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Kjære giver!
Se, vi går opp til Jerusalem, 
til byen med glans og ære,
 for Frelseren sa oss at der han er, 
skal vi ved hans nåde få være.

Det går mot påske og skoleferie. Medlemmene 
i klubben får pakke og blir minnet på at påske 
er en kristen høytid.  Vi feirer noe. Vi feirer Jesu 
oppstandelse, og gleder oss over at Jesus lever. 
Jesus er nær – i kirken og i hverdagslivet. Han 
kan vi be til.

Vår påskepakke har glede og humor. Munken og 
Kula, og boken om Bo og Nora, får smilet fram. 
Mens Jeg savner Pus åpner andre dører.  Her er 
fortellingen nær, varm og søt. Den handler om 
å miste noen man er glad i. Kanskje kan det 
kjente og erfarte åpne veien til det mer ukjente 
og uforståelige? I samme pakke ligger påske

Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

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. kr 330,– + ekspedisjonsgebyr og porto 

på totalt kr 49,–.
• Det er 14 dagers angrefrist. Returporto må dekkes av 

giveren.

Slik fungerer det
• Giver 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.

• Faktura kommer som e-post til de vi har adresser til.
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fortellingen om Jesu lidelse, død og oppstandel
se. Perlebåndet – Kristuskransen –  forener også 
det kjente og hverdagsnære med det åndelige. 
Kristuskransen er en bønnekrans. Hver perle 
betyr noe.  Sammen med andaktsboken Elise, Leo 
og perlene vil familien få hjelp til å bruke perlene 
til bønn og samtale. 

Det er 2017 og reformasjonsjubileum. I år er det 
500 år siden Martin Luther kunngjorde sine 95 
teser. Les mer om Luther i vår nye bok. Vi er stolt 
av den. Boken er laget for store barn, men vi 
syns boken også er god for den voksne leser.



Sammen med Jesus 
Saman med Jesus    

Boken har 15 korte bibelfortellinger. Hvert oppslag 
har en bibelfortelling og et bilde, eller en bønn og en  
sang. Boken er en oppfølger av Bibelboka mi som har  
solgt i 15 000 eksemplarer. Se www.iko.no

For barn 3–6 år  ◆  68 s. innbundet  ◆  Bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 129,–

Martin  
Luther og  
oppslaget på  
kirkedøra       

I år er det 500 år siden Martin  
Luther offentliggjorde sine  
95 teser. Boken handler om  
Luthers liv, og gjengir også  
noen av tesene. Tegningene viser  
samfunnet på 1500-tallet. En flott  
bok om en mann som våget å gå den  
veien han trodde på. En allalder 
bok og en gavebok – vakkert utformet.

Oversatt av Oskar Stein Bjørlykke
44 s. innbundet  ◆  Bokmål  ◆  Klubbpris kr 239,–

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

Syng mens du går
Et hefte med 15 

påskesanger for 
hele familien. Lett 
å bære med seg på 

påsketuren – enten 
man er på pilegrims

tur, på hytta eller 
samler familie og 
venner hjemme. 

32 s. heftet  ◆  Tekster på 
bokmål og nynorsk

Klubbpris kr 39,–  
Ved kjøp av en pakke  

på 10 hefter eller flere 
  kr 29,– per stk.

Jeg savner Pus  
En nær og varm bok om å miste noen 
man er glad i – om sorg, men også om det 
å få kjenne at sorgen kan endre seg når 
man får del i noe nytt.

32 s. innbundet  ◆  Fra 2 år 
Klubbpris kr 129,–

OBS!
Boken er også i 
medlemspakke 

4–6 år.

OBS!
Boken er også i 
medlemspakke 

2–3 år.

OBS!
Boken er også i 
medlemspakke 

7–9 år.

M
ed forbehold om

 at produkter 
kan bli utsolgt. Ekstrabestilling 
sendes i egen pakke.

OBS!
Heftet er også i 

medlemspakkene 
2–3 år, 7–9 år og 

10–12 år.



