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Kjære giver!
Når det lille eselet våkner og oppdager at mamma
eselet er borte, blir det først veldig redd. Men så 
dukker det opp en liten engel og foreslår at de skal gå 
dit mamma er, i Betlehem. Og når de først er på vei, 
er det mange som spør hvor de skal. Alle som vil, får 
bli med! 

For mange handler jul om å dele, gi gaver og være 
sammen. Derfor vil vi ofte ta imot gjester eller selv 
dra på besøk i jula, for å være sammen med venner 
og familie. Da er det koselig å vise fram en ny jule
krybbe, i tre, som man ikke trenger å være for redd 
for. Den er til å leke med og dele, den også!

Fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall 
blir aldri ferdigfortalt. Nye gjenfortellinger og bilder 
formidler verdens beste fortelling til voksne og 
barn, enten det er for første gang eller for hundrede.
Juleevangeliet beveger og skaper undring og er for 

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. 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 adresser til.
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mange et tegn på håp. Kanskje kan den også by på 
latter! 

Det viktigste for oss er at denne fortellingen blir delt 
og fortalt på mange måter, slik at barn og voksne 
kan (gjen)oppdage den. Gjennom fortellingen om 
barnet i Betlehem kan vi feire jul, også på innsiden 
og oppdage hvordan lyset fra Betlehem ikke bare 
skinner i den mørke vinteren, men hjelper oss til 
å være glad i hverandre og skape håp, lys og tro i 
hjertene. 

Vi ønsker dere alle en god adventstid og en fredfull 
jul!

Husk å melde adresseendring om dere har flyttet 
siden sist!

Hilsen oss i Tripp Trapp-klubben



Eselet og den lille engelen    
Når eselføllet våkner, har mammaen blitt  
borte. Heldigvis finnes det en liten engel som  
kan forklare hvor hun er – i stallen hos Jesus 
barnet. Eselet og den lille engelen legger av  
gårde til stallen og inviterer med seg alle de møter. 
En varm og nær fortelling om julens mirakel!

28 s Innbundet  ◆  Bokmål 
Klubbpris kr 206,–

Fargelegg fortellinger 
om Jesus  
Boka inneholder enkle fortellinger fra Det nye 
testamentet med fargerike illustrasjoner. Til 
hver fortelling er det en side barna skal farge
legge selv.

Forfatter: Bethan James  ◆  Illustratør: Paula Doherty
32 s Heftet  ◆  Bokmål 
Klubbpris kr 89,–

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

Julestallen
Vi gleder oss over å sende ut denne nydelige 
julekrybben i tre. Den kan lekes med og brukes 
til å fortelle juleevangeliet, og den kan «bare» 
stå framme som en del av julefeiringen. Figurer 
og stall er tegnet av den nederlandske kunst
neren Dick Bruna, basert på hans bok Boka om 
jula. Vi tror denne vil bli likt og lekt med, både 
av store og små. 

Bredde: 29 cm  ◆  Høyde (inkl. stjernen): 20 cm  ◆   
Dybde: 14,5 cm  
Klubbpris kr 269,–

M
ed forbehold om

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

OBS!
Krybben er også 
i medlemspakke  

4–6 år.

OBS!
Boka er også i 

medlemspakke 
2–3 år.

OBS!
Heftet er også i 
medlemspakke  

7–9 år.

Nyhet!

Nyhet!



0–1
for medlemmer

født 2017 og 2018

Medlemspakke:  
Kr 336,–

• Bok Ikke helt stille 
natt!

• Bok Krølle på tur
• Tøylammet Krølle

JULEPAKKEN

IKKE HELT STILLE NATT
Det var visst ikke helt stille i stallen i Betlehem, den spesielle 
natten for lenge siden. Jesusbarnet gråter, men får trøst av 
Maria og Josef. Hver side viser ett av dyrene. Det er morsomt å 
lage dyrelydene sammen. En liten bok i stiv kartong som passer 
utmerket til de minste barna.

Forfatter/illustratør: Rebecca Elliot 
10 s Kartong  ◆  Bokmål



KRØLLE PÅ TUR
Den lille boka gjenforteller Jesu 
lignelse om sauen som ble borte. 
Slik formidler Jesus at Gud bryr seg 
om hver og en av oss. Boka er av 
stiv kartong og kan både bæres som 
en veske og er morsom å leke med, 
siden beina er bevegelige. Ta en tur 
med Krølle, da vel! 

Illustratør: Amanda Gulliver
Tekst: Anita Schalk
6 s Kartong  ◆  Bokmål

Vi tror familiens minste vil bli 
glad i det myke tøylammet. 
Tøylammet er trygt og godt 
å leke med. Det kan vaskes i 
maskin på 30 grader, om det 
skulle være behov for det. 

