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Kjære giver!
For en stund siden sendte vi ut en spørre
undersøkelse til de av våre 5350 givere som  
vi har mailadresser til. 

3700 givere fikk spørsmål om klubben og 1635 
svarte raskt tilbake. Det var gledelig for oss å 
notere at både givere og mottakere i det store og 
hele er fornøyd med klubbpakkene. På en skala 
fra 1 til 5 gir ca 83 % stjernekast 4 og 5. 

Flere sender også hyggelige hilsener: «Er glad 
for dette tilbudet. Supert for besteforeldre, slik 
at kristen litteratur kommer inn i heimen. Flott 
som faddergave.»  En annen skriver: «Er takk
nemlig og glad for at klubben finns. Stå på!» 

Noen kommer også med forslag til forbedrin
ger. Det handler om aldersspennet i gruppen, 
om søsken og søskenpakker. Eller det hand

Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

Fakta om TRIPP TRAPP-klubben
• For barn fra 0 til 12 år.
• 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. 
• Pakkene 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 i etterkant av 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.

Foto og grafisk design: Helene Moe Slinning, Smileull grafisk design / smileull.no ◆ Trykk: Nr1 Trykk Grefslie AS
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ler om prisen på pakkene, og om nettsidenes 
brukervennlighet, for å nevne noe.  Det er nå 
nedsatt en gruppe som ser nærmere på våre 
forbedrings punkter. Vi takker for nyttige 
innspill fra dere som bidro denne gangen, og 
minner om at vi alltid er åpne for en mail med et 
spørsmål, et tips eller en klage, hvis det skulle 
være på sin plass. 

Her kommer sommerpakkens innhold. Ta en 
titt. Det er mye nytt. Denne gangen er vi spesielt 
stolte av sangboksen til de små, boken om sym
bolene til de største og heftet om tegneglede.



Takk, min Gud, for leken    
En boks med sangkort inviterer til sang og lek. 
Barna velger sang etter bilde. De voksne finner 
tekst og noter på kortets bakside. Boksen har 
nye sanger og eldre tradisjonssanger. Noen 
sanger har tekst på bokmål og nynorsk.  Alle 
sangene finnes på CD-er utgitt av IKO-Forlaget.  
Vi har også en annen sangboks. Se Sangboksen 
min på www.iko.no. 

30 solide sangkort  ◆  for barn 0–4 år  
Klubbpris kr 269,–

Tegneglede. 
Lær om streker, former og farger       

Bla i boken, og du får lyst til å tegne! Boken  
gir inspirasjon, men den gir også kunnskap 
om tegning – om skygger, farger og former. 

96 s. heftet  ◆  Fra 7 år  ◆  Klubbpris kr 179,–

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

Lam savnet!
En humoristisk og moderne utgave av lignelsen 
om Den gode gjeteren. Teksten er på rim.

32 s. innbundet  ◆  Bokmål  
Klubbpris kr 179,–

OBS!
Sangboksen er 

også i  medlems- 
pakke 2–3 år.

M
ed forbehold om

 at produkter 
kan bli utsolgt. Ekstrabestilling 
sendes i egen pakke.

OBS!
Heftet er også i
medlemspakke 

7–9 år.

OBS!
Boken er også i 
medlemspakke 

4–6 år.



0–1
for medlemmer

født 2016 og 2017

Pakkepris:  
Kr 336,–

• Bok: Min første 
salmebok

• Bok: Gud elsker 
lille meg

SOMMERPAKKEN

Salmer er poesi. Det går ikke lang tid før de små fester seg ved enkeltord 
og melodistrofer, og begynner å synge med. Salmene synges inn i barnets 
øre og sinn fra de er ganske små, og lager en klangbunn de har med seg 
resten av livet. 

Boken har 153 salmer hentet både fra Norsk salmebok 2013 og andre 
kilder. Boken inneholder enkle barnesalmer, salmer fra vår egen tid og 
kjernesalmer som har fulgt oss gjennom generasjoner. Alle melodiene 
i boken har noter med besifring. En QR-kode gir tilgang til å høre inn
spilling av alle salmene.

Hvert kapittel innledes med en tegneseriestripe. De tar utgangspunkt  
i hverdagslige situasjoner og gir hjelp til å samtale om innholdet i  
salmene. Sangtekster på bokmål og nynorsk.

Illustrasjon: Ida Eva Margrethe Neverdal
326 s. innbundet  ◆  Eide Forlag

MIN FØRSTE SALMEBOK



GUD ELSKER LILLE MEG
En søt pekebok om kroppens ulike deler 
og funksjoner. Gud har skapt meg slik, 
og han er glad i hele meg: hender, føtter, 
øyne, neser …

Tekst og illustrasjon: Rebecca Elliot
10 s. kartong  ◆  Bokmål

Nyhet!

