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Medlemspakken
Ekstraprodukter kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte serviceskjema eller bruk nett. Eventuell 
avbestilling eller ekstrabestilling må skje innen fredag 20. mai. Neste pakke kommer i november 2016.



Våren er her og sommerpakken ligger klar. 
Den store grønne boka er en av årets titler til 
skolebarna. Boka gir kunnskap om miljø-
spørsmål, og utfordrer barna til å tenke 
gjennom sin egen hverdag: Hva kan jeg bidra 
med for å ta vare på det som Gud har gitt oss? 
Når nyhetskanalen gir oss dystre bilder om 
terror og miljøkatastrofer, handler det om 
å peke på håp og muligheter - at det alltid 
nytter å gjøre noe. 
 
Fortellingen om jenta Polleke, i boken Livet 
er herlig, handler også om ansvar. Men det er 
ansvar av en annen karakter. Polleke bærer 
mye ansvar fordi foreldrene roter til livet. 
Hun er dessverre ikke det eneste barnet som 
kommer i den situasjonen.  Men Polleke 
finner ut av det. Hun har både håp og tillit, 
og finner støtte hos besteforeldrene. De 
deler sin sunne hverdagstro med henne, og 
takker Gud for at hun finns. En bok med mye 
alvor og humor.  

Sommerpakke betyr også ferie- og fritid. 
Bakerst i bladet tilbyr vi noen aktivitetsbøker 
og et badehåndkle.

Takk for at dere sender oss navn- og 
adresseendringer slik at vi 
kan få pakkene fram til de 
rette postkassene. 

Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben
www.tripptrapp-klubben.no

Foto og grafisk design: Helene Moe Slinning, 
Smileull grafisk design / smileull.no
Trykk: Nr1 Trykk Grefslie AS

Kjære giver!

Badebok  
Jona og hvalen
En liten plastbag med to små badebøker. 
Den ene boken forteller historien om Jona og 
hvalen i bilder og tekst. Den andre boken har 
bare ett ord og ett bildeelement på hver side. 
Den inviterer barnet til å gjenfortelle historien 
med sine egne ord.  

1–3 år
Klubbpris kr 116,–

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 adressene vi har.
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Ekstraprodukter bestilles på 
www.tripptrapp-klubben.no  

eller på vedlagte serviceark

Petra og Laurentius
Hvem er kirkens skatter? Hvorfor er 
hvert enkelt menneske så viktig? Med 
utgangspunkt i fortellingen om Sankt 
Laurentius, handler det om å være modig, ta 
vare på hverandre og ikke bøye seg for hvem 
som helst.

24 s. innbundet  •  4–7 år
Klubbpris kr 224,–

Den store  
grønne boka
Hvordan kan barn hjelpe til med å bevare 
jorda? Gjennom lettleste tekster og 
gøyale tegninger lærer barna om jorda, 
og hva som skal til for at livet her skal 
kunne opprettholdes. 
Boken egner seg også for skolen.

36 s. innbundet  •  Fra 7 år
Klubbpris kr 179,– 
 

OBS!  

Boken er også i 

medlemspakke 

2–3 år.
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OBS!  
Boken er også i medlemspakke 

4–6 år. 

OBS!  
Boken er også i 
medlemspakke 

7–9 år.

Ekstrabestilling sendes i egen pakke



0–1Sommerpakken for medlemmer

født 2015 og 2016

Bibel for barn  

Det finnes mange barnebibler. Bibel for barn 
er en klassiker. Teksten ligger nært opp til 
bibelteksten, og er gitt en språkform som gjør 
fortellingene tilgjengelige og gode for barn.
Bokens siste sider har alfabetisk personregister 
med henvisning til sider i barnebibelen. Her er 
også bibelhenvisninger som inviterer til videre 
lesning. Bibel for barn er revidert og oppdatert i 
forhold til 2011-utgaven av Bibelen. Boken er å 
få på nordsamisk og den finnes som lydbok hos 
www.kabb.no. 

