NR.

2

2015

Pakken
sendes ut i
uke 22 og 23

B E TJ E N D I
T
MEDLEMS T
K A P:

www.tripptrapp-klubben.no

Medlemspakken

• G å inn p
å
w w w.tripp
• Logg inn trapp -k lubben.no
med bruke
rnavn og
passord
• G å til m
in side (øv
erst til høy
• Velg k na
re)
ppen
TRIPP TR A med Dåpsk lubben
PP (blå)
Kundeserv
ice tl
epost: ord f.: 22 59 53 00
re@iko.no

Ekstraprodukter kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte serviceskjema eller bruk nett. Eventuell
avbestilling eller ekstrabestilling må skje innen onsdag 20. mai. Neste pakke kommer i november 2015.

OBS!

Kjære giver!
I år er det 70 år siden fredsåret 1945. Tiden
som fulgte etter krigen var preget av håp
og optimisme, kreativitet og nyskaping.
Flere kristne institusjoner ble grunnlagt, der
i blant IKO – Kirkelig pedagogisk senter. På
40-tallet ble norske barn døpt i kirken. Ved å
styrke kristendomsfaget i skolen ønsket en å
gi alle døpte lik mulighet til opplæring i den
kristne tro.
Selv om mye har endret seg i samfunnet
siden den gang, lever fortsatt IKOs visjon
om å gi alle døpte opplæring i den kristne
tro. Visjonen blir virkeliggjort gjennom kurs,
bøker, CD-er og DVD-er.
Dåpsklubben TRIPP TRAPP er en viktig del
av IKO-Forlaget. Den ble etablert i 1999
og har funnet sin form. Dåpsklubben er et
tilbud til foreldre og faddere som ønsker å gi
barna del i kristen tro, håp og undring.
Nå ligger sommerpakken klar med
bibelfortellinger og skjønnlitterære
fortellinger. Ut i naturen er et av flere
tema i pakkene. I samarbeid med KFUKKFUM-speiderne har IKO-Forlaget laget
boken Familieturen. Den har både turtips,
matoppskrifter og bibelfortellinger.
Vi håper sommerpakken vil
være til glede. God lesning!

Boka er også
i
medlemspak
ke
2–3 år

Gudmund
leter etter en venn
Gudmund Gås er på leting etter en venn. Han
møter Hermann Hare som hjelper ham å lete.
Men hvor skal man finne en venn? Må man
fange en? Eller kanskje kjøpe en? Gudmund og
Herman opplever mange eventyr underveis,
men plutselig opplever de noe overraskende …
En koselig fortelling om den store gleden det
er å finne en venn.
Bokmål • 3–7 år
Klubbpris kr 143,–

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
Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

www.tripptrapp-klubben.no

•
•
•
•

Foto og grafisk design: Helene Moe Slinning,
Smileull grafisk design / www.smileull.no
Trykk: Nr1 Trykk Grefslie AS
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•
•

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.
Faktura kommer som e-post til de adressene vi har.

Ekstraprodukter bestilles på
www.tripptrapp-klubben.no
eller på vedlagte serviceark

Familieturen
Dette er en bok med 26 spennende
tematurer for hele familien. Temaene
er knyttet opp til årstidene og
kirkens høytider. Til hver tur er det
en aktivitet, en bibelfortelling og en
oppskrift på en matrett.
120 s. innbundet • Bokmål
KFUK-KFUM speiderne
og IKO-Forlaget AS
Klubbpris kr 224,-

OBS!

gså i
Boka er o
akke
p
s
m
le
med
4–6 år

OBS!

