2/2018
Pakken sendes ut i uke 23 og 24

HUSK!

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

www.tripptrapp-klubben.no

kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte serviceskjema eller bruk nett. Eventuell
avbestilling eller ekstrabestilling må skje innen onsdag 23. mai. Neste pakke kommer i november 2018.
MEDLEMSPAKKEN Ekstraprodukter

Kjære giver!
Det blir sagt at det er minst tre gode grunner til å
lese høyt for barn;
•
Barn vil utvikle en større forståelse for ord og
de vil øke sitt eget ordforråd.
•
Gode lesevaner skapes hjemme. Ved å lytte til
det som leses oppøver barn evnen til å lytte og
oppfatte det som skjer f.eks. på skolen.
•
En lesestund er hyggelig for liten og stor. Det
gir en felles opplevelse som knytter bånd, og
det styrker barns trygghetsfølelse.

muligheter. Sist høst tok vi kontakt med porselensfabrikken Figgjo, og nå ligger vår nye tallerken klar
til utsending. Den er håndmalt og spesiallaget for
oss.

Dette er viktige verdier som vi er glad for å støtte
opp under. Gjennom klubbens bøker og produkter
ønsker vi dessuten å gi barna kjennskap til Bibelen og de kristne tradisjonene, slik at barna kan få
utvikle sin barnetro og få gode gudsbilder.

Husk at du kan velge E-faktura neste gang du skal
betale klubbpakken!

Da forlaget J.M. Stenersen tok kontakt med oss for
å vise sin nye bok Bibelfortellinger for barn, førte det
også til en avtale. Nå er boken kommet i en pakke
og nesten to tusen klubb-medlemmer finner den i
sin sommerpakke.

Cecilie Holdø

I Dåpsklubben TRIPP TRAPP erfarer vi stadig at det
å hilse på en ukjent eller åpne en ny dør, gir nye

Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

Fakta om TRIPP TRAPP-klubben

Slik fungerer det

•
•

•

•
•
•
•
•

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.

•
•
•

•
•

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.

tripptrapp-klubben.no
Foto og grafisk design: Helene Moe Slinning, Strøk design / strokdesign.no ◆ Trykk: Nr1 Trykk Grefslie AS

Med forbehold om at produkter
kan bli utsolgt. Ekstrabestilling
sendes i egen pakke.

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

OBS!

Ny smekke

Smekken er også
i medlemspakke
0–1 år.

Takk, Gud, for maten, står det på vår nye
smekke med lomme. Smekken er i et
mykt og godt materiale. Den har
borrelås og kan vaskes.

For barn 0–3 år
Klubbpris kr 88,–

OBS!

Boken er også i
medlemspakke
4–6 år.

OBS!

Her er jeg
Barnebønner

Boken er også i
medlemspakke
2–3 år.

Hengeøre

En annerledes bønnebok for
hverdagen. En bok med rom
for stillhet, samtale og meditasjon.

Erting kan gjøre vondt. Miffy ordner opp når
klassen gir den nye gutten et ertenavn fordi
han har et øre som er annerledes. Han heter
Frans og ikke hengeøre.

For barn 2-5 år
Klubbpris kr 134,–

For barn 3–6år ◆ Bokmål
Klubbpris kr 116,–

SOMMERPAKKEN

0–1
for medlemmer
født 2017 og 2018

• Tallerken med
bordvers
• Smekke med
lomme

Medlemspakke:

Kr 336,–

Nyhet!

TALLERKEN
Sammen med porselensfabrikken Figgjo har vi
laget vår egen barnetallerken med bordvers.
Tallerkenen er laget av vitroporselen – et solid
materiale. Hver tallerken er pakket i en eske.
Fabrikken ligger like utenfor Stavanger, og er
den eneste fabrikken i Norden som fortsatt
produserer porselen i stor skala.
Tallerkenen er 19, 5 cm i diameter.

SMEKKE
En smekke med teksten:
Takk, Gud, for maten.
Smekken har borrelås og
oppsamlingslomme. Den
kan vaskes på 60 grader.

Nyhet!

SOMMERPAKKEN

2–3
for medlemmer
født 2015 og 2016

Nyhet!

