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Kjære giver!
Takk til dere som hjelper oss med å holde
adresseregisteret à jour. Det er til stor nytte
å motta mailer med oppdateringer på navn
og adresser. I dag fører vi opplysningene
manuelt  videre inn i vårt register. Fra i høst
håper vi på at vår nye hjemmeside er
oppdatert, slik at den blir et bedre verktøy
for både dere og oss.
Sommerpakken er i farta. Vi er glad for vår
nye bok om lammet Krølle til de minste, og
vår første bok i serien SPOR for de eldste
barna. Gjennom SPOR-serien vil vi gi de
unge kjennskap til spennende personer i
den kristne tradisjon. Vi ønsker at bøkene
skal gi en positiv leseropplevelse, og at de
skal inspirere til refleksjon, nye visjoner og
til engasjement. Første bok i serien er om
metodistkirkens store leder John Wesley.
Boken om Hans Nilsen Hauge vil være en av
de neste bøkene.
Til dere som har små postkasser,
husk å hente pakkene på det lokale
postkontor!

Hilsen
Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

www.tripptrapp-klubben.no

Tøylammet Lille Krølle
Et tøylam som er mykt og godt å ta på.
Det er CE-merket og kan vaskes på 30 grader.
Lammet er ca 20 cm.
Klubbpris kr 108,-

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 290,- +
ekspedisjonsgebyr og porto
på totalt 49,-.
• Det er 14 dagers angrefrist.
Returporto må dekkes av
giveren.

Slik fungerer det
• G
 iver får tilsendt et
informasjonsblad 3
ganger per år med
presentasjon av neste
pakke.
• 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.

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

Hvor er Krølle
En bok med sanger, bilder og
fortellinger. Se nærmere omtale for
pakken 2-3 år
1–3 år • Bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 133,-

Boken er også
i medlemspakke
2-3 år
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Bibel hverdag tweens
Boken har bibelfortellinger fra Det gamle testamentet
gjenfortalt i et enkelt språk. Dette er den første boken i
en serie på fire, med fortellinger fra hele Bibelen.
Se omtale for pakken 10-12 år.
8–13 år • Bokmål
Klubbpris kr 179,-

Produktene er
også i medlemspakke 0 -1 år

Kjøkkenpakke
Smekke, spisebrikke og kjøkkenmagnet
Klubbpris kr 79,-

Sommerpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2012
og 2013
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
0-1

Jesus stiller stormen
En pekebok med to tekstlinjer på hvert oppslag er
nok til å gi de aller minste barna et første møte med
navn og uttrykk i Bibelen – Jesus, disipler, venner
m.m. Bildene inviterer også til sommerord som sjø,
bølger, sol, båt. Personene på bildene uttrykker ulike
sinnsstemninger. En sover, andre er redde og noen er
glade. Her er ord nok til mange små samtaler.

Boken var i
pakke 3/2011 for
barn født i 2010
og 2011

Tekst: Kari Lilleaasen • Illustrasjon: Elin Wood
12 s. kartong • Bokmål

Dåps- og
merkedagskalender
En familiekalender til kjøkkenveggen. Kalenderen har
ett oppslag for hver måned. Sidene har små tekster
fra bl.a. Bibelen og Norsk Salmebok. Illustrasjonene er
koselige og humoristiske.
Her er linjer for å skrive inn viktige
begivenheter i familie- og vennekrets.
Var i juleIllustrasjon: Morten Ravnbø Sæthren
pakken
Kartong • Bokmål og nynorsk
2009 og 2011
for gruppen
0 - 1 år

• Bok: Jesus stiller stormen
• Dåps-og merkedagskalender BM og NYN
• Smekke

• Spisebrikke
• Kjøleskapsmagnet

MEDLEMSPRIS
Sommerpakken
forFOR
medlemmer
PAKKEN
KR 267

0-1 år

PAKKEPRIS
KR 288,-

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

Kjøleskapsmagnet

Spisebrikke

		

En spisebrikke med bordverset
Å, du som metter liten fugl.
På brikken ser vi figurene Bo
og Nora, som noen vil kjenne
igjen fra bøker, puslespill og
matboks.
Illustrasjon: Morten N. Pedersen

Brikken var
i pakke 3/2011
for barn født i
2010 og 2011

Sommerpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2010
og 2011
for medlemmer
født 2008
+ 2009

