forlaget Bayard. 
Til norsk ved Astrid L. Paulsen og Cecilie E. Holdø
Illustrasjon: Olivier Latyk
14 s. kartong  •  Bokmål

En levende bok om Jesus 

4-6Høstpakken for medlemmer 

født 2007, 2008 og 2009 



En helt fersk DVD. Synnøve prest inviterer oss inn 
i bibelverkstedet sitt. Her forbereder hun seg på å 
fortelle den dramatiske historien om Moses, i det 
Lea Mus kommer for å besøke henne. Sammen 
med Lea Mus får vi høre om Moses, den lille gutten 
som vokste opp i faraos slott, og som senere ble 
en stor leder for israelsfolket.
Filmen er illustrert med animasjoner av 

utklippsbilder.
Synnøve Skree Skjeldal er en engasjert forteller. 
Hun er prest og mor til fire. 
Gjenfortelling: Synnøve Skree Skjeldal
Lea Mus: Marianne Steinsrud
Foto: Lars Kristian Skjetne
Konsept, film og cover: Kristian Sandmark
Spilletid: 30 minutter

DVD: Synnøve, Moses og Lea Mus

• Bok: En levende bok om Jesus
• DVD: Synnøve, Moses og Lea Mus

MEDLEMSPRIS 
FOR PAKKEN 

KR 2674-6 år

Høstpakken for 
medlemmer 

PAKKEPRIS 
KR 315,-



store bilder. Spørsmål og henvisninger til hvert 
oppslag hjelper leseren inn i tekst og bilder. 
Til norsk ved Astrid L. Paulsen
Illustrasjon: Tim Dowley
12 s. innbundet  •  Bokmål

Boken inviterer leseren inn i scener fra Jesu liv i 
Nasaret, Betlehem, Kapernaum, Gennesaretsjøen 
og Jerusalem. Bildene er detaljrike og viser 
hverdagsliv og situasjoner som er kjent fra 
Bibelen. De enkelte oppslagene kan brettes ut til 

Jesu liv. Kikk inn i Bibelen

7-9Høstpakken for medlemmer 

født 2004, 2005 og 2006



63 av de mest kjente fortellingene fra Bibelen er 
fortalt som tegneserie. Tekstene er satt sammen 
til én lang fortelling fra Det gamle testamentet 
og én lang fortelling fra Det nye testamentet. 
Tekstene er gjenfortalt for barn, men de ligger tett 
opp til bibelteksten i 2011-utgaven av Bibelen fra 
Bibelselskapet.
Til norsk ved Kristian Sandmark og 
Anne-Brit Lillethun Johansen
Illustrasjon: Picanyol og Carlos Rojas
168 s. innbundet  •  Bokmål og nynorsk

Jesu liv. Kikk inn i Bibelen

Tegneseriebibelen/
Teikneseriebibelen

• Bok: Jesu liv, kikk inn i Bibelen
• Bok: Tegneseriebibelen/Teikneseriebibelen

MEDLEMSPRIS 
FOR PAKKEN 

KR 2677-9 år

Høstpakken for 
medlemmer 

PAKKEPRIS 
KR 315,-



ordet i 
verden

Bibel 

hver dag 

tweens

Boken lar den unge leseren møte et mangfold 
av fortellinger fra Det nye testamentet. Med sin 
fortellerstemme binder forfatteren og presten 
Pia Sögaard fortellingene sammen. Hennes egne 
ord utfyller Bibelens ord, med ønske om å gjøre 
bibelfortellingene enda mer tilgjengelige og 
hverdagsnære for leseren. Hver side har en kort 
fortelling fra Bibelen med henvisning til hvor 
teksten står i Det nye testamentet.

Ordet i verden er den tredje boken i en serie 
på fire, men det er den første boken med NT-
fortellinger. To av bøkene har fortellinger fra Det 
gamle testamentet og de to andre bøkene tar for 
seg Det nye testamentet. Bøkene kan leses hver 
for seg. De passer for barn 9-13 år.
Forfatter: Pia Søgaard
Til norsk ved Cecilie E. Holdø
155 s. heftet  •  Bokmål

Bibel –hverdag– tweens 

medlemspakke
for medlemmer født 2008 + 2009 2-3Høstpakken for medlemmer 

født 2001, 2002 og 2003 10-12



ordet i 
verden

En samle-CD med flere populære grupper. 
Emiline og Sunniva fra gruppa SEVEN deltar 
med sangene When you wish, Akkurat nå og En 
krybbe var vuggen. Soul Children har også med 
noen av sine julesanger. Du finner bl.a. Historien 
er gammel, Julestjerne, Engelen Min, Hør den 
englesang så skjønn. Gruppa Superbarna har med 
A miracle has happened og Adventstid m.fl.
IKO-Forlaget og MUDI 

Bibel –hverdag– tweens Julefest

• Bok: Bibel hverdag tweens
• CD: Julefest

MEDLEMSPRIS 
FOR PAKKEN 

KR 26710-12 år

Høstpakken for 
medlemmer 

PAKKEPRIS 
KR 315,-



GiveMe5 
CD med gospel-hip-hop for gutter og 
jenter. Tekstene tåler en regnværsdag, 
og peker på veien videre der 
barnetroen slutter.
8–12 år
Klubbpris kr 100,-  

Lopper i blodet 
CD-en har 13 kule sanger om forventning, 
advent og jul. 11 av sangene er nye, og to 
er kjent fra Barnas Superjul på NRK.
4–9 år
Klubbpris kr 169,-