• Tallerken med
bordvers
• Bok: Her er jeg!
Barnebønner

Medlemspakke:

Kr 337,–

TALLERKEN
Sammen med porselensfabrikken Figgjo har vi laget vår egen
barnetallerken med bordvers. Tallerkenen er laget av vitroporselen
– et solid materiale. Hver tallerken er pakket i en eske.
Fabrikken ligger like utenfor Stavanger, og er den eneste fabrikken
i Norden som fortsatt produserer porselen i stor skala.
Tallerkenen er 19, 5 cm i diameter.

HER ER JEG!
Barnebønner
Boken er laget som en vandring gjennom
hverdagen. Sammen går vi gjennom
dører – fra rom til rom i huset eller ut av
huset – på tur, eller på lekeplassen med
venner. Vi kan være stille – bare se på
bilder, snakke sammen eller be en bønn
som passer der og da. Hvert oppslag har
bilder og bønner. Bildene har en glad og
humoristisk strek. Boken har tekster på
bokmål og nynorsk.

Tekst: Monica Vikström-Jokela
Til norsk ved Oskar Stein Bjørlykke
Illustrasjon: Mervi Lindman
56 s. innbundet

OBS!

Obs: Søsken
som er født i 2011
eller 2012 kan ha
fått denne boken
i 2014.

SOMMERPAKKEN

4–6

Nyhet!

for medlemmer
født 2012, 2013
og 2014

• Bok: Rut og Noomi
• Bok: Hengeøre
• Bok: Bo spiller
ludo

Medlemspakke:

Kr 338,–

HENGEØRE
Det begynner en ny gutt i klassen til Miffy. Han heter Frans, men
fordi han har et øre som henger ned får han kallenavnet hengeøre.
En dag på skoleveien spør Miffy om han liker kallenavnet sitt. Frans
innrømmer at han ikke gjør det. Da tar Miffy mot til seg og sier til
klassen at navnet hengeøre er et erteord og at de må slutte med å
bruke det, for klassen skal være ertefri. En bok med en viktig påminnelse til alle. En bok på rim om kaninen Miffy av Dick Bruna.

Tekst og illustrasjon: Dick Bruna
Til norsk ved Ingrid Fjeld
32 s. innbundet ◆ Bokmål

Nyhet!

BO SPILLER LUDO
Bo og Nora leker sammen i dag også,
men Nora er i konkurransestemning
og legger opp til å vinne, uansett hva
de gjør. Selv ludospillet sørger hun for
å vinne. Da blir det dårlig stemning
hjemme. Men mamma vet å finne
løsninger. Sammen oppdager de hva
som gjør at spill er morsomt selv om
man noen ganger taper.

Forfatter og illustratør: Morten N. Pedersen
28 s. innbundet ◆ Bokmål

RUT OG NOOMI
Fortellingen er hentet fra Ruts bok i Det gamle
testamentet, der vi hører om Rut og svigermoren
som er på vei til landet Israel. Der slår de seg ned
i byen Betlehem. De er fattige og Rut må skaffe
mat. Hun går til bonden Boas og får sanke korn
hos ham. Etter en tid blir det stor fest, for Rut og
Boas skal gifte seg.

Til norsk ved Bodil Engen
28 s. innbundet ◆ Bokmål og nynorsk
Verbum Forlag

SOMMERPAKKEN

7–9
for medlemmer
født 2009, 2010
og 2011

BIBELFORTELLINGER FOR BARN
BIBELFORTELJINGAR FOR BARN
En ny bok med bibelfortellinger for skolebarn. Forfatteren og
skuespilleren Svein Tindberg er en erfaren bibelforteller fra
hovedscenen på Det Norske Teatret i Oslo. Nå iscenesetter han
Bibelen for liten og stor. Hans frie og levende fortellerstil binder
fortellingene sammen og gir kjøtt og blod til de bibelske
personene. Boken har for øvrig fine naturbeskrivelser.
Tindberg vil gi videre noe som er viktig for ham selv. Dialogen
mellom forfatter og leser trer godt fram. Forklaringer i rammer og
spørsmål underveis er også gjennomtenkt og gir et godt utgangspunkt for samtale. Det er hans sønn, Magnus, som har illustrert
med dramatikk og kraftige farger – noe sikkert mange barn vil
like.

• Bok:
Bibelfortellinger
for barn /
Bibelforteljingar
for barn

Medlemspakke:

Kr 339,–

Bakerst i boken er det også noen sanger med noter. Melodiene er
laget av Peter Tindberg, som også er sønn av Svein Tindberg.
Boken er bare i pakken og ikke i vår nettbutikk.

