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Pakken sendes ut i uke 10 og 11

HUSK!

Adresseendring
for barn og giver:
22 59 53 00
dapsklubben-tripptrapp@iko.no

www.tripptrapp-klubben.no

kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte serviceskjema eller bruk nett. Eventuell
avbestilling eller ekstrabestilling må skje innen onsdag 23. februar. Neste pakke kommer i juni 2018.
MEDLEMSPAKKEN Ekstraprodukter

Kjære giver!
– Kjærligheten bærer verden, sa pappa. – Det er
ikke beina dine som bærer deg. Det er kjærligheten.
Kjærligheten er bein du ikke ser. De kan gå mye lenger
enn de ordentlige beina dine. Det er de beina som
skal få deg gjennom livet.
Slik kan man få sagt det hvis man er forfatter og
heter Linde Hagerup. I pakkene finner dere mer om
kjærligheten – om gleden over livet, og om håpet
som er gitt til alle, gjennom påskebudskapet om
den oppstandne Kristus. De første kristne feiret
dette da de kom sammen. Håpet de bar på ble til en
ny begynnelse – et nytt fellesskap. Jesus var ikke
død, men levende tilstede. Pinsefortellingen, om
kirkens begynnelse, forteller mer om dette.

Det er et nytt kalenderår. Det betyr at noen klubbbarn blir de eldste i sin aldersgruppe, eller går over i
en ny gruppe, der de blir de yngste. Vi minner om at
det er mulig å tilpasse pakken enda bedre til barnets
modenhet. Du kan bare avbestille den opprinnelige
medlemspakken og krysse av for en pakke i aldersgruppen over eller under. Ta en titt på pakkenes
innhold.
Ikke gå glipp av påskepakken. Meld adresseendring
hvis dere har flyttet siden sist

Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

Fakta om TRIPP TRAPP-klubben

Slik fungerer det

•
•

•

•
•
•
•
•

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.

•
•
•

•
•

Giver får tilsendt et informasjonsblad 3 ganger per år med
presentasjon av neste pakke. Bladet ligger også på vår
nettside.
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.

tripptrapp-klubben.no
Foto og grafisk design: Helene Moe Slinning, Strøk design / strokdesign.no ◆ Trykk: Nr1 Trykk Grefslie AS

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

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

OBS!

Boken er også i
medlemspakke
2–3 år.

Fortellinger for de minste.
Påske
Boken tar barna med inn i påskeuken, og lar
dem bli kjent med Jesus og vennene hans.
Illustrasjonene er enkle og barnlige. De viser
hendelsesforløp og stemninger.

For barn 2–5 år
Klubbpris kr 116,–

OBS!

Boken er også i
medlemspakke
4–6 år.

Hvor kommer du fra?
En bildebok om livet fra unnfangelse til
fødsel. Vi får del i at det skjer et under når et
barn blir til. Livet er forankret hos Gud. Det
er han som har skapt hver og en av oss, og
han har gjort oss forskjellige. Fortellingen er
varm og poetisk.

For barn 3–7 år ◆ Bokmål
Klubbpris kr 170,–

Pinsefortellingen
Om kirkens begynnelse
Mange forbinder pinsehelgen med en kjærkommen langhelg,
tidlig på sommeren. Men pinse er også en av de tre store,
kristne høytidene. Hvorfor feirer vi den? Gjennom bibelske
tekster og hendelser etter Jesu død og oppstandelse blir vi
kjent med kirkens begynnelse og de første kristne.

OBS!

Boken er også i
medlemspakke
10–12 år.

For barn 9–12 år ◆ Bokmål
Klubbpris kr 224,–

PÅSKEPAKKEN

0–1
for medlemmer
født 2017 og 2018

JONA OG HVALEN
• Badebok: Jona og
hvalen
• Badehåndkle

Pakkepris:

Kr 296,–

En liten plastbag med to små badebøker – fin for
badekaret og for ferieturen. Begge bøkene handler om
Jona som fikk et viktig oppdrag av Gud. Illustrasjonene
er lekne og humoristiske. Den ene boken har bilder og
en liten tekst. Den andre boken har bare bilder, slik at
barna kan peke og sette sine egne lyder og ord på det de
ser. Håndtak og trykk-knapp er morsomme effekter på
plastbagen.

