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På lag med menigheten 
- for trosopplæring i hjemmet

DÅPSKLUBBEN TRIPP TRAPP - EN BOKKLUBB 
FOR SYSTEMATISK TROSOPPLÆRING
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Trosopplæring for alle barn
På lag med menighetene! 

Alle barn skal få

o utvikle sin tro

o oppleve tilhørighet til kirken

o få opplæring i kristendom

Vi ønsker at

o Flere og flere barn blir ikke døpt.

o Mange av de barna som blir døpt, får ingen 
opplæring i kristendom eller tro.

o Bare en liten andel av barna kommer på  
kirkens trosopplæringstiltak.

o Menighetens tilbud gir hvert barn noen få 
møter i året. Det er for lite til å utvikle sin egen 
tro eller få kunnskap om kristendommen.  

Vi erfarer at

Den viktigste trosopplæringen skjer i hjemmene 

Sammen kan vi gi hjemmene støtte og hjelp til solid, variert 

og kontinuering opplæring, som gir rom for kristen tro, håp 

og undring: 

o Dåpsklubben Tripp Trapp kan tilby systematisk og 
sammenhengende trosopplæring «rett hjem i postkassa»

o Menighetene kan informere om Dåpsklubben til foreldre, 
faddere og besteforeldre, slik at flere barn kan få dette tilbudet

Sammen kan vi
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Trosopplæring i hjemmet 

Dåpsklubben Tripp Trapp gir barna helhetlig og planmessig 
trosopplæring, fra de er 0 til 15 år, innenfor bokklubb-konseptet. 

Jeg vil, jeg vil! 
Mange foreldre, faddere og besteforeldre ønsker å bidra til barnets trosopplæring, 
men synes det er vanskelig. Det kan skyldes 

o usikkerhet og sjenanse

o de bor langt unna barnet

o de er redde for å «trenge seg på»

o det er vanskelig å finne godt støttemateriell

Med Dåpsklubben Tripp Trapp får de hjelp og støtte. Klubben og gjør barna kjent med 
den kristne tro gjennom et variert tilbud av bøker, spill og artefakter. Barna får stoff 
om Bibelen, tro, høytider, følelser og verdier, gjennom en systematisk oppbygget 
plan.

Faddere og besteforeldre
Selv om foreldrene oftest er barnets nærmeste, har også faddere og besteforeldre 
viktige roller i trosopplæringen. 

En stor andel av barna i Dåpsklubben er fra familier som har liten interesse for tro-
sopplæring, men de får medlemskapet i gave av besteforeldre eller faddere. En del 
medlemsbarn er ikke døpt. Slik hjelper Dåpsklubben faddere og besteforeldre til å 
bidra til barnets trosopplæring, også når barnets foreldre i liten grad ønsker å bidra.

Dåpsklubben når frem til barn som aldri kommer på trosopplæringstiltak i kirken!

Hjemmet er viktigst!
Den viktigste trosopplæringen skjer i hjemmene! Familiens tradisjoner og verdier 
preger barnet mer enn noe annet. 

Menighetene skal derfor gi hjelp og støtte til den kristne opplæringen som blir gjort 
av foreldre, faddere og besteforeldre.
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Vi vil skape rom
for kristen tro, 
håp og undring!
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Den norske kirke og Dåpsklubben Tripp Trapp

Det har alltid vært en utfordring for menighetene å nå frem til familier med støtte og 
oppmuntring til å gi barna en innføring i den kristne tro. 

For litt over 40 år siden ble det tatt store grep, og man utviklet Dåpsklubben Tripp 
Trapp, som den gangen het Hjemmenes Dåpsring. I forbindelse med oppstarten ble 
det sagt:

Ved klubbens forrige jubileum, i 2019, sa daværende preses i Bispemøtet, Helga 
Haugland Byfuglien:

IKO - Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget
Dåpsklubben Tripp Trapp drives av IKO -  Kirkelig Pedagogisk Senter og IKO-Forlaget.
IKO er en ideell virksomhet.

IKOs representantskap består av representanter fra Den norske kirke og en rekke 
kirkelige organisasjoner.