0–1
for medlemmer

født 2016 og 2017

Pakkepris:  
Kr 316,–

• Bibelbadeboka  
Lammet

• Matboks
• Smekke
• Spisebrikke

PÅSKEPAKKEN

Bok og lam er populære leker i badekaret. Boken er  
innbydende med sterke og friske farger. Den er laget i  
myk plast, og er god å ta i for en liten barnehånd. En 
kortversjon av bibelfortellingen Lammet som ble funnet 
fyller bokens tre oppslag.  CEmerket.

6 s. myk plast
Bokmål

EN BIBELBADEBOK



SPISEBRIKKE MATBOKS

SMEKKE

Brikken er illustrert med figurene Bo og Nora. 
Noen familier vil allerede kjenne disse to, da de 
er gjennomgangsfigurer på en del av klubbens 
materiell. Spisebrikken er i plast. CEmerket.

Illustrasjon: Morten N. Pedersen

En himmelblå matboks med Bo 
og Nora. 

Illustrasjon: Morten N. Pedersen

En stor og god smekke. Smekken 
er laget i et mykt stoff og er fôret 

på baksiden. CEmerket.

Bordverset  
Å , du som metter 

liten fugl  på smekke, 
spisebrikke og  

matboks.



Pakkepris:  
Kr 338,–

• Bok: Sammen 
med Jesus 
Saman med Jesus

• Bok: Bo blir til 
overs

• Puslespill med 
bordvers

• Hefte: Syng mens 
du går. Påske

2–3
for medlemmer

født 2014 og 2015

PÅSKEPAKKEN

Boken har 15 korte bibelfortellinger. De fleste handler om Jesus 
som møter mennesker, men to av fortellingene er hentet  
fra Det gamle testamentet. Det er tekster om budene i  
2. Mosebok, og om skaperverket i Salme 8. Hvert oppslag  
har en bibelfortelling og et bilde eller en bønn og en sang. 
Boken er en oppfølger av Bibelboka mi som har solgt i 15 000 
eksemplarer. Se www.iko.no 

Tekst: Tor Ivar Torgauten  ◆  Illustrasjon: Annlaug Auestad
68 s. innbundet  ◆  Bokmål og nynorsk

SAMMEN MED JESUS
SAMAN MED JESUS

Et hefte med 15 påskesanger for 
hele familien. Lett å bære med seg 
på påsketuren – enten man er på 
pilegrimstur, på hytta eller samler 
familie og venner hjemme.

Omslagsillustrasjon: Janniche Engelsen
32 s. heftet  ◆  Tekster på bokmål og 
nynorsk

SYNG MENS DU GÅR Nyhet!

Nyhet!



Det er morgen i barnehagen og Bo gleder 
seg til å leke med de andre barna. Men  
ingen vil leke med ham. Det er ikke plass til 
ham noen steder. Bo blir lei seg. Heldigvis  
har Jenny bruk for ham på kjøkkenet. 
Bildene har noen små overraskelser … 
Fortellingen er kort og 
hverdagsnær. Her vil både 
barn og voksne kunne 
kjenne seg igjen.  

Flere bøker om Bo finner du 
på www.iko.no 

Tekst og illustrasjon:  
Morten N. Pedersen
28 s. innbundet  ◆  Bokmål

Et puslespill med 8 brikker. 
Noen vil kjenne igjen bildet 
med Bo og Nora fra klubbens 
matboks.

Illustrasjon: Morten N. Pedersen

BO BLIR TIL OVERS

PUSLESPILL
Nyhet!

OBS!
Boken var i  

vinterpakken  
2010 for 2–3 år



for medlemmer
født 2011, 2012  

og 2013

Pakkepris:  
Kr 336,–

PÅSKEPAKKEN

• Bok:  
Graven er tom 
Grava er tom

• Bok: Jeg savner 
Pus

• Hefte: Bibelen 
med klistre
merker. Det gamle 
testamentet

• Minibibel
klistremerker

4–6

  
Jeg er ganske sikker på at katten min, Morten var den beste  
pusen i verden … Slik begynner boken om Tommy som har 
mistet sin aller beste venn. Tommy sørger. Ingenting kan trøste 
ham. Men så en dag møter Tommy villkatten Alfred …

En nær og varm bok om å miste noen 
man er glad i – om sorg, men også om 
det å få kjenne at sorgen kan endre 
seg når man får del i noe nytt.

Tekst og illustrasjon: Rebecca Elliot
Til norsk ved Maria Kvilhaug
32 s. innbundet  ◆  Bokmål

JEG SAVNER PUS

Nyhet!



