
Ekstraprodukter kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte serviceskjema eller bruk nett. Eventuell 
avbestilling eller ekstrabestilling må skje innen fredag 28. februar. Neste pakke kommer i juni 2020.MEDLEMSPAKKEN

Pakken sendes ut i uke 11/12

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

1/2020

HUSK!
iko.no/tripp-trapp

Gratis pakkeporto  
for givere med fem 

eller flere barn i 
klubben!



Kjære giver!
Vi starter 2020 med en gladnyhet: Dåpsklubben 
utvider med en ny aldersgruppe; 13-15 år! Det skjer 
fra og med sommerpakken 2020. Fra da av tilbyr vi 
bokpakker til barn helt fra 0 til 15 år.

Hvorfor utvider vi?
Mange synes det er vanskelig å finne god, kristen 
litteratur til tenåringer. Dåpsklubben Tripp Trapp 
og IKO-Forlaget kan nå hjelpe dere med dette.

Ofte gis medlemskap som dåpsgave, og da er 
det naturlig at medlemskapet følger barnet frem 
til konfirmasjonen. Klubben bygger blant annet på 
trosopplæringsplanen i Den norske kirke, som går 
frem til 18 års alder.

Pakker til 13–15-åringene
Aldersgruppen 13–15 år vil få to pakker i året – en 
før sommeren og en før jul. Første pakke til ten-
åringene vil presenteres i neste informasjonsblad.

Fakta om TRIPP TRAPP-klubben
• Et tilbud for barn fra 0 til 15 år.
• Tilbud om 3 pakker i året. Pakkene kommer i forkant av 

påske, sommer og jul.
• Ingen krav om kjøp, 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 350,– til 370,– + 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 elektronisk eller på 

papir 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/grafisk design: Strøk design / strokdesign.no  •  Forsidefoto: iStock  •  Trykk: Merkur Grafisk AS

iko.no/tripp-trapp

Pakkene vil vanligvis inneholde én bok, og 
vil være noe rimeligere enn pakkene til de andre 
alders gruppene, men prisen vil variere med inn
holdet i pakken.

Hva betyr dette for meg? 
Endringen innebærer at medlemskapet fortsetter 
automatisk frem til nyttår det året barnet fyller 15 
år. Dersom du allikevel ønsker å avslutte medlem-
skapet når barnet er 12 år, gjør du det på «min side» 
eller tar kontakt med kundekontoret.

Vi håper at mange tenåringer vil få glede av 
videre medlemskap i klubben!
 
Hilsen 

Helene Horsfjord
Leder, Dåpsklubben TRIPP TRAPP

NB!
Husk å melde navn- og  

adresseendringer til oss.
Send en epost til:  

dapsklubben-tripptrapp @iko.no



Dette er den femte boken 
om Munken og Kula. Bli med 
de to guttene på spennende 
eventyr. Munken og Kula 
havner ofte i komiske situa-
sjoner som kan føre til både 
latter og ettertanke. Kanskje 
du også lærer noe fra Bibelen 
underveis?

88 s  •  Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris kr 159,- 

Robust, norskprodusert barnetallerken 
i Vitroporselen fra Figgjo. Det er samme 
kvalitet som de andre kjente barne-
tallerkenene som finnes på markedet. 
Bordverset «Å, du som metter liten 
fugl» er lagt inn i illustrasjonen. Bildet i 
midten er brent inn, mens kanten rundt 
er håndmalt. En fin gave ved for eksem-
pel dåp. Selges i eske. 

Klubbpris kr 269,–

Salme 23 fra Det gamle testamente 
har vært til trøst og oppmuntring for 
genera sjoner, og de enkle versene i 
Funnet for midler denne samme trøsten 
på en måte som kan nå både barnet og 
en voksen leser.

