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Kjære giver!
Engler er et tegn på at Gud er nær. I en av
salmene i Det gamle testamentet står det:
For han skal gi englene sine befaling om å
bevare deg på alle dine veier. Engler har en
forankret plass i vår kristne tradisjon. Vi
finner dem i salmeboken, i gudstjenesten,
i liturgiene, i litteraturen og i bønnelivet –
særlig i bønner for barn.
Mennesker har til alle tider forestilt seg
hvordan engler ser ut. Kanskje er det fordi
englene opptrer på spennende og mystisk
vis i Bibelen? De kommer plutselig. De har
et overraskende budskap, og så skjer det
noe. Bibelen forteller at englene kommer
fra Gud til oss. De har et oppdrag til en eller
flere. Englene opptrer også beskyttende og
trøstende. Noen ganger er de himmelske
skarer som lovpriser Gud og viser oss Guds
storhet og hellighet.
Det finnes også en moderne engletro – en
tro på at man kan søke innover i seg selv
for å finne sin egen skytsengel. Engelen blir
vårt eget redskap for selvspiritualitet eller
selvrealisering. Det kan sikkert gi en god
følelse. Men blir ikke det å snu det hele på
hodet?
Når klubben har fått sitt eget englebilde
og en englebok, så er det fordi vi ønsker å
peke på at Gud er nær i hverdagen. Han er
oss nær gjennom sine hjelpere og han hører
våre bønner. Verden er større enn det vi ser.
Et englebilde på veggen kan minne oss
om det.

Hilsen
Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

www.tripptrapp-klubben.no

DVD-en er også
i medlemspakke 7-9 år

Bibelen som tegnefilm
Tegnefilmen inneholder 33 fortellinger fra Det nye
testamentet. Hovedvekten er lagt på fortellingene
om Jesu liv fra unnfangelse til død, oppstandelse og
himmelfart. En del av Jesu liknelser og undere er også
med på filmen.
Tegneren er en kjent katalansk kunstner og illustratør
som har illustrert mange bøker for barn.
Teksten ligger tett opptil Bibel 2011 utgitt av Det
Norske Bibelselskap.
Tegneseriebibelen er gitt ut i en rekke land som bok,
film og app.
Til norsk ved Kristian Sandmark
Illustrasjon: Picanyol • Spilletid: 75 minutter		
6 -10 år
Klubbpris kr 169,-

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 290,- +
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

DVD-en er også
i medlemspakke
4-6 år

Kirkerottene og Lea Mus
Hvor er sauen?

Kirkerottene og Lea Mus er den fjerde filmen om de
populære rottene. Denne gangen får de besøk av
Lea Mus. Lea Mus har kommet bort fra familien sin,
så hun leter og leter for å komme på sporet av dem.
Historien handler dypest sett om savn og vennskap.
Barna møter bibelfortellingen om sauen som hadde
gått seg bort. De møter presten og kirkerommet.
Når teppet går ned er ingen i tvil om at Gud er glad
i alle.
Filmen er basert på teaterstykket med den
samme tittelen. Flere tusen barn har allerede sett
forestillingen. Se www.kirkerottene.no
Konsept og film: Kristian Sandmark
Spilletid: 30 minutter
Fra 3 år
Klubbpris kr 169,-

Markusevangeliet
i vanntett utgave
Dette er bibelfortellinger i en utbrettversjon.
Alltid reiseklar. Liten og lett. Får plass i
håndvesken eller i tursekken.
Bibelselskapets 2005-oversettelse
Det Norske Bibelselskap
For skolebarn, ungdom og voksne
Klubbpris kr 69,-

Vinterpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2013
og 2014
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
0-1

