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Kjære giver!
Det er to tema jeg vil dele med dere. Det
første er noen erfaringe jeg har notert
meg, og det andre er noe nytt vi prøver ut
for 10-12-årsgruppen.
På tampen av året sendte vi dere et
spørreskjema om klubben. Ca 3400 e-poster
gikk ut høsten 2011, og ca en tredjedel har
sendt oss svar.
Vi noterer med glede at veldig mange er
fornøyd med sitt medlemskap, og med det
de gir bort. På en skala fra 1-5 – der 5 er best,
svarer hele 84% med å gi klubben 4 og 5 .
Mange føyer til med egne ord at de er glad
for at klubben fins, da den er en solid støtte i
formidlingen av den kristne tro til barnebarn
– men også til barn og svigerbarn. Kun noen
svært, svært få svarer at de er skuffet over
pakkene – at tekst og illustrasjoner er dårlige
og at produktene ikke fenger.
Når det gjelder aldersinndelingen er 77%
svært fornøyd og gir 4 og 5. På spørsmål om
antall pakker, bøker, CD-er og lignende er
de fleste også fornøyd med antall pakker og
antall bøker. Vi noterer oss riktignok at en
del ytrer ønske om flere CD-er, DVD-er, spill
o.a. Dette er særlig med tanke på gutter som
ikke er like opptatt av å lese bøker selv. Det
ser ut til at vi har truffet med et passe antall
bibelfortellingsbøker, mens en del mener vi
burde ha flere fortellinger om kristen tro i
hverdagen.
Det vi sitter igjen med, er at dere givere
i det store og hele er veldig fornøyd med
vårt tilbud. Noen små nyanser i svarene
bekrefter det vi selv har notert oss som
utfordringer for de neste årene:
Flere varierte pakker med bøker,
CD-er, DVD-er, spill m.m., flere

Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

www.tripptrapp-klubben.no

«I 10-12 års-gruppen denne
gangen har vi to ulike tilbud til
gutter og jenter.»

hverdagsfortellinger – gjerne med mer
humor. Aldersgruppen fra ti år - særlig gutter
- er spesielt nevnt som en utfordring, noe vi
er klar over. Her jobber vi med en ny serie,
som vi håper skal bli godt mottatt av de
eldste i klubben. Flere tegneserier kommer,
DVD-er og CD-er. Som vi har nevnt før jobber
vi med IKT hos oss. Noen av dere har påpekt
gjentatte ganger at dere ikke trenger å motta
et giverblad for hvert barn. Det er forståelig.
Vi håper på bedring fra og med neste blad.
Når det gjelder nynorsk har vi stadig et
forbedringspotensial. Saken er ikke glemt,
om den ikke er så synlig som ønsket.
Denne gangen har vi et tilbud til jenter og
et tilbud til gutter i 10-12 årsgruppen. Vær
oppmerksom på det. Hvis noen likevel ønsker
at deres jente også skal få den tredje boken
i serien om Tåkemantel, er det mulig og
ekstrabestille den. Se baksiden og kryss av.
Ny innmeldingsbrosjyre er vedlagt for den
som ønsker å melde inn flere barn, eller gjøre
andre oppmerksomme på klubben.

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 270,- +
ekspedisjonsgebyr og porto
på totalt 49,-.
• Det er 14 dagers angrefrist.
Returporto må dekkes av
giveren.

Slik fungerer det
• Giver får tilsendt
Giverinfo 3 ganger per
år med presentasjon
av neste pakke.
• Medlemspakkene kan
avbestilles innen en
oppgitt frist.
• Giver mottar
regningen for hver
pakke.
• I Giverinfo 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.

Hvem står bak: TRIPP TRAPP-klubben eies av IKO-Forlaget.
Bak IKO står Den norske kirke, flere kristne organisasjoner,
samt Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Ekstraprodukter bestilles på
www.tripptrapp-klubben.no
eller på servicekupongen

Propell
DVD med 10 musikkvideoer
og mye mer. DVD-en er laget i
samarbeid med Søndagskolen
og Agder bispedømmekontor.
Se omtale under gruppen 4-6 år.

DVD-en er også
i medlemspakke
4-6 år

Puslespill

4-8 år • Sanden: media
Klubbpris kr 169

Koselig puslespill for de
minste. Spillet har bakplate og
ramme. Bildet viser BO og Nora
i teselskap.

