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

3/2019

HUSK!
iko.no/tripp-trapp

Gratis pakkeporto  
for givere med fem 

eller flere barn i 
klubben!



Kjære giver!
I vår tid er det en kamp om tid. Skjermene vi omgir 
oss med, krever oppmerksomhet. De fleste har sin 
egen lille skjerm i lommen, og ofte ser man for
skjellige ting, på ulike dingser.
 
Julen nærmer seg, og jul er lesetid. Lesing har en 
ro ved seg, som skjermene mangler. Når som helst 
kan man ta en pause, til undring og medfølelse. Man 
hviler mer i en bok, enn ved en skjerm.
 
Barna våre, som har tilgang til alle mulige  visuelle 
uttrykk, får en enorm visuell kompetanse og 
forståelse. I mindre grad dyrkes kanskje den tål
modigheten og konsentrasjonen man trenger til 
lengre tekster? Mellom skjerm og tekst, finnes 
brobyggerne: bildebøkene og tegneseriene. Bø
ker som bruker det visuelle språket barna kjenner 

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 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.

Foto/grafisk design: Strøk design / strokdesign.no  •  Forsideillustrasjon ved Ane Gustavsson, fra boken «Måne og sol».  •  Trykk: Merkur Grafisk AS

iko.no/tripp-trapp

så godt, men samtidig har bokens egentempo og 
mulig het til refleksjon.
 
I klubbpakkene fra Dåpsklubben er det mye å undre 
seg over: Er det plass til enda en liten i stallen? Og; 
spilte Jesus egentlig fotball? Ta en titt – og se gjerne 
på ekstratilbudene og julegavetipsene som vi har 
vedlagt.
 
Vi ønsker alle våre givere en riktig god jul, med  
ønsker om store leseropplevelser for barna. 

Hilsen 

Helene Horsfjord
Leder, Dåpsklubben TRIPP TRAPP

NB!
Husk å melde navn- og  

adresseendringer til oss.
Send en epost til:  

dapsklubben-tripptrapp @iko.no



Gynge  
og synge
Sanger for de minste

En nydelig sangbok 
som inneholder «alt du 
trenger»! Her er det 42 sanger og 
regler som innbyr til lek og glede; 
kjente kristne barnesanger og et 
utvalg klassikere fra den allmen
ne sangskatten. Mange av sangene har tekst 
på både bokmål og nynorsk, og samtlige 
sanger kan strømmes på Spotify.

80 s  • Notelinjer med besifring
Klubbpris kr 269,- 

Denne tegneserien 
forteller den drama
tiske historien om 
borgerettighets
kampen og kampen 
mot rasisme i USA. 
Presten og aktivis
ten Martin Luther 

King har blitt et ikon i 
amerikansk historie, og boka tar for seg den 
siste delen av hans liv. Boken er en viktig 
påminnelse til unge lesere om hvor uverdig 
segregering og rasisme er. 

40 s  •  Innbundet  •  Bokmål  
Klubbpris kr 175,–

Boka gjengir 50 episoder fra evangeliene 
i Det nye testamentet, i tegneserieform. 
Ved hjelp av tekst og bilder som ligger nær 
bibeltekstene, fremstilles Jesu liv. Perfekt 
for barn som vil lese selv, eller sammen med 
familien. 

110 s  •  innbundet  • Bokmål og nynorsk  
Klubbpris kr 175,–

Den kjente og kjæ
re salmen, illustrert 
av Ane Gustavsson. 
Hun sier: «Ideen min er å gå 
gjennom alle fire årstider og slutte med 
julaften! På den måten får jeg med hele 
«skapelsen» og hva vi bruker den til!» 
Boka har lydavspiller slik at vi kan 
bli kjent med Egil Hovlands melodi.  

14 s  •  Kartongbok med lyd  
Klubbpris kr 179,–

Vi har mange spennende bøker i pakkene våre, og hvis det er noen 
titler du gjerne vil gi bort til flere barn, tilbyr vi utvalgte titler fra 
klubbpakkene til klubbpris. For bestilling, gå til: iko.no/tripp-trapp. 
Alle ekstrabestillinger sendes i egen pakke. 

Martin  
Luther King

Evangeliet  
for barna

Måne og  
sol, skyer  
og vind 

OBS!
Boka er også i 

medlemspakke 
2–3 år.

VÅRE FAVORITTER FRA KLUBBPAKKENE

OBS!
Boka er også i 

medlemspakke  
10–12 år.

Nyhet!

Nyhet!

OBS!
Boka er også i 

medlemspakke  
7–9 år.

OBS!
Boka er også i 

medlems pakke 
0–1 år.

Nyhet!