Engleboka mi
Jeg har en engel som følger meg, jeg har en engel
som følger meg hver dag. Om jeg sitter eller står, om
jeg springer eller går. Jeg har en engel som følger
meg.
Mange vil kjenne igjen teksten, og nesten like
mange har sunget verset i et av kirkens mange
barnekor. Boken har både gamle og kjente
bønner. Det er også nyere bønner i en moderne
språkdrakt. Gjennom bilder og tekster vises Guds

omsorg for store og små - der barnet er, er også Gud
nær.
Boken har tretten oppslag med kjente
hverdagssituasjoner.  Til et av bildene står det:
Kva er det? Det er lett som ei fjør. Det rører meg på kinnet.
Ein engel? Er det ein engel?
Boken veksler mellom bokmål og nynorsk.
Illustrasjon: Eugen Stross
24 s. kartong

• Bok: Engleboka mi
• Englebilde

MEDLEMSPRIS
Vinterpakken
forFOR
medlemmer
PAKKEN
KR 267

0-1 år

PAKKEPRIS
KR 314,-

Englebilde
Mange foreldre og besteforeldre har vokst
opp med en aftenbønn på barneromsveggen.
Bildemotivet har gjerne vært Jesus som den
gode hyrde, eller en engel. Bildet i denne
pakken bygger på aftenbønntradisjonen. Det
har ingen konkret bønn, men englemotivet skal
gi trygghet, glede og håp, og det vil minne om
Guds nærvær i hjemmet. Engler representerer
noe som går utover vår konkrete verden – noe
positivt – noe trygt. Vårt ønske er at bildet skal
åpne for undring, håp og tro.
Kunstner : Olga Grimsmo Nilsen
Motiv: Tresnitt med tittel Når andre sover fra 2008
størrelse: 14 x 25,7 cm
Motivet er trykket på canvas som er
festet til en solid treramme

Vinterpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2011
og 2012
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
2-3

Her er jeg!

Her er jeg

Illustrasjoner:

Det er den finske forfatteren Monica VikströmJokela som sier dette til foreldre og til andre
som omgås barn i hverdagen. Hun har laget
en serie med tre små bøker der hun løfter fram
det hellige i hverdagen. Vår pakke inneholder
bønne- og meditasjonsboken Her er jeg.
Her er døra vår: Gud, vær med dem som
kommer inn og dem som kommer ut! Slik
begynner boken som har et enkelt og
hverdagsnært språk. Gjennom boken ledes
vi fra rom til rom i huset – barnets hjem. Vi er

også med inn i det mørke rommet og det hemmelige
rommet. I oldemors rom ligger katten og sover.
Rommet er rosa og bønnen er slik: Gud som har oss alle
kjær, se til meg som liten er hvor jeg meg i verden vender
er jeg trygg i dine hender. Gråt og glede skifter her, du vår
Far, er alltid nær.
Bokens tekster veksler mellom bokmål og nynorsk.
Glade og fargerike illustrasjoner.
Tekst: Monica Vikström-Jokela
Illustrasjon: Mervi Lindman
56 s. innbundet

• Bok: Her er jeg
• Englebilde

MEDLEMSPRIS
Vinterpakken
forFOR
medlemmer
PAKKEN
KR 267

2-3 år

PAKKEPRIS
KR 317,-

Englebilde

Mange foreldre og besteforeldre har vokst
opp med en aftenbønn på barneromsveggen.
Bildemotivet har gjerne vært Jesus som den
gode hyrde, eller en engel. Bildet i denne
pakken bygger på aftenbønntradisjonen. Det
har ingen konkret bønn, men englemotivet skal
gi trygghet, glede og håp, og det vil minne om
Guds nærvær i hjemmet. Engler representerer
noe som går utover vår konkrete verden – noe
positivt – noe trygt. Vårt ønske er at bildet skal
åpne for undring, håp og tro.
Kunstner : Olga Grimsmo Nilsen
Motiv: Tresnitt med tittel Når andre sover fra 2008
størrelse: 14 x 25,7 cm
Motivet er trykket på canvas som
er festet til en solid treramme

