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Medlemspakken

Ekstraprodukter kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte serviceskjema
eller bruk nett. Eventuell avbestilling eller ekstrabestilling må skje innen
fredag 19. oktober. Neste pakke kommer i mars 2013.

www.tripptrapp-klubben.no

Kjære giver!

Serviceskjema
erstatter
tidligere
baksidekupong

Uavhengig av hvor mange medlemsbarn
du betaler for, skal du nå sitte med ett blad
i hånden. Det har vært et ønske fra flere av
dere, og det har stått som et punkt på vår
forbedringsplan. Med denne endringen har
vi spart hverandre for 3000 blader.
Serviceskjema
Vedlagt finner dere et serviceark med
medlemsbarnets navn og nummer.
Bruk dette til ekstrabestilling/avbestilling. Du
kan også bruke vår nettadresse
www.tripptrapp-klubben.no som før, eller
kontakt oss på orde@iko.no.
Hjelp oss
Ved å sjekke alle navn og adresser, og gi
oss oppdaterte opplysninger, får vi justert
våre lister. Slik hjelper vi hverandre med å få
pakkene fram på raskeste og billigste måte.
Husk å hente pakkene
Denne gangen har vi nye matbokser i flere
av pakkene. Det kan bety at pakkene ikke går
i alle postkasser. Husk å hente dem på det
lokale postkontor før de blir returnert til oss.
Julegaver
Helt ferske ekstraprodukter finner dere på
baksiden av infobladet. Vedlagt finner dere
også et tilbudsark med tidligere produkter.
Kanskje finner dere noen julegaver
her. Kryss av på arket eller gå inn
på vår hjemmeside.

Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

www.tripptrapp-klubben.no

Fakta om
TRIPP TRAPP-klubben
• E t 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
• G
 iver 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 det vedlagte servicearket
Alle synger

LYSET

CD-en er i
pakke 0-1 år

CD: Alle synger. LYSET
En glad CD med advent og jul. Små og store oppfordres
til å synge sammen om å tenne lys i en mørk tid,
om søndagen som en annerledes dag, om Lucia og
om å kjenne seg trygg i bønn til Gud. Her er fjorten
sanger med stor variasjon i rytmer, instrumentbruk og
sangstemmer.
Produsent Geir Hegerstrøm • Lydtekniker Morgan Evja
0-6 år
Klubbpris kr 158

Matboksen er i
pakkene 0-1, 2-3
og 4-6 år

Matboks

En koselig matboks med bilder
av Bo og Nora. Bordverset Å, du
som metter liten fugl , dekorerer
sidene på metallboksen.
Illustrasjon: Morten N. Pedersen
14 x 10 x 4,5 cm
Klubbpris kr 110

Foreldrebladet InTro
Årets nummer av foreldrebladet handler om å
være 6 år og skoleklar. Bladet inneholder artikler
som Hvem er 6-åringen? Det var ikke min skyld!
Eller?- om betydningen av å snakke om skyld og
tilgivelse i hjemmet, Filosofi og dannelse- om å
snakke med barn om rett og galt, Det religiøse
barnet - har barn lettere for å tro enn voksne?
24 s. heftet • Redaktør Lena Skattum Sandvik
Klubbpris kr 30

barn

Skoleklar
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Bladet er i
pakke 4-6 år

Hvem er seksåringen
?
Nora begynner på skolen
Filosofi og dannelse
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Se våre nyeste juleprodukter på baksiden.

Høstpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2011
og 2012
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
0-1

Min bok om Jesusbarnet
Dette er pekeboken om Jesusbarnet som blir født.
Med barnet på fanget blar vi oss gjennom mens
vi gir bildene noen enkle ord fra bibelfortellingen:
her er Josef, Maria og eselet. Her er Jesusbarnet
selv, hyrdene, englene og de vise menn. For de aller

minste kan boken leses med lyder: Maria som
gjesper, katten som mjauer, barnet som gråter
osv. Bøkene gir språktrening, enkel kunnskap og
fortrolighet med bibelske navn og uttrykk.
16 s. kartong • Bokmål

