NR. 03
2014

T TSI
NYE NE
p t ra
w w w.trip

Pakken
sendes ut i
uke 45 og 46

DER:

pp -klub

ben.no

g inn og
Lo g g d e
trer ditt
adminis skap
medlem

Medlemspakken

Ekstraprodukter kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte
serviceskjema eller bruk nett. Eventuell avbestilling eller ekstrabestilling
må skje innen tirsdag 21. oktober. Neste pakke kommer i mars 2015.

www.tripptrapp-klubben.no

Kjære giver!
I disse dager åpner vi nye nettsider. Det er
en stor omlegging som omfatter klubben
og hele forlaget. For deg som er giver
av et medlemskap i Dåpsklubben TRIPP
TRAPP innebærer omleggingen at du kan
handle på nettet med 10 % rabatt og at du
kan administrere pakkene og «barna dine»
selv. For å få tilgang på disse mulighetene
må du logge deg inn. Her vil du finne
forklaringer på hvordan du betjener ditt
medlemskap videre. Alle givere vil få
e-post eller brev om endringene.
Sammen med vår nye formgiver Helene
Moe Slinning presenterer vi høstens
medlemspakke for deg. Vi har mange
nyheter og framhever med glede CD-en
Ved sengekanten, boken om pioneren
Cathinka Guldberg og Barnebibel fra nord.
Den lille boken om Tilgivelse minner oss
om et av Bibelens kjernebudskap og
skulle være lesbar for alle. CD-en Livsglede
fra Oslo Soul Children er det flere som vil
ha glede av å lytte til.
Det er høst og høstpakke i klubben. Det
betyr at vi legger ved noen tips til årets
julegaver. Et medlemskap i klubben
kan også være en julegave. Se vedlagte
tilbudsark. Kanskje når vi 9000
medlemmer før vi skriver 2015?
God lesning!

Bo går til
barnehagen
En ny bok i serien om Bo. Det er en travel
morgen hjemme hos Bo. Det er ikke tid til å
leke og kose seg. Det er heller ikke tid for tull
og tøys. Bo skal i barnehagen som vanlig. Han
må skynde seg. Det gjør han på sin måte. Men
mor virker litt sint. Er hun det? Se flere
Bo-bøker på www.iko-forlaget.no

OBS!

Bokmål
2–6 år
Klubbpris kr 89,-

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

Boka er også
i
medlemspak
ke
2–3 år

•
•

•

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.

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

Kirkerottene.
Firkort

Mange barn kjenner igjen
Kirkerottene fra DVD-er og
teaterforestillinger. Nå
inviterer kirkerottene
til kortspill med
sin egen kortstokk.
Bildene er hentet fra
kirken og kirkeåret. Fire
bibelfortellinger utgjør hver
sin lille serie. Det samme gjør
inventaret i kirken, prestens
klær og kirkerottene selv. Kortene
har et format som passer fint til en
barnehånd. Se www.kirkerottene.no
og finn aktiviteter og filmsnutter.

OBS!

Firkortene
er
også i med
lems
pakke 4–6 år

Et jule
aktivitetshefte
Et hefte med bibelfortellinger,
oppgaver og aktiviteter. Her
finner vi 22 ulike bibelfortellinger
med fargeillustrasjoner. Til hver
fortelling er det oppgaver. En svært
innholdsrik og variert feriebok.

Bokmål • 4–8 år
Klubbpris kr 89,-

Livsglede 4

OBS!

også i
Heftet er
pakke
s
medlem
7–9 år

– sanger til
oppmuntring,
trøst & håp
Oslo Soul Children er
ute med sitt fjerde album. Her
presenteres 10 nye låter for barn og
tweens, som omhandler ulike sider
ved troen og livet. Flere av sangene
er preget av at en av korjentene brått
ble revet bort i en ulykke. På bakgrunn
av hendelsen inneholder Livsglede
4 sanger til trøst og håp, for liten og
stor, midt i livet! Det er korets dirigent
og Soul Children-leder Ragnhild Hiis
Ånestad som er produsent sammen
med Knut Bjørnar Asphol.
Acta forlag • Mudi
Klubbpris kr 150,-

OBS!