Vinterpakken for medlemmer

født 2008, 2009 og 2010

4-6

Fortell meg om påsken
Kom igjen, Robin! Du må hjelpe meg. Jeg plukker
grener som vi skal ta med til kirken i morgen. Da er
det palmesøndag og gudstjeneste, og om en uke er
det påske. Påske? Hva er egentlig det?
Det er ikke mange bøker som omtaler en fadder,
men det gjør denne boken. Robin har en fadder
som heter Kristian og i dag har pappa syklet Robin
til Kristian. Påsken står for døren og Robin skal
få være på besøk helt alene hos Kristian. Det gir
mange muligheter for aktiviteter og samtaler.
Denne dagen snakker de om påsken og om
hvordan det hele begynte.
Illustrasjon: Anne-Sophie Lanquetin
26 s. innbundet
Bokmål

• Bok: Fortell meg om påsken
• DVD: Kirkerottene og Lea Mus
• Hefte: Påske Klistremerkebok

Kirkerottene og Lea Mus
Hvor er sauen?

Lea Mus har kommet bort fra familien sin, så hun leter
og leter for å komme på sporet av dem. Nå viser det seg
at det er flere som er på leting etter noe. Presten skal ha
gudstjeneste om sauen som hadde gått seg bort, men
nå kan hun ikke finne den søte tøysauen som hun skulle
ha med seg på prekestolen. Både kirkerottene og vi får
være med på letingen.
Historien handler dypest sett om savn og vennskap.
Filmen er basert på teaterstykket med den samme
tittelen.
De tre første filmene om Kirkerottene har solgt i mer
enn 20 000 eksemplarer.
Se www.kirkerottene.no
Konsept og film: Kristian Sandmark
Spilletid: 30 minutter

Påske
Klistremerkebok
Et aktivitetshefte til påskeuken.
Heftet tar for seg fortellingen dag
for dag i bilder og med en kort tekst
på hver side. Heftet har mange
klistremerker. Alle har sin plass et sted
i fortellingen – men hvilken? Merkene
er lette å få av papiret og de kan tas
av og på noen ganger. Illustrasjonene
har tydelige ansiktsuttrykk noe som
gjør det lett å følge stemningen
gjennom påskeuken.
12 s. heftet • Bokmål

Vinterpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS
FOR PAKKEN
KR 267

4-6 år

PAKKEPRIS
KR 316,-

Vinterpakken for medlemmer

født 2005, 2006 og 2007

7-9

E

r Jesus flere ganger
Etter at han er oppstått, holde
sier til dem: ”Gå ut
måltid med disiplene. Og han
til mine disipler.
i verden og gjør alle mennesker
og Sønnen og Den
Døp dem i navnet til Faderen
meg og om det jeg har
hellige ånd. Fortell dem om
: Selv om dere ikke ser
sagt dere. Og glem ikke dette
beskytter dere med
meg, er jeg alltid hos dere og
ns ende.”
min kjærlighet – helt til verde

AN SELM GRÜ N
GIU LIAN O FERRI

nforteller Bibelens påskefortelling med innlevelse
ken inneholder Jesu inntog i Jerusalem, det siste
en med disiplene – og hendelsene frem til han
blir korsfestet og står opp igjen.
jent tysk benedektiner-pater og forfatter av
e bøker. Giuliano Ferris stemningsfulle og
rike panoramabilder utfyller teksten.

