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Kjære giver!
Trygve Skogrand, en av våre kjære forfattere, har  
nå skrevet og illustrert fortellingen om Lasarus.  
Lasarus, Lasarus! Kommer ikke Jesus snart? er en opp
følger til Marta, Marta! Da Jesus kom til  middag, som 
kom for noen år siden. 

Før lyktene slukner, av den anerkjente svenske for
fatteren Mattias Lönnebo, er en oppfølging til Gjen-
nom Skyggedalen, som kan fås som ekstraprodukt. 
Denne gangen havner Liv og Dag i et nytt eventyr 
med digre monstre og skumle utfordringer. De må ta 
kloke og modige valg …

Kom og se i Bibelen er en bibelbok for de små, der 
barna kan lære seg ord og bli kjent med personer vi 
møter i Bibelen. I tillegg byr årets første pakke på 
Påskedramaet, en Reiseguide til Jesu hjemland, mat
boks for de minste, og aktivitetsbøker for de mel
lomste. Familiekalender varer år etter år og rommer 

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 340,– + 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. 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 e-postadressen til.

Foto og grafisk design: Helene Moe Slinning, Strøk design / strokdesign.no ◆ Trykk: Merkur Grafisk AS

iko.no/tripp-trapp

mye mer enn en vanlig kalender. Den har et tema for 
hver måned med tilhørende bibeltekster, bønner og 
gode ord, samt plass til å skrive opp årvisse hendel
ser som fødselsdager og andre merkedager.  

Her er noe for enhver smak, og vi håper pakkene  
kan finne plass og rom i barnas hverdager – og i 
høy tiden!

Vi ønsker dere alle en  
velsignet påske! Husk å  
melde adresseendring om 
dere har flyttet siden sist!

Hilsen oss i  
Dåpsklubben TRIPP TRAPP



Familiekalender    
En evighetskalender der du kan 
føre inn fødselsdager, dåpsdager 
og andre merkedager. Inneholder 
bibeltekster, sanger, bønner m.m. 

32 s  ◆  spiral til oppheng   
Bokmål og nynorsk 
Klubbpris kr 135,–

Det er en varm dag i Beta
nia. Lasarus strever seg opp 
bakken til huset der han bor. 
Søstrene Marta og Maria 
blir bekymret, for han ser 
ikke frisk ut. Samme hva 
søstrene eller legen gjør, 
blir han bare sykere. Bare 
én kan hjelpe, – men hvor 
blir det av Jesus? 

32 s  ◆  Innbundet  ◆  
Bokmål  
Klubbpris kr 204,–

I år 50 e.Kr. drar Rakel og Ben 
til Galilea, til stedene der en 
populær forkynner, Jesus, 
levde. Vi blir med dem på 
reisen både dit og videre til 
Jerusalem. Reiseguiden er full 
av turisttips, forslag om hva 
man bør se og kjøpe, og fakta 
om Jesus. 

64 s  ◆  Innbundet  ◆ Bokmål  
Klubbpris kr 224,–

For bestilling, gå inn på  
iko.no/tripp-trapp  
eller bruk vedlagte serviceark.

Hvorfor måtte Jesus dø? Og hvordan gikk det til 
slutt med ham? Boka handler om disse spørs
målene og forteller om de dramatiske dagene fra 
Jesus og disiplene drar inn i Jerusalem til opp
standelsen påskemorgen.  

40 s  ◆  Innbundet  ◆  Bokmål  
Klubbpris kr 224,–

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

OBS!
Kalenderen er 

også i medlems
pakke 0–1 år.

Lasarus, Lasarus!
Kommer ikke Jesus snart? 

Reiseguide.

Bli med der Jesus levde

Påske- 
dramaet

OBS!
Boka er også i 

medlemspakke 
10–12 år.

Nyhet!

OBS!
Boka er også i 

medlemspakke  
7–9 år.

OBS!
Boka er også i 

medlemspakke  
7–9 år.

Nyhet!



0–1
for medlemmer

født 2018 og 2019

Medlemspakke:  
Kr 338,–

• Matboks
• Familiekalender
• Tøybok Hvem har 

skapt?

PÅSKEPAKKEN

FAMILIEKALENDER
En evighetskalender der du kan føre inn fødselsdager, dåps
dager og andre merkedager. Inneholder bibeltekster, sanger, 
bønner m.m. Revidert utgave av Dåpskalenderen som ble utgitt i 
2009 i samarbeid med Bergen domkirke menighet. 

