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IKO-Forlaget har fått sin egen fargeleggingsbok. 
Gjennom glassmalerier og annen kirkekunst inviterer 
boken til en stille aktivitet –  til ro og fordypning. 
Mange voksne søker stillhet og finner den på sin 
måte. Barn trenger hjelp til å finne den.  

Avisen Vårt Land hadde i høst fokus på at barne-
litteraturen generelt ikke lenger er så oppdragende 
og dogmatisk som den en gang var. Forfatter Oskar 
Stein Bjørlykke uttalte bl.a. at barnebøkene er blitt 
mer åpne for ulike tolkninger, og at pekefinger-
moralen er borte – også i de bøkene som faller inn 
under gruppen dåpsopplæring.

Nå har vel aldri pekefingermoralen fungert så 
godt verken i den daglige oppdragelse eller i for-
midlingen av evangeliet og de kristne verdiene, men 
formidlingsformen preget likevel både skole og kirke 
gjennom flere generasjoner.

Det viktigste for Dåpsklubben TRIPP TRAPP i 2015 
er å gi barna del i evangeliet. Vi tror vi best kan gjøre 
det ved å bruke ulike sjangere. Et klubbmedlemskap 
gir mange muligheter til variasjon i tekst og bilder. 
Gjenfortellingen er flittig brukt. Dens hovedintensjon 
er å gi selve fortellingen videre i en språkdrakt som 
treffer barnet. Skjønn litteraturen spiller gjerne 
på andre og flere strenger. Her har forfatteren en 
annen frihet, og inviterer leseren inn et større rom 
der fortellingen utløser tanker og bilder. Boken om 
Knøttene og God dag, herr Jul hører til i den siste 
grup pen. Jule evangeliet er utgangs punktet, men 
forteller stemmen åpner dører inn til egen og andres 
verden. 

Vedlagt finner dere noen julegavetips. Et 
medlemskap i klubben kan også være en julegave. 
Kryss av på arket eller gå inn på vår hjemmeside.

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

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

Kjære giver!

Noahs ark – «sprett opp»-bok

Historien om Noah og arken fortalt i seks  
«sprett opp»-bilder. Noah var en rettferdig 
mann. Derfor sa Gud til Noah: «Bygg en stor 
båt, Noah, til deg selv, familien og alle dyrene. 
Den må ha en vid port og tre dekk, slik at det 
blir plass til alle.» Noah gjorde som Gud sa, og 
det gikk bra med alle i båten. Etterpå lagde Gud 
en bue på himmelen, og lovet at han aldri mer 
skulle sende en flom som dekket hele jorda. 

Bokmål  •  3–8 år  •  Klubbpris kr 179,– 

Miniklistremerker 
Jul
Les julefortellingen, velg  
klistremerker og gjør  
bildene ferdige. 

4–9 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 26,–

Vinduer mot 
himmelen 
– En fargeleggingsbok
Å søke ro, dybde og avstressing er aktuelle 
tema, og mange tilbyr fargeleggingsbøker for 
ungdom og voksne, som en konkret mulighet 
for å senke tempoet og finne ro i hverdagen. 
Dette er den første boken i sitt slag som 
kombinerer kirkens tradisjon for fordypning, 
meditasjon og bruk av glassmaleriene og 
kirkekunsten. 
Motivene er bl.a. hentet fra Notre Dame, 
Nidarosdomen og Chartres-katedralen. 
Man kan fargelegge med blyant eller tusj.

Fra 10 år
Klubbpris kr 179,–

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. kr 300,– + ekspedisjonsgebyr 

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.