TØYLAMMET KRØLLE



• Bok: Eselet og den 
lille engelen

• Bok: Jesusbilder

2–3
for medlemmer

født 2015 og 2016

JULEPAKKEN

Når eselføllet våkner, har mammaen blitt borte. Heldigvis finnes 
det en liten engel som kan forklare hvor hun er – i stallen hos 
Jesusbarnet. Eselet og den lille engelen legger av gårde til stallen 
og inviterer med seg alle de møter. De blir en lang, lang rekke med 
store og små som sammen finner fram til Betlehem. En varm og 
nær fortelling om julens mirakel!

Tyske Otfried Preußler (d. 2013) var en erfaren og kjent forfatter. 
Mange av bøkene hans har blitt oversatt til mange språk. Boka er 
nydelig illustert av Christiane Hansen. 

Til norsk ved Astrid L. Paulsen
28 s Innbundet  ◆  Bokmål

ESELET OG DEN LILLE ENGELEN

Medlemspakke:  
Kr 337,–



En liten bok med ulike bilder av 
Jesus: Jesus som blir født, Jesus som 
forteller, Jesus som blir døpt og 
mange flere. Med klare og sjarme
rende illustrasjoner viser boka fram 
Jesus, fra fødsel til oppstandelse. 
Den nette størrelsen og håndtaket 
gjør boka fin til å ta med på tur!

Tekst: Anne Sophie du Bouëtiez
Illustrasjoner: Marie Paruit
20 s Kartong  ◆  Bokmål

JESUSBILDER Nyhet!



for medlemmer
født 2012, 2013  

og 2014

JULEPAKKEN

• Julestallen
• Bok: Min første jul 

- fargeleggingsbok

4–6
Vi gleder oss over å sende ut denne nydelige  
julekrybben i tre. Den kan lekes med og  
brukes til å fortelle juleevangeliet, og den kan 
«bare» stå framme som en del av julefeiringen. 
Figurer og stall er tegnet av den nederlandske 
kunstneren Dick Bruna, basert på hans bok  
Boka om jula. Vi tror denne vil bli likt og lekt  
med, både av store og små. 

Bredde: 29 cm
Høyde (inkl. stjernen): 20 cm
Dybde: 14,5 cm

JULESTALLEN

Medlemspakke:  
Kr 339,–

Nyhet!



Heftet inneholder fortellingen om da 
Jesus ble født og 15 helsides illustrasjoner 
som skal fargelegges. Det følger en kort 
tekst til hver illustrasjon.  

16 s Heftet  ◆  Bokmål

MIN FØRSTE JUL
Fargeleggingsbok 

Nyhet!



7–9
for medlemmer
født 2009, 2010  

og 2011

JULEPAKKEN

• Bok: Gud, hunden 
og jeg

• Hefte: Fargelegg 
fortellinger om 
Jesus

GUD, HUNDEN OG JEG
Dette er en morsom, underfundig og litt sår skjønnlitterær for telling 
om en gutt som møter Gud og en hund en dag han kjeder seg. Boka er 
fortalt fra et barns perspektiv, den forteller åpent og liketil om et barns 
erfaring, tro og fantasi. 

Gutten i boka er alene og kanskje litt ensom, men tar en spasertur med 
Gud gjennom byen. Boka bindes sammen ved at Gud velsigner de ulike 
bitene av livet: byen, mamma og pappa.

Noen vil lese fortellingen helt konkret, at Gud er en mann gutten 
møter. Andre vil tenke at Gud her er guttens fantasi og fore stilling. For 
noen vil handlingen i boka lett kunne bli til en sam tale om hvem Gud er 
og om Gud som deltager i vår hverdag. 

Forfatter: Will Gmehling
Illustratør: Wiebke Oeser
Oversetter: Astrid L. Paulsen
40 s Innbundet  ◆  Bokmål

Medlemspakke:  
Kr 322,–

Nyhet!



FARGELEGG  
FORTELLINGER OM JESUS
Boka inneholder enkle fortellinger fra 
Det nye testamentet med fargerike 
illustrasjoner. Til hver fortelling er det 
en side barna skal fargelegge selv.

Forfatter: Bethan James
Illustratør: Paula Doherty
32 s Heftet  ◆  Bokmål

Nyhet!



10–12
for medlemmer
født 2006, 2007  

og 2008

• Bok:   
26. november

• Bok: En venn fra 
himmelen

JULEPAKKEN

26. NOVEMBER
Fire fortellinger fra det norske Holocaust   
Den 26. november 1942 gikk norsk politi til storaksjon mot norske 
jøder. Hundrevis av jødiske kvinner og barn ble arrestert, og sammen 
med mennene som var blitt arrestert en måned tidligere, deportert til 
Auschwitz. 

Tegneserien handler om hva som skjedde rundt denne datoen. Fire 
norske jøder, som den gang var barn eller ungdommer, forteller om hva 
de opplevde. De fire tegnede historiene er basert på intervjuer med Gerd 
Golombek, Rosa Tankus, Siegmund Korn og Samuel Steinmann. 
 