Norsk oversettelse:  
Oskar Stein Bjørlykke
Illustrasjon: Ulf Löfgren
272 s. innbundet
Bokmål og nynorsk
Bibelselskapet og IKO-Forlaget
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Nå tilpasset bibeloversettelsen fra 2011



• Bibel for barn
• Smekke
• En liten bønnebok

Sommerpakken  
for medlemmer

0–1 år

PAKKEPRIS
KR 330,–

En liten bønnebok
En søt og hendig bok for en liten barnehånd. 
En pekebok med bønner fra barnets kjente 
hverdagsmiljø.

10 s. kartong  •  Bokmål
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Smekke
En stor og god smekke 
med bordvers. Smekken er 
fôret på baksiden. 

OBS! Var i 

sommerpakken 

2014 for barn 

født i 2013 og 

2014.



2–3Sommerpakken for medlemmer

født 2013 og 2014

Puslebibelen
En bok med sju kjente bibelfortellinger: 
Adam og Eva, Noah, Abraham, Moses, David 
og Goliat, Jesaja og Jesus. Hvert oppslag har 
en tekstside og en bildeside. Bildet fungerer 
også som et puslespill. Hvert spill har 16 
brikker. 

Til norsk ved May Bente Navestad
Illustratør: Charlotte Roederer
14 s. kartong
Bokmål
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• Puslebibelen
• Badebok: Jona og hvalen
• Bok: Jesus og underet 

Sommerpakken  
for medlemmer

2–3 år

I boken møter barna en kjent underfortelling. Jesus 
og underet er hentet fra Evangeliet etter Markus. 
Jesus er i Kapernaum, da noen kommer til ham med 
en mann som er lam. Jesus tar i mot ham og sier: 
«Stå opp, ta båren din og gå hjem!» Mannen gjør 
som Jesus sier, og folket undrer seg og priser Gud 
av glede. 

De yngste barna i gruppen vil ha glede av boken 
som en peke-og samtalebok. De eldste barna vil 
kunne få med seg fortellingen. Boken tilhører vår 
serie med lettleste bibelfortellinger. 

Til norsk ved Unni Berland
Illustratør: Estelle Corke
28 s. innbundet
Bokmål og nynorsk

PAKKEPRIS
KR 324,–
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Jona og hvalen 
En liten plastbag med to små badebøker. 
Bagen kan åpnes og lukkes med en trykk-
knapp. Bøkene ligger i hver sin lomme. Den 
ene boken forteller historien om Jona og 
hvalen i bilder og tekst. Den andre boken 
har samme tittel, men hver side har bare ett 
ord og ett bildeelement. Boken inviterer 
barnet til å gjenfortelle historien med sine 
egne ord.

2 x 8 s. plastbok
Bokmål

I sommer- 
pakken 2011 

for barn født i 
2005–07

Jesus og underet  



4–6Sommerpakken for medlemmer

født 2010, 2011 og 2012

Boken har 17 oppslag med 
utgangspunkt i kjente bibelfortellinger. 
Denne gangen er det bilder og 
elementer som har fått størst plass. 
De er morsomme og detaljrike. Lite 
tekst. Boken inviterer leseren til å finne 
igjen ulike elementer i det store bildet. 
Fasiten står bakerst i boken.

Til norsk ved Laura Djupvik
Illustrasjon: Alexandre Roanne
36 s. innbundet
Bokmål
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Bli med og let 
i Bibelen



• Bok: Bli med og let i Bibelen
• Bok: Petra og Laurentius

Sommerpakken  
for medlemmer

4–6 år

PAKKEPRIS
KR 338,–

Petra og Laurentius
Hvem er kirkens skatter? Hvorfor er hvert enkelt menneske så 
viktig? Med utgangspunkt i fortellingen om Sankt Laurentius, 
handler det om å være modig, ta vare på hverandre og 
ikke bøye seg for hvem som helst. Boken er varm og har 
sjarmerende og flotte illustrasjoner. Barnehagene Steinerud 
og Borgenveien, under Diakonhjemmet i Oslo har deltatt 
aktivt i utviklingen av boken. En viktig bok om verdier.
 