20 sider  •  Kartongbok  •  Bokmål/nynorsk  
Klubbpris kr 179,–

Denne herlige bildeboken har 
Jesu lignelse om sennepsfrøet 
som utgangspunkt, og fokuserer 
på barnets undring over frøet 
som spirer og vokser. Den er 
en leken og filosofisk bok som 
virkelig åpner opp for felles  
refleksjon med barnet om alt 
som vokser, samt håp og tro.  

Tekst: Amy-Jill Levine
Illustrert av: Sandy Eisenberg Sasso
45 sider  •  Innbundet  •  Bokmål
 Klubbpris kr 219,–

Utvalgte titler fra klubbpakkene til klubbpris.  
For bestilling, gå til: iko.no/tripp-trapp.  
Alle ekstrabestillinger sendes i egen pakke. 

Barnetallerken  
med bordvers

Funnet/Funnen
Salme 23

Det fantastiske  
sennepsfrøet 

OBS!
Boka er også i 

medlemspakke 
4–6 år.

VÅRE FAVORITTER FRA KLUBBPAKKENE

OBS!
Boka er også i 

medlems pakke 
7–9 år.

Nyhet!

OBS!
Boka er også i 

medlemspakke 
2–3 år.

Nyhet!

OBS!
Tallerkenen er 

også i medlems-
pakke  0–1 år.

Nyhet!

Munken og Kula:
Pappas stygge  
hender



0–1
for medlemmer

født 2019 og 2020

Medlemspakke:  
Kr 371,–

• Barnetallerken: 
Å, du som metter 
liten fugl

• Tøybok:  
Måne og sol 

PÅSKEPAKKEN

BARNETALLERKEN
Barnetallerken  
med bordvers

Robust, norskprodusert barne
tallerken i Vitroporselen fra 
Figgjo. Det er samme kvalitet 
som de andre kjente barne-
tallerkenene som finnes på 
markedet. 

Bord verset «Å, du som  metter 
liten fugl» er lagt inn i illustra-
sjonen. Bildet i midten er 
brent inn, mens kanten rundt 
er håndmalt. Leveres i eske. 
Krus som passer til kommer i 
sommer pakken!



MÅNE OG SOL
Koselig tøybok for de minste, der 
de kan se på, ta på og leke med 
figurer av ulike ting som Gud har 
skapt. Speil og ulike lyder gjør det 
ekstra spennende. Sangen Måne og 
sol er trykt på baksiden av boka.

Tøybok som  
gir lyd



• Bildebok: Det 
lille eselet og den 
store oppgaven

• Tøyesel:  
Eselet Dånki

• Bildebok:  
Funnen/Funnet 
(bm/nyn)

2–3
for medlemmer

født 2017 og 2018

PÅSKEPAKKEN

Salme 23 fra Det gamle testamente har vært til trøst 
og oppmuntring for generasjoner, og de enkle versene 
i Funnet formidler denne samme trøsten på en måte 
som kan nå både barnet og en voksen leser.

20 sider  •  Kartongbok  •  Bokmål og nynorsk 

FUNNET
FUNNEN 

Medlemspakke:  
Kr 372,–

(Salme 23)

Nyhet!



Kanskje var det Dånki Jesus satt på da 
han red inn i Jerusalem? Et tøyesel som 
er mykt og godt å ta på. CE-merket. 
Kan vaskes på 30 grader. 23 cm.

Det lille eselet ligger og hviler hjemme i landsbyen.  
Så kommer det noen menn og sier at de har en oppgave 
til henne ... Gjenfortelling av historien om Jesu inntog  
i Jerusalem. Dyrenes rolle står sentralt i teksten.  
Humoristiske bilder. Bibeltekstene står helt først i boka. 

