
Frist for å bytte pakke, avbestille eller  
gjøre ekstra bestillinger er 11. mars.MEDLEMSPAKKEN PÅSKE 2022

Pakken sendes ut i uke 12

å melde adresse - 
endring for barn  
og giver!

1/2022

iko.no/tripp-trapp

HUSK!



Kjære giver!
Mange spør oss om hvorfor ekstraprodukter sendes 
i egne pakker og hvorfor søsken ikke kan få pakke-
ne sine i én felles pakke. Det er lett å forstå at dere 
ikke har lyst til å betale porto og ekspedisjon to 
ganger. Årsaken til at vi gjør det slik, er at det alli-
kevel blir billigere for dere! Dette er forklaringen:

Pakkene i Dåpsklubben Tripp Trapp pakkes på 
samle bånd. Det er mange tusen pakker, og det 
meste er automatisert. Hvis vi skal lage en spesial-
pakke, må alt gjøres manuelt. Den vanlige pakken 
må først tas ut av systemet, og den nye må pakkes 
for hånd. Pakken må også sendes på en annen måte 
enn de andre pakkene. De økte kostnadene knyttet 
til alt dette gjør at porto og ekspedisjon blir dyrere 
for dere, enn å betale det vanlige gebyret to ganger. 
Det er altså «godt ment» når vi sender to pakker, 
selv om det kan virke ulogisk.

Fakta om TRIPP TRAPP-klubben
• En bokklubb 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 375,– + ekspedisjonsgebyr 

og porto på totalt kr 59,–.
• Det er 14 dagers angrefrist. Returporto dekkes av giveren.

Slik fungerer det
• Giver får tilsendt et informasjonsblad elektronisk eller i 

posten 3 ganger per år med presentasjon av neste pakke. 
Bladet ligger også på vår nettside.

• Medlemspakkene kan avbestilles innen en oppgitt frist.
• Giver mottar regning 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  •  Forsideillustrasjon: Peter Madsen   •  Trykk: Merkur Grafisk AS

Mer informasjon: iko.no/tripp-trapp

Jeg har et spørsmål til dere – om noe helt annet:
Hvis vi legger en brosjyre fra IKO-Forlaget (f.eks. 
vervebrosjyre eller juletilbud) i Dåpsklubbpakkene – 
oppfattes det som god service og nyttig informasjon 
til foreldrene, eller er det påtrengende «reklame»? 
Hva synes dere? Responder gjerne direkte til meg på 
epost: helene.horsfjord@iko.no. 

Vennlig hilsen 

Helene Horsfjord
Leder, Dåpsklubben TRIPP TRAPP

KONTAKT- OG 
BESTILLINGSINFO

Endringer og ekstrabestillinger gjøres på  
Min side på iko.no, på services kjemaet, eller 
ta kontakt med oss på e-post eller telefon. 

Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.

E-post: dapsklubben-tripptrapp@iko.no
Telefon: 22 59 53 00

Vi hjelper deg gjerne!

Om porto og endringer i pakker  
- og et spørsmål til dere!



Kalenderen har en luke for hver dag, fra 
palmesøndag til 2. påskedag. Den forteller 
historien om Jesu død og oppstandelse med 
en kort tekst bak hver luke.

Bli inspirert av barn fra hele 
verden! Vi møter 12 barn som 
på hvert sitt vis har satt i gang 
prosjekter og mobilisert til 
innsats for verden.

Vi følger Signe som opplever møtet mellom 
bibelens påskefortelling, vår tids Jerusalem, 
og islam og jødedom. 

En ny, norsk bok om det som skjedde i påsken. 
Vi følger Jesus fra inntoget i Jerusalem til de 
første møtene med Jesus etter oppstandelsen.

Reisen til Jerusalem

Påska fortald for dei små
Påsken fortalt for de små /

Stor nok til å 
redde planeten

Påskekalender

30 sider  •  Innbundet  •  Bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 179,–

40 sider  •  Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris kr 224,–

Nynorsk og bokmål 
Klubbpris kr 105,–

88 sider  •  Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris kr 269,–

VÅRE FAVORITTER
Utvalgte titler fra  
klubb pakkene til klubbpris

Se kontakt- og bestillingsinformasjon på s 2. 
Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.  

Er også i  
pakken for  

7–9 år

Er også i  
pakken for 

10–12 år

Er også i  
pakken for  

4–6 år

Er også i  
pakken for  
7–9 år og  
10–12 år



0–1
for medlemmer

født 2021 og 2022

Medlemspakke:  
Kr 349,–

• Tallerken: Å, du 
som metter

• Smekke: Takk, 
Gud, for maten

PÅSKEPAKKEN

Noen søsken kan ha fått tallerkenen tidligere.  
Vi synes alle barn bør få sin egen tallerken, men 
det er mulig å gjøre endringer i pakken. Givere 

som har bestilt tallerkenen som velkomstgave til 
barn født i 2021, vil få en egen epost fra oss.



Smekke med teksten Takk, Gud, for maten. 
Smekken har borrelås og oppsamlings-
lomme. Den kan vaskes på 60 grader.