Et eventuelt overskudd går tilbake til arbeidet med trosopplæring i menighetene, 
gjennom IKOs arbeid med kompetanseutvikling, fagutvikling, materiell og støtte til 
menighetene.

Med klubben (...) «har kirken skapt et redskap for å gi 
foreldrene en god, praktisk og sammenhengende støtte 
til kristen oppdragelse i hjemmet»

 «Dåpsklubben Tripp Trapp er det største og beste tilbudet om 
støtte til kristen formidling i hjemmet som finnes i Norge»
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Konsept, målsetting og innhold 

Klubbens målsetting: 
Målet er å gi barn opplæring i kristendom og tro, og åpne opp for tro, håp og undring. 
Vi ønsker å gi barnet:

o helhetlig og bred opplæring i kristendom og kristen tro

o stor variasjon i tematikk, sjanger og billeduttrykk

o spenning, moro, undring, lek og alvor

Klubbens konsept:

o Et tilbud for barn fra 0 til 15 år.

o De fleste bøkene er nye for hvert år. 

o Det betyr at det er en kontinuerlig fornyelse, og at det er store variasjoner i pakkene  
   fra et år til et annet. 

o Småsøsken vil ikke få de samme bøkene som storesøsken har fått før.

o Hjemmenes Dåpsring, som var forløperen til Dåpsklubben Tripp Trapp, hadde 
    et helt annet konsept, med faste pakker for hvert årstrinn. Slik er det ikke lenger.

o Klubben har i underkant av 8000 medlemmer.
 

Innhold:  
Pakkene settes sammen med utgangspunkt i klubbens plan for systematisk trosopp-
læring. Planen er delt i seks kategorier: 

o Bibel

o Høytider og merkedager

o Kirke, gudstjeneste og kirkelige handlinger

o Tro i praksis

o Etikk, verdier og «livet»

o Kultur og historie

I tillegg til bøker kan barna få musikk, leker, spill og artefakter relatert til temaene. 

Pakkene kan også inneholde stoff til foreldrene eller familien, som hjelp til å gi rom 

for tro i hverdagen.
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Praktisk organisering:

o Medlemmene i klubben er inndelt i 6 aldersgrupper: 0-1 år, 2-3 år, 4-6 år, 7-9 år, 
    10- 12 år, 13-15 år.

o Medlemmene får tre bokpakker i året. Pakkene inneholder vanligvis 2 produkter. 

o Giveren får informasjon om innholdet i pakkene i god tid, og kan avbestille pakker  
    som ikke ønskes. Det er ingen krav om kjøp.

o Det vanligste er at besteforeldre, foreldre eller faddere gir medlemskapet til barnet.  
    Mange får medlemskapet som dåpsgave. Andre blir innmeldt senere, for eksempel   
    når foreldrene opplever et behov for god kristen barnelitteratur.

o Det er ikke nødvendig å være døpt for å være med. Klubben har medlemmer fra 
    ulike kirkesamfunn. Det er få bøker som handler om dåp, og alle bøker kan 
    avbestilles.



10

Eksempel: Dåpsklubben gjennom et helt år

Fremtidige pakker vil se annerledes ut. De fleste bøkene i klubben er nye for hvert år.

Eksempel:

PÅSKEPAKKEN 2020 SOMMERPAKKEN 2020 JULEPAKKEN 2020

0–
1  Å

R
DÅPSKLUBBEN GJENNOM ET HELT ÅR 2020

4–
6  

ÅR
10–

12 
 ÅR

2–
3  Å

R
7–

9  
ÅR

13–
15 

 ÅR

13–15-åringene får  
bare to pakker i året.

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.

Hjelp meg å spre kjærlighet der hatet hersker,

tro der tvilen råder, håp der det er angst og nød.

Hjelp meg å bringe tilgivelse der det er gjort urett,

å skape forsoning der det er strid,

å spre lys der det er mørke,

å bringe glede der sorgen tynger.

Mester, hjelp meg å søke

ikke så mye å bli trøstet som å trøste,

ikke så mye å bli forstått som å forstå,

ikke så mye å bli elsket som å elske.

For det er ved å gi at vi får,

ved å tilgi at vi blir tilgitt,

ved å miste vårt liv at vi finner det.