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

OBS!  
Boken er også i 
medlems pakke 

2–3 år
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Ekstraprodukter bestilles på 
www.tripptrapp-klubben.no  

eller på vedlagte serviceark

Noahs ark – «sprett opp»-bok

Historien om Noah og arken fortalt i seks  
«sprett opp»-bilder. Noah var en rettferdig 
mann. Derfor sa Gud til Noah: «Bygg en stor 
båt, Noah, til deg selv, familien og alle dyrene. 
Den må ha en vid port og tre dekk, slik at det 
blir plass til alle.» Noah gjorde som Gud sa, og 
det gikk bra med alle i båten. Etterpå lagde Gud 
en bue på himmelen, og lovet at han aldri mer 
skulle sende en flom som dekket hele jorda. 

Bokmål  •  3–8 år  •  Klubbpris kr 179,– 

Miniklistremerker 
Jul
Les julefortellingen, velg  
klistremerker og gjør  
bildene ferdige. 

4–9 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 26,–

Jul med Knøttene
De fleste gleder seg til jul, men det finnes 
også noen som blir både matte og triste når 
julen nærmer seg. Baltus Brun blir trist av alle 
juleforberedelsene, julesangene, pynt og – 
ikke minst – kjøpepress fra alle butikkene. Han 
søker trøst hos Sofie, men det er først da Espen 
deklamerer juleevangeliet at det skjer noe med 
Baltus. 
Den klassiske Knøttene-fortellingen i en  
«sprett-opp-versjon», til glede for nye og 
gamle Knøttene-fans.

Bokmål  •  fra 7 år
Klubbpris kr 224,–

Vinduer mot 
himmelen 
– En fargeleggingsbok
Å søke ro, dybde og avstressing er aktuelle 
tema, og mange tilbyr fargeleggingsbøker for 
ungdom og voksne, som en konkret mulighet 
for å senke tempoet og finne ro i hverdagen. 
Dette er den første boken i sitt slag som 
kombinerer kirkens tradisjon for fordypning, 
meditasjon og bruk av glassmaleriene og 
kirkekunsten. 
Motivene er bl.a. hentet fra Notre Dame, 
Nidarosdomen og Chartres-katedralen. 
Man kan fargelegge med blyant eller tusj.

Fra 10 år
Klubbpris kr 179,–

OBS!  

Boken er også i 

medlems pakke 

4–6 år
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OBS!  
Boken er også i 
medlems pakke 

10–12 år

OBS!  
Boken er også i 
medlems pakke 

7–9 år



0–1Høstpakken for medlemmer

født 2014 og 2015

Gjett hvem  
– Noahs båt
Noah-fortellingen er en sentral fortelling i vår 
kristne tradisjon. På den ene side finnes den i 
mange lekne varianter for barn. På den annen 
side er fortellingen forankret i en sammensatt og 
krevende teologi. Teologien finner vi bl.a. igjen 
i dåpen. Når boken gis til små barn er det alltid 
som pekebok der dyrene, båten og gode Noah får 
fokus. Det gir de minste et positivt møte med en 
bibelfortelling – og de blir kjent med ordene Noah, 
Gud og himmelen. Noe skjuler seg under flippene 
i denne utgaven. Det er alltid spennende. Teksten 
har rim og rytme.  

Til norsk ved Ingrid Fjeld
Illustrasjon:  Ela Jarzabek
10 s. kartong  •  Bokmål

Den lille 
barnebibelen
Mange voksne vil kjenne igjen 
den nederlandske serien med 
bibelfortellinger fra 1980-tallet. Nå har 
Verbum forlag samlet ti fortellinger 
mellom to permer: I begynnelsen, 
Regnbuen, Abraham, David blir konge, 
Jona, Jesus blir født, Jesus stiller stormen, 
Bartimeus, Sønnen som kom hjem og 
Jesus lever. Bokens kvaliteter er gode 
illustrasjoner med store, tydelige figurer 
og klare farger. Ansiktene er uttrykksfulle. 
Hvert oppslag har en kort tekst som 
fungerer godt.