2 x 8 s. plastbok
Bokmål

BADEHÅNDKLE
Et solgult badehåndkle med hette.
Håndkleet er mykt og lett og er laget
av 100 % bomull. Hetta har et koselig
englemotiv. Håndkleets størrelse er
tilpasset de minste barna og er 75 x 75
cm. Badehåndkleet er CE-merket.

Illustrasjon: Morten N. Pedersen

PÅSKEPAKKEN

2–3

Nyhet!

for medlemmer
født 2015 og 2016

• Bok: Fortellinger
for de minste.
Påske
• Tøyesel: Dånki
• Bok: Frosken og
fuglesongen

Pakkepris:

Kr 337,–

FORTELLINGER FOR DE MINSTE. PÅSKE
Bildeboken gir et møte med de konkrete hendelsene i påskeuken.
Barna vil se at ikke alle var glad i Jesus. Noen var sinte på ham.
Barna selv har erfart at når man gråter er man lei seg. Men barn er
også gode på de spontane og enkle gleder, og vil få tak i gleden over
at Jesus ikke er død lenger. Han lever. Bildene viser hendelsesforløp
og stemninger. En bok å vokse inn i – en bok for samtale.

Til norsk ved Cecilie Holdø
20 s. innbundet ◆ Bokmål

I denne pakken gir vi barna et møte med sorgen
og døden, i kontrast til livet og gleden. De vil
møte fortellingen om frosken som finner en
død fugl, og de vil bli kjent med Jesus, Guds
sønn som døde, men ble levende igjen.

TØYESELET DÅNKI
Esel er et sentralt husdyr i bibelsk tid. Maria og Josef
brukte esel, og i påskefortellingen er det Jesus selv som
rir inn i Jerusalem på en eselfole. Kanskje vil tøyeselet
Dånki minne barna på fortellinger de har hørt, og vekke
interessen for å høre flere fortellinger fra Bibelen?

Dånki er 23 cm, er CE-merket og kan vaskes på 30 grader.

FROSKEN OG
FUGLESONGEN
Forfattaren er kjend for bøkene om
Frosken. Med vennleg humor skildrar
han små og store hendingar i livet. I
denne boka finn frosken ein svarttrast
som ligg på bakken. Han og vennene
trur han søv, men haren forklarar at
fuglen ikkje søv, men er død. Saman
lagar dei ei grav og minnest han som
er død. Her blir gleda over livet
viktigare enn døden og sorgen.

Tekst og illustrasjon: Max Velthuijs
Til norsk ved Ragnar Hovland
24 s. innbundet ◆ Nynorsk
Samlaget

PÅSKEPAKKEN

4–6

Nyhet!

for medlemmer
født 2012, 2013
og 2014

• Bok: En sønn
kommer hjem /
Ein son kjem
heim
• Bok: Hvor
kommer du fra?
• Bok: Miffy gjør
noe dumt

Pakkepris:

Kr 339,–

MIFFY GJØR NOE DUMT
Kaninen Miffy er med mor i butikken. Plutselig oppdager hun en
boks med karameller. Fristelsen blir for stor og Miffy tar en neve
og putter i lommen. Den natten sover ikke Miffy godt … Men fortellingen ender heldigvis ikke der.

Tekst og illustrasjon: Dick Bruna
Til norsk ved Ingrid Fjeld
32 s. innbundet ◆ Bokmål

EN SØNN
KOMMER HJEM
Fortellingen er hentet fra
Lukas 15 i Det nye testa
mentet, der vi hører om
sønnen som vil reise ut i verden
– bort fra faren og broren. Han ber om penger og drar,
mens den eldste sønnen jobber hardt hjemme på gården.
Når pengene tar slutt lengter han hjem og vil reise tilbake.
Men hva vil faren si – vil faren ta imot ham igjen?
Fortellingen er lavmælt og nær – tett på bibelteksten.