Det er ved å dø at vi oppstår

til evig liv.

Anonym, ca. 1913 (kalt Frans av Assisis bønn)

Frans av Assisis bønn (002).indd   2
Frans av Assisis bønn (002).indd   2

02.04.2020   09:54:1502.04.2020   09:54:15
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Menighetene informerer
Muligheter og innvendinger

Menigheten kan informere om Dåpsklubben Tripp Trapp i alle sammenhenger der 
man møter foreldre, besteforeldre og faddere. 

o Dåpssamtale

o Babysang

o Småbarnstreff

o Samlinger i forbindelse med utdeling av 2-årsbok, 4-årsbok, 6-årsbok eller 
   Kirkerotteteater

o I forbindelse med Tårnagenter og Lys Våken

o Foreldremøter

o Eldretreff (besteforeldre)

o Gudstjenester

Det er mange måter å informere på, og vi har ulikt informasjonsmateriell som pas-
ser til ulike anledninger. Beskrivelse av informasjonsmateriellet finner du helt sist, i 
avsnittet «Informasjonsmateriell».

Mulige innvendinger:
For mange ansatte er det helt selvsagt at informasjon om Dåpsklubben hører 
til i en dåpssamtale. Klubben er et viktig tilbud, som kan hjelpe foreldre med 
trosopplæringen i hjemmet.

Andre ansatte synes det er vanskelig å informere foreldre om Dåpsklubben, særlig i 
forbindelse med dåp. Det er særlig to grunner til det:

o De kjenner lite til oppbygningen og innholdet i opplegget, slik det er i dag.

o Fordi medlemskapet koster penger er man redd for at informasjon kan oppleves   
    som «reklame» for et «kommersielt produkt». 

Dåpsklubbens plan for systematisk trosopplæring:
Vi vektlegger at medlemsbarna skal få en helhetlig og variert innføring i kristendom, 
tro og kirke. Våre bøker og produkter har høy faglig kvalitet, både teologisk, pedago-
gisk, litterært og estetisk. 

På de videre sidene kan du lese om Dåpsklubbens «læreplan» og systematiske opp-
bygning. 
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Er klubben «kommersiell»? 
Et medlemskap i Dåpsklubben koster penger, men klubben er ikke kommersiell. 

o  Dåpsklubben Tripp Trapp har et ideelt formål

o  Det er ingen som tjener penger på klubben. Et eventuelt overskudd fra 
     virksomheten går tilbake til arbeid til støtte for kirkelig undervisning og 
     trosopplæring.

Informasjon er en «service», ikke «reklame»:

o  Mange foreldre synes det er vanskelig å finne kristen barnelitteratur og andre 
    meningsbærende produkter til sine barn. 

o  Kristen barnelitteratur har bakgrunn i ulike kristne tradisjoner, og har ulik profil.  
    Bøker fra IKO-Forlaget og Dåpsklubben Tripp Trapp er et godt alternativ for foreldre 
    som ønsker produkter med en åpen og inkluderende folkekirkelig profil. 

o  Å informere foreldre om muligheten for å få bøker og produkter rett hjem som er  
    valgt utfra en helhetlig plan for trosopplæring, kan være en positiv og nyttig 
    informasjon til foreldrene.

Dåpsklubben er et unikt tilbud i norsk sammenheng:

o  Dåpsklubben Tripp Trapp er den eneste bokklubben i Norge som har trosopplæring
     som mål.

o  Dagens foreldre er vant til å betale for ulike tilbud for barna, og vil ikke ha 
     problemer med å forstå at et tilbud om pakker rett hjem, vil koste noe.

o  Dåpsklubben gir en god rabatt, sammenliknet med butikkpris.

Ingen blir «lurt»

o  Det er ingen krav om kjøp. Alle pakker kan avbestilles.

o  Giveren får i god tid før avbestillingsfristen en grundig informasjon om innholdet i  
    pakkene. Det er mulig å avbestille, velge en annen pakke eller velge andre 
    produkter, dersom pakken av ulike grunner ikke passer for dette barnet.

o  Når barnet meldes ut av klubben, sender vi ikke nye tilbud hjem til verken giveren  
    eller barnet.

