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Frist for avbestilling og endringer er 3. mars

• PRESENTASJON AV •

MEDLEMS- 
PAKKEN 
PÅSKE 2023

Husk å melde 
adresse endring, 

både for barn og giver!

iko.no/tripp-trapp



Fra og med i 2023 vil 13-15-åringene våre få 
tre pakker i året, akkurat som de yngre barna. 
Hittil har den eldste aldersgruppen bare fått 
to pakker, og ingen til påske. Men nå sender 
vi altså ut historiens første påskepakker til 
tenåringer!

Det er ikke akkurat en stor ting i verdens-
historien, ja ikke en gang i Dåpsklubbens 
 historie. Men her på IKO vil vi feire litt like-
vel. Jeg tror vi må bli flinkere til å feire de små 
tingene. Noen ganger må vi kanskje lete etter 
noe å feire. I en tid hvor nyhetene flommer over 
av krig og nød, strømkrise og fattigdom, må vi 
også kunne glede oss over det som er godt.

Jesus møtte mange nødstilte mennesker og det 
var nok av utfordringer i verden på den tiden 
også. Likevel reddet han bryllupsfesten da de 
gikk tom for vin. Var det sløsing med under? 
Var det umoral fordi det var så mange større 
utfordringer å ta av? Nei, det var ikke det. For 
fest og glede er viktig i menneskelivet og viktig 
for Gud.

God feiring!

Vennlig hilsen 

Helene Horsfjord
Leder, Dåpsklubben TRIPP TRAPP

Fakta om Dåpsklubben Tripp Trapp
• En bokklubb for barn fra 0–15 år. 
• Alderstilpassede pakker. 
• 3 pakker i året – før påske, sommer og jul. 
• Alle pakker kan byttes eller avbestilles.  
• Det er ingen krav om kjøp, men barnet må være  

medlem i minst ett år. 
• Det er ikke nødvendig å være døpt for å være med i 

klubben.
• Givere er ofte foreldre, faddere eller besteforeldre.
• Det er 14 dagers angrefrist.  

Slik fungerer det
• Giver får tilsendt et informasjonsblad elektronisk eller i  

posten 3 ganger per år med presentasjon av neste 
pakke. Bladet ligger også på vår nettside.

• Medlemspakkene kan avbestilles innen en oppgitt frist.
• Giver mottar regning for hver pakke.
• I informasjonsbladet får du også flere klubbtilbud.  

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 e-post-
adressen til.

Foto/grafisk design: Strøk design / strokdesign.no  •  Forsideillustrasjon: Magnus Værness  •  Trykk: Merkur Grafisk AS

Mer informasjon: iko.no/tripp-trapp

KONTAKT- OG BESTILLINGSINFO
Endringer gjøres på iko.no/tripp-trapp,  

på det vedlagte bestillingsskjemaet, eller ta  
kontakt med oss på e-post eller telefon. 

Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.

E-post: dapsklubben-tripptrapp@iko.no
Telefon: 22 59 53 00

Vi hjelper deg gjerne!

Hurra – vi utvider!
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PÅSKEPAKKEN – EN OVERSIKT
0–1  ÅR 4–6  ÅR2–3  ÅR

7–9  ÅR 10–12  ÅR 13–15 ÅR

Les mer på side 4–5 

Les mer på side 10–11 

Les mer på side 6–7 

Les mer på side 12–13 

Les mer på side 8–9 

Les mer på side 14 
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0–1
for barn født i
2022 og 2023

Medlemspakke:  
Kr 360,–

• Barnekrus:  
For helse, glede, 
daglig brød

• Kartongbok:  
Guds utrolige dyr

PÅSKEPAKKEN

Robust, norskprodusert barnekrus 
i Vitroporselen fra Figgjo. 

Kruset har teksten For helse, glede, 
daglig brød vi takker deg, å Gud. 
Teksten er kanskje best kjent som 
«takkeverset» til Å du som metter 
liten fugl, men fungerer like godt 
som bordbønn før maten.

Leveres i eske.

BARNEKRUS

Det er fint å synge eller be 
bordbønn før maten. I noen 
familier blir det likevel umulig å 
få til i praksis. Da kan man senke 
ambisjonsnivået og gjøre en 
tradisjon av å be bordbønn f. eks. 
til middag eller på søndager. 

Tips til bruk

med bordvers
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En bok om dyr som Gud har skapt, og hva de sier eller gjør. 

