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HUSK!
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Gratis pakkeporto  
for givere med fem 

eller flere barn i 
klubben!



Kjære giver!
Vi har nettopp opplevd det som sannsynligvis 
har vært den rareste tiden i vår levetid – så langt 
i hvert fall. De fleste har sittet mye mer hjemme 
enn de pleier, barn har vært henvist til seg selv 
og sitt eget, det har vært snakket om kjedsomhet, 
ensomhet og «brakkesyke». Aldri har vel bøker og 
materiell som engasjerer barna vært mer aktuelt og 
mer kjærkomment!

 For mange har denne tiden også gitt mer rom 
for ro og refleksjon, og kanskje bønn. Dette passer 
godt med klubbpakkene: Flere aldersgrupper får 
kveldsbønnplakat til å henge over senga. Boka 
 Reisen innover er en bok om sentrerende bønn – 
bønner uten ord. Gripekorset som følger med kan 
brukes både i ordløs bønn og på andre måter.

 Selv om vi sitter hjemme og mange er bekym
ret, er det viktig å ikke bare tenke på seg selv. I boka 
Veien over sanddynene følger vi en familie på flukt 

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.
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iko.no/tripp-trapp

over Middelhavet. Også boka om Lupio og Frans av 
Assisis bønn er produkter som peker ut over oss selv.

 At boka Bonsai. En liten bok om døden kommer 
nå, er en tilfeldighet, den var planlagt inn i pakken 
lenge før vi hadde hørt om koronaviruset. Kanskje 
passer det godt, kanskje er det litt voldsomt. Uan
sett: det er en fantastisk fin bok om døden, skrevet 
av den prisbelønte forfatteren Simon Stranger.

 I denne klubbpakken skriver for øvrig vi også 
historie: Vi utvider klubben til å omfatte en ny 
 aldersgruppe: 13-15 år.

 
Vi ønsker dere alle en god sommer!

 
Hilsen 

Helene Horsfjord
Leder, Dåpsklubben TRIPP TRAPP

NB!
Husk å melde navn- og  

adresseendringer til oss.
Send en epost til:  

dapsklubben-tripptrapp @iko.no



Barnekrus i Vitroporselen fra Figgjo.  
Kruset har samme illustrasjon som IKOs 
barnetallerken. Kruset har teksten til  
takkeverset For helse, glede, daglig brød vi 
takker deg, å Gud! 

Klubbpris kr 199,- 

Lupio er en ung, foreldreløs musiker som bor 
i Italia i det trettende århundre. Hans to beste 
venner er Frans av Assisi og Bror Ulv. Bli med 
Lupio på en spennende, eventyrlig og lærerik 
reise i middelalderens Italia. Historiene er 
korte og lette å lese, med nydelige tegninger.

44 sider innbundet tegneserie  •  Bokmål
Klubbpris kr 179,–

Kan bønn være en reise inn i deg selv? Det  
finnes bønner som ikke har noen ord, men 
som ligger langt inni deg. Denne lille boka 
forteller – skritt for skritt – om veien man 
kan kan gå for å be med hjertet.

24 sider  heftet  •  Bokmål  
Klubbpris kr 129,–

Talia, 7 år, forteller om familiens flukt fra 
Afrika over havet mot Europa. De ender i en 
flyktning leir i Frankrike. Håpet om et bedre liv 
blander seg med uroen for hva som har skjedd 
med broren Kamal, som ble borte på veien. Får 
de noen gang se ham igjen?    

26 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. 

Lupio 1
Møtet og 

andre fortellinger

Reisen innover
Sentrerende bønn

Veien  
over  
sand- 
dynene
På flukt

VÅRE FAVORITTER FRA KLUBBPAKKENE

Nyhet!

Barnekrus
med bordvers

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!



0–1
for medlemmer

født 2019 og 2020

Medlemspakke:  
Kr 369,–

• Barnekrus:  
For helse, glede, 
daglig brød

• Kartongbok:  
Jeg også!

• Kveldsbønnbilde: 
Jesus, du er glad i 
meg!

SOMMERPAKKEN

BARNEKRUS
Barnekrus  
med bordvers

Robust, norskprodusert barnekrus i Vitroporselen fra Figgjo. 
 Kruset passer til barnetallerkenen, som barna fikk i medlems-
pakke 1/2020. Kruset har teksten til takkeverset For helse, glede, 
daglig brød vi takker deg, å Gud! Kruset leveres i eske.

Kveldsbønnbilde

JESUS, DU ER  
GLAD I MEG
Stemningsfullt bilde med kvelds-
bønnen Jesus, du er glad i meg. 
Tosidig trykk med tekst på bokmål 
på den ene siden, og nynorsk på 
den andre. Bildet kan henge over 
 senga, både som et symbol på at 
Gud passer på, og som en på-
minnelse om kveldsbønnen. 

