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Pakken 
sendes ut i 
uke 11 og 12

Medlemspakken
Ekstraprodukter kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte serviceskjema eller bruk nett. Eventuell 
avbestilling eller ekstrabestilling må skje innen fredag 27. februar. Neste pakke kommer i juni 2015.

BETJEN DITT 

MEDLEMSKAP:

• Gå inn på  

www.tripptrapp-klubben.no

• Logg inn med brukernavn og 

passord
• Gå til min side (øverst til høyre)

• Velg knappen med Dåpsklubben 

TRIPP TRAPP (blå)
 

Kundeservice tlf.: 22 59 53 00

epost: ordre@iko.no



Vinterens pakke kommer i forkant av 
påske. Det betyr at påskestoffet er hentet 
fram. Ikke alle pakker har påskebok. Noen 
fikk kanskje bok i fjor og andre får neste år. 
Vi lar barna få møte påskefortellingen når 
de kommer i gruppen 4–6 år. Hvis flere 
ønsker påskebok i år, finnes det blant våre 
ekstraprodukter. Det er spennende å følge 
Jesus gjennom påskeuken.

Et klubbmedlemskap vil gi bibelkunnskap, 
men gjennom klubbens produkter vil vi 
også gi barna del i kristen etikk og praksis. 
Gud har skapt oss i sitt bilde, til ansvar for 
vår neste og for jorda vår. Fortellingen om 
Frans av Assisi gir barna et møte med en 
som tok ansvar. Hans enkle livsstil og hans 
kjærlighet til det skapte vil bringe
barna i kontakt med gode verdier og 
holdninger. Temaet understrekes i CD-en 
Ingenting men alt.

Hva med påskesalmene? De kan synges i 
bilen og på hytta. Kjærlighetsbudskapet 
gitt til alle. Her også i ord og toner. Se 
bladets bakside.

Vinterpakken gir en ny anledning til mer 
trening med vår ferske hjemmeside. Ta 
kontakt hvis dere står fast.  
Vi vil gjerne hjelpe. 

Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben
www.tripptrapp-klubben.no

Kjære giver!

Klistremerkehefte
Et minihefte som tilhører en serie med ulike 
tema. I dette heftet blir barnet kjent med 
påskefortellingen. Ved hjelp 
av de rette klistremerkene 
blir bildet komplett.

Bokmål  •  4–9 år
Klubbpris kr 26,– 

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. 300,– + ekpedisjonsgebyr 

og porto på totalt 49,–.
• Det er 14 dagers angrefrist. Returporto må 

dekkes av giveren.

Slik fungerer det
• Giver 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.

OBS!  
Heftet er også i 
medlems pakke 

4–6 år



Ekstraprodukter bestilles på 
www.tripptrapp-klubben.no  

eller på vedlagte serviceark

Bildelotto
Gjennom lottospillets brikker 

blir barna kjent med kirken og 
kirkerommet, men barna vil 

også kjenne igjen de morsomme 
bildene fra bøkene om Bo og Nora.

2–6 år
Klubbpris kr 134,–

Ved sengekanten
Boken er en av IKO-Forlagets klassikere. 
Nå er den kommet i revidert utgave. 

Da Ved sengekanten først kom ut i 1989 
var målet å samle det aller beste fra vår 
tradisjon av sanger, dikt og bønner. Det 
målet har vi fortsatt – i tillegg har vi 
utvidet med en del nye sanger. 

Klubbpris kr 179,–

Det er også laget en helt ny CD med 
samme tittel. Den inneholder 14 av 
sangene i boken. Se vår nettbutikk  
www.iko-forlaget.no.

Et påske
aktivitets hefte
Et innholdsrikt og variert aktivitetshefte. 
Her er mange bibelfortellinger og mange 
ulike oppgaver. Et arbeidshefte man ikke 
blir så fort ferdig med.

Bokmål  •  7–11 år
Klubbpris kr 134,–

OBS!  
Heftet er også i 
medlems pakke 

7–9 år

OBS!  

Spillet er også i 

medlems pakke 

2–3 år

OBS!  

Boken er også i 

medlems pakke 

0–1 år



0–1Vinterpakken for medlemmer

født 2014 og 2015

Ved sengekanten
Ved sengekanten er en av IKO-Forlagets klassikere.  
Nå kommer boken i revidert utgave. 

Da boken først kom ut i 1989 var målet å samle 
det aller beste fra vår tradisjon av sanger, dikt og 
bønner. Det målet har vi fortsatt – i tillegg har vi 
utvidet med en del nye sanger. Sangene har noter 
og besifring. Boken er rikt illustrert med norsk  
kunst fra eldre og nyere tid.