De minste barna har ikke en fullt utviklet synssans og ser best ting i 
høykontrast. Denne boka er i kontrastfargene svart og hvit, og er derfor en 
god første bok for en baby. 

Boka er også fin for de litt større barna, og hver side har en liten detalj i 
glinsende farge som er morsom å finne, og glatt og fin å pirke på.

Det er lite tekst i boka, så illustra-
sjonene får stå så uforstyrret som 
mulig. Det er likevel fint å «lese»  
i den, med de ordene eller  
fortellingene du kommer på. 

Illustrert av Erin Balzer
10 sider  •  Kartong

GUDS UTROLIGE DYR 
«Alt som lever skal lovprise Gud.»  
(etter Salme 150,6)
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• Bok:  
Er. Hva føler du?

• Matboks med 
bordvers

• Puslespill

2–3
for barn født i 
2020 og 2021

PÅSKEPAKKEN

ER
HVA FØLER DU?

Medlemspakke:  
Kr 394,–

Bildebok om å være til, om alle følelsene man kan ha, og om å være 
til stede – i seg selv, i øyeblikket og i verden. 

Vi kan være glade eller sinte, leie eller forventningsfulle. Men det 
aller viktigste er at vi er. Vår verdi er ikke avhengig av hvordan vi er, 
bare at vi er. 

Boka har uttrykksfulle bilder og korte tekster og passer for små 
barn. Den inviterer barn og voksne til å snakke sammen om følelser 
og reaksjoner som vi kan ha selv eller møter hos andre. Den sier ikke 
noe om følelsene er bra eller ikke, eller hvordan vi bør møte dem. 
Følelser finns. De er en del av livet. Følelsene er, og vi er.

Illustrasjoner og tekst av Katrin Schärer 
64 sider  •  Innbundet  •  Bokmål
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Illustrert av Trygve Skogrand  •  28,5 x 18,3 cm

Illustrert av Morten Pedersen

Puslespill med 8 biter: 

HVEM HAR SKAPT 
ALLE BLOMSTENE?

MATBOKS

Et koselig sangpuslespill til sangen Hvem 
har skapt alle blomstene.  Her kan barna 
pusle eller synge, eller begge deler, etter-
som hva de helst vil. Det siste verset av 
sangen står rundt kanten på puslespillet.

Mange barn er blitt veldig glade i denne matboksen, 
med illustrasjon av Bo og Nora som deler mat pakken 
sin. Bordverset Å du som metter liten fugl står rundt kan-
ten på matboksen.med bordvers

Sangen finnes blant annet i sang boken Gynge og synge, og på albumet Gynge lite grann (ligger på Spotify og flere 
andre strømmetjenester).

Hvem har skapt alle blomstene,
blomstene, blomstene?
Hvem har skapt alle blomstene?
Jo, Gud i himmelen!

Hvem har skapt alle fuglene...

Hvem har skapt alle stjernene...

Hvem har skapt både deg og meg...

Finn på flere vers selv, om det dere ser 
rundt dere! Hvem har skapt alle hundene, 
vepsene eller brokkoliene...? Hvis barnet 
vil synge Hvem har skapt alle bilene, kan 
man få en fin samtale om at Gud har 
skapt menneskene så fine at de til og med 
kan finne opp biler. 

Tips til bruk
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for barn født i 
2017, 2018 og 2019

PÅSKEPAKKEN

• Påskekalender
• Bok: Slemt
• Miniaktivitets

hefte: Påske

4–6

Medlemspakke:  
Kr 358,–

Årets påskekalender forteller om påsken med 
utgangspunkt i Johannesevangeliet. Kalenderen 
fungerer på samme måte som en advents kalender 
og har luker for hver dag fra Palme søndag til 2. 
påske dag. På baksiden av kalenderen står påske-
salmen «Påskemorgen slukker sorgen».

Illustrert av Magnus Værness
Bibeltekstene er gjenfortalt av Ingunn Aadland

PÅSKEKALENDER

Ny påskekalender!
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MINI KLISTREMERKEBOK.  
PÅSKE.

Denne boka er både morsom og alvorlig. Dyrene 
leker og snakker om hvem som tør å gjøre de 
beste spilloppene. De blir mer og mer vågale. 
Men plutselig skjer det noe….