Boka er også
i
medlemspak
ke
7–9 år

Bli med ut!
Bli med ut er en morsom bok om hva vi kan
gjøre ute i naturen. Boken er full av idéer og
tips som gjør det spennende å spise, sove og
leke ute, enten det er i skogen, på stranda
eller rett og slett i hagen! Boken gir god hjelp
til å bli kjent med naturen, som å gjenkjenne
dyrespor, plukke bær og lage spennende ting
av det vi finner.
Boken er en oppfølger til Oppdag naturen!
se www.iko-forlaget.no
Bokmål • 7–10 år
Klubbpris kr 206,–
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Sommerpakken for medlemmer

født 2014 og 2015

0–1

Bomchickabom
Frelsesarmeen har laget en dobbel-CD for
småbarnsfamilier. De er pionerer innenfor babysang.
Bomchickabom er en dobbel-CD med over 40 sanger og
regler. Titlene er Høre og Gjøre. Høre-CD-en har låter om
det å være foreldre. Her er varierte melodier og rytmer for
liten og stor. Gjøre-CD-en inneholder sanger og rytmer
som stimulerer til aktivitet.
Et lite coverhefte gir tips til hva som kan gjøres til de ulike
melodiene. www.frelsesarmeen.no/fabu
Prosjektleder og solist Ruth Elisabeth Engøy Solberg
Teknikk, miksing og co-produksjon: Morgan Evja
Frelsesarmeens barn og unge
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•
•

Spisebrikke
Smekke
CD: Bomchickabom
Kjøleskapsmagnet

Sommerpakken
for medlemmer

0–1 år

PAKKEPRIS

KR 256,–

Smekke
En stor og god smekke med
bordvers. Smekken er fôret.

Spisebrikke
Kjøleskapsmagnet

En spisebrikke med bordverset Å, du
som metter liten fugl. På brikken ser vi
figurene Bo og Nora, som mange vil
kjenne igjen fra bøker, puslespill og
matboks. Se www.iko-forlaget.no
Illustrasjon: Morten N. Pedersen
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Sommerpakken for medlemmer

født 2012 og 2013

2–3

Blåse, trøste
– og plaster på!
Små barn elsker å klistre og lime. Små barn vet også
hva plaster er, og de vet at det kan gjøre godt å
få plaster når en har fått et skrubbsår. Dette er en
aktivitetsbok med 5 lekeplaster, som kan flyttes rundt
til den som trenger det mest. Her kan barnet selv få
trøste og hjelpe dyrene i boken. CE-merket.
Til norsk ved Astrid L. Paulsen
Illustrasjon: Bernd Penners
14 s. kartong • Bokmål
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•
•
•

Bok: De første menneskene
Bok: Blåse, trøste – og plaster på!
Bok: Gudmund leter etter en venn

Sommerpakken
for medlemmer

2–3 år

PAKKEPRIS

KR 334,–

De første menneskene
Skapelsesfortellingen i tekst og bilder. Teksten ligger
tett opp til bibelteksten, men har et språk som passer
førskolebarn. Boken har et hendig format 15,5 x 15,5cm.

Gudmund leter
etter en venn

Til norsk ved Bodil Engen
Illustrasjon: Marijke tet Care
24. innbundet • Bokmål
Bibelselskapet

Gudmund Gås er på leting etter en venn.
Han møter Hermann Hare som hjelper
ham å lete. Men hvor skal man finne en
venn? Må man fange en? Eller kanskje
kjøpe en? Gudmund og Herman opplever
mange eventyr underveis, men plutselig
opplever de noe overraskende …
En koselig fortelling om den store gleden
det er å finne en venn.
Til norsk ved Astrid L. Paulsen
Illustrasjon: Hans-Christian Schmidt
28 s. innbundet • Bokmål
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Sommerpakken for medlemmer

født 2009, 2010 og 2011

4–6
Familieturen
Dette er en bok med 26 spennende
tematurer for hele familien. Temaene
er knyttet opp til årstidene og kirkens
høytider. Til hver tur er det en aktivitet,
en bibelfortelling og en oppskrift på en
matrett.
Forfatter: Martin-Oskar Enstad
Illustrasjoner og design: Helene Moe Slinning
120 s. innbundet • Bokmål
KFUK-KFUM speiderne og IKO-Forlaget AS
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•