Vi mener at informasjon om klubben først og fremst gir verdifull kunnskap for både 
foreldre, faddere og besteforeldre.
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Hvordan informere? 
Informasjon handler både om det som blir sagt, hvordan det sies og hva man  
eventuelt gir ut sammen med informasjonen.

Vi har laget et vakkert bokmerke med en velsignelse på den ene siden og enkel  
informasjon om Dåpsklubben på den andre siden. Vi har også et kort laget på  
samme måte. Kortet passer inn i en standard billedramme fra IKEA, og kan henge 
over sengen. Å gi familien et slikt bokmerke er et alternativ til de ordinære  
brosjyrene, og kan brukes i de tilfellene en brosjyre kan oppleves påtrengende.  
Bokmerket kan også legges inn i en bok, et blad eller andre gaver som familien får.

Noen sier til dåpsforeldre, når de gir dem et bokmerke, kort eller brosjyre:

o «Det finnes en bokklubb for barn, som gir ut bøker og materiell om kristendom 
    og tro. Det kan være fint å vite om, i fall dere er interessert i et slikt tilbud. 

o «Dersom dere ønsker mer støtte til opplæringen hjemme/den religiøse 
    oppdragelsen, finnes det en bokklubb for barn som har denne typen materiell.»

o «Mange foreldre synes det er vanskelig å finne kristen barnelitteratur som de kan  
    stå inne for. IKO-Forlaget er et forlag som gir ut en stor bredde av barnebøker med  
    en åpen og inkluderende profil. Vi synes det er fint at dere vet om at dette forlaget  
    finnes. De har også en egen bokklubb for barn.»

Gavepakker og presentasjonspakker

o Noen menigheter gir barnet eller foreldrene en dåpsgave. Da kan man velge en  
   gavepakke fra Dåpsklubben. Det er en fin gave samtidig som den forteller at dette  
   tilbudet finnes. 

o Menigheten kan også vise frem noen presentasjonspakker som viser hva en pakke  
   fra Dåpsklubben kan inneholde. 

Informasjon om gavepakker og presentasjonspakker finner du under «Informasjons-
materiell» helt nederst.

Gi et medlemsskap!
Noen menigheter gir alle dåpsbarn et medlemskap i Dåpsklubben Tripp Trapp i 2 
eller 3 år. Deretter får foreldrene tilbud om å fortsette medlemskapet selv.
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Plan for systematisk trosopplæring
Målsetting

Dåpsklubben skal være en systematisk trosopplæring. Vårt mål er at alle barn som 
har vært medlem av Dåpsklubben har fått møte sentrale elementer og en stor bredde 
i tilnærming til kristendom og tro. 

Klubben er forankret i et Luthersk kristendomssyn, og har en åpen og inkluderende
profil. Klubben er åpen for medlemmer fra alle kirkesamfunn og livssyn. 

Det faglige innholdet i klubben er delt inn i disse kategoriene:

Dåpsklubbens kategorier 
Parallell i Den norske kirkes 
trosopplæringsplan 

Bibel     
  Barnebibel   
  Bibelfortellinger   
  Bibelkunnskap   
Høytider og merkedager "Kirkens tro og tradisjon" 
  De store høytidene   
  Andre merkedager   
  Søndag/helg   
  Kirkeåret   
Kultur og historie   
  Kirkelig historie og tradisjon   
  Almen historie og tradisjon   
  Andre religioner, respekt og dialog   
  Filosofi   
Tro i praksis   
  Bønn   
  Sang og musikk  "Kristen tro i praksis" 
  Hverdagsritualer   
  Symbolske gjenstander   
  Bibellesning   
  Til foreldrene/familien   
Kirke, gudstjeneste og kirkelige handlinger   
  Kirke og kirkerom   
  Gudstjeneste og kirkelige handlinger   
  Symboler, kunst og estetikk   
  Menighetsliv   
Etikk, verdier, livet    
  Etikk og verdier   
  Hverdagsliv "Livstolkning og livsmestring" 
  Livsutfordringer, sorg og krise   
  Livets store spørsmål   
  Samfunnsansvar   
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Dåpsklubben har en plan som viser ved hvilken alder barna bør møte ulike tema (to sider). Planen med 
litt større skrift kan du finne på våre nettsider.
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I I tillegg til de temaene som står i planen, vil barna få materiell og bøker om andre 
temaer, eller om temaer som er plassert i en annen aldersgruppe. For eksempel kan 
2-3-åringer gjerne få en bok om skapelsen, selv om planen sier at det skal være «vekt 
på evangeliene» for bibelfortellingene i denne aldersgruppen.