Boka handler om forskjellen på det som er 
litt rampete og morsomt, og det som går over 
 grensen og blir slemt. Men også om hvordan noe 
som ser ut til å være skikkelig slemt, i virkelig-
heten kan være en god handling. I boka tråkker 
hesten på musa, og både leseren og de andre 
dyrene får en skikkelig støkk. Men det viser seg 
at hesten gjemte musa i hulrommet i hoven sin, 
og slik ble musa reddet fra å bli spist… 

SLEMT

Illustrert av Moira Maclean
Tekster av Sally Ann Wright
16 sider  •  Heftet  •  Bokmål

Skrevet av Lorenz Pauli
Illustrert av Kathrin Schärer
32 sider  •  Innbundet  •  Bokmål

Et lite hefte om påske, med 
klistremerker som kan gjøre 
bildene ferdige. Heftet er 
10x15 cm stort.
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7–9
for barn født i 

2014, 2015 og 2016

PÅSKEPAKKEN

• Påskekalender
• Bok: På eventyr 

med Lupio.  
Turneringen

• Hefte: Påske-
perleboka

Lupio er en foreldreløs gutt, han er gatemusiker og venn med både 
Frans av Assisi og en stor ulv. I denne boka er det ridderturnering for 
ungdommer. Lupios lag ser svakt ut, men gjør det bedre enn forven-
tet. Da blir Lupio kidnappet av et av de andre lagene... 

De dypere temaene som boka berører er blant annet vennskap, tillit 
til Gud og mennesker, tilgivelse og omsorg for de svake. 

Fortalt i tegneserieform. Dette er det fjerde boka i serien om Lupio. 
Bøkene kan leses uavhengig av hverandre.

Skrevet og illustrert av Jean-François Kieffer
Oversatt av Marit Kleveland Ardila
48  sider  •  Innbundet  •  Bokmål 

Medlemspakke:  
Kr 397,–

PÅ EVENTYR MED LUPIO
TURNERINGEN
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I dette heftet får barna inspirasjon og oppskrifter på 
å «perle» påskefortellingen og påskens symboler.

Figurene er utformet slik at de kan stå på bordet, 
og er fine som pynt i påsken. De kan også brukes 
til å gjenfortelle eller leke seg inn i fortellingene fra 
palme søndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag.

Vi har ikke inkludert perler og perlebrett i pakken 
fordi svært mange familier allerede har dette. Perler 
og perlebrett kan kjøpes rimelig i hobbybutikker, 
bokhandlere og lekebutikker. 

Perlemønstre og foto:  
Silje Ljosland Vaksvik, IKO-Forlaget.
36 sider  •  Heftet  •  Bokmål 

Årets påskekalender forteller om 
påsken med utgangspunkt i Johannes-
evangeliet. Kalenderen fungerer på 
samme måte som en advents kalender 
og har luker for hver dag fra Palme-
søndag til 2. påske dag. På baksiden av 
kalenderen står påske salmen «Påske-
morgen slukker sorgen».

Illustrert av Magnus Værness
Bibeltekstene er gjenfortalt av Ingunn Aadland

PÅSKEKALENDER

PÅSKEPERLEBOKA
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10–12
for barn født i 

2011, 2012 og 2013

• Påskekalender
• Bok: Xander.  

Aksjon Lys våken

PÅSKEPAKKEN

Medlemspakke:  
Kr 338,–

Årets påskekalender forteller om påsken med utgangs-
punkt i Johannes evangeliet. Kalenderen fungerer på samme 
måte som en advents kalender og har luker for hver dag fra 
Palme søndag til 2. påske dag. På baksiden av kalenderen 
står påske salmen «Påskemorgen slukker sorgen».

Illustrert av Magnus Værness
Bibeltekstene er gjenfortalt av Ingunn Aadland

PÅSKEKALENDER

Noen barn i denne alderen kan være interessert og 
modne nok til å snakke om at de ulike evangeliene for-
teller på litt forskjellige måter. Johannes evangeliet, som 
kalenderen er basert på, forteller f eks om fot vaskingen, 
men ikke om inn stiftelsen av nattverden.

Tips til bruk
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Xander har fått helt ny sykkel, men Mega-Magnus øde legger 
den. Heldigvis får Xander hjelp av Frans til å fikse både 
sykkelen og synet på Mega-Magnus. Aksjon Lys Våken er en 
morsom og leken bok om tilgivelse og hvordan vi kan se på 
hverandre med kjærlighet. 