Forfatter: Sindre Skeie
Illustrasjon: Vegard Markhus
24 s. innbundet  •  Bokmål
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7–9Sommerpakken for medlemmer

født 2007, 2008 og 2009

Den store  
grønne boka 
Hvordan kan barn hjelpe til med å 
bevare jorda? Gjennom lettleste tekster 
og gøyale tegninger lærer barna om 
jorda, og hva som skal til for at livet her 
skal kunne opprettholdes. Boken egner 
seg også for skolen.
 
Tekst: Mary Hoffman
Illustrasjon: Ros Asquith
Til norsk ved Laura Djupvik
36 s. innbundet  •  Bokmål
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• Bok: Den store grønne boka
• Bok: Munken og Kula. Kebab hver dag 

Sommerpakken  
for medlemmer

7–9 år

Munken og Kula  
Jeg vil ha skikkelig mat, sier Munken bestemt og 
skyver fra seg tallerkenen med grønnsaksuppe. 
Når moren og faren hans spør hva han mener, 
kommer det lynkjapt: Kebab! Mor og far 
surner litt til, men til slutt får Munken viljen 
sin. Han får kebab hver eneste dag!

Fortellingene tar oss tilbake til 80-tallet. Vi 
møter bestekameratene Munken og Kula, og 
alt det morsomme de finner på. Begge har 
klengenavn. Munken har fått sitt navn fordi 
han er så glad i sjokolademunker, og fordi 
han er fascinert av munker som går i kloster. 
Munken visste ikke at Gud fantes, før han 
møtte Kula. Nå vil han bare lære mer og mer.

Boken tilhører en serie med flere frittstående 
fortellinger.
 
Tekst og illustrasjon: Åke Samuelsson /  
Simon Samuelsson 
Til norsk ved Kristin Gunleiksrud Raaum
154 s. innbundet  •  Bokmål

PAKKEPRIS
KR 333,–
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10–12Sommerpakken for medlemmer

født 2004, 2005 og 2006

Livet er herlig
Denne boken handler om en jente som heter Polleke, 
eller det vil si at det handler mest om faren hennes. 
Han er hjemløs og hjelpeløs, og kommer stadig hjem 
til Polleke for å låne penger. Polleke forsøker å få han 
til å legge seg inn på et behandlingshjem. Men han 
vil ikke hvis ikke hun blir med ham. Hva skal Polleke 
gjøre? Hun vil jo slett ikke være med dit. 

Det er Polleke som forteller, og det gjør hun med 
mye humor. Selv om temaene kan virke alvorlige, så 
er fortellerstilen helt motsatt. Vi har tidligere gitt ut 
den første boken om Polleke som heter Sammen 
for alltid. Sterke og rørende bøker om en ung jente 
som tar mye ansvar. Bøkene kan leses hver for seg. 

Guus Kuijer  er en nederlandsk forfatter som 
har vunnet mange priser for bøkene 
sine. Han har fått Nederlands største 
barnebokpris fire ganger, Deutscher 
Jugendliteraturpreis to ganger og i 
2012 fikk han Litteraturpriset til Astrid 
Lindgrens minne (ALMA) som er verdens 
største barne- og ungdomslitteraturpris.

Forfatter: Guus Kuijer
Oversatt av Bodil Engen
104 s. innbundet  •  Bokmål
Cappelen DAMM
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• Bok: Livet er herlig
• CD: REAL LIFE

Sommerpakken  
for medlemmer

10–12 år

PAKKEPRIS
KR 338,–

Real life CD
Oslo Soul Teens 
Albumet inneholder åtte helt nye låter som er skrevet og produsert av 
Kine L. Fossheim, Olav Fossheim, Øystein Haare og Knut Bjørnar Asphol, 
i tillegg til korets leder Ragnhild Hiis Ånestad. 