Fortellingen tar oss med til olivenlunden utenfor Jerusalem, 
og leder oss videre dag for dag gjennom påskeuken; Jesu bønn 
til Gud, disipler som svikter, forhør, korsfestelse, død og glad 
oppstandelse. Bildene understreker alvoret i tekstene. Vi 
ledes fra mørket til lyset. Ansiktene er 
uttrykksfulle. Til tross for sitt drama
tiske innhold er fortellingen nær og 
lavmælt – tett til bibelteksten. 

Til norsk ved Bodil Engen
28 s. innbundet 
Bokmål og nynorsk  ◆  Verbum Forlag

Et aktivitetshefte med åtte bibelfortellinger 
fra Det gamle testamentet. I teksten får barna 
hjelp til å finne de rette klistremerkene. 

Til norsk ved May Bente Navestad
16 s. heftet  ◆  Bokmål

Heftet David og Goliat og andre fortellinger har seks 
korte fortellinger fra Det gamle  og Det nye tes
tamentet. Midt i heftet er det et ark med klistre
merker. Leseren kan finne de rette klistremerke
ne og gjøre bildene ferdige. 

Til norsk ved Ingrid Fjeld
18 s. heftet  ◆  Bokmål

GRAVEN ER TOM
GRAVA ER TOM

BIBELEN MED 
KLISTREMERKER

MINIHEFTE MED FORTELLING 
OG KLISTREMERKER

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!



7–9
for medlemmer
født 2008, 2009  

og 2010

Pakkepris:  
Kr 338,–

PÅSKEPAKKEN

• Bok: Elise, Leo og 
perlene  

• Kristuskransen
• Bok: Munken og 

Kula. Deigen eser!

ELISE, LEO OG PERLENE
Elise har fått et armbånd i kirken. 
Det heter Kristuskransen. Perlene 
i armbåndet har ulik form og ulike 
farger. Hver farge har noe viktig å 
fortelle. Den største perlen skinner 
som gull. Den kalles Gudsperlen. 
Elise er blitt glad i armbåndet sitt 
og har vist det til Leo, bestevennen 
sin. Sammen prøver de å finne ut 
hva den enkelte perlen vil fortelle. 
Gjennom ti kapitler blir vi kjent 
med perlene, den kristne tro og hva 
Elise og Leo tenker om livets store 
spørsmål.

Til norsk ved Oskar Stein Bjørlykke
56 s. innbundet  ◆  Bokmål og nynorsk

Nyhet!



KRISTUSKRANSEN

MUNKEN OG KULA. DEIGEN ESER

ELISE, LEO OG PERLENE

En boks med 18 perler og en snor, slik at man kan lage 
sitt eget armbånd. Armbåndet passer en barne hånd  
og vil kunne minne den enkelte på Guds nærvær i det  
daglige, til bønn og meditasjon. Det vil også kunne  
være et utgangspunkt for samtale om livet og om troen.

Verbum forlag

Mange vil kjenne igjen bestevennene Munken og Kula. De er 10 
år gamle og svært oppfinnsomme – men også ettertenksomme. 
Deigen eser er den tredje boken om guttenes mange morsomme 
opplevelser med forviklinger. De redder katter i trær, baker 
brød, forelsker seg og går seg vill i Stockholm. Midt i alt det som 
skjer inviteres leseren inn i guttenes fornuftige livsfilosofi, og 
deres tanker om bibeltekstene. 

Tekst: Åke Samuelsson  ◆  Illustrasjon: Simon Jannerland
Til norsk ved Kristin Gunleiksrud Raaum
94 s. innbundet  ◆  Bokmål

Nyhet!



12

10–12
for medlemmer
født 2005, 2006  

og 2007

Pakkepris:  
Kr 295,–

• Bok: Martin  
Luther og opp 
slaget på 
kirkedøra

• Hefte: Syng mens 
du går. Påske

PÅSKEPAKKEN

MARTIN LUTHER OG  
OPPSLAGET PÅ KIRKEDØRA   
I år er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser.  
Ifølge lærebøkene slo han dem opp på døra i slottskirken i den tyske 
byen Wittenberg. Dette ble begynnelsen på den lutherske kirke. 