Redaksjon: Jan Frode Sandvik  
Illustrert av Morten Ravnbø Sæthren  
2. rev. utgave 2018
32 s  ◆  spiral til oppheng 
Bokmål og nynorsk

Ny utgave!



HVEM HAR SKAPT?
Tøybok

MATBOKS MED BORDVERS

Myk og god tøybok med teksten til 
sangen Hvem har skapt alle blomstene? 
Fargeglade og tydelige tegninger 
viser hva Gud har skapt. Rasle og 
ranglelyder gjør det ekstra moro å 
bla i boka.

Koselig matboks med bilder av Bo 
og Nora. Bordverset Å, du som metter 
liten fugl er trykt på.

Illustrert av Morten N. Pedersen

Nyhet!



• DVD: Sammen 
med Jesus.  
Bibelfilmen min 2

• Bok: Kom og se i 
Bibelen

• Hefte: Min første 
bok om påsken

2–3
for medlemmer

født 2016 og 2017

PÅSKEPAKKEN

En meditativ reise i 15 kjente bibelfortellinger. Få bilder med 
enkle og rolige bevegelser og en kort tekst fremhever budskapet. 
Fortellerstemmen er rolig og tydelig og stemningen i fortellingen 
underbygges av musikk.  Hver av fortellingene avsluttes med en 
bønn.

Basert på boka Sammen med Jesus av Tor Ivar Torgauten (tekst) og 
Annlaug Auestad (ill.) 
 
Produsent: IKO-Forlaget ved Kristian Sandsmark

SAMMEN MED JESUS
Bibelfilmen min 2 
DVD

Medlemspakke:  
Kr 337,–

Nyhet!



18 korte fortellinger fra Bibelen. 
Barna får lese om skapelsen, Noah, 
Abraham, Moses, Samuel, David 
og Jona fra Det gamle testamentet. 
Fra Det nye testamentet leser de 
om Jesu fødsel og dåp, forskjellige 
hendelser i Jesu liv, om hvordan 
han døde og sto opp igjen, og om 
pinsen. Til hver fortelling er det 
et stort bilde og flere små bilder 
av detaljer som barna skal finne 
igjen i det store bildet. En bok som 
engasjerer de små barna og gir rom 
for samtale.

Illustrert av Virginie Noé
38 s Kartong  ◆  Bokmål

Dette lille heftet forteller barna hva som skjer 
med Jesus i påsken. Teksten er enkel og forkla
rer påskebudskapet lettfattelig for små barn. 
Den avslutter med at «I påsken feirer vi at 
Jesus døde. Og at han lever for alltid». Farge
rike og uttrykksfulle tegninger underbygger 
teksten.

Tekst: Tim Dowley
Illustrert av Roger Langton
24 s Heftet  ◆  Bokmål

KOM OG SE I BIBELEN

MIN FØRSTE BOK OM PÅSKEN



for medlemmer
født 2013, 2014  

og 2015

PÅSKEPAKKEN

• Bok: I begynnelsen 
• Hefte: Påsken 

med klistremerker
• Hefte: Min første 

påske – farge-
leggingsbok

4–6
Forfatteren Cynthia Rylant har funnet 
sin egen måte å gjen fortelle bibel
fortellinger på. Hun tar kjente tekster 
fra King James Bibel og kombinerer 
disse med sine egne fargerike, men 
samtidig enkle og naivistiske bilder. 
Denne boka handler om skapelsen, slik 
det fortelles om den i 1. og 2. Mosebok. 

Tekst og illustrasjoner av Cynthia Rylant
32 s Innbundet  ◆  Bokmål

I BEGYNNELSEN

Medlemspakke:  
Kr 339,–

Nyhet!



Oppdag den store påskefortellingen gjennom 
korte tekster og fargerike illustrasjoner. Ett 
oppslag for hver dag i påsken. I tekstene er 
enkelte ord uthevet og viser hvilke klistre
merker som skal limes på det store  
fargebildet på hvert oppslag. 

Norsk tekst av Ole Agnar Aadland 
Illustrasjoner av De Maëlle C.
12 s Heftet  ◆  Bokmål

PÅSKEN MED KLISTREMERKERI BEGYNNELSEN

I dette heftet kan barna fargelegge 15 helsides 
tegninger som viser scener fra påskefortellin
gen. Under hver tegning er det en kort tekst. 
Hele fortellingen står foran i heftet.