CD-en er og
så i
medlemspak
ke
10–12 år

Bokmål • 7–12 år
Klubbpris kr 134,-

Høstpakken for medlemmer

født 2013 og 2014

Kjære Gud
Unnskyld
Bøkene tilhører en serie på tre, men hver bok
kan stå alene. Solide ark i kartong gjør at de
små kan bla selv. Bildene fyller boken. Ordene
er enkle og de utgjør små bønner som angår
hverdagslivet og barnets nære relasjoner. De
største barna kan inkluderes i en enkel bønn hvis
lesestunden åpner for det. Kjære Gud og takk blir
etter hvert kjente ord. Unnskyld viser bilder fra
hverdager med litt dårlig stemning. Her er små
konflikter og frustrasjoner. Bildene og ansiktene
er annerledes – spennende.
Mye å snakke om. Temaet vil
barnet etter hvert vokse inn
i. Grunntonen er tilgivelse.
Barn skal fornemme at «Gud
og alle jeg kjenner er glad i
meg, uansett.»
10 s. kartong
Bokmål

0–1

•
•
•

Bok: Unnskyld
Bok: Kjære Gud
CD: Sanger ved sengekanten

Høstpakken for
medlemmer

0–1 år

PAKKEPRIS

KR 321,–

Sanger ved sengekanten
CD-en inneholder 14 sanger med orkester og solister.
Alle sangene er hentet fra boken Ved sengekanten.
Sangutvalget og arrangementene gjør CD-en hørbar for
hele familien.

Boken Ved sengekanten er en av forlagets klassikere. I år er
den 25 år og forlaget har laget en revidert utgave. Boken
har tekster og noter med besifring. Ved sengekanten
kommer i vinterpakken for den yngste gruppen i 2015.
Produsent: Geir Hegerstrøm
Lydteknikker og co-produsent: Morgan Evja

DISSE SANGENE ER
MED:

• Jeg folder mine he
nder små
• Alle dei fuglar
• Alle har hast
• Måne og sol
• Alt står i Guds fad
erhånd
• Den fyrste song
• Det var en deilig, de
ilig dag
• Det skjer et under
i verden
• Spænd over os dit
himmelsejl
• Fager kveldsol sm
iler
• Når jeg legger me
g til hvile
• For alle barn som
ikke har en seng å sov
ei
• Kjære Gud, jeg har
det godt
• Kvelden lister seg
på tå

Høstpakken for medlemmer

født 2011 og 2012

2–3

Tilgivelse
Når man har en bestevenn, gleder man seg til
hver dag. Da har man noen å leke med og fortelle noe hemmelig til.
Men hvis det skjer noe leit, slik at man blir uvenner, da er ikke livet
godt. Plutselig føler man seg helt alene. Alt blir tomt og rart og
man vil bare at det triste skal ta slutt. Men hvordan? Heldigvis
ordner det seg ofte igjen, men ikke uten at man bygger en bro
og møtes på den. Jesus sa at hvis en gjør noe ondt, og angrer på
det, så skal han tilgis. Boken peker på mulighetene som ligger i å
innrømme at man har gjort noe galt og samtidig verdien av å tilgi.
Bokens tema skulle passe for alle aldre. Her introduseres temaet
for de minste som etter hvert vil få mer erfaring og forståelse av
hvordan livet kan være.
Forfatter: Marie-Agnès Gaudrat
Illustratør: Charlotte Roederer
16 s. innbundet • Bokmål

•
•
•

CD: Sanger ved sengekanten
Bok: Tilgivelse
Bok: Bo går til barnehagen

Høstpakken for
medlemmer

2–3 år

PAKKEPRIS

KR 329,–

Sanger ved
sengekanten
CD-en inneholder 14 sanger
med orkester og solister. Alle
sangene er hentet fra boken
Ved sengekanten. Sangutvalget
og arrangementene gjør CD-en
hørbar for hele familien.

Bo går til barnehagen
Alle vet noe om å ha det travelt. Alle vet også noe
om hvordan morgenstunden kan være i en familie
der alle skal på jobb, skole eller i barnehage. Da
er det i alle fall ikke mye tid til å leke og kose seg.
Denne dagen er det travelt for mor. Bo må skynde
seg. Det gjør han på sin måte og de rekker bussen
akkurat. Men mor virker litt sint. Er hun det? Kanskje
hun ikke vil hente ham i barnehagen etterpå? Men
det vil selvsagt mor, for hennes lille Bo er mer verdt
enn all iskrem i hele verden!
Forlaget har gitt ut flere bøker om Bo.
Se vår hjemmeside www.iko-forlaget.no
Forfatter og illustratør: Morten N.Pedersen
28 s. innbundet • Bokmål

Boken Ved sengekanten er en
av forlagets klassikere. I år er
den 25 år og forlaget har laget
en revidert utgave. Boken har
tekster og noter med besifring.
Ved sengekanten kommer i
vinterpakken for den yngste
gruppen i 2015.
Produsent: Geir Hegerstrøm
Lydtekniker og co-produsent:
Morgan Evja