Boken handler om Luthers liv, men gjengir også noen av de 95 tesene 
i et språk tilpasset skolebarn. Illustrasjonene utfyller teksten og er 
inspirert av bilder fra Luthers samtid. Tegningene viser samfunnet  
på 1500tallet, og danner en historisk ramme rundt fortellingen  
om Luthers liv. En flott bok om en mann som våget å gå den  
veien han trodde på. En bok for lesere i alle aldere.

Tekst: Meike Roth-Beck
Illustrasjon: Klaus Ensikat
Oversatt av Oskar Stein Bjørlykke
44 s. innbundet  ◆  Bokmål

Nyhet!
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SYNG MENS DU GÅR
Et hefte med 15 påskesanger for  
hele familien. Lett å bære med seg  
på påsketuren – enten man er på 
pilegrimstur, på hytta eller samler 
familie og venner hjemme.

Omslagsillustrasjon: Janniche Engelsen
32 s. heftet  
Tekster på bokmål og nynorsk

Nyhet!



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Påskefortellingen
Boken forteller om Jesu inntog i 
Jerusalem, det siste måltidet sammen 
med disiplene – hendelsene fram til 
han blir korsfestet og står opp igjen. 
Stemningsfulle bilder.   

Klubbpris kr 100,–
6–10 år  ◆  Bokmål  

Tilgivelse 
Når bestevenner gjør hverandre 
vondt blir det ekstra leit. Man sklir 
langt fra hverandre og føler seg ale
ne. Boken viser en vei mot tilgivelse 
som forsoner og gjør oss glade igjen.

Klubbpris kr 50,–
Fra 4 år

Bokmål

Fortell meg om påsken!
Robin er på besøk hos Kristian, som er fadderen 
hans. Det er snart påske, og Kristian forteller om 
hvordan det hele begynte.  
Robin får høre Bibelens  
fortellinger om påskeuken. 

Klubbpris kr 75,–
4–8 år  ◆  Bokmål  



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

CD: Alle synger glede  

En glad CD med nitten varierte sanger om 
vår og påske. Kjente og kjære komponister 
og tekstforfattere er representert. Barn fra 
Kormiljø Rødtvet deltar.

Klubbpris kr 100,–
5–8 år

La oss snakke om  
livet og døden    
Alt som er levende skal en gang dø. Slik 
er livets gang. Boken inviterer til nære og 
åpne samtaler om livet og døden ved hjelp 
av kjente bilder fra hverdagen. Vi undrer 
oss over livets mysterier, og vi hører om 
troen og håpet kristne deler. 

Klubbpris kr 75,–
Fra 4 år  ◆  Bokmål  

Min første bok 
om påsken

Et hefte med glade illustrasjoner gir barna et 
positivt førstemøte med påskefortellingen.

Klubbpris kr 30,–
6–8 år  ◆  Bokmål 

M
ed forbehold om

 at produkter 
kan bli utsolgt. Ekstrabestilling 
sendes i egen pakke.



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

PÅSKE.  
KLISTREMERKEBOK
12 sider med fortelling og 
klistremerker. Klistre 
merkene er lette å få av  
og på. 

4–7 år  ◆  Klubbpris kr 50,–

PÅSKE. 
AKTIVITETSBOKA
Et fyldig og innholds 
rikt hefte med mange  
og varierte oppgaver. 

8–11 år  ◆  Klubbpris kr 100,–

Aktiviteter

For bestilling:
• Gå inn på tripptrapp-klubben.no
• Logg inn med brukernavn og passord
• Eller bruk servicearket

PUSLESPILL BO OG NORA. TESELSKAPET 
16 brikker. Puslespillet er 18,5 x 28,5 cm.

3–6 år  ◆  Klubbpris kr 50,–

KULØRTE BIBELORD.  
FARGELEGGING
Her kan du fargelegge dine egne kort. 
Heng dem opp på veggen eller send dem 
til en venn. Kalligraf Bas Vlam har latt 
seg inspirere av gamle bibler. Han har 
kalligrafert bibelvers der første bokstav 
er tegnet stort. 

Klubbpris kr 100,–

Med forbehold om at produkter kan bli utsolgt. Ekstrabestilling sendes i egen pakke.