Tekst av Bethan James  ◆  Tegninger av Frank Endersby
16 s Heftet  ◆  Bokmål

MIN FØRSTE PÅSKE
Fargeleggingsbok 

Nyhet!



7–9
for medlemmer
født 2010, 2011  

og 2012

PÅSKEPAKKEN

• Bok: Reiseguide. 
Bli med der Jesus 
levde. 

• Bok: Lasarus, 
Lasarus! Kommer 
ikke Jesus snart?

Reiseguide 
BLI MED DER JESUS LEVDE
Vi befinner oss i år 50 e. Kr. Rakel og Ben drar til Galilea og opplever 
stedene der en populær forkynner, Jesus, levde. Vi blir med dem på 
reisen både til Galilea og videre til Jerusalem. Reiseguiden er full av 
turisttips, forslag om hva man bør se og kjøpe, og fakta om Jesus. Dette 
er en uvanlig faktabok som gir mye informasjon og er lettlest.

Tekst av Peter Martin
Illustrert av Dave Smith og  
Emmanuel Cerisier
Oversatt av Vidar Kristensen
64 s Innbundet  ◆  Bokmål

Medlemspakke:  
Kr 359,–

Nyhet!



LASARUS, LASARUS!
Kommer ikke Jesus snart?

Det er en varm dag i Betania. Lasarus 
strever seg opp den lange bakken til huset 
der han bor. Søstrene Marta og Maria blir 
bekymret, for han ser ikke frisk ut. Samme 
hva søstrene eller legen gjør, blir han bare 
sykere. Det er bare én som kan hjelpe, – 
men hvor blir det av Jesus? 

I denne fargerike bildeboka forteller de tre 
søsknene – og Jesus – om hva som skjedde 
da Jesus vekket Lasarus opp fra de døde.

Tekst og illustrasjoner av Trygve Skogrand
32 s Innbundet  ◆  Bokmål

Nyhet!



10–12
for medlemmer
født 2007, 2008  

og 2009

• Bok:   
Påskedramaet

• Bok: Før lyktene 
slukner

PÅSKEPAKKEN

PÅSKEDRAMAET
Fortellingen om Jesus fra inntoget  
i Jerusalem til påskemorgen

Hvorfor måtte Jesus dø? Og hvordan gikk det til slutt med ham? Boka 
handler om disse spørsmålene og forteller om de dramatiske dagene fra 
Jesus og disiplene drar inn i Jerusalem, til oppstandelsen påske morgen. 
Gjenfortellingen er knyttet til fremstillingen i Markus evangeliet.
 
Tekst av Rainer Oberthür  ◆  Oversatt av Astrid L. Paulsen
Illustrert av Renate Seelig  ◆  2. rev. utg. 2019 
40 s Innbundet  ◆  Bokmål

Medlemspakke:  
Kr 354,–

Ny utgave!



FØR LYKTENE SLUKNER
Mørket sprer seg. Noen vil ta herredømmet over Småfolket og byen deres. 
Hvem er det som vil dem vondt?  En av Livets perler begynner å skimre i 
grønt … Er det bare de to barna Liv og Dag som kan redde byen og folket? 

Dette er andre bok i fantasyserien om Liv og Dag og Livets perler. Boka 
kan leses uavhengig av den første boka, Gjennom Skyggedalen.

Tekst av Mattias Lönnebo
Oversatt av Dagny Holm
142  s Innbundet  ◆  Bokmål

Nyhet!



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Bo reiser på ferie  
I dag skal Bo reise på ferie med fly. Kaninen  
må være med, men hvor er det blitt av den?

Bo går i butikken
Bo og mamma går i butikken for å handle 
mat. Bo får egen vogn og hjelper til med 
å finne varene. Men plutselig er mamma 
forsvunnet!

Marta, 
Marta!  
Da Jesus kom  
til middag    
Jesus kommer på besøk til Marta, Maria 
og Lasarus. Marta setter i gang med 
å lage et over alle grenser overdådig 
måltid. Men hvorfor er det ingen som 
hjelper henne? Med friske og festlige 
tegninger og en god porsjon humor 
formidles den kjente bibelfortellingen.

