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HUSK!

å melde adresseendring for barn
og giver!

iko.no/tripp-trapp

4649 Jesus og barna font le monde.indd 14

MEDLEMSPAKKEN SOMMER 2022

25.03.2022 13:09:20

Frist for å bytte pakke, avbestille eller
gjøre ekstrabestillinger er 21. mai.

KONTAKT- OG
BESTILLINGSINFO
Endringer og ekstrabestillinger gjøres på
Min side på iko.no, på serviceskjemaet, eller
ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

VÅRE FAVORITTER

Se kontakt- og bestillingsinformasjon på s 2.
Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.

Utvalgte titler fra klubbpakkene til klubbpris

Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.
E-post: dapsklubben-tripptrapp@iko.no
Telefon: 22 59 53 00

Kjære giver!

Jesus og
barna

Vi hjelper deg gjerne!

Når jeg skriver dette, raser krigen i Ukraina.
Vi vet lite om hva fremtiden bringer – verken for
våre barn eller for alle de barna som er på flukt.
Men de trenger all vår omsorg og omtanke.
Jeg vil dele denne vakre teksten av Margareta
Melin. Hvil i den, eller bruk den som en bønn:
TACK F ÖR BARNE N
Du som er kärlekens källa
och livet i vårt eget liv
tack för barnen ibland oss.
Vara människa
och leva i denna värld är inte lätt.
Bevara dem för alt det svåra.

Tack för ditt ljus i deras hjärtan
din närvaro i livets alla skeden.
Må de få erfara kärlek
och ge kärlek vidare.
Må de glädjas över at finnas till
och steg för steg finna sin väg.
Din välsignelse över dem och över oss alla!
Margareta Melin
Vennlig hilsen

Helene Horsfjord
Leder, Dåpsklubben TRIPP TRAPP

Fakta om Dåpsklubben Tripp Trapp

Slik fungerer det

•
•

•

•
•
•
•
•

En bokklubb for barn fra 0 til 15 år.
Tilbud om 3 pakker i året. Pakkene kommer i forkant av
påske, sommer og jul.
Ingen krav om kjøp, 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. kr 360,– til 380,– + ekspedisjonsgebyr
og porto på totalt kr 59,–.
Det er 14 dagers angrefrist. Returporto dekkes av giveren.

•
•
•

•
•

Er også i
pakken for
0–1 år

Foto/grafisk design: Strøk design / strokdesign.no • Forsideillustrasjon: Borghild Fallberg • Trykk: Merkur Grafisk AS

32 sider • Innbundet •
Bokmål og nynorsk
Klubbpris kr 179,–

Er også i
pakken for
2–3 år

Spilledåseengel
Xander.
Aksjon
dyrevenn

En myk spilledåse i plysj, som spiller
sangen Må Gud velsigne deg av Bjørg
Marit Notland.

Klubbpris kr 269,–

En ellevill historie om
Xander, gammelpresten
Noa og en skummel
dyremishandler.

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 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 vi har e-postadressen til.

Mer informasjon: iko.no/tripp-trapp

Bibelforsker Ingunn
Aadland har skrevet
en helt ny bok om
Jesus og barna.

Er også i
pakken for
7–9 år

Hvem teller?
Tre lignelser om hvem som er
viktige. Hvem regnes med?
Er også i
pakken for
4–6 år

40 sider • Innbundet • Bokmål
Klubbpris kr 224,–

64 sider • Innbundet • Bokmål
Klubbpris kr 179,–

SOMMERPAKKEN

0–1
for medlemmer
født 2021 og 2022

Tips til bruk

SPILLEDÅSEENGEL:
MÅ GUD VELSIGNE DEG
En engel som kan henge over sengen og gi
barnet en velsignelse på vei inn i søvnen.

Nyhet!

Myk spilledåse i plysj, der man drar i snoren og
hører melodien. Engelen spiller sangen Må Gud
velsigne deg. Teksten står på kjortelen til engelen.
Tekst og melodi er skrevet av Bjørg Marit Notland.