Til norsk ved Verbum
Illustrasjon: Kees de Kort
250 s. innbundet  •  Bokmål
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• Tøylam: Lille Krølle
• Bok: Gjett hvem – Noahs båt
• Bok: Den lille barnebibelen

Høstpakken  
for medlemmer

0–1 år

PAKKEPRIS
KR 333,–

Gjett hvem  
– Noahs båt
Noah-fortellingen er en sentral fortelling i vår 
kristne tradisjon. På den ene side finnes den i 
mange lekne varianter for barn. På den annen 
side er fortellingen forankret i en sammensatt og 
krevende teologi. Teologien finner vi bl.a. igjen 
i dåpen. Når boken gis til små barn er det alltid 
som pekebok der dyrene, båten og gode Noah får 
fokus. Det gir de minste et positivt møte med en 
bibelfortelling – og de blir kjent med ordene Noah, 
Gud og himmelen. Noe skjuler seg under flippene 
i denne utgaven. Det er alltid spennende. Teksten 
har rim og rytme.  

Til norsk ved Ingrid Fjeld
Illustrasjon:  Ela Jarzabek
10 s. kartong  •  Bokmål

Den lille 
barnebibelen
Mange voksne vil kjenne igjen 
den nederlandske serien med 
bibelfortellinger fra 1980-tallet. Nå har 
Verbum forlag samlet ti fortellinger 
mellom to permer: I begynnelsen, 
Regnbuen, Abraham, David blir konge, 
Jona, Jesus blir født, Jesus stiller stormen, 
Bartimeus, Sønnen som kom hjem og 
Jesus lever. Bokens kvaliteter er gode 
illustrasjoner med store, tydelige figurer 
og klare farger. Ansiktene er uttrykksfulle. 
Hvert oppslag har en kort tekst som 
fungerer godt.

Til norsk ved Verbum
Illustrasjon: Kees de Kort
250 s. innbundet  •  Bokmål

Tøylammet  
Lille Krølle 
Et tøylam som er mykt og 

godt å ta på. Det er CE-merket 
og kan vaskes på 30 grader. 

Lammet er ca 20 cm.
Boken var i 

sommerpakken 
2010 for 0–1 år
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2–3Høstpakken for medlemmer

født 2012 og 2013

Jesus blir født
Min bildebibel – minibok 
Gamle Simeon er på vei til tempelet. På 
tempelplassen får han se Josef og Maria. De er 
der for å bære barnet sitt fram for Gud. Når han 
får se Jesus blir han glad og spør om å få holde 
ham. Han takker Gud og sier: «Nå kan jeg dø, for 
nå har jeg sett frelseren.» Julefortellingen i tekst 
og bilder. Teksten ligger tett opp til bibelteksten. 
Boken har et hendig format 15,5 x 15,5cm.

Til norsk ved Bodil Engen
Illustrasjon: Marijke tet Care
24 s. innbundet  •  Bokmål
Bibelselskapet
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• Tøyesel: Dånki
• Bok: Jesus blir født
• Bok: Noahs ark

Høstpakken  
for medlemmer

2–3 år

Noahs ark
– «sprett opp»-bok
Historien om Noah og arken fortalt i seks 
«sprett opp»-bilder. Noah var en rettferdig 
mann. Derfor sa Gud til Noah: «Bygg en stor 
båt, Noah, til deg selv, familien og alle dyrene. 
Den må ha en vid port og tre dekk, slik at det 
blir plass til alle.» Noah gjorde som Gud sa, og 
det gikk bra med alle i båten. Etterpå lagde Gud 
en bue på himmelen, og lovet at han aldri mer 
skulle sende en flom som dekket hele jorda. 

Til norsk ved IKO-Forlaget
Illustrasjon: Francesca Crespi
14 s. kartong  •  Bokmål

Tøyeselet Dånki 
Et kosedyr som er mykt og godt å ta 
på. Det er CE-merket og kan vaskes på 
30 grader. Eselet er 23 cm.
 