Robust, norskprodusert barne-
tallerken i vitroporselen fra  Figgjo. 
Det er samme kvalitet som de andre 
kjente barnetallerkenene som 
finnespåmarkedet.

Bordverset Å, du som metter liten fugl 
er lagt inn i illustrasjonen. Bildet i 
midten er brent inn, mens kanten 
rundt er håndmalt. Leveres i eske. 

SMEKKE

BARNETALLERKEN 
MED BORDVERS

Mange venter på spille
dåseengelen vår, som 
skulle kommet i Dåps
klubbpakken til jul i 2021. 
Spilledåsen ble forsinket 
på grunn av korona, og 
kommer i stedet i sommer
pakken! 



• Bok:  
Min fyrste Bibel/
Min første Bibel

• Bok: Miffy blir 
kunstner

2–3
for medlemmer

født 2019 og 2020

PÅSKEPAKKEN

MIN FYRSTE BIBEL   
MIN FØRSTE BIBEL 

Medlemspakke:  
Kr 358,–

Enfin,litenbarnebibelikartong
for de minste barna. Den inne-
holder 8 bibelfortellinger fra Det 
gamle testamentet og 12 fra Det 
nye testamentet. 

Når barna får pakken, nærmer det 
segpåske,ogdapasserdetfintå
lese fortellingene om påsken. 

Tekst av Ingunn Aadland, IKO-Forlaget. 
Illustrert av Nancy Munger
40 sider  •  Kartong  •  Bokmål og nynorsk

Nyhet!

Nyhet!



MIFFY BLIR KUNSTNER

Tekst og illustrasjoner av Dick Bruna
24 sider  •  Innbundet  •  Bokmål 

Barn opplever kunst på en annen måte enn voksne. Men 
kunst kan gi barn, like mye som voksne, både estetiske 
opp levelser, gi en dypere mening, eller utfordre til å se 
tingpånyemåter.AltdetteoppleverMiffyidenneboka,
der hun er på kunstutstilling sammen med Mor Kanin. 

Hunserbådefineograreting.Nårhunkommerhjem,
begynner hun å tegne. Tegningene henger hun opp på 
veggen. Nå har hun sin egen kunstutstilling! 

Kanskjekanbokainspirereflerebarntilålagekunst
utstilling, og utfolde sin egen skaperglede?



for medlemmer
født 2016, 2017  

og 2018

PÅSKEPAKKEN

• Bok: Påsken 
fortalt for de små/
Påska fortald for 
dei små 

• Bok: Pølsetjuven

4–6

Medlemspakke:  
Kr 348,–

En ny, norsk bok om det som skjedde i påsken. Vi følger Jesus  
fra inntoget i Jerusalem til de første møtene med Jesus etter  
oppstandelsen. 

Teksten er skrevet av bibelforsker og IKO-rådgiver Ingunn Aadland, 
og illustrert av den norske illustratøren Lars Aurtande.

Tekst av Ingunn Aadland, IKO-Forlaget
Illustrert av Lars Aurtande
30 sider  •  Innbundet  •  Bokmål og nynorsk

PÅSKEN FORTALT FOR DE SMÅ
PÅSKA FORTALD FOR DEI SMÅ

Nyhet!



Kjell er ni år og fødd inn i ein tjuvefamilie. Men Kjell vil ikkje 
vere tjuv. Ein dag må han stele frå venen sin, Pølse-Per.
Pølsetjuvenhandlaromrettoggalt,omåfinneutkvenein
eigentleg er – og om å tore å leve slik ein ønskjer.

Boka fekk kulturdepartementets billedbokpris i 2019!

PØLSETJUVEN

Skriven og illustrert av Marianne Gretteberg Engedal
Samlaget
42 sider  •  Innbundet  •  Nynorsk



7–9
for medlemmer
født 2013, 2014  

og 2015

PÅSKEPAKKEN

• Bok: Stor nok til å 
redde planeten

• Påskekalender
Bli inspirert av barn fra hele verden!

Vi møter 12 barn som på hvert sitt vis har satt i gang prosjekter og 
mobilisert til innsats for verden. I boka kan vi blant annet lese om 
treplanting,redusertbiltrafikk,bedreforholdeneforinsekterog
kompostering. Boka er rikt illustrert og full av håp!

Selv om boka forteller om barn som gjør en innsats, er det godt balan-
sert og gir ikke følelsen av at det er barns ansvar å «redde planeten».

Tekst av Loll Kirby
Illustrert av Adelina Lirius
40 sider  •  Innbundet  •  Bokmål 

Medlemspakke:  
Kr 318,–

STOR NOK TIL Å REDDE PLANETEN 

Nyhet!



PÅSKEKALENDER
Vår populære påskekalender i ny versjon!

Kalenderen har en luke for hver dag, fra palmesøndag til 2. påske-
dag, og forteller historien om Jesu død og oppstandelse med en 
kort tekst bak hver luke. Teksten er basert på påskefortellingen 
slik den er fortalt i Johannes evangeliet.