Bok: Familieturen
Bok: Tegn og tørk. Aktiviteter

Sommerpakken
for medlemmer

4–6 år

PAKKEPRIS

KR 334,–

Tegn og tørk
En ny og gøyal aktivitetsbok i klubben. Her
myldrer det av ulike oppgaver. Hver aktivitet
er knyttet til en bibelfortelling. En kan både
tegne og tørke bort igjen hvis en bruker
vannbasert tusj. Tusjen følger med, så det er
bare å gå i gang. En god bok for ferieturen!
Tekst: Juliet David
Illustrasjoner: Marie Allen
Til norsk ved Anne Kari Sorknes
72 s. spiral • Bokmål

9

Sommerpakken for medlemmer

født 2006, 2007 og 2008

Bli med ut!
Bli med ut! er en morsom bok om hva vi kan
gjøre ute i naturen. Boken er full av idéer og
tips som gjør det spennende å spise, sove og
leke ute, enten det er i skogen, på stranda
eller rett og slett i hagen! Boken gir god hjelp
til å bli kjent med naturen, som å gjenkjenne
dyrespor, plukke bær og lage spennende ting
av det vi finner.
Boken er en oppfølger til Oppdag naturen!
Se www.iko-forlaget.no
Tekst og illustrasjon: Mick Manning
og Brita Granström
Til norsk ved Anne-Brit Lillethun Johansen
48 s. innbundet • Bokmål
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7–9

•
•

Bok: Bli med ut!
Bok: Menneskesønnen

Sommerpakken
for medlemmer

7–9 år

PAKKEPRIS

KR 334,–

Menneskesønnen
En vakker bok om Jesus. Illustrasjonene
løfter fortellingen, og viser Jesu liv som
noe unikt og nærværende. Boken har
sentrale bibelfortellinger, og den slutter
med Jesu oppstandelse. Teksten er åpen
og gir rom for ettertanke og refleksjon.
Forfatter: Anselm Grün
Til norsk ved Astrid L. Paulsen
Illustrasjon: Giuliano Ferri
24 s. innbundet • Bokmål
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Sommerpakken for medlemmer

født 2003, 2004 og 2005

Bibel –
hverdag – tweens
Ordet som skaper liv
Dette er en bok med fortellinger fra Det
nye testamentet. Forfatteren og presten Pia
Søgaard har et ønske om å gjøre Bibelens
fortellinger tilgjengelig for unge lesere.
Hver side har en bibelfortelling fra tiden
etter Jesu oppstandelse og himmelfart.
Vi møter Paulus og Peter. Vi blir kjent med
Apostlenes gjerninger, en del av brevene og
Åpenbaringsboken.
Ordet som skaper liv tilhører en serie på
fire bøker med fortellinger fra Bibelen.
Alle bøkene kan leses hver for seg.
Se bladets bakside.
Forfatter: Pia Søgaard
Til norsk ved Cecilie Holdø
155 s. heftet • Bokmål
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10–12

•
•

Bok: Bibel – hverdag – tweens.
Ordet som skaper liv
Bok: Sammen for alltid

Sommerpakken
for medlemmer

10–12 år
PAKKEPRIS

KR 334,–

Sammen for alltid
Kan man tenke seg noe verre enn at læreren er
forelsket i mamma? Ikke når man heter Polleke,
er 11 år og selv sliter med kjærligheten. Faren
har for lengst flyttet og er ikke alltid på den
riktige siden av loven. Men Polleke er glad i
ham likevel. Livet er litt kronglete. Hjelper det
kanskje å be til Gud, slik besteforeldrene på
landet gjør?
Guus Kuijer er en nederlandsk forfatter. I 2012
vant han den høythengende Astrid Lindgren`s
Memorial Award (ALMA-prisen) for sitt
forfatterskap.
Forfatter: Guus Kuijer
Til norsk ved Bodil Engen
92 s. innbundet • Bokmål
CAPPELEN DAMM