ISBN 978-82-8249-313-0

Gud elsker lille m
eg   R

ebecca Elliott

Bli med!  Del leken med et barn.

Originalens tittel: God Loves Little Me Utgitt av Lion Hudson plc, Oxford England
Tekst og illustrasjoner copyright ©Rebecca Elliot
Copyright ©2016 Lion Hudson 

Norsk utgave: Copyright © 2016 IKO-Forlaget
www. Iko-forlaget.noNorsk tekst: IKO-ForlagetSats: HS-Repro A/STrykt i Kina

ISBN 978-82-8249-313-0

9 788282 493130

Kom og del historien om Jesusbarnet med de små.

Ikke helt stille natt!   R
ebecca Elliott

ISBN 978-82-8249-314-7

Originalens tittel: Not So Silent Night!Utgitt av Lion Hudson plc, Oxford England
Tekst og illustrasjoner copyright ©Rebecca Elliot
Copyright ©2016 Lion Hudson 

Norsk utgave: Copyright © 2016 IKO-Forlaget
www. Iko-forlaget.noNorsk tekst: IKO-ForlagetSats: HS-Repro A/STrykt i Kina

ISBN 978-82-8249-314-7

Andre bøker i samme serie! 

9 788282 493147

Gud signe stjernehim
m

elen   R
ebecca Elliott

Bli med! Del velsignelsen med et barn.

ISBN 978-82-8249-315-4

Originalens tittel: God Bless � is Starry Night 
Utgitt av Lion Hudson plc, Oxford England
Tekst og illustrasjoner copyright ©Rebecca Elliot
Copyright ©2016 Lion Hudson 

Norsk utgave: Copyright © 2016 IKO-Forlaget
www. Iko-forlaget.noNorsk tekst: IKO-ForlagetSats: HS-Repro ASTrykt i Kina

ISBN 978-82-8249-315-4

Andre bøker i samme serie! 
Ikke så stille

Gud elsker lille meg

9 788282 493154

Andre bøker i samme serie! 

Gud elsker lille meg Omslag.indd   1
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Pakkepris:  
Kr 337,–

• Sangboks: Takk, 
min Gud, for leken

• Bildelotto: Bo og 
Nora

2–3
for medlemmer

født 2014 og 2015

SOMMERPAKKEN

Hvilken sang skal vi synge i dag?
En boks med sangkort inviterer til sang og lek. Om ikke  
barna kan uttrykke alt med ord, så kan de kjenne igjen bilder 
og figurer. Her er nye sanger og mer kjente tradisjonssanger. 
Hvert sangkort har et bilde på den ene siden, og en sang
tekst med noter på den andre siden. Noen sanger har tekst på 
bokmål og nynorsk.  Alle sangene finnes på CD-er utgitt av 
IKO-Forlaget. Se www.iko.no

Illustrasjon: Cecilie Seim  ◆  30 solide sangkort

TAKK, MIN GUD, FOR LEKEN

Nyhet!



Lottospill er en øvelse for liten og stor. 
Gjennom spillets brikker blir barna kjent 
med kirken og kirkerommet. Bo og Nora 
er også med i spillet. Mange barn vil 
kjenne dem.

Illustrasjon: Morten N. Pedersen
Design: Anne-Brit Lillethun Johansen

BILDELOTTO

OBS!
Var også i  

pakke 1/ 2015 for 
barn født i 2012  

og 2013



for medlemmer
født 2011, 2012  

og 2013

Pakkepris:  
Kr 339,–

SOMMERPAKKEN

• Bok: Lam savnet!
• Bok:  

Sverre i bryllup/ 
Sverre i bryllaup

• Hefte: Minibibel-
klistremerker.  
Noahs ark og  
andre fortellinger

4–6

Det er ikke lett for gjeteren å passe 
på alle de 100 sauene sine! Når et 
lam forsvinner, leter han overalt – i 
byen, på fotballbanen, i hønsehuset 
og i svømmebassenget. Gjeteren gir 
ikke opp før det bortkomne lammet 
er funnet igjen. 

En humoristisk og moderne utgave av lignelsen  
om Den gode gjeteren.  Teksten er på rim.

Tekst: Erwin Grosche
Til norsk ved Oskar Stein Bjørlykke
Illustrasjon: Astrid Henn
32 s. innbundet  ◆  Bokmål

LAM SAVNET!

Nyhet!



Klokkene slutter å ringe og dørene går opp. Organisten  
spiller kjempehøyt på orgelet. Da reiser alle seg.  
Men plutselig vil ikke Ragna gå inn i kirken… 
   
Sverre og lillesøsteren, Ragna, skal være 
brudesvenn og brudepike. De har øvd 
masse, men når dagen kommer blir alt 
litt annerledes. 