Det er også laget en helt ny CD med samme  
tittel. Den inneholder 14 av sangene i boken.  
Se vår nettbutikk www.iko-forlaget.no.

96 s. innbundet
Illustrasjon: norske kunstnere
Design: Tove Balas, Donna Design
Notesats: Kjell Hansen og Göran Lillieström



• Bok: Ved sengekanten
• Bibelbadeboka Lammet
• Trekkspillbok: Skapelsen

Vinterpakken for  
medlemmer

0–1 år

PAKKEPRIS
KR 302,–

Bibelbadeboka Lammet
En bok i plast for badekaret, med bilder og en kort 
gjenfortelling av bibelhistorien om lammet som ble 
funnet. Et lite lam i plast følger med boken. CE-merket.  

6 s. myk plast  •  Bokmål

Skapelsen
En utbrettbok med mange 
detaljrike bilder og enkle 
setninger. Her myldrer det. 
Skaperverket trer fram som 
noe stort og fargerikt. En 
fin introduksjon til Bibelens 
skapelsesfortelling.  

Til norsk ved Cecilie Holdø

Boken var i 
sommerpakken 
2010 for 0–1 år



2–3Vinterpakken for medlemmer

født 2012 og 2013

Bildelotto
Lottospill er en øvelse for liten og stor. 
Gjennom spillets brikker blir barna kjent 
med kirken og kirkerommet, men barna vil 
også kjenne igjen de morsomme bildene 
fra bøkene om Bo og Nora.
 
Illustrasjon: Morten N. Pedersen
Design: Anne-Brit Lillethun Johansen



• Bok: Bo går i butikken
• Bok: Mi spretne bibelbok 
• Bildelotto med Bo og Nora

Vinterpakken for  
medlemmer

2–3 år

Mi spretne 
bibelbok
Små barn vil elske å bla i boka 
med bilete som sprett opp. Boka 
har fem populære bibelforteljingar. 
Gjennom forteljingane får barna 
eit gløtt inn i historiene om Moses, 
Daniel og Jesus.

12 s. innbunden  •  Nynorsk 
Omsett av Laura Djupvik  

Bo går i butikken
Bo hjelper mamma med å finne varer i 
butikken. Men hvor ble det av mamma …

En koselig hverdagshistorie som mange barn 
vil kjenne seg igjen i. Litt skummelt å miste 
mor, men veldig godt å bli funnet igjen.

Forfatter: Morten N. Pedersen
Illustrasjon: Morten N. Pedersen
28 s. innbundet  •  Bokmål

PAKKEPRIS
KR 332,–



4–6Vinterpakken for medlemmer

født 2009, 2010 og 2011

HelligFrans
Hva betyr det å leve for Gud? Hva er 
egentlig rikdom?

Hellig-Frans handler om 
rikmannssønnen Frans fra Italia, som 
valgte å leve blant de fattige. Hans 
liv har inspirert mennesker over hele 
verden. 

Til norsk ved Kristin Gunleiksrud
Illustrasjon: Brian Wildsmith
28 s. innbundet  •  Bokmål



• Bok: Hellig-Frans
• Lydbok CD: Kirkerottene. Viggo i tårnet 
• Hefte: Mini Bibel Klistremerker Påske

Vinterpakken for  
medlemmer

4–6 år

PAKKEPRIS
KR 333,–

Kirkerottene og 
Viggo i tårnet
Lydbok
En dag hører Kirkerottene Vesle og Fredo 
noen rare lyder oppe i kirketårnet. Det er 
Viggo svale som ikke klarer å se hvor han flyr. 
Kan rottene hjelpe ham, og er Viggo egentlig 
en svale? Kari prest er også på vei til kirken 
denne dagen. Hun sykler og har med seg noe 
som blir farlig for kirkerottene. 

Forfatter: Kristian Sandmark
Produsent og arrangør: Trond Nagell Dahl

Klistremerkebok 
Et minihefte som tilhører en serie med 
ulike tema. I dette heftet blir barnet 
kjent med påskefortellingen. Ved hjelp 
av de rette klistremerkene blir bildet 
komplett.

Til norsk ved Ingrid Fjeld
18 s. heftet  •  Bokmål



7–9Vinterpakken for medlemmer

født 2006, 2007 og 2008

Et aktivitetshefte 
til påskeferien 
Et innholdsrikt og variert aktivitetshefte. 
Her er mange bibelfortellinger og mange 
ulike oppgaver; spørsmål skal besvares, 
ord skal knyttes til bilder, bokstaver skal 
stokkes m.m. Et arbeidshefte man ikke blir 
så fort ferdig med.