Tekst: Geneviève Laurencin
Illustrert av: Éric Gasté
16 sider  •  Kartongbok

ESELET DÅNKI 

DET LILLE ESELET OG  
DEN STORE OPPGAVEN 

Mykt og deilig tøyesel  
med stive ører 

Det lille eselet skal ut på et ærefullt oppdrag 



for medlemmer
født 2014, 2015  

og 2016

PÅSKEPAKKEN

• Bildebok:  
Det fantastiske 
sennepsfrøet

• Frøpose:  
Solsikkefrø

• Påskekalender 
(bm/nyn)

4–6
Denne herlige bildeboken har Jesu lignelse om senneps-
frøet som utgangspunkt, og fokuserer på barnets undring 
over frøet som spirer og vokser. Den er en leken og filo
sofisk bok som virkelig åpner opp for felles refleksjon 
med barnet om alt som vokser, samt håp og tro. 

Boken er skrevet av den anerkjente professoren og for-
fatteren AmyJill Levine, som blant annet har skrevet en 
fagbok for voksne om Jesu lignelser. Forfatteren har også 
skrevet et etterord for de voksne. 

Tekst: Amy – Jill Levine
Illustrert av: Sandy Eisenberg Sasso
45 sider  •  Innbundet  •  Bokmål

DET FANTASTISKE SENNEPSFRØET

Medlemspakke:  
Kr 370,–

Nyhet!



I forbindelse med Det fantastiske 
sennepsfrøet, tenkte vi at det er artig 
for barna å plante noe selv. Derfor 
har vi laget en frøpose som er helt 
lik den som er i boken. I frøposen er 
det solsikkefrø som dere kan plante 
hjemme. Så blir det spennende å se 
hva som skjer …

FRØPOSE

En vakker kalender som formidler hele påske-
fortellingen. Kalenderen fungerer som en advents-
kalender, med en luke til å åpne for hver dag. 
Kalenderen går fra palmesøndag til 2. påskedag. 
I hver luke får barna litt av fortellingen om hva 
som skjedde den dagen i påskeuken. Sammen med 
barna kan dere åpne luker og se hva som skjuler seg 
bak dem. Like fin å bruke hjemme som å ta med på 
påske fjellet. Illustrasjoner av Michal Hudak.

PÅSKEKALENDER (bm/nyn)

Nyhet!



7–9
for medlemmer
født 2011, 2012  

og 2013

PÅSKEPAKKEN

• Roman:  
Munken og Kula: 
Pappas stygge 
hender

• Tegneserie:  
Undere Jesus 
gjorde

• Påskekalender

MUNKEN OG KULA:  
PAPPAS STYGGE HENDER
Munken og Kula er ti år og bestevenner. Kula kan alt i hele Bibelen, 
for han har gått på alle kirkens trosopplæringstiltak. Han er ganske 
lei av bibelhistorier. Munken visste ikke engang at Gud fantes, 
før han møtte Kula. Så for ham er alle fortellingene han hører fra 
 Bibelen nye.

Dette er den femte boken om Munken og Kula. Bli med de to guttene 
på spennende eventyr. Munken og Kula havner ofte i komiske 
 situasjoner som kan føre til både latter og ettertanke. Kanskje du 
også lærer noe om Bibelen underveis?

Tekst: Åke Samuelsson
Illustrert av: Simon Jannerland
88 sider  •  Innbundet  •  Bokmål

Medlemspakke:  
Kr 368,–

Nyhet!



UNDER JESUS GJORDE

PÅSKEKALENDER

Les fortellingene om Jesu under som 
tegneserie. Denne boka gjengir 18 under 
fra evangeliene i Det nye testamentet. Ved 
hjelp av tekst og bilder som ligger nær 
bibel tekstene, fremstilles Jesu liv på en 
måte som gir gjenkjennelse for både gutter 

og jenter. Perfekt for barn som 
vil lese selv, eller sammen med 
familien. Bøkene har enkle ord, 
fine illustrasjoner i lyse farger og er 
en tegneserieversjon av Jesu under 
som vi virkelig kan anbefale! Dette 
er andre bok i en serie på tre bøker.

