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Pakken
sendes ut
i uke 22/23
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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 16. mai. Neste pakke sendes ut i november 2014.

www.tripptrapp-klubben.no

Kjære giver!

Boken er også
i medlemspakke
0-1 år

Hvis jeg skal velge ut to stikkord om
medlemspakkene denne gangen må det bli
ferie og følelser.
Ferie
Mange har ventet på flere bøker om Bo. Her
er boken om Bo som skal ut å fly, noe mange
vil kjenne seg igjen i. En badebok med båt,
og en matboks kan også være kjekt å ha
med på ferieturen. I to av pakkene er det
aktivitetshefter med klistremerker og mye
mer. I begge heftene blir vi kjent i Bibelen.
Følelser
Boka om alle følelsene er en bok som kan
brukes på mange måter. Den har både
humor og alvor i seg, og tegningene er
morsomme. Men først og fremst har
den et tema som angår oss alle, og som det
er viktig å snakke om. Følelser møter vi også
i boken om skolegutten Raffi.
Lydboken med tittelen 12 ting som må gjerast
før verda går under, fra Lydbokforlaget,
kan vi anbefale både for unge og voksne.
Bistandsorganisasjonen Forut står bak den
varme fortellingen om Indrani.
Det er plass til flere barn
Vedlagt finner dere en 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

Bibelbadeboka
Arken
Bok og båt i plast for badekaret. Fortellingen er
Noahs ark fra Det gamle testamentet.
6 s. myk plast • CE-merket • Klubbpris kr 89,-

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 300,- +
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 vedlagte serviceark

Historier Jesus fortalte
Klistremerker

Boken er også
i medlemspakke
2-3 år

Et aktivitetshefte med tre fortellinger fra Det nye
testamentet. Heftet har mange klistremerker.
Bokmål • 3–8 år • Klubbpris kr 62,-

Bo reiser på ferie
Det er ferietid og mange skal ut og reise. Bo skal
fly for første gang, og mye nytt og spennende
møter ham. Men det skjer noe leit. Kaninen blir
borte. Bo er utrøstelig. Han vil ut for å lete!
Les hvordan mysteriet blir oppklart. IKO-Forlaget har
gitt ut flere bøker om Bo. Se omtale på bladets bakside.

Heftet er også
i medlemspakke
4-6 år

Bokmål • 2–6 år • Klubbpris kr 89,-

Sommeraktivitetsboka
Et hefte med tjueto bibelfortellinger, oppgaver
og aktiviteter: spørsmål skal besvares, ord skal
knyttes til bilder, og puslebrikker skal flyttes på.
En svært innholdsrik og variert feriebok.
Bokmål • 7–12 år • Klubbpris kr 140,-

Er også i
medlemspakke
7-9 år

Sommerpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2013
og 2014
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
0-1

Takk
En søt og hendig bok for en liten barnehånd. En pekebok med
utgangspunkt i ordet TAKK. Boken har enkle ord og setninger
sammen med tydelige illustrasjoner. Ordene er hentet fra barnets
hverdagsmiljø. Familie, venner, dyr, mat, klær, jorda, barnehage, lek,
min, mitt, vi, vår, du, oss, amen.
10 s. kartong • Bokmål

Du er et under
En undringsbok over livet som er gitt oss –
både liten og stor. Gud elsker hvert eneste
barn han har skapt. Han kjenner hver enkelt
ved navn. Han vil også følge hver enkelt
gjennom livet.
Til norsk ved Astrid L. Paulsen • Illustrasjon:
Charlotte Roederer • 18 s. kartong • Bokmål

Boken
var i sommerpakken 2012 for
gruppen
0-1 år

• Bok: Du er et under
• Bok: Takk

• Bibelbadeboka Arken
• Matboks

MEDLEMSPRIS
Sommerpakken
forFOR
medlemmer
PAKKEN
KR 267

0-1 år

PAKKEPRIS
KR 322,-

Bibelbadeboka Arken
En bok i plast for badekaret, med bilder og en kort
gjenfortelling av bibelhistorien om Noahs ark. CE-merket.
6 s. myk plast • Bokmål

Matboks
Matboks i metall med farger, illustrert
med våre venner Bo og Nora, som noen
vil kjenne fra spisebrikke, puslespill og
bøker. Bordverset Å, du som metter liten fugl
dekorerer sidene på boksen.
14 x 10 x 4,5 cm
Illustrasjon: Morten N. Pedersen

Sommerpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2011
og 2012
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
2-3

Bo reiser på ferie
Det går mot sommer og ferietid, og små og
store skal ut og reise igjen. Det skal også Bo,
Kaninen og mamma og pappa. Bo skal ut og
fly, og mye nytt og spennende møter ham.
Men noe leit skjer også. Kaninen blir borte
og Bo er utrøstelig. Først da de kommer ut av
flyet, blir mysteriet oppklart. Alle puster lettet
ut, og ferien kan fortsette.
IKO-Forlaget har gitt ut flere bøker om Bo.
Se bladets bakside.
Forfatter og illustratør: Morten N. Pedersen
28 s. innbundet • Bokmål

• Bok: To reder
• Bok: Sakkeus
• Bok: Bo reiser på ferie

MEDLEMSPRIS
Sommerpakken
forFOR
medlemmer
PAKKEN
KR 267

2-3 år

PAKKEPRIS
KR 323,-

Sakkeus
En klassiker fra 1977 er trykt opp igjen. Serien er nederlandsk,
og både foreldre og besteforeldre kan glede seg sammen
med barnet.
Sakkeus er tolleren som ønsker å se Jesus og klatrer opp i et
tre, for å få et glimt av ham. I møte med Jesus skjer det noe
med Sakkeus.
Forfatter og illustratør: Kees de Kort
Til norsk ved Karen Erika og Birger Mathisen
26 s. innbundet • Bokmål
Bibelselskapet/Verum

To
reder
To små fugler, Kitty og Kalle, bygger rede i et kirsebærtre. Kitty
legger et egg, og plopp! – ut kommer Lillefugl. Alle er glade.
Men redet blir etter hvert trangt, og Kitty og Kalle begynner
å krangle. De bestemmer at Kalle skal bygge seg et eget rede.
Da får Lillefugl to hjem. Både mor og far fortsetter å synge for
Lillefugl, ungen sin, som de er så glad i.

Til norsk ved Trygve Anghus • Illustratør: Jim Coplestone
26 s. innbundet • Bokmål

Sommerpakken for medlemmer

født 2008, 2009 og 2010

4-6

Boka om alle følelsene
Hvordan har du det i dag? Er du glad eller trist? Kanskje
kjenner du på flere følelser samtidig? Det finnes mange
slags følelser. De gjør noe med oss og med vårt forhold
til andre. Det er nyttig å bli kjent med følelsene sine.
Da blir man kjent med seg selv og kan lettere forstå
andre. Boken egner seg godt til samtale. Den som
kjenner sitt eget følelsesliv, vil lettere kunne akseptere
egne – og andres følelser. En glad bok med morsomme
illustrasjoner. Forfatteren Mary Hoffman er en erfaren
forfatter, som har skrevet mer enn 90 bøker.
Til norsk ved Laura Djupvik • Illustratør: Ros Asquith
32 s. innbundet • Bokmål

• Bok: Boka om alle følelsene
• Bok: I skyggen av et frø
• Hefte: Historier Jesus fortalte. Klistremerker

Historier Jesus fortalte.
Klistremerker

Et aktivitetshefte til ferien. Heftet tar for seg tre
fortellinger fra Det nye testamentet med bilder,
tekst og klistremerkefigurer. Her er Den gode
samaritanen, Den gode gjeteren og Sønnen som
kom hjem. Det er mange klistremerker, og de er
lette å få av papiret.
12 s. heftet
Bokmål

I skyggen av et frø
Skuespiller og forfatter Trond Brænne har skrevet en varm
og poetisk fortelling om en liten jente i slummen i India,
inspirert av små og store hendelser i Indranis liv. Vi blir kjent
med Indrani og de forholdene hun lever under. Hun har et
annerledes liv enn oss. Hun er fattig, men hun har det ikke
kjedelig. Voksne og barn har mye tid sammen. De har et godt
fellesskap. Boken berører og informerer. Fortellingen er rolig
og god.
Forfatter: Trond Brænne • Illustratør: Hilde Hodnefjeld
44 s. innbundet • Bokmål
Forut og Kagge Forlag

Sommerpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS
FOR PAKKEN
KR 267

4-6 år

PAKKEPRIS
KR 323,-

Sommerpakken for medlemmer

født 2005, 2006 og 2007

7-9

Made by Raffi
Hvorfor følte han seg annerledes enn de andre barna på skolen? Var det fordi han var
den minste i klassen? Eller fordi han hadde lengre hår enn de andre guttene? Kunne
det være fordi han likte å kle seg i sterke farger? Kanskje alle føler seg litt annerledes,
tenkte Raffi for seg selv.
Raffi sparker ikke fotball, og liker ikke bråk og tøff lek. Noen ganger blir han ertet. Men
når Raffi begynner å strikke og sy blir alt forandret. Alle vil ha noe som er Made by
Raffi!
En bok om annerledeshet og aksept. En bok om å få lov til å være den man er.
I pakken vil det ligge en strikkeoppskrift på et Raffiskjerf.
Til norsk ved Laura Djupvik
Illustratør: Margaret Chamberlain
32 s. innbundet • Bokmål

• Bok: Made by Raffi
• Hefte: Sommeraktivitetsboka

Sommerpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS

FOR PAKKEN
7-9
år

KR 267

PAKKEPRIS
KR 312,-

Sommeraktivitetsboka
Et hefte med bibelfortellinger, oppgaver
og aktiviteter. Her finner vi tjueto ulike
bibelfortellinger med fargeillustrasjoner.
Til hver fortelling er det oppgaver. Det er
spørsmål som skal besvares, ord som skal
knyttes til bilder. En svært innholdsrik og
variert feriebok.
Til norsk ved Anne Kari Sorknes
Illustrastør: Heather Stuart
44 s. heftet • Bokmål		

Sommerpakken for medlemmer
medlemspakke

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

2-3
10-12

12 ting som må gjerast
før verda går under
Alvorleg og morosam ungdomsbok
frå den prisløna forfattaren
Bjørn Sortland
Therese på 13 er ei uredd jente som resolutt tek
saka i eigne hender når ho føler at no er det rett
før verda går under. Ho lagar ei liste over tolv
ting som må gjerast, og den følgjer ho punkt for
punkt. Utan noko tull.

«12 ting som må gjerast før verda går under» er
ei vakker bok, morosam og djupt alvorleg på
same tid, ei bok til underhaldning og ettertanke.
Med denne boka blei Bjørn Sortland den norske
vinnaren av Skandinavisk romankonkurranse
2001.
3 CD-er. Lese av Kjersti Botn Sandal
Speletid 3.07.28
Nynorsk • Lydbokforlaget.no

• Lydbok: 12 ting som må
gjerast før verda går under

10-12 år
PAKKEPRIS
KR 252,-

12

TING

SOM

MÅ

GJERAST
FØR

Sommerpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS
FOR PAKKEN
KR 267

«Bjørn Sortland har skrevet en
spennende og tankevekkende fortelling
- den bør få et stort publikum.»
Anne Cathrine Straume, NRK

RETT

«Eminent.»
Terje Eidsvåg, Adresseavisa

«Sjelden møter du en så direkte og
engasjert forfatter.»

VERDA

Kaja Korsvold, Aftenposten

GÅR
UNDER

Forfattar Bjørn Sortland

er fødd i 1968 i Sunnhorland. Han har skrive
atskillege barne-og ungdomsbøker og er omsett
til fleire språk. Han har og motteke mange
norske og internasjonale litteraturprisar. Han har
ein lett og humoristisk stil, samstundes som han
tek universet og problema til barn og unge på
alvor.

EKSTRATILBUD
Fra IKO-Forlaget

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

Barske bøller brukar
sprettert!
Ei humoristisk historie frå kvardagen, som rommer dei
store tankane om tru. Jakob er på ferie hos farmor. Dei
undrar seg over kva og kven Gud er. Boka egnar seg
godt for høgtlesing.
Nynorsk • 6–9 år • Klubbpris kr 150,-

Barnesalmeboka
Et utvalg på 333 titler – både klassiske kjernesalmer og
nyere salmer. Hver salme har notebilde med besifring.
Salmene veksler mellom bokmål og nynorsk. Boken er
utgitt i samarbeid med Verbum Forlag.
Fra 6 år • Klubbpris kr 150,-

Kaja Kanin og Børre Bever
Ei koseleg bok av Eyvind Skeie om vener og om skulestart. Men også
ei bok om redsle og det å kvie seg for noko som er nytt og ukjend.
Nynorsk • 4–9 år • Klubbpris kr 50,-

Kaja Kanin og Børre Bever
Lydbok
Nynorsk • frå 6 år • Klubbpris kr 150,-

Disse produktene har vært med i tidligere medlemspakker.