Bønnen har en egen melodi (kan 
strømmes på Spotify), men den 
kan også synges på melodien til 
Kjære Gud jeg har det godt.

Tekst av Eyvind Skeie
Illustrert av Anne Kristin Hagesæther

21 x 29,5 cm (A4)  •  Bokmål og nynorsk

Nyhet!



JEG OGSÅ!

Små barn elsker å oppdage kroppen sin og alt det den kan gjøre. Og 
hvis mamma og pappa er med på leken, er det enda morsommere. 

De fargerike, humoristiske bildene og tekstene på rim inviterer barn 
og foreldre til å være med på slik lek. Barnet oppdager egenskaper 
hos forskjellige dyr og sammenligner seg selv med dem. Og når for 
eksempel Grisen har mage, stor og rund, så er konklusjonen at Det har 
jeg også, rund og sunn!

Tekst og illustrasjoner av Daniela Kulot
28 sider  •  Kartong  •  Bokmål 

Kartongbok

Nyhet!



• Barnekrus:  
For helse, glede, 
daglig brød

• Bok: Fortellinger  
fra Det gamle  
testamentet.  
Bibelboka mi 3

• Kveldsbønnbilde: 
Jesus, du er glad 
i meg

2–3
for medlemmer

født 2017 og 2018

SOMMERPAKKEN

De 15 fortellingene i boka handler om mennesker i Det 
gamle testamentet: Adam og Eva, Kain og Abel, Hagar, 
Rut, Hanna og enda flere. Alle erfarer at Gud er med dem, 
han glemmer dem ikke og holder sine løfter. 

Hver fortelling har en helsides illustrasjon og sang og 
bønn som passer til.  

Tekst av Tor Ivar Torgauten
Illustrert av Annlaug Auestad
64 sider innbundet   •  Bokmål og nynorsk 

FORTELLINGER FRA DET GAMLE TESTAMENTET  
FORTELJINGAR FRÅ DET GAMLE TESTAMENTET

Medlemspakke:  
Kr 370,–

Bibelboka mi 3

Nyhet!



BARNEKRUS
Barnekrus med bordvers

Robust, norskprodusert barnekrus i Vitroporselen 
fra Figgjo. Kruset passer til IKOs barnetallerken, 
som barna fikk i medlemspakke 2/2018. Tallerkenen 
kan også kjøpes i nettbutikken. Kruset har teksten 
til takkeverset For helse, glede, daglig brød vi takker 
deg, å Gud! Kruset leveres i eske.

JESUS, DU ER 
GLAD I MEG
Stemningsfullt bilde med kvelds bønnen Jesus, du  
er glad i meg. Tosidig trykk med tekst på bokmål  
på den ene siden, og nynorsk på den andre. Bildet 
kan henge over senga, både som et symbol på at 
Gud passer på, og som en påminnelse om kvelds
bønnen. 

Bønnen har en egen melodi (kan strømmes på 
Spotify), men den kan også synges på melodien til 
Kjære Gud jeg har det godt.

Tekst av Eyvind Skeie
Illustrert av Anne Kristin Hagesæther
21 x 29,5 cm (A4)  •  Bokmål og nynorsk

Nyhet!

Kveldsbønnbilde



for medlemmer
født 2014, 2015  

og 2016

SOMMERPAKKEN

• Bok: 
Kirkeboka mi / 
Kyrkjeboka mi

• Film: Kirkerottene 
og Viggo i tårnet

• Fargeleggings-
bok:  
Mini fargebok  
Kirken / Kyrkja

4–6

Denne boka handler om tre gode venner, Astrid, Sara og Sigurd. I 
fortelling og bilder følger vi dem gjennom et helt år: hjemme hos 
hverandre og i barnehagen, på tur i skogen og i kirken. Sammen 
utforsker de verden og deler både sorger og gleder. Går det virke
lig an å ha en hemmelig venn? Og hvem kan egentlig hjelpe oss 
når vi går oss bort? Hvem skal redde fiskene i havet, om vi ikke 
gjør det selv?

Boka følger årstidene og høytidene i kirken, med fortellinger om 
Jesus, om skapelsen, en kveldsbønn og noen kjente sanger.
 
Tekst av Sindre Skeie
Illustrert av Henning Trollbäck
55 sider innbundet  •  Bokmål og nynorsk

KIRKEBOKA MI 
KYRKJEBOKA MI

Medlemspakke:  
Kr 365,–

Nyhet!



Bo og Nora er på besøk i kirken. Lite hefte 
med 8 bilder til å fargelegge. Bildene viser 
ting som skjer i kirken.

