2/2019
Pakken sendes ut i uke 23/24

HUSK!

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

iko.no/tripp-trapp

Gratis pakkeporto
for givere med fem
eller flere barn i
klubben!

kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte serviceskjema eller bruk nett. Eventuell
avbestilling eller ekstrabestilling må skje innen fredag 24. mai. Pakke 3/2019 kommer i november 2019.
MEDLEMSPAKKEN Ekstraprodukter

NYHET:
Gratis pakkeporto
for givere med fem eller
flere barn i klubben!

Kjære giver!
Dåpsklubben Tripp Trapp har røtter helt tilbake på
80-tallet, da Stiftelsen Hjemmenes Dåpsring startet
det hele. Men i år er det 20 år siden IKO-Forlaget
tok over driften av klubben. Fortsatt får mange
tusen barn bøker og andre produkter rett hjem i
postkassen flere ganger i året.
Takk for at du har valgt å gi et medlemskap til et
barn du bryr deg ekstra om. Det setter vi stor pris
på. En del av giverne har flere barn i klubben. Som
en honnør til de mest trofaste giverne, har vi nå
valgt å kutte portoen på pakkene til de som gir til
fem eller flere barn. Du trenger ikke foreta deg noe,
dette skjer automatisk ved fakturering.

for aldersgruppen over eller under, slik at søsknene
allikevel får ulike produkter. Du kan bare avbestille
den opprinnelige pakken og krysse av for en pakke
i aldersgruppen over eller under. Dette er også en
god mulighet dersom barnet av ulike grunner vil ha
mer glede av en pakke som primært er rettet mot en
eldre eller yngre aldersgruppe.
Her kommer sommerpakkens innhold. Ta en
titt. Vi er særlig stolte
av boka Besøket av Antje
Damm. Boka er i pakken
for 4–6-åringene, men er
like fin for mange voksne!

Mange medlemmer har søsken i klubben. Noen
ganger kan aldersforskjellen mellom søsken gjøre
at de får samme pakke i en periode. Husk at du da
kan bytte pakke for et av søsknene, og velge pakken

Hilsen oss i
Dåpsklubben TRIPP TRAPP

Fakta om TRIPP TRAPP-klubben

Slik fungerer det

•
•

•

•
•
•
•
•

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.

•
•
•

•
•

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.

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

VÅRE FAVORITTER FRA KLUBBPAKKENE
For bestilling, gå inn på iko.no/tripp-trapp
eller bruk vedlagte serviceark.
Med forbehold om at produkter kan bli utsolgt.
Ekstrabestilling sendes i egen pakke.

Nyhet!

Nyhet!

Boka om å
være venner

Besøket
Fortelling i ord og bilder
om Elise som er så redd
at hun aldri går ut. En dag skjer
det noe. Et papirfly kommer inn
gjennom et vindu og lander i
stua. Det lille papirflyet er begynnelsen på en stor forandring i
livet til Elise, det blir mindre ensomhet og mer farge, lys og liv!

OBS!

Boka er også i
medlemspakke
4–6 år.

36 s ◆ Innbundet ◆
Bokmål
Klubbpris kr 215,–

Hva er en god venn? En som lytter til deg? En
du har det moro sammen med? En som liker det
samme som deg? En du alltid kan stole på? Men
hvordan blir man venner? Og hva gjør du hvis
du blir uvenn med noen? Boka tar opp disse og
mange andre spørsmål om vennskap på en klok
og humoristisk måte.

OBS!

34 s ◆ Innbundet ◆ Bokmål
Klubbpris kr 205,–

Tegneseriebibelen
Teikneseriebibelen

Nyhet!

Bibelen min

2. utgåve

20 kjente fortellinger fra Bibelen, gjenfortalt for
små barn. Vi blir kjent med bl.a. Skapelsen, Noah,
Abraham, Moses, David, Elia, Daniel og Jesaja
fra Det gamle testamentet. Boka forteller også
om Jesu fødsel, 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.

42 s ◆ Kartong ◆ Bokmål
Klubbpris kr 165,–

Boka er også i
medlemspakke
7–9 år.

OBS!

Boka er også i
medlemspakke
4–6 år.

63 kjende bibelforteljingar
fortalt som teikneserie.
Tekstane er sette saman til
ei lang forteljing, delt i Det
gamle og Det nye testa
mentet. Tekstane ligg nær
opp til Bibel 2011.