ANSEL M G R ÜN
G IU LI A N O FE R R I

Påskefortellingen

P Å S K E F O R T E L L I N GEN

ISBN 978-82-8249-187-7

Påskefortellingen
Etter at Jesus er oppstått, holder han flere ganger
måltid med disiplene. Og han sier til dem: «Gå ut i
verden og gjør alle mennesker til mine disipler. Døp
dem i navnet til Faderen og Sønnen og Den hellige
ånd. Fortell dem om meg og om det jeg har sagt
dere. Og glem ikke dette: Selv om dere ikke ser meg,
er jeg alltid hos dere og beskytter dere med min
kjærlighet – helt til verdens ende.»
Slik slutter boken som tar den unge leseren inn i

påskeukens hendelser. Teksten er bibelnær og gir
rom for mystikk og undring. Bildene understøtter
teksten slik at mysteriet trer fram på en åpen og
inkluderende måte. Det er en vakker, sart og sterk
fortelling. Den er skrevet av en anerkjent forfatter
som kan vise til mer enn 300 titler.
Forfatter: Anselm Grün • Illustrasjon: Giuliano Ferri
Til norsk ved Astrid L. Paulsen
26 s. innbundet • Bokmål

• Bok: Påskefortellingen
• DVD: Tegneserie Bibelen Det nye testamentet

Vinterpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS

FOR PAKKEN
7-9
år

KR 267

PAKKEPRIS
KR 318,-

Bibelen som tegnefilm
Tegnefilmen inneholder 33 fortellinger fra
Det nye testamentet. Hovedvekten er lagt på
fortellingene om Jesu liv fra unnfangelse til død,
oppstandelse og himmelfart. En del av Jesu
liknelser og undere er også med på filmen.
Tegneren er en kjent katalansk kunstner og
illustratør. Han har illustrert mange bøker for

barn.
Teksten ligger tett opptil Bibel 2011 utgitt av
Bibelselskapet.
Tegneseriebibelen er gitt ut i en rekke land som
bok, film og app.
Til norsk ved Kristian Sandmark
Illustrasjon: Picanyol • Spilletid: 75 minutter

Vinterpakken for medlemmer
medlemspakke

2002,
2003
2004
for født
medlemmer
født
2008 og
+ 2009

2-3
10-12

fra
KFUK-KFUM

Akkurat som vi er
En CD med 12 egenskrevne sanger for barn og
tweens. Melodiene er fengende og tekstene
handler om temaer som glede, vennskap
og en nærværende Gud. Tekstene tar også
utgangspunkt i de unges hverdag, samtidig som
de formidler det kristne menneskesynet som
KFUK-KFUM bygger på.
Barn og unge blir i økende grad utsatt for
press på identitet og prestasjoner. Gjennom
den nye CD-en blir det understreket at alle er
gode nok som de er, sier Kristian Knapstad,
programsjef i Norges KFUK-KFUM. Det handler
dypest sett om å formidle Guds nåde i en larm
av ytre forventninger til vellykkethet, rikdom
eller utseende. Med Akkurat som vi er ønsker vi
å bekrefte de unges egenverdi. Vi vil at de skal
oppleve at de har en Gud som er nær i deres
eget liv, legger Knapstad til.
Flere har bidratt som tekstforfattere, blant

andre Jan Erik Larssen – som tidligere sang i
Oslo Gospel Choir og som de siste årene er mer
kjent fra bl.a. NRKs «Autofil» og TV2s «Broom
Live». Petter Skippervold, stipendiat ved Det
teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo er
også blant bidragsyterne. Tittel-låten er skrevet
av Marthe Haaland Wang. Vi er kjempestolte
av å kunne presentere denne CD-en, fortsetter
Knapstad. Med Akkurat som vi er får barn og
unge en CD de kan høre på og synge til i bilen,
på rommet og med venner. Korledere, dirigenter
og barneledere får en ny ressurs til korarbeidet
eller klubben, leire og festivalen.
Det finnes også et notehefte. For mer
informasjon se www.kfuk-kfum.no/
akkuratsomvier
Komponist og produsent Christian Engebretsen
Asker og Bærum KFUK-KFUM