2-3
2-3

Hvor er Krølle?
«Han lette høyt oppe … ingen Krølle! Han
lette langt nede … ingen Krølle! Han lette i
elva … ingen Krølle der heller!» En bok med
sanger, bilder og fortellinger. Sammen med Bo
og Nora hører vi fortellingen om sauen Krølle,
som gikk seg vill. Her kan vi også leke at vi er
et frø i jorda, som strekker seg mot sola. Nora
viser bevegelsene.  Vi kan synge Krøllesangen
og godnattsanger. En glad-bok for 1-3 år.
Illustrasjon: Morten N. Pedersen
14 s. innbundet • Bokmål og nynorsk

• Bok: Best for alle, best for deg
• Bok: Hvor er Krølle? BM og NYN
• CD: Hvem har skapt alle blomstene?

MEDLEMSPRIS
Sommerpakken
forFOR
medlemmer
PAKKEN
KR 267

2-3 år

PAKKEPRIS
KR 298,-

Best for alle, best for deg
«Sandra, vent til det er din tur,» sa Alex til henne. «Vær
med på leken, ikke gå over streken. Best for alle, best for
deg!»  I barnehagen, på skolen og hjemme er det ofte
snakk om mobbing, sniking i køen, krangling og slåssing.
Denne fargerike boken  med uttbrettbilder tar for seg enkle
situasjoner som kan oppstå i hverdagen og hvorfor det er
viktig å ta riktige valg.
Til norsk ved Kristin Gunleiksrud
12 s. innbundet • Bokmål

Hvem har skapt alle blomstene?
15 kjente sanger og salmer som brukes i det kristne
barnearbeidet i kirke – og organisasjoner. Det er barnekoret
Haslum Minising som synger.
Korledelse: Ingunn Hamran Storrusten og Anne Karin Thøgersen
Produsent: Bengt Egil Hanssen

Sommerpakken for medlemmer

født 2007, 2008 og 2009

4-6

Et bilde til mor		

«Det begynner en ny gutt i klassen vår i dag,» sa Karen,
som var læreren. «Han heter Hassan og er fra Somalia. Vi
må ta godt i mot ham, så han kan trives hos oss.» Men
Hassan følte seg ikke hjemme i klasserommet. Ikke i det
hele tatt. Hjemme i Somalia hadde han gått på skole ute,
fra tidlig om morgenen og helt til middagstider da det
ble varmt i solen. Her måtte han være inne hele tiden …»
Slik begynner fortellingen om flyktningegutten Hassan.
Han synes alt er grått og trist i det nye landet. Alle de fine
fargene han kjente fra Somalia er liksom blitt borte.
En gjennomillustrert bok med en sår, vakker fortelling
som ender godt.
Tekst: Mary Hoffman • Illustrasjon: Karin Littlewood
24 s. innbundet • Bokmål

• Bok: Et bilde til mor
• Bok: Moses i kurven BM og NYN
• Lydbok med klistremerker

Moses i kurven
Fortellingen begynner med
hebreerne, som må arbeide hardt
for farao i Egypt. De har vært slaver
i mange år og nå begynner de å
bli mange. Farao frykter at de skal
gjøre opprør og han gir soldatene
en fryktelig ordre om å drepe alle
guttebarn. Men det var en mor som
hadde bestemt seg for at dette ikke
skulle skje. Dette er historien om
hvordan lille Moses blir reddet.
«Når tiden kommer vil jeg oppdra
ham som min egen sønn, sa
prinsessen. Han skal være prins og
jeg vil at han skal hete Moses, for
det betyr Dratt opp av vannet.»
Til norsk ved Vidar Kristensen
30 s. innbundet
Bokmål og nynorsk

Lydbok med klistremerker
Mens skuespiller Lise Fjeldstad leser
bibelteksten kan barna leke seg
gjennom historien med fargerike og
flyttbare figurer. I pakken finner dere
enten Underet i Sivsjøen eller Noah
og storflommen.
Lydboken inneholder:
• En plansje med landskap
• Ark med flyttbare figurer
• Tekstark med bibelteksten
• En CD
Bokmål
Det Norske Bibelselskap

Sommerpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS
FOR PAKKEN
KR 267

4-6 år

PAKKEPRIS
KR 298,-

Sommerpakken for medlemmer

født 2004, 2005 og 2006

7-9

Mina nesten verdensmester
Mina er ni år, har knallgrønne øyne, nesten alltid
vått hår og er den tøffeste jenta på Muffintoppen.
Men hva skjer når Mina møter den skumle,
gamle mannen i første etasje, eller når søsteren
forsvinner på vei hjem fra skolen? Og hvordan
går det egentlig når Mina skal delta på det viktige
svømmestevnet?
Fortellingen om Mina er den andre i serien om
gjengen på Muffintoppen. Bøkene kan leses hver
for seg. I forrige klubbpakke var lydbok 1, om

Viktor i femte, et av produktene. Se oppslag om
ekstrabøker.
Forfatteren Anette Løken Jahr er journalist og
har jobbet mange år med TV-produksjoner. Hun
er opptatt av å fortelle barn om toleranse og
nestekjærlighet på en humoristisk og hverdagslig
måte.
Forfatter og oppleser: Anette Løken Jahr
Bokmål • Luther Forlag

• Lydbok: Mina nesten verdens mester
• Bok: Gjetergutten

Sommerpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS

FOR PAKKEN
7-9
år

KR 267

PAKKEPRIS
KR 298,-

Gjetergutten
«Han trår forsiktig når han beveger seg
gjennom busker og kratt, der huggormen sover,
sammenkveilet og litt for godt gjemt. Han
holder sauene og geitene borte fra dongagrøftene, som er lette å falle uti, men vanskelige
å klatre opp fra. Skal du være gjetergutt må du
være både våken og modig.
Når jeg blir stor, sier Lungisa, skal jeg spille

fotball for Bafana-Bafana. Når jeg blir stor, sier
Malusi stille, skal jeg bli president …»
Gjetergutten er en fortelling om å lede seg selv
og andre, om selvtillit og om drømmer. Boken
er inspirert av eks-president Nelson Mandelas
liv.
Til norsk ved Laura Djupvik
Bokmål • 37 s. innbundet

Sommerpakken for medlemmer
medlemspakke

født 2001,født
2002
2003
for medlemmer
2008og
+ 2009

2-3
10-12
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Bibel hverdag tweens
Boken lar den unge leseren møte et mangfold av
fortellinger fra Det gamle testamentet. Med sin
fortellerstemme binder forfatteren fortellingene
sammen, og lar dramatikk, mystikk og spenning
stå side om side med kjærlighet, forsoning og
vennskap. Hennes egne ord utfyller Bibelens
ord, med ønske om å gjøre bibelfortellingene
enda mer tilgjengelige og hverdagsnære for
leseren. Gjennom boken vil hun vise at Gud
leder folket sitt, og står ved deres side selv om
folket stadig svikter og går sine egne veier. Hun

vil samtidig peke på at Gud vil det beste for alle
og at han gjennom fortellingene avdekker sin
kjærlighet og omsorg.
Ordet som skapte er den første boken i en serie
på fire bøker. To av bøkene har fortellinger fra
Det gamle testamentet og de to neste bøkene
tar for seg Det nye testamentet. Bøkene kan
leses hver for seg.
Forfatter: Prest Pia Søgaard
Bearbeidet for norske forhold ved Cecilie E. Holdø
133 s. heftet • Bokmål

• Bok: Bibel hverdag tweens
• Bok: Historien om John Wesley

Sommerpakken
for medlemmer
MEDLEMSPRIS
FOR PAKKEN
KR 267

10-12 år
PAKKEPRIS
KR 298,-

BJørn Olav Hammer stad
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Histori en om JoHn Wesley

studere teologi
jonær. men han
s indianerne. Da
pløs. men i 1738
s og John Wesley
ange steder til å
et og bredte seg

BJørn Olav Hammers tad

e

Historien om

John Wesley

SBN 978-82-8249-083-2

www.iko-forlaget.no

Historien om John Wesley
«Jeg hadde aldri vært så desperat etter å komme
ut fra mitt eget rom. Jeg forsøkte først å komme
meg ut døren, men det var umulig. Utenfor døren
sto flammene opp som brennende søyler. Svetten
silte fra pannen på grunn av den sterke varmen,
og røyken fylte lungene mine slik at jeg nesten ikke
klarte å puste.»
Slik begynner fortellingen om lille John Wesley

som vokste opp i en by i England. Johns far var
prest og 17 år gammel begynte John å studere
teologi i Oxford. Et vendepunkt i 1738 ledet
ham i et nytt spor og gjorde ham til leder for
metodistbevegelsen. Det ble en bevegelse som
spredte seg til store deler av verden.
Forfatter : Bjørn Olav Hammerstad
124 s. innbundet • Bokmål