Til norsk ved Anne Kari Sorknes
Illustrasjon: Heather Stuart
44 s. heftet  •  Bokmål 



• Bok: Påske Aktivitetsboka
• Bok: Frans av Assisi og dyrenes 

tale 

Vinterpakken for  
medlemmer

7–9 år

Frans av Assisi og 
dyrenes tale  
Hvem er denne merkelige mannen som forstår 
hva dyrene sier? I femten fortellinger møter 
Frans av Assisi ulike dyr og blir venner med 
dem, både Topplerka og den fryktelige ulven 
i Gubbio. Boken avslutter med salmen Takk, 
gode Gud for alle ting, der Frans priser både 
Gud og skaperverket.

Til norsk ved Astrid L. Paulsen
Illustrasjon: Renate Seelig
106 s. innbundet
 

PAKKEPRIS
KR 333,–



10–12Vinterpakken for medlemmer

født 2003, 2004 og 2005

Bibel – hverdag – 
tweens
Ordet som utfordrer 
Boken tilhører en serie på fire bøker med 
fortellinger fra Bibelen. To av bøkene har 
fortellinger fra Det gamle testamentet og 
to bøker tar for seg Det nye testamentet. 
Alle bøkene kan leses hver for seg.

Forfatteren og presten Pia Søgaard har 
et ønske om å gjøre Bibelens fortellinger 
tilgjengelig for unge lesere. Hver side 
knyttes til én bibeltekst. Denne boken tar 
for seg tekster fra Det gamle testamentet: 
Ester, Salmenes bok, Ordspråkene, 
Forkynneren  og profetene m.fl.

Bøkene kan passe for alle fra 10 år
Forfatter: Pia Søgaard
Til norsk ved Cecilie Holdø
155 s. heftet  •  Bokmål



• Bok: Bibel Hverdag Tweens.  
Ordet som utfordrer

• CD: Ingenting men alt 

Vinterpakken for  
medlemmer

10–12 år

PAKKEPRIS
KR 332,–

Ingenting men alt 
CD

Hvordan kan vi ta barns rettferdighetssans på 
alvor i en urettferdig verden? Hvordan kan deres 

tro, håp og kjærlighet bevares og styrkes?

En musikal med elleve låter for skolebarn. Her finner 
vi høyaktuelle tema som etisk handel, gjenbruk 
og gjenvinning. CD-en gir bibelkunnskap og 

kirkekunnskap. Tekstuttrykket har en spennende form 
som kler det moderne lydbildet. Tekstene inviterer til 
refleksjon og ettertanke. I sin omtale av CD-en skriver 
Vårt Land: «Musikken spilles på ordentlige instrumenter, 
og spenner fra vise og pop til folkemusikk og 
salmeliknende sanger.»

Tekst: Torbjørg Torp Nilssen
Musikk: Hans Olav Baden

Produsent : Peter Baden
I samarbeid med Korsvei  

og KFUK-KFUM Global
Norges KFUK-KFUM, 2014



EKSTRATILBUD

fra IKO-Forlaget

Min første 
bok om påsken

Et hefte med glade 
illustrasjoner gir barna 
et positivt første-møte 
med påskefortellingen.

3–6 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 38,– 

Utforsk  
Bibelen
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. 

Bokmål  •  10–12 år
Klubbpris kr 119,–

Barabbas 
Historien om Barabbas 
er en spennende 
fortelling for barn og 
ungdom, der bakteppet 
er  fortellinger om Jesu 
liv. Boken egner seg 
også til høytlesning.

Bokmål  •  Fra 10 år
Klubbpris kr 159,– 

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



Påskedramaet 
Påskefortellingen fra dag til 
dag med store og talende 
bilder. Boken har også en 
rammefortelling som 
sier oss noe om hvorfor vi  
feirer påske.

En all-alderbok  
fra 6 år  •  Bokmål  
Klubbpris kr 150,–

Utferden  
fra Egypt 
En bok om Moses som 
førte folket sitt ut fra 
slaveriet i Egypt, til et land 
som Gud hadde lovet. 
Detaljerte og fargerike 
illustrasjoner.

6–9 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 150,–



EKSTRATILBUD

fra IKO-Forlaget

Hosianna!
Barnekoret Levende Lys synger 
atten påskesanger. Noen sanger 
er gamle og kjære, og andre er 
av nyere dato. CD-en kan egne 
seg i mange sammenhenger, så 
vel i barnehagen og skolen, som i 
menigheten og hjemmet. 

3–12 år
Klubbpris kr 120,–

PÅSKE- 
SANGER
FOR FAMILIEN

Alle synger GLEDE
En glad CD med nitten varierte 
sanger om vår og påske. Kjente 
og kjære komponister og 
tekstforfattere er representert.  
Barn fra Kormiljø Rødtvet deltar.

5–8 år
Klubbpris kr 159,–

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