PS: Ikke la spilledåsen erstatte
sangen. Den beste lyden små
barn vet om, er foreldrenes egen
stemme.

Engelen er myk og god, og
kan koses med eller være
med i lek og på reise. Lyden
er lav og tilpasset små barn.
Vaskes for hånd på 40 grader.

Plysj • 20 cm • Hempe

Nyhet!

ELSKEDE BABY
Barnet er skapt i Guds bilde, og
elsket av Gud og av menneskene
rundt seg.

• Spilledåseengel
• Bok: Elskede baby

Medlemspakke:

Kr 374,–

Fun fact:
Om lag 80% av alle
spilledåser spiller
Brahms Lullaby.
Vi er veldig stolte av å
ha laget en spilledåse
med ny, norsk musikk.
Må Gud velsigne deg
ble skrevet i 1998 og
står blant annet i Norsk
salmebok.

Både spilledåsen og boken
passer fint til kveldsstunden. Med
duse farger og et budskap om
trygghet, gir boken en god av
runding av dagen. Avslutt med en
kveldsbønn og til slutt velsignels
en. Syng den først en gang eller
to, og la så spilledåsen «nynne»
videre mens barnet sovner.

Boken er basert på 1. Mosebok 1 og
formidler enkle bibelske sannheter
om at barnet er unikt og elsket av
Gud. Illustrasjonene har fokus på
babyansiktene. Fordi babyer tidlig
har evne til å gjenkjenne ansikter,
hjelper det dem til å relatere til innholdet i denne lille boken.

Tekst av Bob Hartman
Illustrert av Ruth Hearson
10 sider • Kartong • Bokmål

SOMMERPAKKEN

2–3

Nyhet!

for medlemmer
født 2019 og 2020

Nyhet!

MINE BESTE
BORDBØNNER

• Bok: Mine beste
bordbønner
• Bok: Jesus og
barna

Medlemspakke:

Kr 358,–

Å be for maten er en tradisjon
og en del av dagens rytme for
mange mennesker: Vi kan be
Gud velsigne måltidet, takke
Gud for maten, eller be for
andre.
Boken inneholder syv kjente
bordbønner med tekst og
lyd. Trykk på knappen og hør
sangen!
Ane Gustavssons illustrasjoner utdyper og utvider
innholdet i både bønnen og
måltidet.

Illustrert av Ane Gustavsen
16 sider • Kartong

Tips til bruk
• Lær nye bordbønner og
la bilde og tekst utdype
bønnene. Kanskje opp
dager både barn og voksne
nye ting i bønnen, eller dere
får en ny favoritt?
• Velg en bordbønn dere
vil bruke fast. Kanskje
én til hverdags og én til
søndager?
• Gjør det til en del av
måltidet at barnet selv
velger bordbønn fra boken.
Boken blir nok klissete, men
en slitesterk bønn og en
slitesterk tradisjon passer
kanskje godt til en bok som
bærer preg av bruk?

JESUS OG BARNA
En ny bok med fortellingen om Jesus og
barna, fra Markusevangeliet, kapittel 10.
Boken er skrevet av bibelforsker Ingunn
Aadland, og illustrert av Borghild Fallberg.
Sammen har de laget en nyskapende bok
der barna har fått en mer sentral plass enn
vi har sett i tidligere bøker med Jesus og
barna som grunnfortelling

Tekst av Ingunn Aadland, IKO-Forlaget.
Illustrert av Borghild Fallberg
32 sider • Innbundet • Bokmål og nynorsk

Tips til bruk
Bibelteksten om Jesus og barna
er en del av dåpsliturgien i Den
norske kirke og flere andre kirke
samfunn. Hvis det passer i famili
en, kan boken brukes til å snakke
om barnets dåp. Fortell at denne
fortellingen ble lest da barnet ble
døpt og se på bilder fra dåpen.
Men: Fortellingen om Jesus og
barna har, i seg selv, ingen sam
menheng med dåp, og er like fin
og viktig for barn som ikke er døpt
eller som ikke er opptatt av dåp.