En gjennomillustrert bok om hva som 
skjer når det er bryllup i kirken. 

Tekst: Anne Grete Listrøm
Illustrasjon: Malgorzata Piotrowska
48 s. innbundet 
Bokmål og nynorsk

Heftet inneholder seks korte bibel fortellinger 
med store bilder. Midt i heftet er det et ark 
med klistremerker. Leseren kan finne de rette 
klistre merkene og gjøre bildene ferdig. 

Til norsk ved Ingrid Fjeld
18 s. heftet  ◆  Bokmål

SVERRE I BRYLLUP
SVERRE I BRYLLAUP

MINIHEFTE MED FORTELLING 
OG KLISTREMERKER

Nyhet!



7–9
for medlemmer
født 2008, 2009  

og 2010

Pakkepris:  
Kr 338,–

SOMMERPAKKEN

• Bok: Tegneglede. 
Lær om streker, 
former og farger

• Tegneblokk
• Bok: Munken og 

Kula. Skatten i 
potetåkeren TEGNEGLEDE

En bok for de tegneglade, men også for dem som 
trodde de ikke kunne tegne. Den som prøver nå, vil få 
det morsomt. Boken formidler glede og kreativitet, og 
den gir kunnskap om tegning – om skygger, farger og 
former. Bare Gud kan skape av ingenting. Vi kan lage, 
tegne og farge. En tegneblokk følger med i pakken.

Tekst og illustrasjon: Rose M. Curto
Til norsk ved Anne Kari Sorknes
96 s. heftet  ◆  Bokmål 



MUNKEN OG KULA.  
SKATTEN I POTETÅKEREN

TEGNEGLEDE

En ny bok i serien om de to spilloppmakerne og 
deres hverdag. Her er humor og spenning. Det er 
kort vei fra tanke til handling, men det går ikke 
alltid bra i første omgang... Bibelfortellingene står 
sentralt, og er innebygget i alle historiene. 

Tekst: Åke Samuelsson  ◆  Illustrasjon: Simon Jannerland
Til norsk ved IKO-Forlaget 
86 s. innbundet  ◆  Bokmål

Nyhet!

Nyhet!



10–12
for medlemmer
født 2005, 2006  

og 2007

Pakkepris:  
Kr 335,–

• Bok: Korset og 
sommerfuglen

• Symbolplakat

SOMMERPAKKEN

KORSET OG SOMMERFUGLEN  
Det finnes en hel verden av kristne symboler. Boken gir inn
blikk i et eget språk: symbolspråket. Hvilke symboler bruker vi 
til høytidene, hva betyr de ulike fargene i kirkeåret og hvordan 
oppstod de første kristne symbolene? To humoristiske figurer 
tar leseren med på en innholdsrik reise.

Til boken er det laget en  
symbolplakat  i formatet A2. 

Tekst: Kristin Molland Norderval
Illustrasjon: Björk Bjarkadóttir
48 s. innbundet  ◆  Bokmål
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Hvorfor akkurat fisken ble et kristent symbol, har å 

gjøre med ordet for fisk på gresk: ICHTYS. Hver bokstav 

sier noe om Jesus: Iesous Christos, Theou Yios Soter, 

som betyr: Jesus Kristus Guds sønn, frelser. Ble man 

avslørt som kristen, kunne man risikere dødsstraff. Vi 

tror derfor at de første kristne brukte tegningen av en 

fisk slik vi har vist. De fortalte noe viktig, uten at det 

ble for farlig. Fisken ble et symbol mellom kristne, et 

hemmelig språk. 

Et symbol kan ha mange betydninger. Fisken symboli-

serer de som er døpt, siden de ble døpt i vann. Disiplene 

til Jesus var fiskere – Jesus ba dem bli menneskefiskere 

slik at folk skulle komme til tro på Jesus.  

DEN FØRSTE KARIKATUR

De første kristne ble forfulgt, de ble også spottet og 

ledd av. Mange syntes det var noe rart og merkelig å 

tro på en person som ble drept på et kors. Korsfestel-

se var en grusom avstraffelse som romerne benyttet 

overfor kriminelle personer. 

Som i dag gjorde folk narr av hverandre med ka-

rikaturer. På Pallatinhøyden i Roma har man funnet 

en tegning av en mann som henger på et kors. Han 

har eselhode.

Under står det risset inn: Alexamenos tilber sin Gud. 

Dette har blitt kalt for spottkrusifikset. (Et krusifiks er 

et kors med bilde av Kristus). Litt lenger bort står det: 

Alexamenos forblir trofast. 

DE FØRSTE KRISTNE

Spor av de første kristne finnes i Italia (Roma, på Sicilia 

og i Napoli) og i Syria og Palestina. 

ROMA

Nei!

 
 

En løve?
Tiger?
Esel?