Tekst: Christine Ponsard
Illustrert av: Jean – Francois Kieffer
48 s.  •  Innbundet  •  Bokmål og nynorsk

En vakker kalender som formidler hele påske-
fortellingen. Kalenderen fungerer som en 
advents kalender, med en luke til å åpne for 
hver dag. Kalenderen går fra palmesøndag 
til 2. påskedag. I hver luke får barna litt av 
fortellingen om hva som skjedde den dagen 
i påskeuken. Sammen med barna kan dere 
åpne luker og se hva som skjuler seg bak dem. 
Like fin å bruke hjemme som å ta med på 
påske fjellet. Illustrasjoner av Michal Hudak.

(bm/nyn)

(bm/nyn)

Nyhet!

Nyhet!



10–12
for medlemmer
født 2008, 2009  

og 2010

• Tegneseriebok:  
Hva er greia med 
klima?

• Påskekalender

PÅSKEPAKKEN

HVA ER GREIA MED KLIMA?
Som mennesker har vi ansvar for å ta vare på alt Gud har skapt. 
For å være gode forvaltere trenger vi kunnskap. Ole Mathismoen 
og Jenny Jordahl gjør bokstavelig talt et dypdykk ned i klima-
utfordringene, og ser nærmere på hva som er i ferd med å skje, 
hvorfor det skjer, hva som blir konsekvensene og hva som kan 
gjøres. Fremstillingen er samtidig full av håp: Det er mye som  
kan gjøres og mye som allerede blir gjort!

Det er komplisert stoff, men det formidles på en smart, morsom 
og lettfattelig måte, av to mestere i faget. Forfatterne er tegne
seriefigurer i boka – i en lang og helt nyskrevet serie.

Ole Mathismoen (f. 1961) er Norges fremste miljøjournalist, med 
flere bøker om miljøvern bak seg. Boken Klima - hva skjer? (2007) 
ble nominert til Brageprisen. I 2016 ble han tildelt Bergesen prisen. 

Jenny Jordahl (f.1989) er illustratør, tegneserieskaper, blogger og 
forfatter. Jordahl er utdannet fra Kunsthøgskolen. Hun står også 
bak tegneserien Livet blant dyrene.

Tekst: Ole Mathismoen
Illustrert av: Jenny Jordahl
80 s. innbundet  •  Bokmål
Ena forlag

Medlemspakke:  
Kr 369,–



PÅSKEKALENDER

En vakker kalender som formidler hele påske-
fortellingen. Kalenderen fungerer som en 
advents kalender, med en luke til å åpne for 
hver dag. Kalenderen går fra palmesøndag til  
2. påskedag. I hver luke får barna litt av for-
tellingen om hva som skjedde den dagen i 
påskeuken. Sammen med barna kan dere åpne 
luker og se hva som skjuler seg bak dem. Like 
fin å bruke hjemme som å ta med på påske
fjellet. Illustrasjoner av Michal Hudak.

(bm/nyn)

Nyhet!



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Munken og Kula
Munken og Kula opplever mye sammen, 
og har alltid bibelfortellingene i bakhodet. 

Munken og Kula er ti år og bestevenner. Kula kan alt i hele 
 Bibelen, for han har gått på alle kirkens trosopplæringstiltak. 
Han er ganske lei av bibelhistorier. Munken visste ikke engang 
at Gud fantes, før han møtte Kula. Så for ham er alle fortellinge-
ne han hører fra Bibelen nye. Med bibelfortellingene i bakhodet 
bygger de kassebil og har rullestolrace sammen med Gud.

Dette er den første frittstående boka om Munken og Kula.  
Denne boka kom første gang i 2007 og er trykt i to opplag.

Fra 7 år
Klubbpris: 129,–

Bibelen min
20 fortellinger fra Bibelen,  
fortalt for små barn   

Kjente fortellinger fra Bibelen fortalt for små 
barn. Vi blir kjent med bl.a. Skapelsen, Noah, 
Abraham, Moses, David, Elia, Daniel og Jesaja fra 
Det gamle testamentet. Boka omhandler også 
Jesu fødsel og dåp, Fadervår, Jesus som stiller 
stormen, sauen som ble borte og Jesu død og 
oppstandelse. Den har gode illustrasjoner som 
kan åpne for samtale mellom leser og barn.   