• Bok: Min bok om Jesusbarnet
• Matboks med bordvers
• CD: Alle synger. LYSET
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Matboks
Matboks i metall med farger, illustrert
med våre venner Bo og Nora, som noen
vil kjenne fra spisebrikke, puslespill og
bøker. Bordverset Å, du som metter liten fugl
dekorerer sidene på boksen.
14 x 10 x 4,5 cm
Illustrasjon: Morten N. Pedersen

Alle synger

CD: Alle synger LYSET
En glad CD med advent og jul. En CD som kan
følge barnet gjennom førskolealder.  Her er fjorten
sanger som brukes mye i kirkens barnearbeid og
i kirkens gudstjenester. CD-en har stor variasjon
i rytmer, instrumentbrukog sangstemmer: Tenn
lys, Vær meg nær, å Gud, Milde Jesus, Gloria,
Lysere enn ilden, Et barn er født i Betlehem,

LYSET

Guds kjærlighet er rundt om meg, Alle barn kan
komme, Jeg er trygg hos deg, Ingen er så trygg i
fare, Søndag, Sancta Lucia, Vi syng med takk og
glede, Siahamba – La oss vandre i lyset.
Produsent: Geir Hegerstrøm
Lydtekniker: Morgan Evja

Høstpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2009
og 2010
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
2-3

Min første krybbe. Les og lek
Hvorfor synger dere så lystig, alle engler på
himmelen? Hva er det du tenker på, Maria?
… i alles hjerte er det glede og fred! Guds sønn er
født. Det er jul!
En enkel og poetisk tekst om Jesusbarnet som
er født. Boken har ni, løse figurer som kan tas ut
og bli til en julekrybbe.
Boken bør brukes sammen med en voksen.
Til norsk ved Astrid L. Paulsen
Illustrasjon: Simona Mulazzani
12 s. kartong • Bokmål

Gjøre
sammen

• Bok: Min første krybbe
• Bok: Bartimeus
• Matboks med bordvers
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Bartimeus
En bok fra den populære, nederlandske serien
Bibelen forteller fra 1977, er trykket opp igjen.
Barna møter en underfortelling fra Det nye
testamentet, der Bartimeus, som er blind, får synet
tilbake i møte med Jesus. Historien forteller at
Bartimeus roper ut sin bønn til Jesus, som stopper
og hører på ham. Jesus viser gjennom dette sin

omsorg for mennesker.
Gode illustrasjoner. En bok barn ikke blir så fort ferdig
med. En tekst til samtale og undring med førskolebarn.
Til norsk ved Karen Erika og Birger Mathisen
Illustrasjon: Kees de Kort
26 s. innbundet • Bokmål • Bibelselskapet/Verbum

Matboks
Matboks i metall, illustrert med våre
venner Bo og Nora, som noen vil kjenne fra
spisebrikke, puslespill og bøker. Bordverset
Å, du som metter liten fugl dekorerer sidene
på boksen.
14 x 10 x 4,5 cm
Illustrasjon: Morten N. Pedersen

Høstpakken for medlemmer

født 2006, 2007 og 2008

4-6

Helt konge, Oskar
Oskar er minst og får ikke være med på
laget, når barna i gata spiller fotball. Fabian,
«sjefen» sier at han er liten. Men så en dag
må Oskar ordne opp på egen hånd ...
«Jeg må kjøre Fabians mamma på
sykehuset, roper mamma til Oskar en dag.
Den nye babyen skal bli født i dag. Jeg
håper du kan klare deg alene et par timer?»
Mamma ser spørrende på gutten sin.
En bok om hverdagen i gata: fotball,
venner, føle seg utenfor, mestre, føle seg
både stor og liten. Artige illustrasjoner.
Tekst til norsk ved Astrid L. Paulsen
Illustrasjoner: Stephan Pricken
32 s. innbundet • Bokmål

APP: Bo og
Nora leker skole
Vi har gleden av å presentere vår første
App for iPad og en flashpresentasjon
for PC. En beskrivelse av hvordan man
finner appen med fortellingen Bo og
Nora som leker skole, vil følge pakken.