• CD: Akkurat som vi er
• Bok: En venn fra himmelen

Vinterpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS
FOR PAKKEN
KR 267

10-12 år
PAKKEPRIS
KR 323,-

En venn fra himmelen
Det finnes mange barnebibler. Men denne er litt
annerledes, og historien er vakkert fortalt!
Forfatteren leder oss gjennom bibelens
fortellinger med sin egen, personlige stemme.
Slik binder hun boken sammen til en helhetlig
fortelling. Hun byr på seg selv, beskriver følelser,
stemninger og hun forklarer. Forfatteren
driver oss framover med et språk og en
fortellerstemme som kan minne om Astrid
Lindgren.
Boken er delt i tre deler. Den første delen har

fortellinger fra Det nye testamentet. Den andre
inneholder fortellinger som Jesus hadde hørt
fra Skriften – Det gamle testamentet. Del tre
omhandler påske og pinse
Boken kan leses høyt eller stille tvers gjennom
eller leses avsnitt for avsnitt. Her er mye å snakke
om.
Forfatter: Ylva Eggehorn
Til norsk ved Anne Kristin Aasmundtveit
Illustrasjon: Tord Nygren
204 s. innbundet • Bokmål

EKSTRATILBUD
Fra IKO-Forlaget

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

God påske, Arne Brian!
Den nysgjerrige og vitebegjærlige Arne Brian opplever
påskefeiring i Oslo. På tur gjennom byen tar han oss med
på korsvandring og samtale med mennesker han ikke har
møtt før. Arne Brian blir berørt. Det blir også vi som leser.
En annerledes påskefortelling for skolebarn.
Nynorsk • 6-9 år • Klubbpris kr 78,-

Bok: Halleluja
Forfatteren Bjørn Sortland har skrevet en vakker fortelling for barn om
oratoriet «Messias» av Händel. Boken Halleluja gir kunnskap om Händel,
hans musikk og tid. Men leseren får først og fremst en skjønnlitterær
fortelling som engasjerer og rører. Derfor er boken todelt: Historien fra
1750-tallets London om John og hans lille familie er fiksjon med bakgrunn
i historisk stoff, mens faktastoffet om Händel er samlet i egne kapitler bak i
boken. En tredje og viktig del er Marvin Hallerakers illustrasjoner, som med
et nåtidig uttrykk gjengir 1700-tallets miljø og mennesker.
4-10 år • Bokmål • Klubbpris kr 185,-

Sofie fikk ikke såpe i dåpsvannet
En glad fortelling om en familie som forbereder seg til dåp i kirken.
Vi blir også med familien til kirken på dåpsdagen
Bokmål • 2-6 år • Klubbpris kr 126,-

God pinse, Arne Brian!
Arne Brian er en aktiv og nysgjerrig gutt som liker å finne ut
av ting. Denne gangen lurer han på hva pinse er. Utdrag av
bibelteksten om Kristi himmelfart og pinse står i boken.
Bokmål og nynorsk • 6-9 år • Klubbpris kr 78,-

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.
Bokmål • 5-9 år • Klubbpris kr 134,-

CD Halleluja

Pinsefortelligen/
Pinseforteljinga

Et knippe av Händels musikalske
perler satt sammen med tanke
på unge lyttere. Hørbar for alle
aldersgrupper.

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.

Klubbpris kr 136,-

Bokmål og nynorsk • Fra 3 år • Klubbpris kr 159,-

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

Englebilde
Mange foreldre og besteforeldre har vokst
opp med en aftenbønn på barneromsveggen.
Bildemotivet har gjerne vært Jesus som den gode
hyrde, eller en engel. Vårt nye bilde bygger på
aftenbønntradisjonen. Det har ingen konkret
bønn, men englemotivet skal gi trygghet, glede og
håp, og det vil minne om Guds nærvær i hjemmet.
Engler representerer noe som går utover vår
konkrete verden – noe positivt – noe trygt. Vårt
ønske er at bildet skal åpne for undring, håp og tro.
Kunstner : Olga Grimsmo Nilsen
Motiv: Tresnitt med tittel Når andre sover fra 2008
Størrelse: 14 x 25,7 cm
Canvas trukket over en solid treramme
Klubbpris kr 195,-