Høstpakken for medlemmer

født 2008, 2009 og 2010

Barnebibel
fra nord
Barnebibel fra nord er et nordisk
samarbeidsprosjekt. Boken inneholder 68
fortellinger fra hele Bibelen og er skrevet av 15
forfattere og illustrert av 15 tegnere fra alle land
i Norden. Bidragsyterne har hatt ulikt ståsted
og boken er derfor variert og spennende. Den
har nordisk særpreg. Gro Dahle, Anne Kristin
Aasmundtveit, Paul Leer Salvesen og Laura
Djupvik er de norske forfatterne som har bidratt
med tekster til denne barnebibelen. To norske
illustratører, Trygve Skogrand og
Lene Bakke-Jacobsen, er blant
de som har laget illustrasjonene.
Bakke-Jacobsen sier i et intervju
at hun har villet framheve den
nordiske kulturen: «her er ikke
palmer, men låver, røde hus og
hytter», legger hun til.
Bokens innhold skal kunne fortolkes
av barn i dag, og tar utgangspunkt
i barnets verden og undring.
I tillegg er det ordforklaring
til de voksne. De mest kjente
fortellingene fra Bibelen er med,
og tekstene veksler mellom
bokmål og nynorsk. Boken er tenkt
for barn fra 4 til 10 år.
Samproduksjon: Skálholtsútgáfan på
Island, Lasten Keskus i Finland, Fontana
Media i Finland, Verbum Förlag i Sverige,
Forlaget Alfa i
Danmark og IKO-Forlaget
192 s. innbundet. Format 220x225

4–6

•
•
•

Bok: Barnebibel fra nord
Kirkerottene. Firkort
Hefte: Jesus blir født. Klistremerkebok

Høstpakken for
medlemmer

4–6 år

PAKKEPRIS

KR 333,–

Jesus
blir født
Klistremerkebok
Et aktivitetshefte til ventetiden.
12 s. heftet • Bokmål

Kirkerottene
Firkort
Mange barn kjenner igjen Kirkerottene
fra DVD-er og teaterforestillinger.
Nå inviterer kirkerottene til kortspill
med sin egen kortstokk. Bildene er
hentet fra kirken og kirkeåret.
Fire bibelfortellinger utgjør
hver sin lille serie. Det samme
gjør inventaret i kirken, prestens
klær og kirkerottene selv. Kortene
har et format som passer fint til en
barnehånd. Se www.kirkerottene.no
og finn aktiviteter og filmsnutter.
Illustratør: Paola Migliari
Bokmål

Høstpakken for medlemmer

født 2005, 2006 og 2007

Bibelen som
tegnefilm

Tegnefilmen inneholder 33 fortellinger fra Det
gamle testamentet. Hovedvekten er lagt på
fortellingene fra de to første mosebøkene om
skapelsen, Noah, Abraham, Josef og Moses.
Vi blir også kjent med en del av de andre
personene i Det gamle testamentet.
Teksten ligger tett opptil Bibel 2011 utgitt av
Bibelselskapet.
Tegneseriebibelen er gitt ut
i en rekke land som bok, film
og app.
Til norsk ved Kristian Sandmark
Illustratør: Picanyol
Spilletid: 90 minutter
Norske stemmer

7–9

•
•

DVD: TegneserieBibelen
Hefte: Jul Aktivitetsboka

Høstpakken for
medlemmer

7–9 år

PAKKEPRIS

KR 313,–

Et juleaktivitetshefte
Et hefte med bibelfortellinger, oppgaver og
aktiviteter. Her finner vi 22 ulike bibelfortellinger med
fargeillustrasjoner. Til hver fortelling er det oppgaver.
Det er spørsmål som skal besvares, ord som skal
knyttes til bilder, og puslebrikker som skal flyttes
på. Man inviteres til ordjakt, og ord til utfylling av
setninger. Den som vil, kan lage sine egne bønner,
eller lære seg Fadervår. Noen bilder er ulike, men
hva er forskjellen? Bokstaver skal stokkes, og veien
til mål skal finnes gjennom labyrinten.
En svært innholdsrik og variert feriebok.
Til norsk ved Anne Kari Sorknes
Illustratør: Heather Stuart
44 s. heftet • Bokmål

10–12

Høstpakken for medlemmer

født 2002, 2003 og 2004

ELD RID OF TES TAD

UNGDOM
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Historien om
Cathinka Guldberg
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og få barn. Cathinka måtte tidlig ta ansvar
hjemme, men på innsiden vokste et ønske
og en visshet om å gjøre noe helt annet enn
det som var forventet av henne. Hun ønsket å
gjøre noe hun syntes var meningsfullt.
8249-21 3-3

978-8249-213-3
ISBN
978-82-82
ISBN

Boken handler om den unge Cathinka
9 788282 492133
Guldberg (1840–1919).
Om fattigdom,
urettferdighet og om å kjempe for det en
tror på. Da hun ble voksen, ble hun Norges
første sykepleier, og hun grunnla det som i
dag heter Lovisenberg Diakonale Sykehus
ved St. Hanshaugen i Oslo.
www.ik o-forlag et.no