• Bok: Daniel og løvene
• Bok: Helt konge, Oskar!
• Matboks med bordvers

• App: Bo og Nora leker skole
• Foreldrebladet InTro
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Daniel og løvene
En bok i vår serie med lettleste
bibelfortellinger. Mange vil kjenne
fortellingen fra Det gamle testamentet – om
Daniel som var en trofast arbeider, som hver
dag ba til Gud. Han ble også en viktig mann
for kongen. Derfor ble noen misunnelige, og
ville rydde ham av veien. De klarte å få sendt
ham i løvehulen. Men historien ender ikke
der. Daniel overlever og får sin gamle jobb
hos kongen tilbake.
Det finnes flere bøker i denne serien se
www.iko-forlaget.no
Til norsk ved Unni Berland
28 s. innbundet • Bokmål og nynorsk

Matboks
Matboks i farger, illustrert med våre venner Bo og
Nora, som noen vil kjenne fra spisebrikke, puslespill
og bøker. Bordverset Å, du som metter liten fugl
dekorerer sidene på boksen.
14 x 10 x 4,5 cm • Illustrasjon: Morten N. Pedersen

Foreldrebladet InTro

barn

Årets nummer av foreldrebladet handler om å være 6 år og
skoleklar. Bladet inneholder artikler som Hvem er 6-åringen?
Det var ikke min skyld! Eller?- om betydningen av å snakke om
skyld og tilgivelse i hjemmet, Filosofi og dannelse- om å snakke
med barn om rett og galt, Det religiøse barnet - har barn lettere
for å tro enn voksne?

Skoleklar

24 s. heftet • Redaktør Lena Skattum Sandvik
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Høstpakken for medlemmer

født 2003, 2004 og 2005

7-9

Barske bøllar brukar sprettert
Jakob er på ferie hos farmor. Der får han ein bror
som heng på veggen med spiker i hendene. Og
ein ekstra far! Det blir tullball med Bjarne. Han får
bruk for en sprettert. Det blir litt av en ferie!
Ei humoristisk historie frå kvardagen som
rommer dei store tankane om tru. Dei
underfundige samtalane mellom Jakob og
farmor får lesaren til å undre seg over kva og

kven Gud er, kva et mirakel er og kva tru betyr.
Boka egner seg godt for høgtlesing og samtale
mellom vaksne og barn.
Boka er på nynorsk.
Forfatter Jim Højberg
Til norsk ved Laura Djupvik
80 s. innbundet
Nynorsk

• Bok: Barske bøllar
• CD: Lopper i blodet
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Lopper i blodet
13 kule sanger om forventning, advent og jul.
11 av sangene er helt nye, og to er kjent fra
Barnas Superjul på NRK. Sangene fremføres med
barnekor og solister.
Her er sanger om Betlehemstjernen, Englesang,
Josef og Marias vuggevise, og her er også sanger
om julekaker, lopper i blodet og vintereventyr.
Synnøve Skree Skjeldal har hatt band i 5-6 år. Hun
er utdannet innen musikk, men er til daglig prest
og mor til 4 barn. Hun er opptatt av å fortelle og

formidle til egne og andres barn.
Magnus Beite er en anerkjent komponist og
produsent. Han har levert liturgiske bidrag til
kirkens gudstjenestereform. Han er også mye brukt
av NRK.
Tekst: Synnøve Skree Skjeldal
Melodier: Synnøve Skree Skjeldal og Magnus Beite
Produsent: Espen Gjelstad Gundersen
Bokmål

2-3
10-12

DEN YNGSTE
Den Yngste hadde nesten ikke vært utenfor
templet før. Det var hjemmet hans helt siden
han ble
funnet foran tempelinngangen en tidlig
morgen
da han var ganske liten. Ingen visste hvem
som
hadde lagt ham der. Ingen kom og spurte
etter
ham, og prestene fant aldri ut hvem som
var foreldrene hans eller hvor gammel han var.
De tok
seg av ham, og fra han lærte å gå, stabbet
han
i hælene på dem og ville hjelpe til med
alt de
hadde å gjøre.
Årene gikk. Han ble en ung mann,
og det
var bruk for ham til mange slags arbeid.
Særlig
hjalp han til med å dyrke grønnsaker
og frukt,
som hørte til i templet. Han kunne knapt
forestille seg et annet slags liv. Likevel undret
han jo
på hva som var utenfor Babylon. For
også Den
Yngste hadde forstått at Babylon ikke
lenger var
den prektige byen den en gang hadde
vært –
med blomstrende hager og det høyeste
tårnet i
verden. Nå var templet for guden Marduk
i ferd
med å forfalle, og mennesker forlot Babylon
for
å bygge opp en annen by i Mesopotam
ia, dette