Er det 
en mus?

 

La meg se,
hvordan tegner 

jeg en …

Hysj. 

etter år 313
Tredje århundre e.Kr.

Første århundre e.Kr. Andre århundre e.Kr.

Sjette århundre e. Kr

Nyhet!
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Symbol-forsker! 
Det er kanskje noe 

for meg?

Jeg tror heller 
jeg blir 

symbol-detektiv!Fis
k!

Et av de første kristne 
symbolene var en fisk. På 
gresk er ordet for fisk 

ICHTYS. Hver bokstav sier 
noe om Jesus. Iesous 

Christos, Theou Yios Soter. 
Det betyr Jesus Kristus 
Gud sonn, frelser. Fisken 

symboliserte de 
som er døpt.
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s – løven 

Kristusmonogrammet 

Gud
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alemkorset

SOMMERFUGLEN er et gammelt kristent symbol for håp. Sommerfuglen blir født som larve, blir så kokong og til slutt en sommerfugl.

KORSET er et av de 
mest kjente symbolene. 
Det finnes over 400 
ulike korsformer. Et 

enkelt nakent kors er 
vanlig innen mange 

protestantiske kirker.

Pilegrimskorset

Lukas – oksen 

Tro, håp og kjærlighet
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EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Sverres lillesøster  
skal døpes 
Sverres veslesyster  
skal døypast
Sverre er stolt! Han er blitt storebror, og 
nå skal Ragna døpes.  Vi følger Sverre og 
blir kjent med hvordan han opplever dåpen 
og dåpsforberedelsene.

Klubbpris kr 100,–
3–7 år  ◆  Bokmål og nynorsk

Blåse, trøste  
– plaster på!
Noen dyr har skadet seg og trenger 
trøst og plaster. En aktivitetsbok 
med 5 plaster som kan flyttes rundt 
til den som trenger det mest 

Klubbpris kr 100,–
2–5 år  ◆  Bokmål  

Hverdagsliv i 
Bibelens land    
En faktabok om kultur og samfunns
forhold helt tilbake til ca 8000 før Jesu 
fødsel, og frem til de første kristne.

Klubbpris kr 100,–
Fra 8 år  ◆  Bokmål  



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

Lille sebra  
Jeg ser ikke ut som alle andre, sa  
lille Sebra. Jeg har ingen striper.  
Hvorfor er jeg annerledes?
En søt fortelling om et viktig tema. 

Klubbpris kr 75,–
Fra 3 år  ◆  Bokmål

Sammen for alltid

Den store grønne boka

Livet er litt kronglete både 
for Polleke på 11 år og for de 
andre. Kanskje hjelper det 
å be til Gud, slik beste
foreldrene gjør det? En 
skjønnlitterær bok av den 
prisbelønte forfatteren 
Guus Kuijer fra forlaget 
Cappelen Damm. 

Klubbpris kr 100,–
10–13 år  ◆  Bokmål

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 opprett- 
holdes. Boken egner seg også for skolen.

Klubbpris kr 150,–
fra 7 år  ◆  Bokmål  

Konge- 
kappen
En gjenfortelling 
av Josef-fortellin
gen i Det gamle 
testamentet. Josef 
har elleve brødre. 
Brødrene er mis
unnelig på Josef fordi de opplever at 
faren holder mest av ham. En dag legger de 
en plan for å bli kvitt Josef. Men det blir ikke 
så lett for dem. Alle får et uventet møte. 

Klubbpris kr 75,–
8–12 år  ◆  Bokmål 

Alle ekstraproduktene har væ
rt 

i tidligere m
edlem

spakker. M
ed 

forbehold om
 at produkter kan 

bli utsolgt. Ekstrabestilling 
sendes i egen pakke.



Pakkepris  
for alle tre

Kr 150,–

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

BO REISER PÅ FERIE
Det går mot sommer og 
ferietid, og mange skal ut 
på reise. Det skal også Bo, 
mamma og pappa.
Men hva skjer? Det aller 
kjæreste for Bo blir plutselig 
borte. Hvor er Kaninen?

Klubbpris kr 75,–

Morten N. Pedersen er forfatter og 
illustratør av bøkene om Bo. 

28 s. innbundet  ◆  2–5 år  ◆  Bokmål

BO GÅR TIL BARNEHAGEN
Det er en ny dag. Bo tegner 
og koser seg. Plutselig må 
alt gå så fort. Mamma blir 
annerledes i stemmen. Er 
hun sint? Kanskje hun ikke 
vil hente Bo i barnehagen 
etterpå? 

Klubbpris kr 75,–

BO GÅR I BUTIKKEN
Bo hjelper mamma med å 
finne varer i butikken. Men 
hvor ble det av mamma? 

Klubbpris kr 75,–

Tre bøker om Bo

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

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