Side 8

Den Yngste hadde nesten ikke vært utenfor tem-
plet før. Det var hjemmet hans helt siden han ble 
funnet foran tempelinngangen en tidlig morgen 
da han var ganske liten. Ingen visste hvem som 
hadde lagt ham der. Ingen kom og spurte etter 
ham, og prestene fant aldri ut hvem som var for- 
eldrene hans eller hvor gammel han var. De tok 
seg av ham, og fra han lærte å gå, stabbet han 
i hælene på dem og ville hjelpe til med alt de 
hadde å gjøre.
 Årene gikk. Han ble en ung mann, og det 
var bruk for ham til mange slags arbeid. Særlig 
hjalp han til med å dyrke grønnsaker og frukt, 
som hørte til i templet. Han kunne knapt fore-
stille seg et annet slags liv. Likevel undret han jo 
på hva som var utenfor Babylon. For også Den 
Yngste hadde forstått at Babylon ikke lenger var 
den prektige byen den en gang hadde vært – 
med blomstrende hager og det høyeste tårnet i 
verden. Nå var templet for guden Marduk i ferd 
med å forfalle, og mennesker forlot Babylon for 
å bygge opp en annen by i Mesopotamia, dette 

frodige landet mellom Eufrat og Tigris. Kanskje 
kom redningen fra den nye Kongenes Konge 
som stjernene varslet om? Derfor var denne  
ferden så viktig. Og så fikk altså han, Den Yngste, 
en slik enestående sjanse: Han skulle bli med 
og tjene Kaspar, Melchior og Balthasar, som var 
både eldre og klokere enn ham. Sammen ville 
de følge stjernen for å finne dette barnet og  
hedre ham som skulle bli kongen over alle 
konger og gjøre verden ny. 
 

Tidlig, mens det ennå var mørk natt, kom tem- 
 pelpresten og varslet Den Yngste om at han måtte 
lesse på eslene som skulle bære alt de hadde 
med seg. Kvelden før hadde Den Yngste fôret og  
striglet dyrene og fortalt dem om reisen. Det 
hadde de visst glemt, for eslene kastet med 
hodet, skjøt rygg og sparket bakut, fornærmet 
over å bli uroet så tidlig. Snart kom Kaspar,  
Melchior og Balthasar også. Samlet gikk de ut av 
tempelgården til byporten.

DEN YNGSTE

...hadde aldri sett verden utenfor Babylon. 

Han hadde lært at når to stjerner smeltet 

sammen til en, ville Kongenes Konge bli 

født. De tre vise menn, Kaspar, Melchior 

og Balthasar, reiste for å � nne dette barnet. 

Den yngste ble med for å hjelpe til. Han 

brant av lyst etter å se verden og var fylt 

av det store som skulle skje. 

Men Betlehem lå langt unna, og reisen 

til Kongen ble ikke som han hadde 

tenkt.  

Boken er en nydiktet variant av legen-

den om den � erde vismann. 

Illustrasjonene er laget av Akin Duzakin.

B

ISBN 978-82-8249-086-3

www.iko-forlaget.no

Den yngste  en legende

deN yngstE
En leGende

Tordis og Jo Ørjasæter

deN yngsTe...

Tordis og Jo Ø
rjasæ

ter     

medlemspakke
for medlemmer født 2008 + 2009 2-3For bestilling, gå inn på 

www.tripptrapp-klubben.no eller  
bruk vedlagte serviceark

EKSTRATILBUD

Fra IKO-Forlaget

Den yngste 
Boken er en variant av legenden om den 
fjerde vismann. Han rakk aldri helt fram til 
stallen fordi det var så mange han måtte 
hjelpe underveis. En vakker bok.
7–12 år
Klubbpris kr 169,-



De tre trærne
En vakker legende om De tre trærne 
som blir til noe langt annet enn de 
hadde drømt om: en krybbe, en båt 
og et kors.
Fra 4 år
Klubbpris kr 126,-

Alle synger Lyset
En glad CD med sanger fra advent og jul. 
3–6 år
Klubbpris kr 149,-

Matboks 
En koselig matboks med bordverset  
Å, du som metter liten fugl.
Klubbpris kr 100,-

Alle synger 

LYSET

Disse produktene har 
vært med i tidligere 
medlemspakker. 

God jul, Arne Brian! 
Ei kvardagsforteljing om Arne Brian, som er 
ein aktiv og nysgjerrig gut. Boka har både 
alvor og humor og passar til høgtlesing 
heime, i barnehagen eller på skulen. 
Juleevangeliet står og i boka. 
6–9 år  •  Nynorsk
Klubbpris kr 78,-



Teikneseriebibelen/
Tegneseriebibelen
63 av dei mest kjende forteljingane frå Bibelen 
er fortalde som teikneserie. Tekstane er sette 
saman til ei forteljing frå Det gamle testamentet 
og ei forteljing frå Det nye testamentet. Tekstane 
er gjenfortalde for barn, men dei ligg tett opp 
til bibelteksten i 2011-utgåva av Bibelen frå 
Bibelselskapet.
Til norsk ved Kristian Sandmark og 
Anne-Brit Lillethun Johansen
Illustrasjon: Picanyol og Carlos Rojas
168 s. innbunden
Bokmål og nynorsk
Ca 6-11 år
Klubbpris kr 220

medlemspakke
for medlemmer født 2008 + 2009 2-3For bestilling, gå inn på 

www.tripptrapp-klubben.no eller  
bruk vedlagte serviceark

EKSTRATILBUD

Fra IKO-Forlaget

Boka er også i 
medlemspakke 

7–9 år