SOMMERPAKKEN

4–6

Nyhet!

for medlemmer
født 2016, 2017
og 2018

SVERRE I BEGRAVELSE
Vi følger Sverre i forberedelsene til
oldemors begravelse.

HVEM TELLER?
Tre av Jesu lignelser som handler om det samme temaet: Hvem er
viktige? Hvem betyr noe? - Hvem teller? Samtidig handler alle
lignelsene om noe som kan telles – 100 sauer, 10 mynter, 2 sønner.
Er alle myntene like viktige? Alle sauene? Begge sønnene?
Boken inviterer til refleksjon og undring: Har jeg mistet noe, eller
noen? Er det noen jeg tar for gitt? Hva eller hvem har jeg glemt å telle?

• Bok: Hvem teller?
• Bok: Sverre i
begravelse

Medlemspakke:

Kr 371,–

Boken er skrevet av professor
og forfatter Amy-Jill Levine,
som blant annet har skrevet
en fagbok for voksne om Jesu
lignelser, og Sandy Eisenberg Sasso som er en kjent
barnebokforfatter og rabbi.
Forfatterne har også skrevet
et etterord for de voksne.

Tekst av Amy-Jill Levine og
Sandy Eisenberg Sasso
Illustrert av Margaux Meganck
40 sider • Innbundet • Bokmål

Tips til bruk
Det er ikke nødvendig å lese
lignelsene i den rekkefølgen
de står. Samtidig: Slik boken
er skrevet, er det en utvikling
gjennom de tre lignelsene.
Det står mer om dette i etter
ordet til de voksne bakerst i
boka.

Når Sverres oldemor dør, blir han både sint og lei seg. Han skjønner ikke hvorfor hun skal gravlegges ned i jorda. Hva skjer med et
menneske når det dør? Er oldemor hos Gud nå? Sverre har mange
vanskelige spørsmål. Da er mammas armkrok og bestefars fang
gode å ha. I boken blir vi med Sverre i hans sorg og undring, og
vi blir kjent med alt som skjer i en begravelse i kirka – gjennom
forberedelser, seremonien i kirka, begravelse på kirkegården og
minnesamvær.

Tips til bruk
• Vi anbefaler at den voksne
leser gjennom boken selv, før
dere leser den for barnet.
• Gi barna rom for å komme
frem med sine egne spørsmål
og tanker.

Vår måte å snakke om døden er ofte abstrakt. Men
barns eksistensielle spørsmål er ofte knyttet til det
konkrete. Noe av det fine med denne boken, er at den
ikke bare handler om døden, men like mye om alt
det praktiske som skjer før, under og etter en gravferd. Slik knyttes det konkrete og det eksistensielle
sammen.

Tekst av Anne Grete Listrøm
Illustrert av Malgorzata Piotrowska
48 sider • Innbundet • Bokmål og nynorsk

SOMMERPAKKEN

7–9
for medlemmer
født 2013, 2014
og 2015

Nyhet!

Nyhet!

HVIS DU BLIR MED NÅ
TORE THOMASSEN

XANDER:
AKSJON DYREVENN

«Hvis du blir med nå» kom i 2021 og er Tore
Thomassens 11. plate for barn. I dåpsklubb-pakken
kommer plata som et lydkort med en QR-kode
for avspilling. Den kan også strømmes på ulike
strømmetjenester.

En ellevill historie om Xander og familien hans, gammelpresten Noa,
en skummel dyremishandler, om å høre Guds stemme og et båt
prosjekt som går utfor!