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

Nyhet!

HVOR KOMMER DU FRA?
I begynnelsen, var du ikke der, du levde ikke.
Men Gud ville at du skulle bli til.
Slik begynner fortellingen om tilblivelsen av et menneske.
Varmt og poetisk får vi del i at det skjer et under når et
barn blir til. En bildebok om livet fra unnfangelse til fødsel.
Det ble natt og det ble morgen. Lita jente? Eller liten gutt?
Det var ikke til å ta feil av, det var jo deg.

Til norsk ved Marit Næss
24 s. innbundet ◆ Bokmål

PÅSKEPAKKEN

7–9

Nyhet!

for medlemmer
født 2009, 2010
og 2011

EN BROR FOR MYE
• Bok: En bror for
mye
• Mini Bibelklistremerker:
Moses og
prinsessen
• Mini fargebok:
Bibelfortellinger /
Bibelforteljingar

Pakkepris:

Kr 305,–

Kjærligheten bærer verden, sa pappa. Det er ikke beina dine som bærer
deg. Det er kjærligheten. Jeg skjønte ikke noe. Er kjærligheten bein
jeg har som jeg ikke ser? Det går ikke an. Det sa jeg til pappa. – Jo,
sa pappa. – Det er akkurat sånn. Kjærligheten er bein som du ikke ser. De
kan gå mye lenger enn de ordentlige beina dine. Det er de beina som skal
få deg gjennom livet.
Sara er ni år og har plutselig fått en liten bror. Han flyttet inn til
Saras familie da moren hans døde. Nå er han der hele tiden og
ødelegger alt for Sara. Han er irriterende og Sara orker ikke å være
snill mot ham. Men en dag får hun en genial idé.
Forfatteren har klart å se verden med et barns blikk på en troverdig og levende måte. Fortellingen viser hvilke utfordringer
et familieliv kan stå overfor. Flott fortalt – spennende – nært –
overraskende – alvorlig og humoristisk. En allalder-bok. Egner
seg godt til høytlesning.

Forfatter: Linde Hagerup
Illustratør: Jens A. Larsen Aas
168 s. innbundet ◆ Bokmål
Cappelen Damm

BIBELFORTELLINGER
OG KLISTREMERKER
Miniheftet Moses og prinsessen inneholder seks korte
fortellinger, og hvert oppslag har store bilder. Midt
i heftet er det et ark med klistremerker. Leseren
finner de riktige klistremerkene og gjør bildet ferdig.

Til norsk ved Ingrid Fjeld
18 s. heftet ◆ Bokmål

MINI FARGEBOK
Hvert oppslag har et motiv
fra en bibelfortelling.
Illustrasjonene er av
Annlaug Auestad.

16 s. heftet
Bokmål og nynorsk

Nyhet!

PÅSKEPAKKEN

10–12
for medlemmer
født 2006, 2007
og 2008

Nyhet!

PINSEFORTELLINGEN
Om kirkens begynnelse
For mange er pinsehelgen en kjærkommen langhelg tidlig
på sommeren. Men den er også en av de tre store, kristne
høytidene. I julen feirer vi at Jesus blir født. I påsken feirer vi
at Jesus dør og står opp igjen. Men hva med pinsen? Hvorfor
feirer vi den?

• Bok: Pinsefortellingen.
Om kirkens
begynnelse
• Bok: Rosas buss

Forfatteren viser på en lettfattelig og klok måte til de bibelske tekstene, og hendelsene etter Jesu død og oppstandelse.
Boken gir en god innføring i Den hellige ånd, kirkens begynnelse og fellesskapet blant de første kristne. Her trekkes
skapelsen og tårnet i Babel inn som viktige veivisere til å
forstå grunnlaget for de senere hendelsene.