Boka spiller på fortellingen om Den bortkomne sønnen 
(Lukas 15), og vi får høre fortellingen om Samuel som hørte 
Guds stemme (1. Sam. 3). 

Dette er den andre boka om Xander. Den første heter  Aksjon 
dyrevenn. Bøkene kan leses uavhengig av hverandre. 

Skrevet av Runar Bang
Illustrert av Magnus Værness
72 sider  •  Innbundet  •  Bokmål 

XANDER
AKSJON LYS VÅKEN
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13–15
for ungdommer født i 
2008 , 2009 og 2010

PÅSKEPAKKEN

157 BØNNER
Dette er en klok og variert bok både om 
bønn og med bønner – faktisk hele 157! 

Den sier noe om bønn og om det å be, 
på en måte som utvider forståelsen og 
åpner for de mulighetene som ligger i 
ulike kristne bønnepraksiser. 

• Bok: 157 bønner

Medlemspakke:  
Kr 224,–

Redaksjonen har bestått av Johne Stødle, 
Maria Bjørdal og Nils Terje Andersen 
Utgitt på Luther forlag
252 sider  •  Innbundet  •  Bokmål 

Boka inneholder både eldgamle og nyskrevne bønner. Blant annet av Den 
hellige Birgitta, Mor Teresa, Augustin, Leonard Cohen, Maria Solheim, 
Rudi Myntevik, Sunniva Gylver og Anne Kristin Aasmundtveit. 
Man kan bruke boka for å finne bønner man selv vil bruke, eller som en 
skattekiste av kloke ord for ulike erfaringer og livssituasjoner. En bok 
man kan ha glede av resten av livet.

Bakerst i boka er det blant annet emneregister, ordforklaringer og vei-
ledning til ulike måter å be på. 

Hvorfor akkurat 157? Fordi det passet slik. 
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KLUBBTILBUD Se bestillingsinformasjon på s. 2. 
Sendes i egen pakke. Forbehold om utsolgte produkter.

Les mer om  
bøkene i nett

butikken! 

Den første boka om den foreldre-
løse gutten Lupio som er venn med 
både Frans av Assisi og en stor ulv.  
6–12 år. Klubbpris 149,

Vi følger Sverre gjennom for-
beredelsene til dåpen, i kirken 
og i selskapet etterpå. 
3–7 år. Klubbpris 129,

Palmesøndag sett fra det lille ese-
lets perspektiv.
0–4 år. Klubbpris 89,

Les mer på side 9. 
Klubbpris 225,– Les mer på side 8.   

Klubbpris 105,–

Les mer på side 11.  
Klubbpris 115,– Les mer på side 13.   

Klubbpris 225,–

En fortelling som åpner for 
undring rundt pinsen. Fortalt 
som tegneserie.
Fra 12 år. Klubbpris 179,

Fra 4 år. Klubbpris 69,

Allerede da hun var liten  
bestemte Teresa seg for å vie 
livet sitt til å hjelpe andre.
4–9 år. Klubbpris 129,

Fra 4 år. Klubbpris 59,

Miffy lar seg friste av godteri i 
butikken, men angrer.
2–6 år. Klubbpris 129,

Sverres lillesøster skal døpes 
(bokmål og nynorsk)

Det lille eselet og den store 
oppgaven 

Lupio 1. Møtet

Slemt Påskekalender 
2023

Påskeperleboka Xander.  
Aksjon Lys våken

Mor Teresa

Min første påske.  
Fargeleggingsbok

Miffy gjør noe dumt

Vingeslag

Påsken med klistremerker

Er i pakken  
for 4–6 år

Er i pakkene for  
4–6, 7–9 og 10–12 år

Er i pakken  
for 7–9 år

Er i pakken  
for 10–12 år
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Sommerpakken kommer i uke 21/22/2023.
Da kommer blant annet disse produktene. 

GLED DEG TIL NESTE PAKKE!

Dåpsklubben Tripp Trapp er et godt  
alternativ til andre bokklubber for 

babyer og barn. Den gir lese-
glede, utvikler språk og  
ferdigheter, og i tillegg  

har den et godt og  
viktig budskap! 

Det er tre ting på en gang! 
Hva mer kan man  

ønske seg?

TIPS ANDRE OM OSS!
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Del lenken  med informasjon!
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