168 s ◆ Hefta ◆
Bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 225,–

OBS!

Boka er også i
medlemspakke
10–12 år.

SOMMERPAKKEN

0–1
for medlemmer
født 2018 og 2019

Nyhet!
• Bok Husdyra
• Badebok Vil du
vite?
• Spisebrikke
med bordvers
• Siklesmekke

Medlemspakke:

Kr 337,–

HUSDYRA
Gud skaper smått og stort
I boka møter vi åtte av de mest kjente husdyra våre. Fine,
fargerike fotografier av hund med valper, hest med føll, osv.
Vi lærer hva dyrene sier og hvilke lyder de lager. På hvert
oppslag er det også et lite vers om husdyret det er bilde av.
Boka er laget av kartong.

Fotografier av Vera Gjersøe
2018 ◆ 16 s Kartong ◆ Bokmål

VIL DU VITE?
Badebok

Nyhet!

Morsom trekkspillbok som kan være med i
badekaret. Vi ser en fugl, en løve, en fisk, en
ku og en sjiraff. Men hvordan låt det, da Gud
skapte alle disse dyrene? Teksten til sangen
Vil du vite hvordan det låt står bakerst i boka.
CE-merket.

Tekst av Lars Sköllerfalk
Illustrert av Francesca Ferri
2018 ◆ 10 s ◆ Bokmål

SPISEBRIKKE MED
BORDVERS
Spisebrikke med Bo og Nora og
bordverset Å, du som metter liten fugl,
velsign vår mat, å Gud! CE-merket.

Illustrert av Morten N. Pedersen
Størrelse: 43 x 28 cm

SIKLESMEKKE
Siklesmekke for de minste,
med teksten Gud elsker hele meg.
Smekken er i mykt og godt stoff
med borrelås. Kan vaskes på 60
grader. CE-merket.

SOMMERPAKKEN

2–3
for medlemmer
født 2016 og 2017

RUBENS REISE I NOAHS ARK
Forfatteren og illustratøren Dick Bruna er verdenskjent for bildebøkene om kaninen Miffy og for sitt enkle bildespråk. Her forteller
han i tekst og bilder historien om Noahs ark og om den lille larven
Ruben, som er med i arken sammen med kjæresten sin.

Tekst og illustrasjoner av Dick Bruna
Oversatt av Laura Djupvik
2018 ◆ 46 s Innbundet ◆ Bokmål

Nyhet!

• Bok: Rubens reise
i Noahs ark
• Bok: Dåpsbilder
• Hefte: Nå lukker
seg mitt øye

Medlemspakke:

Kr 338,–

Nyhet!

DÅPSBILDER
Et lite barn skal døpes, og vi blir med inn i kirken og ser
hva som skjer. Vi ser korsets tegn og møter begreper
som prest, fadder, Bibelen, dåpsvann og dåpslys, m.m.
Dette er en gledens dag, og etter at vi har vært i kirken,
feirer vi dagen og barnet får gaver. Klare og tydelige
illustrasjoner i friske farger.

Tekst av Anne-Sophie du Bouétiez
Illustrert av Marie Paruit
Norsk tekst ved IKO-Forlaget
2018 ◆ 20 s Innbundet ◆ Bokmål

NÅ LUKKER SEG MITT ØYE
En klassiker fra IKO-Forlaget, som bør
finnes på alle nattbord! Hefte med 11
kveldssanger, Fadervår og velsignelsen,
beregnet på familier med små barn.
Hver sang har melodinote med besifring,
og tekstene veksler mellom bokmål og
nynorsk. Sangene er spilt inn og finnes
hos de mest brukte strømmetjenester på
nett. Søk på Nå lukker seg mitt øye.

Illustrert av Inger Lise Belsvik
1994 ◆ 16 s Heftet ◆ Bokmål og nynorsk

SOMMERPAKKEN

4–6
for medlemmer
født 2013, 2014
og 2015

Nyhet!

BESØKET
• Bok: Besøket
• Bok: Bibelen min

Medlemspakke:

Kr 339,–

Fortelling i ord og bilder om Elise som er så redd at
hun aldri går ut. En dag skjer det noe. Et papirfly
kommer inn gjennom et vindu og lander i stua. Det
lille papirflyet er begynnelsen på en stor forandring
i livet til Elise, det blir mindre ensomhet og mer
farge, lys og liv!
Boka er prisbelønt av New York Times.