Nyhet!



0–1
for medlemmer

født 2018 og 2019

Medlemspakke:  
Kr 351,–

• Bildebok:  
Rom for en liten

• Sangbok:  
Gynge og synge 

JULEPAKKEN

ROM FOR EN LITEN

Det er en kald vinternatt. Okse ligger i den varme og gode 
stallen. Plutselig står noen i døråpningen. Hvem er det som 
vil inn? Fortellingen bygger på juleevangeliet, men også på 
legendestoff om natten da Jesus ble født, da det hersket en 
spesiell fred.

Barnebok om et kjent tema, med varme og fine illustrasjoner.

Tekst: Martin Waddell
Illustrert av: Jason Cockcroft
2018 • 28 s. • Innbundet • Bokmål

En julefortelling

Nyhet!



GYNGE OG SYNGE
Sanger for de minste

En nydelig sangbok som inneholder «alt du trenger»! 
Å synge er noe av det viktigste vi kan gjøre for de yngste 
barna. Sang styrker relasjonen mellom voksne og barn, er 
viktig for utvikling av språket og skaper en egen ro i en 
hektisk hverdag.

Her er det 42 sanger og regler som innbyr til lek og glede 
mellom foreldre og barn; kjente kristne barnesanger og et 
utvalg klassikere fra den allmenne sangskatten, sammen 
med nyere sanger som brukes på babysang i mange 
menig heter. Boka har koselige illustrasjoner av Morten N. 
Pedersen. Sangene har notelinjer med besifring, og mange 
har tekst på både bokmål og nynorsk. Samtlige sanger er 
innspilt og kan strømmes på Spotify.

Tekst: flere forfattere og komponister
Illustrert av: Morten N. Pedersen
2019 • 80 s. • Innbundet • Noter med besifring   
• Bokmål/nynorsk



• Puslespill:  
Julemotiv fra  
Boka om jula/
Boken om julen 

• Bildebok:   
Boka om jula/
Boken om julen

• Kartongbok med 
lyd: Måne og sol

2–3
for medlemmer

født 2016 og 2017

JULEPAKKEN

Ane Gustavsson har illustrert første vers av den kjente og kjære 
salmen. Det handler om Gud som skaper. I vakre og poetiske akva
reller tar hun utgangspunkt i små barns hverdag og opplevelser. 
Hun sier om bildene: «Ideen min er å gå gjennom alle fire årstider 
og slutte med julaften! På den måten får jeg med hele «skapelsen» 
og hva vi bruker den til!»

Boka har lydavspiller slik at vi kan lytte til salmen og bli kjent med 
Egil Hovlands melodi. Han var organist og korleder i Glemmen i 
Fredrikstad, og det er barn fra menigheten som synger salmen.

Tekst av Britt G. Hallqvist
Illustrert av Ane Gustavsson
2019 • 14 s • Kartongbok med lyd

MÅNE OG SOL, SKYER OG VIND 

Medlemspakke:  
Kr 367,–

Nyhet!



Puslespill med Dick Brunas bilde av 
Josef, Maria og Jesusbarnet i krybben, 
hentet fra Boken om julen/Boka om jula.

Forfatter og illustratør Dick Bruna 
er verdenskjent for bildebøkene om 
kaninen Miffy. I denne boken forteller 
han juleevangeliet på nytt i tekst og 
bilder. Boken finnes både på nynorsk 
og bokmål.

Tekst: Dick Bruna
Illustrert av: Dick Bruna
2018 • 28 s • Innbundet  
• Bokmål/nynorsk

STALLEN PUSLESPILL

BOKEN OM JULEN
BOKA OM JULA

Puslespill med 8 brikker



for medlemmer
født 2013, 2014  

og 2015

JULEPAKKEN

• Pusleklosser: 
med seks bilder  
fra juleevangeliet

• Bildebok:  
Fødselen

4–6

I barneboka Fødselen møter barna juleevangeliet i sin mest 
tilgjengelige form. Forfatter og illustratør Cynthia Rylant har 
utviklet en egen måte å gjenfortelle bibelfortellinger på. Hun har 
tatt kjente tekster og kombinert disse med runde, kraftige bilder. 
Stilen kan virke folkloristisk med sin kraftige fargebruk. Samti
dig er utvalget av tekster og motiv minimalistisk og enkelt.

I Fødselen blir juleevangeliet gjenfortalt med utgangspunkt i 
gjeterne og et litt øde landskap som får englebesøk. Gjeterne 
og sauene besøker stallen og forteller videre hva de har hørt om 
barnet. Så gjør fortellingen et hopp til barnet har blitt voksen og 
snakker til en stor folkemengde. Utdrag fra Bergprekenen blir 
illustrert, med assosiative bilder.