Tekst: Svein Tindberg
Illustratør: Magnus Tindberg
248 s. innbundet
Bokmål og nynorsk
J.M. Stenersens Forlag 2017

SOMMERPAKKEN

10–12
for medlemmer
født 2006, 2007
og 2008

• Bok:
Tidslinjen. Den
store fortellingen i
Bibelen /
Tidslinja. Den
store forteljinga
i Bibelen.
• Tidslinjal

Medlemspakke:

Kr 235,–

TIDSLINJEN
Den store fortellingen i Bibelen
Boken Tidslinjen fra Verbum tar leseren inn i de bibelske fortellingene og prøver
å synliggjøre hvor i historien de hører hjemme. Boken har korte fortellinger
som er lette å lese. Hver fortelling har sin egen tegning. Tegningene finner man
igjen på utbrettene i hver ende av boken. Slik kan man plassere fortellingene i
en historisk ramme. Tidslinjen inneholder 52 gjenfortellinger – 29 fra Det
gamle testamentet og 23 fra Det nye testamentet.
I pakken vil det også ligge en linjal med motiv fra Tidslinjen.
Boken er bare i pakken og ikke i vår nettbutikk.

Tekst: Anne Kristin Aasmundtveit
Illustrasjon: Oscar Jansen
Innbundet ◆ Bokmål og nynorsk
Verbum Forlag

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Mitt
første
album
Boken er laget i et mykt, godt stoff og har
plastlommer for bilder. På hver side er
det små figurer som inviterer til samtale.
Boken inneholder også sangene Hvem
har skapt alle blomstene og Jeg folder mine
hender små.

Klubbpris kr 99,–
0–2 år • Bokmål

Jeg
savner
Pus
En nær og varm bok om å miste noen
man er glad i – om sorg, men også om
det å få kjenne at sorgen kan endre seg
når man får del i noe nytt.

Klubbpris kr 99,–
2–6 år ◆ Bokmål

Jesus og underet

Jesus og fiskerne

En fortelling fra Det nye testamentet om
den lamme mannen som ble frisk igjen i
møte med Jesus.

En fortelling fra Det nye testamentet
om Jesus som stiller stormen og bølgene.
Tekstbildet inviterer barnet til å lese selv.

Klubbpris kr 59,–
3–6 år ◆ Bokmål

Klubbpris kr 59,–
3–6 år ◆ Bokmål og nynorsk

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

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

Puslebibelen
Sju kjente bibelfortellinger er gjenfortalt.
Til hver fortelling er det et bilde som også
er et puslespill med 16 brikker.

Klubbpris kr 99,–
4–8 år ◆ Bokmål

Utforsk Bibelen

Familieturen

En aktivitetsbok for store barn, der
leseren gjør bildene ferdig ved hjelp
av klistremerker. Boken gir innblikk i
bibelsk tid; fra farao og pyramider, til
fisking og baking.

En bok med 25 spennende tematurer
for hele familien. Temaene er knyttet
til årstider og kirkens høytider. Til hver
tur er det en aktivitet, en bibelfortelling og oppskrift på en matrett.

Klubbpris kr 99,–
10–12 år ◆ Bokmål

Klubbpris kr 199,–
Bokmål

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

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

FOR UNGDOM
OG VOKSNE
Til meditasjon og ettertanke
– en gavebok

VINDUER MOT HIMMELEN
32 sider med kirkekunst til fargelegging
og meditasjon. Vinduene på hvert ark viser
bilder fra bibelfortellinger og kjente, kristne
symboler. Motivene er bl.a. hentet fra kirker
og katedraler i inn- og utland. Bas Vlam
er kalligraf og har tegnet vinduene. Han er
inspirert av kirkens glassmalerier.

Fra 10 år og oppover
Klubbpris kr 99,–

Gjenoppdag Bibelen
– en leseopplevelse – en gavebok

BIBELFORTELLINGER
Forfatter Kristin Gunleiksrud Raaum skriver i
boken: «Jeg hadde et ønske om å formidle de
spennende, skumle, morsomme, sterke, fine og
vonde fortellingene som står i Bibelen. Grunnen
er at fortellingene er så gode at flere bør kjenne
dem.» Forfatteren legger vekt på Bibelens
egenart samtidig som hennes fortellerstil
gir en god leseopplevelse. 478 sider med 178
fortellinger.

Fra 14 år og oppover
Klubbpris kr 199,-

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