Illustrert av Morten N. Pedersen
16 sider heftet  •  Bokmål og nynorsk

MINI FARGEBOK 
KIRKEN / KYRKJA

En dag vekkes Kirkerottene av bråk fra kirke-
tårnet.  Viggo svale er opphavet til bråket –  
han ser så dårlig at han flyr inn i ting hele  
tiden. Kirkerottene vil gjerne hjelpe Viggo, 
men hvordan? Og er Viggo egentlig en svale?

I filmen møter vi også Kari prest og niesen 
hennes Emma, som har bursdag. Dessuten 
får vi høre fortellingen om Sakkeus som så 
gjerne ville møte Jesus og oppleve et under. 

I pakken er det både et filmhefte med nett-
adresse og passord for å se filmen på nettet 
og en DVD. Heftet inneholder også litt infor
masjon om filmen og om Kirkerottene.
 
Hefte 8 sider  •  Bokmål
DVD

KIRKEROTTENE OG VIGGO I TÅRNET
Film som kan ses på nettet eller på DVDNyhet!



7–9
for medlemmer
født 2011, 2012  

og 2013

SOMMERPAKKEN

• Tegneserie:  
Lupio 1: Møtet

• Bok: Veien over 
sanddynene

• Kveldsbønnbilde: 
Frans av Assisis 
bønn

LUPIO 1:  
MØTET OG ANDRE FORTELLINGER
Lupio er en ung, foreldreløs musiker som bor i Italia i det  
trettende århundre. Hans to beste venner er Frans av Assisi og 
Bror Ulv. Lupio er stadig på veien. Han er kunnskapsrik, raus  
og har et godt hjerte. 

Bli med på en spennende, eventyrlig og lærerik reise i middel
alderens Italia. Her er det munker og korsfarere, tiggere og 
slottsherrer, omreisende musikanter og fattige bønder. 

Historiene er korte og lette å lese, med nydelige tegninger. 
Lupio kommer stadig opp i etiske dilemmaer. Men med selveste 
Frans av Assisi som læremester, blir små og store floker løst.

Tekst og illustrasjoner av Jean-Francois Kieffer
Oversatt av Marit Kleveland Ardila
44 sider  •  Innbundet tegneserie  •  Bokmål

Medlemspakke:  
Kr 374,–

Nyhet!



Herre, gjør meg til et redskap for din fred.

Hjelp meg å spre kjærlighet der hatet hersker,

tro der tvilen råder, håp der det er angst og nød.

Hjelp meg å bringe tilgivelse der det er gjort urett,

å skape forsoning der det er strid,

å spre lys der det er mørke,

å bringe glede der sorgen tynger.

Mester, hjelp meg å søke

ikke så mye å bli trøstet som å trøste,

ikke så mye å bli forstått som å forstå,

ikke så mye å bli elsket som å elske.

For det er ved å gi at vi får,

ved å tilgi at vi blir tilgitt,

ved å miste vårt liv at vi finner det.

Det er ved å dø at vi oppstår

til evig liv.

Anonym, ca. 1913 (kalt Frans av Assisis bønn)

Frans av Assisis bønn (002).indd   2
Frans av Assisis bønn (002).indd   2

02.04.2020   09:54:1502.04.2020   09:54:15

VEIEN OVER SANDDYNENE

FRANS AV ASSISIS BØNN

Krig og vanskelige levekår sender en hel 
familie på flukt mot Europa. Talia, 7 år, 
forteller om reisen fra Sudan, først med 
bil gjennom ørkenen, så i en overfylt båt 
over havet. 
 
På veien blir storebror Kamal borte, og en 
lillesøster blir født. Familiens reise ender 
i en flyktningleir i Frankrike. Håpet om 
et bedre liv blander seg med uroen for 
hva som har skjedd med Kamal. Får de 
noen gang se ham igjen?  

Tekst av Collette Hus-David
Illustrert av Nathalie Dieterlé
Oversatt av Signe Karstad
26 sider innbundet  •  Bokmål

Kveldsbønnbilde med den kjente bønnen som kalles Frans 
av Assisis bønn. Bildet har motiv fra boka om Lupio.

Noen barn begynner å «vokse fra» barnebønnene i denne 
alderen. Kanskje kan denne bønnen henge over senga og 
være et alternativ til den klassiske kveldsbønnen?

Tosidig trykk med tekst på bokmål på den ene siden,  
nynorsk på den andre.

17 x 24 cm  •  Bokmål og nynorsk

På flukt

Nyhet!

Nyhet!
Kveldsbønnbilde



10–12
for medlemmer
født 2008, 2009  

og 2010

• Bok:  
Reisen innover –  
Sentrerende bønn

• Gripekors
• Bok:  

Bonsai – En liten 
bok om døden

SOMMERPAKKEN

REISEN INNOVER

Kan bønn være en reise inn i deg selv? Det finnes bønner som ikke 
har noen ord, men som ligger langt inni deg. Hvordan finner du 
den bønnen?