Av Mikael Holmberg
70 s Heftet  ◆  Bokmål

Medlemspakke:  
Kr 338,–



EN VENN FRA HIMMELEN
Dette er en innholdsrik og spennende barnebibel, av 
den prisbelønte svenske forfatteren Ylva Eggehorn. 
Forfatteren leder oss gjennom Bibelens fortellinger 
med sin egen tydelige fortellerstemme, og fletter 
historiene sammen til én stor fortelling. Slik har du 
ikke lest Bibelen før! 

Forfatter: Ylva Eggehorn
Illustratør: Tord Nygren
Til norsk ved Anne Kristin Aasmundtveit 
204 s innbundet  ◆  Bokmål



EKSTRATILBUD
til de yngste barna

Noahs ark (popup)  
Historien om Noahs ark gjenfortelles i denne 
vakre «popup»boka med tekst og seks bilder 
til å brette ut og bevege.

12 s Kartong  •  Bokmål 
Klubbpris 125,– 

Bo blir Lucia  
I Bos barnehage øver de til luciatoget. Alle får 
velge hva de skal være: pepperkakekone, nisse, 
stjernegutt eller Lucia. Bos bestevenn Sara vil at 
de begge skal være Lucia og ha krone med lys på 
hodet. Men kan en gutt være Lucia?

28 s Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris 125,–

Min bok om Jesusbarnet
Juleevangeliet blir gjenfortalt for de minste 
barna. Enkel tekst og fargerike illustrasjoner. 
Inneholder også lydmalende ord, slik at barna 
kan etterligne lydene fra dyr og mennesker.

16 s kartong  •  Bokmål
Klubbpris kr 69,–

Gudmund  
leter etter en venn
Gåsa Gudmund ønsker seg en venn, og 
haren Hermann blir med og leter. Men det 
er ikke lett å finne en venn. De henger opp 
hver sin lapp på tavla ved butikken. Der 
står det hva de ønsker seg. De leser hver
andres lapper og kommer på noe lurt …

28 s Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris 125,–



EKSTRATILBUD
til de midt i mellom

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

Den Yngste 
En legende         

Den yngste hadde lært at når to 
stjerner smeltet sammen til én ville 
Kongenes Konge bli født. Boka er en 
nydiktet variant av legenden om den 
fjerde vismann. 

Forfatter: Tordis og Jo Ørjasæter
Illustratør: Akin Duzakin
48 s Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris 134,–

Verdas beste julespel
Herdmanungane er dei verste ungane i 
heile verda! Så rotar dei seg bort i kyrkja 
og julespelet. Alle på staden 
kjenner julespelet, det er 
same prosedyre kvart år. Men 
ikkje denne gongen – ikkje 
med Herdman ungar i alle 
hovud roller! Ei morosam og 
under haldande bok.

Forfattar: Barbara Robinson
Til norsk ved Laura Djupvik
88 s Innbundet  •  Nynorsk
Klubbpris 224,–

Stjerne- 
roller og  
mageplask  
(Ellen Annerledes)    

Ellen Østerlund, som vil være helt 
vanlig, men alltid mislykkes, er 
tilbake i denne festlige boka. Det 
blir en uvanlig advent. Plutselig er 
Ellen, lillesøster Maja og nabogutten 
Daniel agenter på spionoppdrag.

Forfatter: Monica Vikström-Jokela
114 s Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris: 129,–

Kamelgutten/ 
Kamelguten    
Harp er kamelgutt og har an
svar for kamel folen Kameline. 
Når en ny og lysende stjerne 
viser seg på himmelen, får 
Harp og Kameline være med 
i kara vanen og møte Stjerne
barnet i stallen. Boka kan 
leses som en annerledes 
julekalender fra 1. desember 
til 13. dag jul.

Forfatter: Kirsten Sødal
Illustratør: Trond Bredesen
112 s Innbundet  •  Bokmål/Nynorsk
Klubbpris 249,–

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



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

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

JESUS BLIR FØDT
Aktivitetsbok med klistremerker og en kort 
fortelling. Klistremerkene er lette å få av og ta 
på igjen uten at de går i stykker. Glade farger og 
koselige bilder av dyr og mennesker.

12 s Heftet  •  Bokmål
Klubbpris 49,–

MINE BESTE JULESANGER
Mange gode opplevelser og følelser er knyttet til sangene 
vi synger i jule og adventstiden. Boka har med ti kjente 
sanger og er vakkert illustrert. Melodinote med besifring 
er til god hjelp for den som vil spille selv.

Illustratør: Peter Bergting
32 s Innbundet  •  Bokmål/Nynorsk

Klubbpris 159,–

MIN AKTIVITETSBOK FOR JULEN
Bibelfortellinger og aktiviteter! Tegn og tørk! Tell, 
trekk linjer og tegn, sett inn riktig svar, tørk bort 
og begynn på nytt. Over 50 morsomme oppgaver. 

32 s Heftet  •  Bokmål
Klubbpris 79,–

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