Prikk til prikk 2

Let og Finn 1

Her kan barna lage sine egne
bibelhistoriebilder ved å trekke
streker fra prikk til prikk, finne
klistremerker og fargelegge bildene.
Heftet inneholder referanse til
Bibelen og spørsmål som hjelper
barna med å oppdage hver historie.

Et aktivitetshefte med korte
fortellinger fra Det gamle
testamentet.
Ved hjelp av 50 klistremerker
i farger kan en fullføre
bibelfortellingen.

16 s. Heftet • Bokmål • 7-9 år
Klubbpris kr 58

B28,5x18,5 • 14 brikker • 2-4 år
Klubbpris kr 48

16 s.heftet • Bokmål
4-8 år • Klubbpris kr 58

Produktet er også
i medlemspakke
2-3 år

Sommerpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2011
og 2012
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
0-1

Min bok om Skapelsen og
Min bok om Noahs ark
Dette er pekebøker om Gud, hans skaperverk og
Noah. Med barnet på fanget blar vi oss gjennom
stort og smått med navns nevnelse. Vi lager lyder
sammen med barnet før vi sier hei til mennesket
som er det fineste Gud har skapt, og vi gleder oss

med Noah over at Gud passer på det han har
skapt.
Bøkene gir språktrening, enkel kunnskap og
fortrolighet med Gud som skaper og Far.
16 s. kartong • Bokmål

• Bok: Min bok om Skapelsen
• Bok: Min bok om Noahs ark

• Bok: Du er et under
• Smekke

Du er et under
En undringsbok over livet som er gitt, barnet som er skapt og
vokser til. Av kjærlighet er barnet blitt til - av mor og far, men
også av Gud som er skaperen. Han kjenner alle ved navn også
den som leser. Han vil også følge hver enkelt gjennom livet.
En pekebok med varme og nærhet. En bok om Guds omsorg
for liten og stor.
Til norsk av Astrid L. Paulsen • Illustrasjon:Charlotte Roederer
18 s. kartong • Bokmål

Smekke
En stor og god smekke med bordvers.
Smekken er fôret på baksiden.
IKO-Forlaget

MEDLEMSPRIS
FOR PAKKEN
KR 249

Sommerpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2009
og 2010
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
2-3

Bryllupet i Kana
En klassiker fra 1977 er trykket opp igjen.
Serien er nederlandsk, og både foreldre og
besteforeldre kan glede seg.
Barna møter den første underfortellingen
når Jesus gjør vann til vin i et bryllup. Jesus
viser med dette at han har omsorg for alle
menneskene han er sammen med. Vertskap og
gjester blir like forundret over det som skjer.
Disiplene tror på ham.
Gode illustrasjoner. En bok barn ikke blir så fort
ferdig med.
Til norsk ved Karen Erika og Birger Mathisen
Illustratør Kees de Kort • 26 s. innbundet
Bokmål • Bibelselskapet/Verbum

• Bok: Stine Pernille og bestefar
• Bok: Bryllupet i Kana
• Puslespill: Bo og Nora. Teselskapet

Puslespill
Koselig puslespill med bakplate
og ramme. Bildet viser Bo
og Nora i teselskap.
Illustrasjon:
Morten N. Pedersen
B28,5 x H 18,5
14 brikker

Stine Pernille og bestefar
Stine Pernille liker å høre bestefar fortelle. Hun er spesielt glad
i fortellingen om Noah og arken. Nå har hun snart bursdag
– og det ligger noe i luften. Mamma, bestemor og bestefar
er så hemmelighetsfulle. Det viser seg at Stine får en veldig
overraskende gave.
Boken er på rim og har glade farger. I boken møter vi et
hyggelig fellesskap av dyr og venner. Det er karnevalsglede og
overnattingstur. Bestefar forteller og tar gitaren for å avrunde
dagen med sin aftenbønn.
Forfatter: Torhild Moen • Illustratør: Kari Sortland
32 s. innbundet • Bokmål
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Sommerpakken for medlemmer

født 2006, 2007 og 2008

Propell
DVD-en inneholder 10 musikkvideor
med tema fra Bibelen. Her er også en
instruksjonsfilm som viser bevegelser til
sangene. I DVD-en møter vi mange barn
som synger og forteller. Noen forteller om
hvordan de kan lære viktige ord utenat,
og andre forteller om hvordan de ber
aftenbønn og bordbønn hjemme. En positiv
og variert DVD for hele familien.
DVD-en er laget i samarbeid med Søndagsskolen
Produsert og arrangert av Phatback production
Sanden:media