• Bok: Xander:
Aksjon dyrevenn
• Musikk: Hvis du
blir med nå

Medlemspakke:

Kr 333,–

Xander drar på påskeferie til besteforeldrene sine i Snøbredal. Der er
ting ganske annerledes enn i byen. Den pensjonerte presten Noa er
overbevist om at klimakrisen vil føre til storflom og har derfor bygget
seg en båt langt oppe på fjellet. Lenger nede i dalen finner Xander et
kull med kattunger som slett ikke har det bra. Xander må redde dem,
men hvordan?
Dette er en spennende og samtidig nær fortelling om å redde både
kattunger og seg selv når ting ikke går helt som planlagt. Boken er
skrevet av Runar Bang, kjent for Tre i et tre – bøkene, og er nydelig
illustrert av Magnus Værness.

Tekst av Runar Bang
Illustrert av Magnus Værness
64 sider • Innbundet • Bokmål

Tips til bruk
Spill plata i bilen på
sommerferie – dette er en
barneplate som voksne
orker å høre mange ganger!
Husk lydkortet, eller legg
albumet til i spillelistene på
de strømmetjenestene dere
bruker.

Dette er en kvalitetsplate med stor bredde i både
tematikk og musikk. Plata er full av glede og håp,
samtidig som den tar opp dypt alvorlige temaer
som går rett i barns hverdag. Tekstene er tro
verdige og uten lettvinte svar. Den handler om
miljø - i klassen og på kloden, om utenforskap,
tilhørighet og selvstendighet, ro og trygghet. Du
får også hele bibelen oppsummert på bare tre
minutter!
Leken kvalitetsmusikk, med gitarer og ukuleler,
kontrabass, trommer, klokkespill og saksofoner.
Kor og solister fra Kirkens Korskole Nøtterøy.

Lydkort med QR-kode for avspilling
Albumet kan også strømmes på ulike strømmetjenester.

SOMMERPAKKEN

10–12
for medlemmer
født 2010, 2011
og 2012

Nyhet!

GJENFERDET I COLOSSEUM

Blandula, en frigitt slave som var tjener hos den kristne
romerske borgeren Cornelius. Cornelius er tatt til fange og
dør i Colosseum.
Selv
om de setter
segåselv
i stor
forsøker
Sophie
de Mullenheim
begynte
lage sine
egnefare,
historier
allerede som
guttene å hjelpe
Blandula
og en
kristen fangeSom
som
de har hun
barn.både
Den gang
skrev hun
detektivfortellinger.
voksen
å skrive
bøker for barn
og unge:
romaner, som for eksempel
finner døendefortsatt
i en av
Colosseums
mange
irrganger.
Gjenferdet i Colosseum, men også faktabøker om mange ulike emner.
Lignelsen om den barmhjertige samaritan ligger under for
tellingen.

• Bok: Gjenferdet i
Colosseum

Medlemspakke:

Kr 314,–

Gjenferdet i Colosseum

De tre vennene Maximus, Titus og Aghiles er lommekjent
i Romas gater og ofte ute i byen. Midt i den travleste tiden på
En historisk
for ungdom,
kristen
markedetspenningsroman
blir lykkeamuletten
til Titusfra
stjålet.
De får et glimt
forfølgelsene
keiser Diokletian
på 300-tallet.
av tyven ogunder
bestemmer
seg for å finne
ham og kreve amuletten
tilbake. Letingen fører dem til Colosseum, ikke til arenaen
Det er farlig å være kristen i Roma, det er farlig å hjelpe de
der lekene pleier å foregå, men til de mørke gangene under
kristne og det er ikke lett å være slave heller. Tre tenåringsarenaen. Og i de gangene oppdager de noe som setter dem
gutter, Maximus, Titus og Aghiles, kommer i kontakt med
på prøve.

Sophie de Mullenheim

Roma år 303. Det er livsfarlig å være kristen. Keiser Diokletian
sender
soldater
ut på jakt. Mange kristne blir tatt til fange
Desine
kristne
i katakombene:
og dør martyrdøden under blodige leker i arenaen Colosseum.