«Sammen for alltid» er en bok det er lett å
anbefale. Ikke bare på grunn av Pollekes direkte og
sjarmerende fortellermåte, men også fordi Guus
Kuijer så tydelig tar alle personene sine på alvor,
både store og små. Kloke tanker tenkes uten at det
blir klamt eller kleint, latterlige situasjoner oppstår
uten at de blir flåsete eller forsert.
Anne Cathrine Straume, NRK
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EKSTRATILBUD

fra IKO-Forlaget

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

Guds barn

Sverres
lillesøster
skal døpes
Sverre er stolt! Han er
blitt storebror, og nå
skal Ragna døpes. Vi
følger Sverre og blir
kjent med hvordan han
opplever dåpen og
dåpsforberedelsene.
3–7 år • Bokmål
og nynorsk
Klubbpris kr 100,–

Bibelfortellinger

Stine Pernille
og bestefar
Det er karnevalsglede
og overnattingstur
med bursdagsfest og
overraskelse. Bestefar
forteller og tar gitaren
for å avrunde dagen
med sin aftenbønn. En
bok på rim. Glade og
fargerike illustrasjoner.
3– 6 år • Bokmål
Klubbpris kr 100,–
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Nobelprisvinneren og
erkebiskop Desmond Tutu
gjenforteller en rekke av
Bibelens historier. Kunstnere
fra hele verden har illustrert
de 56 utvalgte fortellingene.
Bokmål og nynorsk • 4–10 år
Klubbpris kr 250,–

Azads kamel

Å, så vakkert!
En faktabok om jorda
vår, og om hvordan vi
kan ta vare på alt som
lever og vokser, slik at
de som kommer etter
oss også kan si «Å, så
vakkert!» Boken har
tips til aktiviteter.
Utgitt i samarbeid
med Kirkens Nødhjelp.

En spennende fortelling fra
en annen kultur. Noen voksne
utnytter fattige barn. De blir
solgt til rike sjeiker for at de
skal være med som ryttere i
kamelkappløp. Det kan virke
spennende, men det er en
farlig sport, og barn mister
muligheten til å gå på skole.
Det går bra med lille Azad i
vår fortelling. Boken har flotte
tegninger som viser bilder fra
en kultur og et ørkenlandskap
lik det vi kjenner fra bibelske
fortellinger.
6–10 år • Bokmål
Klubbpris kr 100,–

Paulus' reiser
Vi følger Paulus på
hans spennende
reiser i Middelhavet. Vi
hører om dagliglivet
i romertiden. Her
er kart og detaljrike
illustrasjoner. I hvert
kapittel finner vi en
konvolutt med et brev.
8–12 år • Bokmål
Klubbpris kr 100,–

10–14 år • Bokmål
Klubbpris kr 100,–
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EKSTRATILBUD

fra IKO-Forlaget

For bestilling :
• Gå inn på www.tripptrapp-klubben.no
• Logg inn med brukernavn og passord
• Eller bruk servicearket
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Bibel – hverdag – tweens tilhører en
serie på fire bøker med fortellinger
fra Bibelen. 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 har en bibelfortelling.
155 s. heftet • Bokmål
fra 10 år

Bibel – hverdag – tweens

Ordet som utfordrer
Bibel – hverdag – tweens

Ordet som skapte

Fortellinger fra Det gamle
testamentet, som handler
om hvordan det hele
startet. Boken avslutter med
fortellinger om kong Salomo.

Fortellinger fra Det gamle
testamentet: Ester, Jesaja, Elia,
Daniel, Job og andre profeter,
Salmenes bok, Ordspråkene,
Forkynneren …

Bibel – hverdag – tweens

Ordet i verden

Fortellinger fra Det nye
testamentet. Vi møter Jesus
som barn og voksen. I
bokens siste kapitler finner vi
fortellingen om Jesu død og
oppstandelse.