Tekst og illustrasjoner av Antje Damm
Oversatt av Astrid L. Paulsen
2019 ◆ 36 s Innbundet ◆ Bokmål

BIBELEN MIN
20 kjente fortellinger fra Bibelen, gjenfortalt for
små barn. Vi blir kjent med Skapelsen, Noah,
Abraham, Moses, David, Elia, Daniel og Jesaja
fra Det gamle testamentet. Boka forteller også
om Jesu fødsel, 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.

Tekst av Gwénaëlle Boulet
Illustrert av Aurélie Guillerey
Oversatt av Ole Agnar Aadland
2018 ◆ 42 s Kartong ◆ Bokmål

SOMMERPAKKEN

7–9

Nyhet!

for medlemmer
født 2010, 2011
og 2012

• Bok: Boka om å
være venner
• Hefte: Prikk til
prikk 1
• Kirkemagnet

Medlemspakke:

Kr 310,–

BOKA OM Å VÆRE VENNER
Hva er en god venn? En som lytter til deg? En du har det moro
sammen med? En som liker det samme som deg? En du alltid
kan stole på? Men hvordan blir man venner? Og hva gjør du
hvis du blir uvenn med noen? Boka tar opp disse og mange
andre spørsmål om vennskap på en klok og humoristisk måte.

Tekst av Mary Hoffmann
Illustrert av Ros Asquith
Oversatt av Laura Djupvik
2018 ◆ 34 s Innbundet ◆ Bokmål

KIRKEMAGNET
Magneten er laget med tanke på kjøleskapet
i alle hjem. Den er myk og føyelig og kan
holde på et par ark med f.eks. datoer for
ting som skjer i kirken.

Illustrert av Justyna Nyka

Nyhet!

PRIKK TIL PRIKK 1
Heftet har 16 helsides illustrasjoner
som skal fullføres ved å tegne fra
prikk til prikk, fargelegge og sette
inn klistremerker. Barna blir kjent
med Adam og Eva, Abraham, Josef,
Samson, Rut, Samuel, Elia og Jona
fra Det gamle testamentet og åtte
fortellinger om Jesus.

Tekst av Juliet David
Illustrert av Jan Smith
2. oppl. 2019
16 s Heftet ◆ Bokmål

SOMMERPAKKEN

10–12

Nyhet!

for medlemmer
født 2007, 2008
og 2009

• Bok:
Dyrenes
gudstjeneste
• Bok:
Tegneseriebibelen/
Teikneseriebibelen

Medlemspakke:

Kr 345,–

DYRENES GUDSTJENESTE
To av storbyens utstøtte, kakerlakken Francesca og stinkdyret
Martin, hører at det skal være gudstjeneste for dyr i katedralen.
Dette vi de gjerne være med på! Men er det plass til slike som
dem? De pleier ikke å bli så godt likt …
Historien om de to vennene nederst på rangstigen er fantasifull,
morsom, alvorlig og varm, og passer for både barn og voksne.

Tekst av Ethel Pochocki
Illustrert av Barry Moser
Kalligrafi av Bas Vlam
Oversatt av Erik Ringen
2019 ◆ 40 s Innbundet ◆ Bokmål

TEGNESERIEBIBELEN
TEIKNESERIEBIBELEN
2. utgåve
63 kjente bibelforteljingar
fortalt som teikneserie.
Tekstane er satt saman til ei
lang forteljing, delt i Det gamle
og Det nye testamentet.
Tekstene ligg nær opp til
Bibel 2011.

Tekst av Toni Matas
Illustrert av Picanyol
Omsett av Kristian Sandmark
og Anne-Brit Lillethun Johansen
2017 ◆ 168 s Hefta
Bokmål og nynorsk

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Petra og Laurentius

Kjære Gud, ta hånden min
Bok med bønner og vers som små og store i familien
kan lese sammen. Nyskrevne og oversatte bønner,
og kjente bønner som Kjære Gud, ta hånden min.
Veksler mellom bønner på bokmål og
nynorsk. Fargerike og glade bilder.

Tekst av Sindre Skeie
Illustrert av Vegard Markhus
2015 • 32 s Innbundet • Bokmål • Fra 4 år
Klubbpris kr 149,–

Illustrert av Regine Altegoer
2008 • 20 s Kartong • Bokmål og nynorsk • 0–3 år
Klubbpris kr 79,–

serie!