Tekst: Cynthia Rylant
Illustrert av: Cynthia Rylant
2019 • 32 s • Innbundet • Bokmål

FØDSELEN

Medlemspakke:  
Kr 367,–

Nyhet!



Eske med 16 klosser som kan settes sammen til seks  
forskjellige bilder fra juleevangeliet. Illustrasjonene er  
fargerike og fulle av detaljer. En morsom leke som kan  
pusles om og om igjen. Størrelsen på klossene er 4x4x4 cm. 

PUSLEKLOSSER JUL



7–9
for medlemmer
født 2010, 2011  

og 2012

JULEPAKKEN

• Roman: Spilte 
Jesus fotball?

• Tegneserie: 
Evangeliet for 
barna (bm/nyn)

EVANGELIET FOR BARNA 
Les fortellingene om Jesus som tegneserie. Denne boka gjengir 50 
episoder fra evangeliene i Det nye testamentet. Ved hjelp av tekst og 
bilder som ligger nær bibeltekstene, fremstilles Jesu liv på en måte 
som gir gjenkjennelse for både gutter og jenter. Perfekt for barn som 
vil lese selv, eller sammen med familien. Bøkene har enkle ord, fine 
illustrasjoner i lyse farger og er en tegneserieversjon av Jesu liv som 
vi virkelig kan anbefale! Dette er første bok i en serie på tre bøker.

Tekst: Christine Ponsard
Illustrert av: Jean – Francois Kieffer
2019 • 110 s • Innbundet • Bokmål/Nynorsk

Medlemspakke:  
Kr 358,–

Nyhet!



SPILTE JESUS FOTBALL?

Et godt skudd og så har det skjedd: Ballen flyr  
inn i hagen til Herr Kruzinna, den skrekkelige 
naboen. Han vil sikkert aldri gi den tilbake!  
Hva skal Fred og Emil gjøre nå? En fotballklubb 
uten fotball, det går ikke! Da husker Fred på  
en his torie fra religionstimen. Men har Jesus 
over hodet spilt fotball?

Tekst: Antje Damm
Illustrert av: Katja Gehrmann
2019 • 64 s • Innbundet • Bokmål

En varm og spennende fortelling 
for den som har lært å lese selv.

Nyhet!



10–12
for medlemmer
født 2007, 2008  

og 2009

• Tegneserie:  
Martin Luther King

• Roman: En liten 
bok om kjærlighet

JULEPAKKEN

MARTIN LUTHER KING
Denne tegneserien forteller den dramatiske historien om 
borgerettighetskampen og kampen mot rasisme i USA. Presten 
og aktivisten Martin Luther King har blitt et ikon i amerikansk 
historie, med en egen nasjonal fridag. Men hva var det han 
kjempet for, og hvordan artet kampen seg? Boka tar for seg den 
siste delen av Martin Luther Kings liv. Det er en spennende, 
tragisk og inspirerende historie. Fortellingen gir unge lesere et 
godt innblikk i en tid da svarte stod opp for sine rettigheter og 
forandret det amerikanske samfunnet. I vår tid opplever vi en 
økende polarisert debatt om innvandring i store deler av verden, 
så denne boken er en viktig påminnelse til unge lesere om hvor 
uverdig segregering og rasisme er.
 
Tekst: Benoit Marchon
Illustrert av: Claude et Denise Millet
2019 • 40 s • Innbundet • Bokmål

Medlemspakke:  
Kr 370,–

Nyhet!



EN LITEN BOK OM KJÆRLIGHET
Humor og vemod som bare Ulf Stark kan det

Den 2. verdenskrig holder på å ta 
slutt. Fred lengter etter at pappa skal 
komme hjem, og så er han forelsket 
i Elsa. Hun har krusete hår, og så 
prater hun i nesen. Hun er kanskje 
ikke så pen som de andre jentene i 
klassen, men hun er sterk. Når Fred er 
sammen med Elsa blir han helt varm 
i magen.

En liten bok om kjærlighet er en perle av 
en bok  en varm og rørende historie 
om kjærlighet og savn og mot, fantas
tiske Ulf Stark på sitt aller beste.

Tekst: Ulf Stark
Illustrert av: Ida Björs

Oversetter: Kjersti Scheen
2018 • 123 s • Innbundet • Bokmål

Mamma og pappa døpte meg Fred, men det hjalp ikke.  
Det ble krig likevel. 

Og pappa måtte dra av gårde for å vokte en grense langt 
oppe i nord. Mamma strikket vanter og strømper så han ikke 
skulle fryse, for det var den kaldeste vinteren på evigheter.