DE KRISTNE I KATAKOMBENE

GJENFERDET
I COL SSEUM
Sophie de Mullenheim

OBS. For noen av de yngste barna kan denne boken være litt
krevende, særlig om de skal lese selv. Da kan du bytte til pakken for 7–9-åringer. Den pakken passer også fint for barn opp
til 12 år.

978-82-8249-473-1

Tekst av Sophie de Mullenheim
Oversatt av Amanda Aaserød
192 sider • Innbundet • Bokmål
9 788282 494731

Denne boken er også i pakken for
13-15 år. Du kan eventuelt bytte
til pakken
for 7-9
år for at søsken
4731 Gjenferdet i Colosseum
omslag.indd
1
ikke skal få samme bok.
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EKSTRATILBUD

PÅSKEPAKKEN

13–15
for medlemmer
født 2007 , 2008,
og 2009

fra IKO-Forlaget

Nyhet!

Se bestillingsinformasjon på s. 2.
Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.
Alle ekstraproduktene har vært i tidligere pakker i klubben.
Forbehold om utsolgte produkter.

Skapelsen
Trekkspillbok om
skapelsen.

0–4 år.
Klubbpris 39,–

På flukt.
Veien over sanddynene
De kristne i katakombene:

Talia på 7 år forteller om flukten fra
krigen i Afrika, til Frankrike.

GJENFERDET I COLOSSEUM

Fra 5 år. Klubbpris 199,–

En historisk spenningsroman for ungdom, fra kristenforfølgelsene under keiser Diokletian på 300-tallet.

• Bok: Gjenferdet i
Colosseum

Medlemspakke:

Kr 314,–

Det er farlig å være kristen i Roma, det er farlig å hjelpe de
kristne og det er ikke lett å være slave heller. Tre tenåringsgutter, Maximus, Titus og Aghiles, kommer i kontakt med
Blandula, en frigitt slave som var tjener hos den kristne romerske borgeren Cornelius. Cornelius er tatt til fange og dør
i Colosseum. Selv om de setter seg selv i stor fare, forsøker
guttene å hjelpe både Blandula og en kristen fange som de
finner døende i en av Colosseums mange irrganger.

Akim løper

Lignelsen om den barmhjertige samaritan ligger under
fortellingen.

Kjære Bestemor
Kanin

Tekst av Sophie de Mullenheim
Oversatt av Amanda Aaserød
192 sider • Innbundet • Bokmål

Bestemor kanin dør, og Miffy er med
på begravelsen. Hun savner bestemor og lager en hage ved graven.

Krigen kommer og Akim må flykte. Fortellingen likner historien til tusener av barn
og voksne som må flykte fra krig og vold.
Foreldreveiledning kan lastes ned fra våre
nettsider.

Fra 2 år. Klubbpris 135,–

Fra 7 år. Klubbpris: 99,–

Denne boken er også i
pakken for 10–12 år.

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Se bestillingsinformasjon på s. 2.
Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.
Alle ekstraproduktene har vært i tidligere pakker i klubben.
Forbehold om utsolgte produkter.

Prikk til prikk 2
Farge- og klistremerkebok
med bibelfortellinger.

Fra 5 år. Klubbpris: 75,–

Jesu liv.
Kikk inn i Bibelen
Ved å brette ut sidene i boken, ser
vi hva Jesus gjorde og opplevde på
de ulike stedene – Nasaret, Betlehem, Kapernaum og Jerusalem.

Fra 7 år.
Klubbpris: 119,–

101 bibelaktiviteter
Bibelfortellinger med klistremerker
og aktiviteter som fargelegge, telle og
sammenlikne.

Fra 7 år. Klubbpris: 115,–

Jesu undere.
Vannmalebok
Bruk penselen til å male
med vann – og se hva
som skjer!

Fra 4 år. Klubbpris: 179,–

NESTE PAKKE
Julepakken kommer
i uke 45/46 2022.