Medlemmene tilhører samme aldersgruppe i henholdsvis 2 eller 3 år (De to minste 
aldersgruppene dekker 2 år, mens de resterende aldersgruppene dekker 3 år). Planen 
viser hva vi ønsker at barnet skal få i løpet av den tiden det tilhører aldersgruppen. 
Temaene blir derfor ikke nødvendigvis berørt hvert år i den aktuelle aldersgruppen, 
men hvert andre eller tredje år. Slik vil alle medlemmene få med seg temaet. 

Barn i ulike årskull kan få ulikt materiell til samme tema. For eksempel er målet vårt 
at barna skal presenteres for en bredde av bibelfortellinger, men det kan være ulikt 
hvilke bibelfortellinger barna i ulike årskull får. 

Tematikken i planen kan berøres i ulike sjangre og former. «Bønn» kan for eksempel 
komme som en bønnebok, en kveldsbønnplakat, bokmerke med Fadervår, hverdags-
fortelling, smekke med bordvers osv. Bibelfortellinger kan komme som bok, lydbok, 
film, aktivitetsbok, hverdagsfortelling osv. Dette vil variere fra år til år.
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Andre forhold som vektlegges
i arbeidet med Dåpsklubben Tripp Trapp

I arbeidet med sammensetting av pakkene, er det ikke bare trosopplæringens 
innhold som er viktig. Vi er opptatt av å ivareta mange ulike forhold:

Variasjon i sjanger og 
former 

Barn er like ulike som voksne. Noen elsker fortellinger, andre foretrekker tegneserier mens 
andre igjen er interessert i faktabøker. Noen blir mest engasjert av aktivitetsbøker og leker, 
noen av lydbøker eller musikk. Vårt mål er å ha stor bredde i sjanger og uttrykk. 
 

Estetisk uttrykk Illustrasjoner er særdeles viktig i barnebøker. Vi arbeider for at barna skal møte stor variasjon i 
estetiske uttrykk, og illustrasjoner med høy kvalitet. Illustrasjoner skal utdype og utvikle 
teksten, ikke bare «beskrive» den. 
Vi er også opptatt av at både bibelske personer, kjønn og etnisitet ikke skal fremstilles 
stereotypisk, og at personer og ansikter er uttrykksfulle.  
 

Skape sammenheng 
mellom kristendom 
hverdagsliv 

Vi ønsker at barna skal oppleve at det ikke er motsetninger mellom kristendom og livet utenfor 
kristne miljøer. Allmenn etikk og kultur er i stor grad også kristen etikk og kultur. Barnet skal 
oppleve sammenheng og helhet i livet sitt. Derfor får barna i noen grad bøker og materiell som 
ikke er eksplisitt kristent, men allikevel gir gode verdier og eksistensiell refleksjon. 
 

Åpne mulighetsrommet 
for trosuttrykk 

Tro og kristent liv kan ha svært ulike uttrykksformer. Barn lever og forstår verden i sin nære 
virkelighet. Oftest vil de møte en relativt ensartet forståelse av kristendom og kristen praksis. 
For mange passer det fint, men for andre er det viktig å se at det finnes alternative uttrykk for 
tro, og ulike måter å praktisere sin tro. 
 

Støtte til familien og 
foreldrene 

Vi ønsker å involvere familien og gi støtte til foreldrene i deres formidling til barna. Noen 
pakker og bøker følges av en liten forklaring eller tips til bruk. Noen produkter egner seg som 
familieaktiviteter. En sjelden gang er produkter rettet direkte til foreldrene. 
Vi arbeider med å videreutvikle denne delen av Dåpsklubben. 
 