Boken om Cathinka er en ny bok i forlagets Sporserie
for tweens. Se flere titler på www.iko-forlaget.no
Forfatter: Eldrid Oftestad
140 s. innbundet • Bokmål

Historien om

Guldberg

•
•

Bok: Historien om
Cathinka Guldberg
CD: Livsglede 4

Høstpakken for
medlemmer

10–12 år
PAKKEPRIS

KR 329,–

Livsglede 4
– sanger til oppmuntring, trøst & håp
Oslo Soul Children er ute med sitt fjerde album. Her
presenteres 10 nye låter for barn og tweens, som
omhandler ulike sider ved troen og livet. Flere av
sangene er preget av at en av korjentene brått ble revet
bort i en ulykke. På bakgrunn av hendelsen inneholder
Livsglede 4 sanger til trøst og håp, for liten og stor, midt
i livet! Det er korets dirigent og Soul Children-leder
Ragnhild Hiis Ånestad som er produsent sammen
med Knut Bjørnar Asphol.
Oslo Soul Children
Acta forlag • Mudi

EKSTRATILBUD

fra IKO-forlaget

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

Den yngste
Fortellingen er en
legende om den fjerde
vismannen, han som
aldri rakk å nå helt
fram til stallen. Det var
så mange han måtte
hjelpe underveis. Boken
har gjenklang både fra
juleevangeliet og fra
bergprekenen.
Bokmål • 7–12 år
Klubbpris kr 159,–

Boka om jula

TegneserieBibelen.
Det nye
testamentet.
DVD
DVD-en har 33 fortellinger fra
Det nye testamentet. Teksten
ligger tett opptil Bibel 2011
utgitt av Bibelselskapet.
Spilletid 75 minutter
Norsk tale • Fra 7 år
Klubbpris kr 179,–

Denne juleboka har feira
50 år. Dick Bruna er ein
nederlandsk forfattar.
Han er kjend hos oss – og
over heile verda – for
bildebøkene om kaninen
Miffy. Boka om jula fortel
juleevangeliet på nytt i
tekst og bilete. Dette er
den første norske utgåva
av boka.
Nynorsk • 4–9 år
Klubbpris kr 127,–

Kongen
og frøet
En fortelling som
handler om ærlighet.
Kongen har ingen
arving og alle som vil
bli konge etter ham kan
delta i en konkurranse.
Ridderne fra fjern og
nær møter opp. Mange
kan tenke seg å arve
kongeriket. Men i
mengden er det også
en bondesønn …

Jesus
En bildebok med vakre og
detaljerte illustrasjoner.
Boken starter med
bebudelsen og Jesu fødsel.
Videre hører vi hva disiplene
og Jesus opplevde sammen.
Fortellinger fra påske,
himmelfart og pinse er med.
En gavepreget bok som
passer for både barn og
voksne.
Bokmål • Fra 5 år
Klubbpris kr 150,–

Bokmål • 6–10 år
Klubbpris kr 150,–

Julefortellinger
– med luker
til å åpne
Maria skulle gifte seg
med Josef, men så
skjedde det noe
overraskende.
Gjennom luker
til å åpne får de
minste barna del i
juleevangeliet.
Bokmål • 0–3 år
Klubbpris kr 88,–

EKSTRATILBUD

fra IKO-forlaget

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

MUSIKK FRA
ADVENT TIL JUL
Velg en CD eller fire

Kr 250,– for fire

Klubbpris per stk kr 100,–

Lucia
Barnekoret Levende Lys synger ti
adventssanger for hele familien. 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.
3–10 år

Gloria!
Barnekoret fra Hamar synger 21 sanger om
advent og jul. De fleste vil være godt kjent for
små og store. På CD-en kan man bl.a. finne
Tenn lys, Nå tenner vi vår adventskrans, En
krybbe var vuggen, Det lyser i stille grender og
Å, kom nå med lovsang.

Lopper i blodet
13 kule sanger om forventning, advent og
jul. 11 av sangene er nyskrevet og to er
kjent fra Barnas Superjul på NRK. Sangene
framføres med barnekor og solister.
Tekst og melodi: Synnøve Skree Skjeldal.
Komponist Magnus Beite bidrar også med
flere melodier.
4–9 år

Julefest
Samle-CD-en har 13 sanger med flere
populære grupper. Emiline og Sunniva fra
gruppen Seven deltar, Soul Children synger
julesanger, Superbarn synger både om
advent og jul og Kormiljø Rødtvet fra Oslo
bidrar.
8–12 år