Gud så at det var godt/
Gud såg at det var godt
Ei gåveprega bok om korleis verda blei til med planter, dyr og
menneskje. Boka har særs vakre bilete, og teksten ligg nær
opp til bibelteksten.
Ei bok for born og vaksne
Bokmål og nynorsk • Klubbpris kr 125,-

Ellens annerledes
konkurranse
Ellen er en helt vanlig jente, men føler seg annerledes. Hun
har lett for å snakke før hun tenker og roter seg fort bor i
noe dumt.  Nå er det premiere på klassens skuespill. Det blir
dunder og brak – og alt er Daniels feil! Hva skjer når Ellen vil
gi Daniel en lærepenge?
Bokmål • 9–13 år • Klubbpris: 100,-

Lever her nå! CD

Mest fest CD
En fengende CD med mange kjente
sanger av Tore Thomassen og Geir
Hegerstrøm. Barn fra Jeløy Kirkes
Barne- og Ungdomskor synger med.

Et knippe sanger om viktige saker av og
med Geir Hegerstrøm. Mange vil kjenne
seg igjen, og få lyst til å synge med.
Korgruppe fra barnekoret Levende Lys
medvirker.

Bokmål • 6–12 år • Klubbpris kr 100,-

Bokmål • 6–12 år • Klubbpris: 100,-

Disse produktene har vært med i tidligere medlemspakker.

2-3

EKSTRATILBUD
medlemspakke

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

Bo er mørkredd

Bo er nesten ikke redd for noe: ikke for edderkopper
og ikke for å klatre høyt. Men det er én ting Bo er redd
for – og det er MØRKET! Alt blir bare så skummelt …
28 s. innbundet • 2 – 6 år

SERVICEKUPONG for ekstrabestilling og avbestilling

Frist onsdag 25. mai

Kryss av for ekstrabestilling. Egen forsendelse. Porto kommer i tillegg.
Ekstrabestilling skal denne gangen sendes til 	      giver	                 barnet
CD: Alle synger Takk

Bilde: Thorbjørn Egners bønn

bm

Bordversbilde

Bok: Sofie fikk ikke såpe i dåpsvannet

CD: Absolutt levende

Skatten i Liljedal        bm          nyn

Bok: Sverres lillesøster skal døpes       bm 	    nyn

Bok: Fengselsfuglen

Hefte Prikk til prikk 1

Bok: Tre i et tre          bm

Bok: Martins andakter

nyn

nyn

Bok: Bo blir til overs

Du kan også ekstrabestille pakker fra de andre aldersgruppene:
pakke
        Medl. pakke	           Medl. pakke	                        Medl. pakke	              Medl. pakke 	                   	      Medl.
bm           
bm           
bm           
        0-1 år	          2-3
år		             7-9 år	                 	     10-12
år
Bøkene om Bo erår		  4-6
fortellingen om
nyn
nyn

nyn

den lille gutten i førskolealder, og
hans små og store utfordringer i
hverdagen. Bøkenefor
er medlem
populære,(barn)
for eller giver (betaler)!
Varig adresseforandring
barn kjenner seg igjen.
Navn:
Dette er de to første bøkene i serien.  
Det er Morten N. Pedersen som er
Ny adresse:				               
idéskaper, forfatter og illustratør av
Bo-bøkene. Flere av hans bøker er
Postnr./Sted: 				
E-post:
også utgitt i Sverige.

Jeg avbestiller medlemspakke 2/2011 - Avbestillingsfristen er onsdag 25. mai
Ønsker du bare tilsendt ordinær medlemspakke, kommer den som avtalt UTEN at du sender inn kupongen

Bo
blir til overs
Bo er kommet til barnehagen. Han har gledet seg til å leke med
de andre barna. Men i dag vil ingen leke med ham. Det er ikke

For avbestilling
kannoen
du bruke
denne
sende denhar
uten
konvolutt (Husk frimerke).
plass til ham
steder.
Bo kupongen
blir lei seg.ogHeldigvis
Jenny
Du kan også bruke nettsiden vår: www.tripptrapp-klubben.no eller sende e-post med navn og givernummer til ordre@
bruk for ham på kjøkkenet … 28 s. innbundet • 2 – 6 år
iko.no.
For samtale med kundebehandler ring 22 59 53 00

Klubbpris for hver bok kr 89,-		
Klubbpris for begge bøkene kr 149,-

Dåpsklu

TrippTra

IKO-For

Pb 2623

0131 Os