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Julestallen
Julekrybbe med utgangspunkt i bildene 
fra Boken om julen av Dick Bruna. Krybbe
figurene og stallen er laget i tre med farge
trykk. Alt er i solid utførelse. Fin å ta frem 
til jul år etter år! Passer perfekt sammen 
med boken og puslespillet i 23pakken.

Klubbpris: 249,– (ordinær pris: 299,–)

Boka om alle følelsene
Hvordan har du det i dag? Er du glad? Trist? 
Sjalu? Ivrig? Kanskje føler du forskjellige 
ting samtidig? Gjennom bokas beskrivelse 
av ulike situasjoner, humoristiske tegnin
ger og korte tekster blir leseren fortrolig 
med følelser og lærer å gjenkjenne og for
holde seg til dem.   

Tekst: Mary Hoffman                   
Illustrasjoner: Ros Asquith
34 s • Innbundet • fra 4 år
Klubbpris: 179,– (ordinær pris: 229,–)

Reiseguide 
Bli med der Jesus levde

Vi er tilbake til år 50 e.Kr. Reiseguiden gir 
tips om hva vi bør se og faktaopplysninger 
om stedene vi besøker, og litt om hva Jesus 
gjorde på akkurat det stedet. En innholdsrik 
guidebok for barn med blanding av tekst, 
bilder, kart og morsomme illustrasjoner. 
Turen starter ved Genesaretsjøen og ender i 
Jerusalem.   

Tekst: Peter Martin
Illustrert av:
Dave Smith og
Emmanuel Cerisier
64 s • Innbundet
• fra 8 år
Klubbpris: 199,–  
(ordinær 
pris: 249,–)



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

For bestilling, gå inn på  
iko.no/tripp-trapp  
eller bruk vedlagte serviceark.

En venn fra  
himmelen 
Bibelen gjenfortalt
for større barn

Ny utgave av Ylva Eggehorns 
gjenfortelling av Bibelen. 
Forfatteren leder oss gjennom 
Bibelens fortellinger med sin 
tydelige fortellerstemme. På 
en spennende måte fletter hun 
historiene sammen til én stor 
fortelling. En barnebibel for de store 
barna, fra 9 år.

Klubbpris: 199,– (ordinær pris: 249,–)

Familiekalender 
(bm+nyn) 

En evighetskalender der du kan 
føre inn fødselsdager, dåpsdager 
og andre merkedager. Inneholder 
bibeltekster, sanger, bønner 
m.m. Revidert utgave av Dåps
kalenderen som ble ut
gitt i 2009 i samarbeid 
med Bergen domkirke 
menighet. 

Klubbpris: 99,–  
(ordinær pris: 150,–)

Eselet og den lille 
engelen
Vi blir med et lite esel på 
vei til stallen i Betlehem

Mange ganger hadde eselmamma 
fortalt ungen sin om Jesusbarnet 
i stallen før han sovnet. Men en 
morgen han våkner er ikke esel
mamma der, men en liten engel 
snakker til ham. Engelen beroliger 
ham med at mammaen hans er hos 
Jesusbarnet for å varme ham, og 
nå kan han få bli med dit. Sammen 
går de veien. Underveis møter de 
mange barn og voksne som spør 
hvor de skal. Når de hører at de 
skal til Betlehem, til stallen  vil de 
gjerne være med og det får de. Et
ter hvert blir det en lang rekke, en 
stor flokk som følger stjernen fram 
til Jesusbarnet. Passer fra 2 år.

Klubbpris: 179,–  
(ordinær pris: 229,–)

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



VISSTE DU AT  
IKO JOBBER MED 
MER ENN  
BARNEBØKER?Hvert år tilbyr IKO – Kirkelig pedagogisk senter 

– mer enn 20 ulike kurs og fagdager for kirkelig 
ansatte og frivillige. Vi tilbyr kurs i babysang og 
småbarnssang, bibelformidling og kirkeskole
samarbeid. Kursene har en pedagogisk og metodisk 
tilnærming, og er basert på ny forskning og praksis 
innen trosopplæring og kirkelig undervisning. 
Senteret jobber tett sammen med IKOForlaget 
med teologisk rådgivning i produksjonen av nye 
barnebøker. 

Har du lyst til å vite mer om hva IKO jobber med, kan 
du få tilsendt IKOnytt i posten GRATIS (tre ganger 
i året). Ta kontakt med oss på IKO så hjelper vi deg i 
gang, eller les mer på iko.no/iko-nytt. 

Du kan også hjelpe IKO ved å gi en gave! 
Kontonummer: 3000.15.03835 
eller Vipps 11592. 

Foto: Håvard Sæbø