4-6

• DVD: Propellen
• Bok: Lulu og bursdagsselskapet
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Lulu og bursdagsselskapet
”Hvorfor har Billy fått kort og ikke jeg?” spurte
Lulu. ”jeg har også snart bursdag.” Mamma
klappet henne på skulderen. ”Ikke enda,
Lulu,” sa hun. ”Billy får kort før deg, fordi hans
bursdag er før din.”Lulu lot som ingenting. Hun
ville at hennes bursdag skulle komme først.

En sjarmerende fortelling som berører
barndommens vonde følelser. Vi fornemmer
sjalusi og rivalisering mellom Lulu og Billy. Et
tema til ettertanke og samtale. 		
Til norsk ved Anne-Brit L. Johansen
26 s. innbundet • Bokmål

Sommerpakken for medlemmer

født 2003, 2004 og 2005

7-9

Oppdag naturen
”Fra mitt trange, mitt stengende bur vil jeg ut i
Guds frie natur”.
Oppdag naturen er en skattekiste full av
aktiviteter, informasjon, observasjoner, bilder
og poesi. Den viser naturen i byen, i skogen, i
grøftekanten, i og ved saltvann og ferskvann, på
fjell og i hei.
Boken vil inspirere barna – ja, hele familien til å
utforske mangfoldet og detaljene i skaperverket.

Naturen er ikke bare kunnskap og vitenskap.
Den er en del av selve skaperverket, noe vi
bruker, undrer oss over og er takknemlige for.
Boken er tilegnet The Wildlife Trusts som
arbeider for å ta vare på dyrelivet i Storbritannia.
Tekst og illustrasjoner Mick Manning og Brita
Granström • Til norsk ved IKO-Forlaget
48 s. innbundet • Bokmål

• Bok: Oppdag naturen
• Bok: Arret

Arret

Christope er navnet på hovedpersonen i boken.
Han er åtte år og har nettopp kommet til England
med foreldrene sine. De har flyktet fra Rwanda
til et land der alt er nytt og annerledes: maten,
skolen språket, ja- nesten alt. Men Christophe har
en historie inni seg om hvorfor han og foreldrene
måtte flykte. En dag oppdager de andre i klassen
at han har et stort arr på kroppen. Det blir
begynnelsen på veien videre.
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En varm, nær og spennende fortelling som
inviterer til innlevelse i andres liv – til å lytte
bakom det vi ser – til å forstå andre.
Selv om de eldste i gruppen kan lese boken
selv, har boken et tema som inviterer til samtale.
Boken anbefales derfor til høytlesning.
Forfatter Nicki Cornwell
Til norsk ved Astrid L. Paulsen • 75 s. heftet
Bokmål

Sommerpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2000,
2001
2002
for medlemmer
født
2008og
+ 2009

2-3
10-12

Paulus' reiser
Paulus – en spennende skikkelse fra
bibelhistorien. En av de mest kjente
brevskriverne vi kjenner til. Om brevene ble
skrevet for ca. to tusen år siden leses de fortsatt
jevnlig av millioner av mennesker rundt om i
verden – også i Norge. I boken kan vi følge Paulus
på de spennende reisene hans, og vi kan lære
om livet i romertiden. Boken har løse brev som
kan tas ut av sin konvolutt og leses. Her er også
et brev fra keiseren. Kart, bilder og faktarubrikker

setter fortellingen inn i en historisk ramme, og
gjør bildet av Paulus enda mer virkelig.
De eldste i gruppen har tidligere fått en bok om
Paulus. Vår nye bok vil utfylle den fortellingen,
både fordi den layoutmessig er flott laget og
fordi den er mer mangfoldig i sitt innhold.
Tekst : Tim Dowley
Til norsk ved Kristin Gunleiksrud
32 s. innbundet • Bokmål

• Bok: Elsker, elsker ikke TIL JENTER
• Bok: Tåkemantels arving TIL GUTTER
• Bok: Paulus reiser TIL BEGGE

MEDLEMSPRIS
FOR PAKKEN
KR 289

OBS! Det kan byttes om på pakkene

GUTTER

Tåkemantels arving
Øya Tåkemantel er bosatt av ekorn, otre, pinnsvin
og muldvarper.
En prinsesse er født og det skal være
navngivingsfest. Kvelden før regner det med
stjerneskudd på himmelen. Alle vet at etter en
slik kveld skjer det enten noe godt eller noe ondt.
Denne gangen venter de selvsagt noe godt. Men
Einer, det foreldreløse ekornet som utdanner
seg til prest, aner uråd. En bortføring utløser en
dramatikk og spenning på øya.