Foreldre som er 
skeptiske til kirke og tro 

Mange av barna får medlemskapet i gave fra faddere eller besteforeldre fordi barnet ikke får 
trosopplæring hjemme. Vi ser det som særlig viktig å beholde akkurat disse barna som 
medlemmer. Vi har derfor som mål at også foreldre som ikke nødvendigvis har et nært forhold 
kristendom og tro, hvert år skal få noe de har glede av å lese for barnet, uten å gå på akkord 
med seg selv.  
 

Nynorsk Om lag 20% av medlemsbarna bruker nynorsk. Det er ikke mulig å ha alle utgivelser på nynorsk 
(det gir nær en dobling av utgiftene til produksjonen). Men vi har som mål at 20% av 
produktene våre skal finnes på nynorsk, og legger særlig vekt på at bibeltekster og bibelbøker 
skal finnes på begge målformer. 
 

Gutter Generelt mister gutter tidligere interessen for båre kristendom og bøker enn jenter. Vi har 
derfor et særskilt blikk på at pakkene i aldersgruppene fra 7 år og oppover skal inneholde 
materiell som også gutter vil sette pris på. 
 

Norske forfattere og 
illustratører 

Vi ønsker at flest mulig av våre utgivelser har norske forfattere og illustratører. 
  

Etisk produksjon Vi søker, så langt det er mulig, å forsikre oss om at våre produkter produseres under etisk 
forsvarlige forhold og så miljøvennlig som mulig. 
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Utfordringer og videreutvikling
Hvordan vi arbeider med klubben

Utfordringer: Spenn mellom målsettinger og virkelighet
Selv om vi arbeider hardt for å oppfylle målsettingene i planene, er det ikke alltid 
mulig. 

Bøkene i pakkene er stort sett nye hvert år. Dette er viktig både for å ha en kontinuer-
lig fornyelse og fordi det er mange søsken som er medlemmer i klubben. 

For at vi skal ha en bok i en pakke, så må denne boka være laget. Det høres elemen-
tært ut, men er likevel et grunnleggende premiss for arbeidet i Dåpsklubben.

Hvilke bøker og produkter IKO-Forlaget og andre forlag kan gi ut, avhenger av tilfang 
av gode norske manus (noen må skrive boka) og av tilbudet av bøker på verdensmar-
kedet for barnebøker, som kan oversettes. 

Det er ganske sjelden at forfatteres idé- og skriveprosesser går i takt med Dåpsklub-
bens planer og «læringsmål». Det finnes forfattere som skriver «på bestilling», men 
også det er krevende prosesser. Utenlandsk barnebøker gjenspeiler en annen religiøs 
virkelighet enn den norske, i tekst eller illustrasjoner. Derfor kan det være krevende å 
finne og utgi bøker om de temaene vi ønsker.

Til sammen er det mange kompromisser når pakkene planlegges. Noen ganger må vi 
velge mellom å utelate et tema for noen årskull, eller å gi barna et produkt med lave-
re kvalitet enn vi ønsker. Noen ganger dukker det opp veldig gode bøker eller manus 
på «feil» tema i forhold til våre planer. Da kan vi velge å gi barna en god bok, men et 
annet faginnhold enn planen sier. Andre ganger er det umulig å finne eller lage pro-
dukter på de temaene vi ønsker.

Det er altså ingen «garanti» for at vi oppfyller målsettingene i våre planer. Men alle 
barn som er medlem i Dåpsklubben Tripp Trapp skal få både bredde og dybde i den 
trosopplæringen vi gir. 

Brukerundersøkelser og videreutvikling av klubben
Klubben er i stadig utvikling og søker å tilpasse seg utviklingen i kirke og samfunn, og 
nye behov hos barn og familier. Hvert fjerde år gjennomføres en større brukerunder-
søkelse, som er et viktig grunnlag for videreutvikling av klubben. 
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Den siste brukerundersøkelsen ble gjennomført omkring årsskiftet 2020/2021. 