Tordis og Jo Ørjasæter

frodige landet mellom Eufrat og Tigris.
Kanskje
kom redningen fra den nye Kongenes
Konge
som stjernene varslet om? Derfor var
denne
ferden så viktig. Og så fikk altså han, Den
Yngste,
en slik enestående sjanse: Han skulle
bli med
og tjene Kaspar, Melchior og Balthasar,
som var
både eldre og klokere enn ham. Sammen
ville
de følge stjernen for å finne dette barnet
og
hedre ham som skulle bli kongen
over alle
konger og gjøre verden ny.
Tidlig, mens det ennå var mørk natt,
kom tempelpresten og varslet Den Yngste om at
han måtte
lesse på eslene som skulle bære alt
de hadde
med seg. Kvelden før hadde Den Yngste
fôret og
striglet dyrene og fortalt dem om reisen.
Det
hadde de visst glemt, for eslene kastet
med
hodet, skjøt rygg og sparket bakut, fornærmet
over å bli uroet så tidlig. Snart kom
Kaspar,
Melchior og Balthasar også. Samlet gikk
de ut av
tempelgården til byporten.

gstE
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Tordis og Jo Ørjasæter
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Den yngste. En legende
En fortelling om Den yngste er en variant
av legenden om den fjerde vismannen, han
som aldri rakk å nå helt fram til stallen. Det
var så mange han måtte hjelpe underveis.
Her er gjenklang både fra juleevangeliet
og bergprekenen. Tordis Ørjasæter, som
er en av forfatterne, er kjent som norsk
litteraturkritiker, forfatter og tidligere professor

i spesialpedagogikk. Hun har mottatt flere
priser for sitt litterære arbeid. Sammen med
sin nå avdøde mann, forfatter og oversetter Jo
Ørjasæter, har hun skrevet denne boken.
Forfattere Tordis og Jo Ørjasæter
Illustrasjon: Akin Düsakin
72 s. innbundet
Bokmål

• Bok: Den yngste. En legende
• Bok: Armels hevn
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Armels hevn
Christophe er flyktning fra Rwanda og har bodd i
England noen år. En ny, afrikansk gutt begynner
i klassen, og Christophe får i oppdrag å ta seg av
ham. Men Armel vil ikke ha noe med Christophe
å gjøre – ja, det virker som om han ser på
Christophe som sin fiende. Litt etter litt går det
opp for Christophe at det vonde som skjedde i
landet han kom fra, kan være grunnen til dette.
Kan Christophe og Armel likevel bli venner? Eller
vil de forferdelige hendelsene fra fortiden smitte
over i nåtiden?
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 er derfor godt egnet til høytlesning.
Armels hevn bygger på boken Arret. Men boken
kan leses for seg.
Forfatter Nicki Cornwell
Til norsk ved Astrid L. Paulsen
96 s. heftet
Bokmål

EKSTRATILBUD
medlemspakke

2-3

For bestilling gå inn på
www.tripptrapp-klubben.no eller
Fra IKO-Forlaget
bruk vedlagte serviceark
for medlemmer
født 2008 + 2009

Arret
En sterk fortelling om å komme fra
krig og møte en annen kultur.
Fra 6 år • Bokmål
Klubbpris kr 134

Bibelfortellinger
En flott gavebok til konfirmanter, til
18-åringer og 50-årskonfirmanter. En
spennende bok for både nye og erfarne
bibellesere. 178 fortellinger fra Bibelen,
illustrert med vakre kunstbilder.
Fra 14 år • Bokmål
Klubbpris kr 268

Guds barn
Barnebibelen med 56 fortellinger,
gjenfortalt av Desmond Tutu. Boken er
illustrert av kunstnere som Tutu har valgt ut.
Bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 268

Den magiske julestjernen
En bok som med forventning og humor
forklarer hvorfor vi feirer jul.
7-10 år • Bokmål
Finnes som lydbok. Se www.kabb.no
Klubbpris kr 142

PROPELL
DVD med 10 musikkvideoer med
tema fra Bibelen. En DVD for hele
familien.