En fascinerende, mystisk fortelling om mye
kjærlighet til tross for utfordringer.
Dette er 3. bindet i tåkemantelkrøniken som vi
har hatt i pakkene. Boken kan leses separat.
Boken kan også bestilles som ekstrabok for de
jenter som ønsker denne i tillegg. Se baksiden av
bladet.
Til norsk ved Kjetil Røse Høybråten
374 s. innbundet • Bokmål • Avenir Forlag

Elsker, elsker ikke

Emma liker å snakke med bestevenninnen
Jonna om skolen, gutter og andre viktige ting.
Men plutselig er alt forandret: Emmas foreldre
flytter fra hverandre, og Emma blir sammen
med Jonatan. Da er det ikke så lett når gutten
fra sommerferien dukker opp. Hvem skal man
velge? Hvordan skal man vite om man elsker,
eller ikke?
Forfatter: Lotta Löfgren-Mårtenson
Til norsk ved Kristin Gunleiksrud
94 s. heftet • Bokmål

JENTER

OBS! hvis du ønsker å bytte pakke, husk å avbestille ordinær
pakke og ekstrabestille ønsket pakke. Se servicekupong.

2-3

For bestilling gå inn på
EKSTRATILBUD
medlemspakke
www.tripptrapp-klubben.no

Fra IKO-Forlaget
for medlemmer
født 2008 + 2009 eller bruk servicekupongen

Tåkemantels arving

OBS!
Boken er også i
pakken 10- 12 år.
Gutter.

Tredje bind i Tåkemantel-krøniken
som vi har hatt i pakkene.
8-12 år • Bokmål
Klubbpris kr 148

Anton på eventyr i kyrkja
Ei koseleg og fargerik forteljing der lesaren
vert kjend med kyrkjerommet.
4-8 år • Bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 78

Bibelboka mi
Ei samling med 16 forteljingar frå Bibelen.
Kvart oppslag har og ei bøn og ein sång.
3-6 år • Bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 128

Jesus og Bartimeus
Ei forenkla bibelforteljing frå Det nye
testamentet – ei peikebok.
0-3 år • nynorsk
Klubbpris kr 48

Jesus og fiskarane
Ei bibelforteljing frå Det nye
testamentet til høgtlesing. Boka kan
og fungere som ei lettlest bok.
3-6 år • Bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 58

Gud skapar verda
Ei bibelforteljing frå Det gamle
testamentet. Boka kan og fungera
som ei lettlest bok.
2-6 år • Bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 58

Disse produktene har vært med i tidligere medlemspakker.
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Du kan også ekstrabestille pakker fra de andre aldersgruppene:
0-1 år

Navn:
Ny adresse:
Postnr./Sted:

bm

JENTE
GUTT

nyn

Frist fredag 25. mai

Bibelboka mi

Bok: Tåkemantels arving

Medl. pakke

0-12 år

For avbestilling kan du bruke nettsiden vår www.tripptrapp-klubben.no eller klippe ut kupongen og send den uten konvolutt.
Husk frimerke! Du kan også sende oss e-post med navn og givernummer til ordre@iko.no
For samtale med kundebehandlere ring 22 59 53 00

Ønsker du bare tilsendt ordinær medlemspakke, kommer den som avtalt UTEN at du sender inn kupongen

Jeg avbestiller medlemspakke 2/2012 - Avbestillingsfristen er fredag 25. mai

E-post:

Varig adresseforandring for medlem (barn) eller giver (betaler)!

7-9 år

Hefte: Let og finn 1

Ekstrabestilling skal denne gangen sendes til

Kryss av for ekstrabestilling. Egen forsendelse. Porto kommer i tillegg.

SERVICEKUPONG for ekstrabestilling og avbestilling

AVSENDER:
IKO-Forlaget AS
Pb 2623 St. Hanshaugen
0131 Oslo

Husk

frimerke

Dåpsklubben
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IKO-Forlaget AS
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St. Hanshaugen
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