Elliott
Gud elsker lille meg Rebecca

n.

Petra er sykepleier, hun steller de syke.
Etter jobben sitter hun ofte i skogen bak
sykehuset og strikker. Men hvem strikker hun til? spør ei jente som kommer
forbi. Til kirkens skatter, svarer Petra.
Men hva betyr det? Da forteller Petra
historien om Laurentius som for mange
hundre år siden hentet de fattige, de
syke og de gamle, da keiseren befalte
ham å gi fra seg kirkens skatter.

Gud elsker lille meg
Gud er glad i hele meg - i tær og hender,
hode og nese. Bildebok i tykk kartong
for de minste barna.

Tekst og illustrasjoner av Rebecca Elliot
Norsk tekst ved IKO-Forlaget
2017 • 12 s Kartong • Bokmål • 0–3 år

3-0
ISBN 978-82-8249-31

9 788282 493130

13.10.16 08:19

Klubbpris kr 99,–

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

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.

Den store, grønne boka
Vil du hjelpe til med å bevare planeten Jorden
for framtiden? Boka gir leseren kunnskap
om jorden og betingelsene for at livet her
skal kunne opprettholdes.
Den forteller om hvordan
forurensning og menneskelig
aktivitet påvirker jorden, men
oppfordrer også leseren til å
engasjere seg og tenke ut nye og
lure måter å hjelpe jorden på.

Miljøboka
Å, så vakkert!
Da Gud skapte jorda, hadde han
en drøm om at den skulle være
et sted der det er vakkert og
godt å bo – for alle skapninger.
Klimaforandringene de siste
årene stiller oss overfor store
utfordringer. Boka handler om
hvordan vi kan møte utfordringene og ta vare på alt som lever
og vokser på jorda, slik at de som
kommer etter oss også kan si: Å,
så vakkert!

Tekst og illustrasjoner
av Øivind Berg
2010 • 96 s Innbundet • Bokmål
Fra 10 år
Klubbpris kr 149,–

Tekst av Mary Hoffmann
Illustrert av Ros Asquith
Oversatt av Laura Djupvik
2015 • 36 s Innbundet • Bokmål
Fra 6 år
Klubbpris kr 149,–

Frans av Assisi og dyrenes tale
Femten spennende fortellinger om
Frans av Assisi og hans vennskap
med dyrene: Søster gresshoppe,
fisker og fugler og ikke minst den
skrekkelige ulven i Gubbio. Ifølge
mytene kunne Frans samtale med
dyrene og boka er en hyllest til
naturen, dyrene og skaperverket.
Den har også med Frans av Assisis
berømte sang til solen.

Tekst av Erich Jooss
Illustrert av Renate Seelig
Oversatt av Astrid L. Paulsen
2014 • 112 s Innbundet • Bokmål • Fra 6 år
Klubbpris kr 149,–

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

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

TAKK, MIN GUD, FOR LEKEN

BIBELEN MED KLISTREMERKER

30 sangkort

Det gamle testamentet og
Det nye testamentet

Sangkort med kjente og ukjente
sanger for små barn. På hvert kort er
det illustrasjon på den ene siden og
tekst, noter og besifring på den andre
siden. Sangene er spilt inn på egen CD
med samme tittel. Sangene kan også
strømmes.

Illustrert av Cecilie Seim
2016 • 30 kort i boks av kartong
Bokmål og nynorsk • 0–4 år
Klubbpris kr 229,–

BILDELOTTO MED BO OG NORA

To hefter – hvert med åtte fortellinger fra
henholdsvis Det gamle og Det nye testamentet. Et
stort, humoristisk fargebilde til hver fortelling. I
midten av heftene er det et ark med klistremerker.
I fortellingsteksten er det uthevet hvilke bilder som
skal limes på det store fargebildet.

Tekst av Karine-Marie Amiot
Illustrert av d’Alexandre Roane
Oversatt av May-Bente Navestad
2015 • 16 s Heftet • Bokmål • Fra 6 år
Pakkepris for begge hefter kr 99,–

Lottospill med fire brett og ni brikker til
hvert brett. Motiver fra kirke og dagligliv.
Bildene er hentet fra Min kirkebok 2, 4 eller
6 eller fra bøkene om Bo .

Illustrert av Morten N. Pedersen
2014 • Bokmål • 3–5 år
Klubbpris kr 119,–

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