Jesus blir født

4-8 år
Klubbpris kr169

Seks vakre utbrettbilder
forteller om det som
hendte da Jesus ble født.
3-8 år • Bokmål
Klubbpris kr 169

Tåkemantels arving
En fascinerende, mystisk fortelling
om mye kjærlighet til tross for
utfordringer.
Tredje bind i Tåkemantel-krøniken
som har vært i pakkene for den eldste
aldersgruppen.
8-12 år • Bokmål
Klubbpris kr 148

Disse produktene har
vært med i tidligere
medlemspakker.
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EKSTRATILBUD
medlemspakke

For bestilling gå inn på
www.tripptrapp-klubben.no eller
Fra IKO-Forlaget
bruk vedlagte serviceark
for medlemmer
født 2008 + 2009

Akin Duzakin.
Illustrasjonene er laget av

4-9 år
Klubbpris kr 175

CD-en er også i
medlemspakke
7-9 år

Tordis og Jo Ørjasæter
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13 kule sanger om forventning, advent og jul.
11 av sagene er helt nye, og to er kjent fra Barnas
Superjul på NRK.

Tordis og Jo Ørjasæter

og reisen
Men Betlehem lå langt unna,
han hadde
il Kongen ble ikke som

CD Lopper i blodet

DEN YNGSTE

Bok: Den yngste.
En legende
Fortellingen er en variant av legenden
om den fjerde vismann, han som aldri
rakk å nå helt fram til stallen. Det var så
mange han måtte hjelp underveis.
7-12 år
Klubbpris kr 179

Den Yngste hadde nesten ikke vært utenfor
templet før. Det var hjemmet hans helt siden
han ble
funnet foran tempelinngangen en tidlig
morgen
da han var ganske liten. Ingen visste hvem
som
hadde lagt ham der. Ingen kom og spurte
etter
ham, og prestene fant aldri ut hvem som
var foreldrene hans eller hvor gammel han var.
De tok
seg av ham, og fra han lærte å gå, stabbet
han
i hælene på dem og ville hjelpe til med
alt de
hadde å gjøre.
Årene gikk. Han ble en ung mann,
og det
var bruk for ham til mange slags arbeid.
Særlig
hjalp han til med å dyrke grønnsaker
og frukt,
som hørte til i templet. Han kunne knapt
forestille seg et annet slags liv. Likevel undret
han jo
på hva som var utenfor Babylon. For
også Den
Yngste hadde forstått at Babylon ikke
lenger var
den prektige byen den en gang hadde
vært –
med blomstrende hager og det høyeste
tårnet i
verden. Nå var templet for guden Marduk
i ferd
med å forfalle, og mennesker forlot Babylon
for
å bygge opp en annen by i Mesopotamia,
dette

frodige landet mellom Eufrat og Tigris.
Kanskje
kom redningen fra den nye Kongenes
Konge
som stjernene varslet om? Derfor var
denne
ferden så viktig. Og så fikk altså han, Den
Yngste,
en slik enestående sjanse: Han skulle
bli med
og tjene Kaspar, Melchior og Balthasar,
som var
både eldre og klokere enn ham. Sammen
ville
de følge stjernen for å finne dette barnet
og
hedre ham som skulle bli kongen
over alle
konger og gjøre verden ny.
Tidlig, mens det ennå var mørk natt,
kom tempelpresten og varslet Den Yngste om at
han måtte
lesse på eslene som skulle bære alt
de hadde
med seg. Kvelden før hadde Den Yngste
fôret og
striglet dyrene og fortalt dem om reisen.
Det
hadde de visst glemt, for eslene kastet
med
hodet, skjøt rygg og sparket bakut, fornærmet
over å bli uroet så tidlig. Snart kom
Kaspar,
Melchior og Balthasar også. Samlet gikk
de ut av
tempelgården til byporten.
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Boken er også i
medlemspakke
7-9 år