Tekst og illustrasjoner av Trygve Skogrand
32 s Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris kr 139,–

Halleluja  
Hjemme hos John er det fullt av musikk: 
Mor nynner, far spiller fiolin. Men nå er alt 
forandret. Det er stille i huset. Mor har sluttet 
å synge. Noe må være galt. Romanen tar oss 
med til London på 1750tallet. Komponisten 
Händel og hans store oratorium Messias spil
ler en viktig rolle for at ting skal bli bra igjen 
for John og familien hans.  

Tekst av Bjørn Sortland 
Illustrert av Marvin Halleraker
80 s Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris kr 99,–

Bo er omtrent fire år gammel og bor sammen 
med mamma og pappa. Bobøkene forteller 
om Bos hverdag, om problemer som oppstår 
og hvordan de løses, og om nye opplevelser. 
Både barn og voksne vil lett kjenne seg igjen i 
historiene som er fortalt med varme og humor.

Tekst og illustrasjoner av Morten N. Pedersen
Klubbpris kr 69,– per bok. 
Kr 100,- for kjøp av begge bøkene. 

To bøker om Bo



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

For bestilling, gå inn på  
iko.no/tripp-trapp  
eller bruk vedlagte serviceark.

Kebab hver dag
Munken & Kula er ti år og bestevenner. Kula kan alt i hele Bibelen, 
for han har gått på alle kirkens trosopplæringstiltak. Munken 
visste ikke engang at Gud fantes, før han møtte Kula. For ham er 
alle bibelfortellingene nye. Sammen tolker de hendelser i hver
dagen ut fra bibelfortellingene – gjerne på ganske oppfinnsomme 
og fantasifulle måter.

Kebab hver dag er andre bok i serien om Munken & Kula.

Tekst av Åke Samuelsson  •  Illustrert av Simon Samuelsson  
Oversatt av Kristin Gunleiksrud Raaum  
153 s Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris kr 129,–

Gjennom 
Skyggedalen
Livets perler er stjålet og dron
ning Emeraldas lille land er i 
stor fare. Tolv riddere forsvin
ner i letingen etter perlene. Til 
sist er to barn dronningen og 
folkets eneste håp. Kan de bringe 
perlene tilbake fra Skyggedalen, 
der Mørkets herre hersker?

Dette er første bok i fantasyserien om Liv og Dag.

Tekst av Mattias Lönnebo  
Oversatt av Dagny Holm  
142 s Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris kr 99,–

Historien om 
Barabbas
En engel får i oppgave 
å passe på Barabbas, 
gjennom dramatiske 
begivenheter fram mot 
en fryktelig slutt. Men 
ender det virkelig slik? 

Historien om Barabbas er en spennende  
fortelling for barn og ungdom, der bak
teppet er Bibelens fortellinger, slik vi 
 kjenner dem. 

Tekst av Ingebjørg Dahl Sem  
128 s Heftet  •  Bokmål
Klubbpris kr 99,–

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



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

For bestilling:
• Gå inn på iko.no/tripp-trapp
• Logg inn med brukernavn og passord
• Eller bruk servicearket

UTFORSK BIBELEN
Klistremerkebok med lærerike tekster

Boka forteller om livet på bibelsk tid – om 
Egypts farao og pyramidene, om den greske og 

romerske verdenen, jødisk dagligliv og bibelske 
personer fra Abraham til Peter og Paulus. Ved å 

lime inn klistremerker får sidene mer liv. 

Tekst og illustrasjoner av Tim Dowley
48 s Innbundet  •  Bokmål

Klubbpris kr 99,–

HISTORIER 
JESUS FORTALTE
Klistremerkebok

Korte gjenfortellinger av tre av Jesu lignelser, 
med klistremerker til. Glade farger og koselige 
bilder av dyr og mennesker. Klistremerkene er 
lette å sette på og ta av uten at de går i stykker.  

12 s Heftet  •  Bokmål
Klubbpris kr 49,–

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

PÅSKE 
AKTIVITETSBOKA
Bibelfortellinger, oppgaver  
og aktiviteter 

Boka inneholder fortellingen om den første 
påsken, sammen med en masse spennende 
oppgaver og aktiviteter. Her får barna kunnskap 
ved å leke, lese og gjøre selv. De får prøve seg 
på kodespråk, tallquiz, labyrinter, ordjakt og 
mye mer. En morsom aktivitetsbok som får 
kreativiteten til å boble.

Tekst av Bethan James  •  Illustrert av Heather Stuart  
Oversatt av Anne Kari Sorknes  
48 s Heftet  •  Bokmål
Klubbpris kr 99,–