CD-en består av ulike sjangre – alt fra gospel, pop til house og funk. 
Noen sanger er personlige vitnesbyrd fra medlemmer i koret. The 
Blessing – velsignelsen avrunder albumet. Den er skrevet av Ingelin 
Reigstad Norheim (Garness).  Alle låtene gjenspeiler Oslo Soul Teens’ 
ønske om å prege samfunnet, om å gjøre en forskjell og om å si noe om 
livet vi lever, om hverdagen, om oss selv og livet sammen med Gud.

Jesus Loves Electro gjester albumet på lovsangen «UPTU».  Dagen etter 
at Oslo Soul Teens ga ut albumet, klatret «Real Life» til topps på iTunes-
listen.

Acta Forlag
www.actaforlag.no
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Blåse, trøste 
– plaster på!  

En aktivitetsbok med 
fem lekeplaster, som 
kan flyttes rundt til 
den som trenger det 
mest. Her kan barnet 
selv få trøste og 
hjelpe dyrene i boken. 
CE-merket.

Fra 2 år  •  Bokmål  
Klubbpris kr 75,– 

Gud så at det 
var godt/ 
Gud såg at det 
var godt 

En vakker og gavepreget 
bok om skapelsen. 
Teksten ligger nært opp 
til bibelteksten.

En all-alder-bok 
Bokmål og nynorsk 
Klubbpris kr 100,–

Made by Raffi
Raffi  sparker ikke fotball 
og er ikke med på den 
tøffeste leken. Men det 
viser seg at Raffi kan lage 
noe ikke alle kan. En bok 
om annerledeshet og 
aksept. En bok om å få 
være den man er.

6–10 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 150,–

EKSTRATILBUD

fra IKO-Forlaget

For bestilling :
• Gå inn på www.tripptrapp-klubben.no
• Logg inn med brukernavn og passord
• Eller bruk servicearket
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Sofie fikk 
ikke såpe i 
dåpsvannet 
En livlig illustrert fortelling 
om forberedelse og 
gjennomføring av dåpen.

4–8 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 100,–

To reder 
En bok på rim, med 
fargerike og søte 
illustrasjoner. Lillefugl 
får plutselig to hjem når 
fuglemor og fuglefar skiller 
lag. Det er trist, men det 
åpner seg nye muligheter. 
Fortellingen har flere 
underliggende tema som 
en kan la ligge eller ta opp 
– litt avhengig av barnets 
alder og situasjon.

Fra 3 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 100,–

Bli med ut! 
En morsom bok om hva vi kan gjøre ute i 
naturen. Boken er full av idéer og tips.

7–11 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 175,–

Lulu og 
bursdags-
selskapet
En sjarmerende 
fortelling som berører 
barndommens vonde 
følelser. Vi fornemmer 
sjalusi og rivalisering. 
Et tema til ettertanke 
og samtale.

4–8 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 100,–
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Ekstrabestilling 
sendes i egen 

pakke



EKSTRATILBUD

fra IKO-Forlaget

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

Badehåndkle
Et solgult badehåndkle 
med hette. Håndkleet 
måler 75 x 75 cm og er 
laget av 100 % bomull. 
Hetta har et koselig 
englemotiv. 

0–2 år 
Klubbpris kr 169,-

Klistremerkebok
Historier Jesus fortalte. 

4–8 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 50,–

Sommer aktivitetsboka 
Bibelfortellinger med morsomme oppgaver 
og aktiviteter! Her får man prøve seg på 
kodespråk, tall-quiz, labyrinter, ordjakt 
og mye mer. Et fyldig og innholdsrikt 
aktivitetshefte med mange oppgaver.  

8–11 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 100,–

NOE FOR FERIETUREN
Kirkerottene 
Firkort
 Mange kjenner Kirkerottene. Her er de 
med sin egen kortstokk.  Bildeseriene 
viser kirkerottene, kirkebygget og 
bibelfortellinger. 

3–8 år
Bokmål
Klubbpris kr 50,–