Denne lille boka forteller  skritt for skritt  om veien man kan 
kan gå for å «be med hjertet». 

Sentrerende bønn er en eldgammel form for bønn, som er tatt 
frem igjen i vår tid. Det handler om å stilne, uten å måtte forme 
ord og tanker i hodet, bare være hos Gud. Det gir hvile både for 
kropp og sjel.

Tekst av Frank X. Jelenek
Illustrert av Björk Bjarkadottir
24 sider heftet  •  Bokmål

Medlemspakke:  
Kr 373,–

Sentrerende bønn

Nyhet!



BONSAI

GRIPEKORS

Bonsai handler om hvordan det opp leves å miste 
noen i familien, og alle små og store og rare tanker 
som kan komme underveis. Dette er en poetisk bok 
som oppfordrer til samtale om noe vi alle vil oppleve, 
men som likevel kan være vanske lig å snakke om.

Skrevet av den kjente forfatteren Simon Stranger og 
nydelig illustrert av Hilde Hodnefjeld.

Tekst av Simon Stranger
Illustrert av Hilde Hodnefjeld

Utgitt av Kirkens bymisjon / Magikon forlag
106 sider innbundet  •  Bokmål

Et gripekors er et lite kors av tre som er godt 
å holde i når man ber. Å holde det i hånda kan 
være en bønn i seg selv, uten ord. Det gir hjelp 
til å finne hvile. Noen har dem i lomma eller 
sekken som en påminnelse. 

Dette korset er laget for å ligge godt i en  
barnehånd.

Gripekorsene er sertifisert. Det betyr at de er 
laget av greiner som har blitt til overs etter  
beskjæring (skjøtsel) av oliventrærne. 

6,5 cm

En liten bok om døden

av oliventre fra Betlehem

Nyhet!

Nyhet!



13–15
for medlemmer
født 2005, 2006  

og 2007

• Tegneseriebok:  
Vingeslag

SOMMERPAKKEN

Medlemspakke:  
Kr 239,–

VINGESLAG
Signe har blitt uvenner med sin beste venninne og må dra alene til 
hytta for å lese til eksamen. I skogen møter hun en gammel dame, 
som snakker et merkelig, fremmed språk. Men damen fører Signe 
på sporet av historien om pinsen og Den hellige ånd. Drøm og vir
kelighet krysser hverandre i Vingeslag, i en fortelling om å kjempe 
for å overvinne seg selv, å tilgi og våge å søke fellesskap.

Vingeslag er en dramatisk og rørende historie som mange ung
dommer vil kjenne seg igjen i. Tegningene er spektakulære og 
blander et moderne uttrykk med klassiske bibelillustrasjoner. 
Boka er laget av den kjente, danske serieskaperen Peter Madsen.

Tekst og illustrasjoner av Peter Madsen
Oversatt av Dagny Holm
84 sider innbundet  •  Bokmål

Nyhet!



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

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

eller bruk vedlagte serviceark.

Vil du vite? 
Badebok 

Morsom trekkspillbok som kan  
være med i badekaret. Bildene er av 

forskjellige dyr. Men hvordan låt det da 
Gud skapte fugl, løve og de andre  

dyrene? Teksten til sangen Vil du vite 
hvordan det låt? står bakerst i boka.  

CEmerket.

Fra 2 år
Klubbpris: 99,–

Lam savnet 
Et lite lam har gått seg vill. Gjeteren 
leter og gir ikke opp, før det lille lammet 
er funnet. Han leter overalt - i byen, på 
fotballbanen, i svømmebassenget og 
hønshuset. Humoristisk gjenfortelling av 
lignelsen om Den gode  gjeteren, skrevet 
på rim.

 Fra 4 år
Klubbpris: 129,–

Husdyra 
Gud skaper smått og stort  
Kartongbok med fargerike fotografier 
av åtte av de mest kjente husdyra våre: 
hund med valper, hest med føll, ku 
med kalv, osv. Hva sier dyra og hvilke 
lyder lager de? Hvert oppslag har også 
et lite vers om det dyret det er bilde av.

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

TEGNESERIEBIBELEN 
TEIKNESERIEBIBELEN
63 kjente bibelfortellinger fortalt som 
tegneserie. Tekstene er satt sammen til 
en lang fortelling og delt inn i Det gamle 
testamentet og Det nye testamentet. 
Tekstene ligger nær opp til Bibel 2011. 

Fra 7 år
Klubbpris: 159,– 

PRIKK TIL PRIKK 1
Farge- og klistrebok 

16 helsides illustrasjoner skal fullføres ved at 
en tegner fra prikk til prikk, fargelegger og 
setter inn klistremerker. Fortellinger fra Det 
gamle testamentet og åtte fortellinger om 
Jesus.  

Fra 8 år
Klubbpris kr 79,–

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

Fra 6 år
Klubbpris: 149,–

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.