Noen viktige resultater fra denne undersøkelsen, som vil ha stor betydning for arbei-
det fremover:

o Det etterlyses mer informasjon om klubben gjennom Den norske kirke.

o Faddere og besteforeldre er de viktigste givere. Klubben oppleves som en menings 
    full dåpsgave. 

o Mange mener det er viktig at klubben tilbyr en systematisk og helhetlig tros-
    opplæring, og ikke bare «et utvalg» av kristne barnebøker.

o Mange ønsker at klubbpakkene også skal være et tilbud til familien/foreldrene som  
    hjelp til trosopplæring i hjemmet, og ikke bare en gave til barnet.

o Det er viktig for mange at pakkene inneholder produkter som stimulerer til aktivitet  
    knyttet til trosopplæringen, som for eksempel leker, spill og artefakter.
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Informasjonsmateriell
Alt matiriell kan bestilles på ordre@iko.no. 

Vi har ulike informasjonsprodukter som passer for ulike anledninger og situasjoner. 

Bokmerke
Bokmerke har velsignelsen på forsiden og en nøktern og kortfattet informasjon om 
Dåpsklubben på baksiden, samt en QR-kode til mer informasjon om klubben.

Bokmerket passer godt i situasjoner der en vanlig brosjyre kan oppleves 
«påtrengende». Det kan også legges inn i en bok, 
et blad eller andre gaver som familien får.

EN VELSIGNELSE 
Velsign oss, Gud Fader.Velsign oss, Guds Sønn.

Velsign oss,  
Guds Hellige Ånd.

Amen

Info på baksiden! >
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Kort
Kortet har de samme tekstene og bruksområdene
som bokmerket. 

Brosjyre
Dåpsklubbens ordinære brosjyre. Passer for alle. Har innmeldingsskjema.

GRATIS
VELKOMST- 

GAVE!

iko.no/tripp-trapp

• Go’natt-sanger 
• Bordbønn
• Bibelfortellinger

20
21

RETT HJEM I 
POSTKASSA

EN VELSIGNELSE 

Velsign oss, Gud Fader.
Velsign oss, Guds Sønn.

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.
 
Amen
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Gavepakke/utdelingspakke som menigheten kan gi til foreldre eller faddere 
ved og andre anledninger

En gavepakke som menigheten kan gi til foreldre eller faddere ved dåp eller andre 
anledninger. Det er en fin gave til barnet og familien, og samtidig en hyggelig intro-
duksjon til Dåpsklubben Tripp Trapp.

Denne pakken er beregnet på de minste barna. Ta kontakt med Dåpsklubben hvis du 
ønsker en gavepakke for eldre barn. 

Gavepakken inneholder  

o Kveldsbønnbilde Kjære Gud jeg har det godt (bokmål på den ene siden, nynorsk på   
   den andre)

o Smekke med bordbønn Å du som metter liten fugl

o Bok: Dåpsbilder (kan også velge Jesusbilder, for eksempel om barnet ikke er døpt) 

o Bokmerke med velsignelse og informasjon om Dåpsklubben Tripp Trapp

Kr 133 per stk ved kjøp av minst 10 pakker (43% rabatt). Porto etter postens satser 
kommer i tillegg. Bestilling sendes til ordre@iko.no. Merk bestillingen «Gavepakke».

Forbehold om prisendringer og utsolgte produkter. Les mer om de enkelte produkte-
ne på iko.no.

Viktig:

o Produktene i pakkene leveres samlet. Menighetene må selv pakke dem som enkelt-
pakker. 

o Dersom du ønsker utsending direkte til det enkelte barnet, kan du ta kontakt med 
IKO for å få et tilbud på dette.

o Ta kontakt dersom du ønsker andre produkter i pakken.

EN VELSIGNELSE 
Velsign oss, Gud Fader.Velsign oss, Guds Sønn.

Velsign oss,  
Guds Hellige Ånd.

Amen
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Menighetens presentasjonspakker
Noen menigheter ønsker fysiske eksempler på pakker fra Dåpsklubben Tripp Trapp, 
for å vise frem til foreldre og andre. 

Vi har satt sammen et utvalg eksempelpakker, som kan kjøpes med god rabatt. Husk 
å fortelle foreldrene at dette er tidligere pakker, og at nye pakker fra Dåpsklubben vil 
inneholde andre produkter. 

Plakat
Dåpsklubbens ordinære informasjonsplakat, som som kan henges opp for eksempel i 
våpenhuset eller andre steder der det henges opp informasjon.

Brosjyreholder 
til de ordinære brosjyrene. 
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