Pakkepris:

Kr 338,–

Til norsk ved Astrid L. Paulsen
Illustrasjon: Renate Seelig
48 s. innbundet ◆ Bokmål

12

ROSAS BUSS
I boka møter vi Ben og bestefar som er på veg til Henry
Ford-muséet i Detroit. Bestefar vil vise barnebarnet ein
gamal buss, som minner bestefar om ei historie langt
tilbake i tid. Den gongen kravde lova at alle mørkhuda
måtte reise seg for kvite passasjerar. Men Rosa Parks
nekta og blei sitjande. Dermed arresterte dei henne.
Slik starta ho ein protestaksjon. Martin Luther King jr.
blei ein av forkjemparane for saka hennar. Kampen
førte til at lova blei endra.
Med tårer i auga fortel bestefar historia, og at han var
på den same bussen, men at han ikkje vågde å støtte
Rosa Parks.
Forteljinga hjelper oss til å sjå framover, slik at vi
når stunda krev det – ikkje vender blikket bort.

Til norsk ved Guri Vesaas
Illustrasjon: Maurizio A.C Quarello
42 s. innbunden ◆ Nynorsk
Samlaget

13

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Paulus´ reiser

Jesus

Vi følger Paulus på hans spennende reiser i
Middelhavet. Vi hører om dagliglivet i romertiden. Her er kart og detaljrike illustrasjoner.
I hvert kapittel finner vi en konvolutt med et brev.

Fortellingen om Jesu liv i ord og bilder.
En vakker bok. 40 sider innbundet. En
allalder-bok.

Klubbpris kr 99,–
8–12 år • Bokmål

Klubbpris kr 99,–
Fra 5 år ◆ Bokmål

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. En all-alderbok.

Mi spretne bibelbok

Klubbpris kr 99,–
Fra 6 år ◆ Bokmål

Klubbpris kr 49,–
3–7 år ◆ Nynorsk

Boka har fem populære bibelforteljingar
med bilete som sprett opp.

Boka om alle følelsene
Hvordan har du det i dag? Med humoristiske
tegninger blir vi kjent med alle de ulike følel
sene våre. Korte tekster gjør det lett å lese for
dem som har lært det. Fin bok for samtale.
Egner seg også i skolen.

Klubbpris kr 99,–
4–9 år

Alle ekstraproduktene har vært
i tidligere medlemspakker.
Med forbehold om at produkter
kan bli utsolgt. Ekstrabestilling
sendes i egen pakke.

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

Kjære
Bestemor
Kanin
En bok i serien om kaninen Miffy av Dick Bruna.
Bestemoren til Miffy er død. Boken beskriver
helt konkret og praktisk hva som skjer med
bestemor som er død – fra hun blir lagt i en kiste
og til hun får en gravstøtte, som familien kan
pynte. Boken passer alle uavhengig av tro.

Klubbpris kr 69,–
3–6 år ◆ Bokmål

Martin Luther og oppslaget på kirkedøra
2017 var det store reformasjonsåret i vår kirke,
med fokus på Martin Luther og hans betydning for kirke og samfunn. Boken tar for seg
Luthers liv, og gjengir noen av hans 95 teser.
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.

Grava er tom/
Graven er tom

Klubbpris kr 199,–
Bokmål

Klubbpris kr 69,–
3–6 år ◆ Bokmål og nynorsk

Fortellingen tar oss med til olivenlunden utenfor Jerusalem, og leder oss
videre dag for dag gjennom påskeuken.

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

PUSLESPILL
BO OG NORA – Å DU SOM METTER
8 brikker. Puslespillet er 18,1 x 28,3cm.

2–3 år ◆ Klubbpris kr 69,–

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

SYNG MENS DU GÅR
15 påskesanger

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.

32 s. heftet
Tekster på bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 39,-

PÅSKE.
KLISTREMERKEBOK

MINIHEFTE MED BIBELFORTELLINGER OG KLISTREMERKER

12 sider med fortelling og
klistremerker. Klistremerkene
er lette å få av og på.

Mini Bibel Klistremerker Påske
Fra 4 år
Klubbpris kr 19,–

4–7 år
Klubbpris kr 49,–
Alle ekstraproduktene har vært i tidligere medlemspakker. Med forbehold om at produkter kan bli utsolgt. Ekstrabestilling sendes i egen pakke.