4–7 år
Klubbpris: 149,–

Bo spiller Ludo 
Det er ikke moro å tape, alltid!

Bo er nesten i mål med alle ludobrikkene sine, 
men blir kastet tilbake til start. Det er ikke 
moro å tape alltid! Bo blir sur og vil ikke spille 
mer. Hva kan få ham til å skifte mening?   

2–5 år
Klubbpris: 99,–



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

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

Fortell meg om påsken 
Påskens budskap fortalt for barn 

– Hvorfor feirer vi påske, Kristian?
Robin er på besøk hos Kristian, som er fadderen 
hans. Det er snart påske, og Kristian forteller om 
hvordan det hele begynte. Enkel barnebok om 
påskens fortelling.

Fra 3 år
Klubbpris: 99,–

Påskefortellingen 
Påskens budskap gjenfortalt med 
innlevelse og klokskap  

Vi følger Jesus gjennom påskeuken fra 
palmesøndag, via Jesu besøk i tempelet, 
skjærtorsdagsmåltidet med disiplene, i 
Getsemane hage, Judas forråder Jesus, 
Jesus for retten, Peter fornekter Jesus, 
Jesus bærer korset sitt til Golgata, Jesus 
dør på korset, Kvinnene og engelen 
ved graven, Emmausvandrerne, og til 
disiplenes utsendelse i verden misjons-
befalingen.

Mysteriet trer fram gjennom  
forfatterens uttrykksfulle fortelling og 
illustratørens stemningsfulle bilder.
 
6–10 år
Klubbpris: 159,–

Påske 
Fortellinger for de minste  
Barnebok der vi følger Jesus og vennene 
hans gjennom påskeuken. Bildene viser 
sorg og glede. Men den største gleden blir 
stående: Jesus lever!

0–3 år
Klubbpris: 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

PÅSKEN MED KLISTREMERKER
Store illustrasjoner og mange 
klistremerker til påskefortellingen

Barnebok der vi i seks store bilder følger Jesus 
og disiplene fra Jesus rir inn i Jerusalem på 
palmesøndag, via det siste måltidet til Jesu død 
og oppstandelse. Vi blir med to disipler på vei 
til Emmaus og når Jesus viser seg for vennene 
sine etter at han har stått opp. I teksten finnes 
noen ord i en annen farge. Disse henviser til 
klistremerkene i boka, som kan settes på bildet. 

Fra 8 år
Klubbpris: 69,– 

PRIKK TIL PRIKK 2
Farge- og klistrebok med referanse til bibelfortellinger 

Her kan barna illustrere bibelhistorier ved å trekke streker fra prikk 
til prikk, finne klistremerker som limes på og fargelegge bildene. 
Inneholder referanser til Bibelen og spørsmål som hjelper barna 
med å oppdage historien. I dette heftet blir de kjent med Noah, 
Jakob, Moses, David, Salomo, Elia, Daniel og Ester. heftet inneholder 
også åtte bilder til fortellinger om Jesus.  

Fra 6 år
Klubbpris kr 75,–

MIN FØRSTE PÅSKE 
FARGELEGGINGSBOK
Fortellingen om påsken med 15 
tegninger som kan fargelegges  

Barnebok som inneholder påskefortellingen 
på første side. Deretter 15 helsides 
illustrasjoner som skal fargelegges. En kort 
tekst til hver illustrasjon som henviser til 
fortellingen på første side. 

Fra 5 år
Klubbpris: 69,–

For bestilling, gå inn på  
iko.no/tripp-trapp  

eller bruk vedlagte serviceark.

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

Ekstrabestilling sendes i egen pakke.