Tekst av Ingunn Aadland
Illustrasjoner av Michal Hudak

Nynorsk og bokmål2022-utgaven



10–12
for medlemmer
født 2010, 2011  

og 2012

• Bok: Reisen til 
Jerusalem

• Påskekalender

PÅSKEPAKKEN

REISEN TIL JERUSALEM
En annerledes bok om påsken. Vi kan garantere at både barn og  
voksne vil overraskes og få ny innsikt i påskens fortellinger og budskap!

Signe og onkel Teo reiser til Jerusalem. Signe får høre om Jesu liv, død og 
oppstandelse, og hun får se de hellige stedene. Men Reisen til Jerusalem 
er også historien om den moderne byen, som preges av de tre store reli-
gionene jødedom, islam og kristendom. Vi møter forskjellene, men også 
likhetene mellom de tre religionene. 

Boka er et vell av teologisk, historisk og politisk informasjon, som 
formidles i et barnevennlig og levende språk. Tegneserieskaperen Peter 
Madsen har arbeidet tett med den kjente danske presten og forfatteren 
Johannes Møllehave.

Merk. Boka ble utgitt på dansk for 10 år siden. Siden den gangen er den 
politiske situasjonen i Midtøsten kraftig forverret. Sammenliknet med i 
dag kan boka fremstå som idylliserende, på godt og vondt. 

Tekst og illustrasjoner av Peter Madsen
88 sider  •  Innbundet  •  Bokmål

Medlemspakke:  
Kr 368,–

Nyhet!



REISEN TIL JERUSALEM
PÅSKEKALENDER
Vår populære påskekalender i ny versjon!

Kalenderen har en luke for hver dag, fra palme søndag til  
2. påskedag, og forteller historien om Jesu død og oppstandelse 
med en kort tekst bak hver luke. Teksten er basert på påske- 
fortellingen slik den er fortalt i Johannes evangeliet.

Tekst av Ingunn Aadland
Illustrasjoner av Michal Hudak
Nynorsk og bokmål

2022-utgaven



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Det lille eselet  
og den store oppgaven
Gjenfortelling av fortellingen om Jesu  
inntog i Jerusalem, med eselet i sentrum.

Fra 2 år.
Klubbpris 89,–

Jeg også!

Fargerik og humoristisk kartongbok 
som gir glede over kroppen.

Fra 0 år.
Klubbpris 135,–

Martin Luther King

Tegneseriebok som forteller den  
dramatiske historien om presten 
og aktivisten Martin Luther King.

Fra 10 år.
Klubbpris 149,–

13-15-åringene får to pakker  
i året, til sommeren og til jul.  

Det er derfor ikke pakke til  
tenåringene våre denne gangen.



Se bestillingsinformasjon på s. 2. 

Dyrenes  
gudstjeneste
To utstøtte – et stinkdyr 
og en kakerlakk - får 
være med på en helt 
spesiell gudstjeneste i 
den store katedralen, 
der de blir velsignet.

Fra 6 år.
Klubbpris 149,–

Under Jesus gjorde
Nynorsk og bokmål
Tegneseriebok med 18 av Jesu 
under. Perfekt for den som vil 
lese selv.

Fra 7 år.
Klubbpris 98,–

Mijjen gærhko-gærja
Vår kirkebok, på sørsamisk og norsk

Familiebok som tar oss inn i sørsamiske 
barns språk, kultur og livsverden, bibel-
fortellinger og samisk tradisjon. To-
språklig, med samisk som hovedtekst. 

Fra 4 år. Klubbpris: 85,–
Ta kontakt med oss for flere bøker  
på samiske språk!

Historien  
om Barabbas

En spennende og 
lettlest barne- og 
ungdomsroman. Vi 
følger Barabbas fra 
han er liten gutt til han settes fri fra fengsel og 
Jesus i stedet korsfestes.

Fra 10 år  •  Pocket
Klubbpris 149,–

Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.
Alle ekstraproduktene har vært i tidligere pakker i klubben. 

Forbehold om utsolgte produkter.



Påske.  
Aktivitetsboka
Aktivitetshefte med bibelfor- 
tellinger, oppgaver og aktiviteter.  

Fra 6 år.
Klubbpris: 89,– 

Kirkerottene og  
Viggo i tårnet Film

Heftet inneholder nettadresse og 
passordtilfilmenKirkerottene og 
Viggo i tårnet. 

Fra 3 år. 
Klubbpris: 29,–
Ta kontakt dersom du  
ønsker filmen på DVD.

Påske 
Daniel i løvehulen  
og andre fortellinger

Pakke med to miniklistremerke- 
bøker. Bøkene er 15x10 cm. 

Fra 4 år.
Klubbpris: 35,–

Sommerpakken kommer  
i uke 22/23 2022.

NESTE PAKKE

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Se bestillingsinformasjon på s. 2. 

Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.
Alle ekstraproduktene har vært i tidligere pakker i klubben. 

Forbehold om utsolgte produkter.