EKSTRATILBUD
Fra IKO-Forlaget

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

Propell
DVD med 10 musikkvideoer med tema fra Bibelen og om
hverdagslivet. En variert DVD for hele familien. Den er laget i
samarbeid med Søndagsskolen og Agder bispedømmekontor.
4–8 år • Klubbpris kr 133,-

Oppdag naturen
Boken vil inspirere barna – ja, hele familien til å utforske
mangfoldet og detaljene i skaperverket.
Her er informasjon, observasjoner, tegninger og poesi.
7–11 år • Bokmål • Klubbpris kr 169,-

Gud, hvem er det ?
En bok, som ved hjelp av spørsmål tar barna inn i troens
mysterium. Er Gud en person? Hvor er han? Hva kan vi
si om Gud?
8–13 år • Bokmål • Klubbpris kr 98,-

Disse produktene har vært med i tidligere medlemspakker.

Viktor i femte
Lydbok om Viktor som nettopp er flyttet til
Muffintoppen med mamma. Han er ni år og
vil bli fotballproff på FC Barcelona. En koselig
og fengende fortelling om Viktor og vennene
hans. Se pakke  7-9 år om lydbok 2 i serien.
6–10 år • Klubbpris kr 133,-

Glede og lys
Boken følger kirkeåret og gir familien ord til
ettertanke. Boken har henvisning til bibeltekst og
har en enkel bønn og et salmevers til hvert oppslag.
Vakre illustrasjoner i en enkel strek.
Fra 6 år • Bokmål • Klubbpris kr 78,-

Runes favoritter
En samle-CD med  kjente
gospelsanger sunget av Børudgjengen
4–9 år • Klubbpris kr 58,-

Sangboksen min
Sangkort med 30 ulike sanger. Hvert
kort har en strektegning på den ene
siden og en sang med noter på den
andre siden. Noen sanger er på både
bokmål og på nynorsk.
2–6 år • Klubbpris kr 235,-

Disse produktene har vært med i tidligere medlemspakker.

2-3

EKSTRATILBUD
medlemspakke

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

Når du sit ved barnet si seng,
lærer du barnet noko om det
gode i livet.

Ein kan undre seg over mykje
ein heilt vanleg dag – i lag
med eit barn.

Denne boka er ein vegvisar.
Boka held fram korleis det heilage plutseleg kan dukke opp,
mitt i det kvardagslege, her
og no, heime hos deg.

Til norsk ved Laura Djupvik
Illustrasjon: Mervi Lindman
110 s. innbundet • Bokmål
N og nynorsk

Monica Vikström-Jokela & Eero Jokela
Illustrasjonar Mervi Lindman

www.iko-forlaget.no
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ISBN 978-82-8249-118-1

ET

Dei livsnære fortelj
ingane i
denne boka gir
nokre dømer
på kva oppgåva
til ein fadder
vere. Her finn
du også fine
gåvetips til fadde
rbarnet ditt –
kva seier du å
gi av di tid, ei fin
forteljing eller
ei overrasking?

Til norsk ved Laura Djupvik
Illustrasjon: Mervi Lindman
45 s. innbundet • Bokmål og nynorsk
N
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Faddergaven

Gratulerer!
Å bli fadder er ei
ære og
ei stor glede.

öm-Jokela

De livsnære fortellingene i denne
boken gir eksempler på hva oppgaven
til en fadder kan være. Boken er fin
som gave til en fadder.

ILBUD

Monica Vikstr

Faddergaven

ISBN 978-82-82
49-116-7

Alt er nær meg

Alt er nær meg

Enkle betraktninger om dagligdagse
situasjoner, handlinger, ord og
gjøremål som er med på å utvikle
barnets tro og evne til å undre seg.
En fin bok for mennesker som har
med små barn å gjøre: dåpsforeldre,
småbarnsforeldre og besteforeldre.

Monica Vikström-Jokela & Eero Jokela

Alt er nær meg

Faddergåva
Monica Vikstr
öm-Jokela
Illustrasjonar Mervi
Lindman