PAKKEPRIS
KR 334,–
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4–6Høstpakken for medlemmer

født 2009, 2010 og 2011

Marta, Marta!
– Da Jesus kom til middag –

Da Jesus kom på besøk til Marta og Maria 
fortalte han dem om Gud. Han fortalte 
om Guds engler, om universets stjerner 
og planeter. Alle som var til stede lyttet 
undrende til det han sa – alle, unntatt Marta. 
Marta var opptatt på kjøkkenet. Hun ville 
gjøre sitt beste for gjestene. Men hvorfor var 
det ingen som hjalp henne? 

Trygve Skogrand er barnebok forfatter,  
billed kunstner, designer og illustratør og 
har gitt ut barnebøker på flere forlag bl.a 
Aschehoug, Genesis, Lunde og Juritzen. 
Marta, Marta er hans gjen fortelling i tekst  
og bilder av bibelfortellingen Jesus hos  
Marta og Maria, fra Lukas 10,38-42.

 
Tekst og illustrasjon:  
Trygve Skogrand
32 s. innbundet  •  Bokmål
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OBS!  
Boken var i 

sommerpakken 
2007 for 
6–8 år



• Bok: Marta, Marta! – Da Jesus kom til middag –
• Veggbilde: Jeg vil synge og spille
• Mini BIBEL Klistremerker. Jul

Høstpakken  
for medlemmer

4–6 år

PAKKEPRIS
KR 333,–

Marta, Marta!
– Da Jesus kom til middag –

Da Jesus kom på besøk til Marta og Maria 
fortalte han dem om Gud. Han fortalte 
om Guds engler, om universets stjerner 
og planeter. Alle som var til stede lyttet 
undrende til det han sa – alle, unntatt Marta. 
Marta var opptatt på kjøkkenet. Hun ville 
gjøre sitt beste for gjestene. Men hvorfor var 
det ingen som hjalp henne? 

Trygve Skogrand er barnebok forfatter,  
billed kunstner, designer og illustratør og 
har gitt ut barnebøker på flere forlag bl.a 
Aschehoug, Genesis, Lunde og Juritzen. 
Marta, Marta er hans gjen fortelling i tekst  
og bilder av bibelfortellingen Jesus hos  
Marta og Maria, fra Lukas 10,38-42.

 
Tekst og illustrasjon:  
Trygve Skogrand
32 s. innbundet  •  Bokmål

Jeg vil synge og 
spille 
Et englebilde hentet fra boken Marta, Marta! av 
Trygve Skogrand. Mens Jesus forteller om Guds 
skaper verk, høres tonene fra englenes evige 
sang.

Bildet hører til IKO-Forlagets englebildeserie. 
Serien skal minne om Guds nærvær, og åpne 
opp for undring, håp og tro. Motivet er trykt på 
lerret og spent på en treramme.

Illustrasjon: Trygve Skogrand

Miniklistremerker Jul 
Heftet inneholder den første julefortellingen. 
Midt i heftet er det et ark med klistremerker.  
Les fortellingen, velg klistremerker og gjør 
bildene ferdige.

Heftet tilhører en serie med 
illustrerte fortellinger fra Bibelen.

 Til norsk ved Ingrid Fjeld
18 s. heftet  •  Bokmål

9



7–9Høstpakken for medlemmer

født 2006, 2007 og 2008

Jul med Knøttene 
Det er snart jul. Små og store gleder seg. Bare 
ikke Baltus Brun. Han blir i stedet trist av alle 
juleforberedelsene, julesangene, pynt og – ikke 
minst – kjøpepress fra alle butikkene. Han går til 
Sofie for å få trøst og hjelp. Hun foreslår at han 
skal bli med på et julespill, ja til og med lede 
innøvingen av det for å skjønne hva julen handler 
om. Men heller ikke det hjelper. Da står Espen 
fram og deklamerer juleevangeliet. 

Den klassiske Knøttene-fortellingen er gjengitt 
i en forseggjort og sjarmerende «sprett-opp-

versjon», til glede for nye og gamle Knøttene-
fans. 

Tekst og illustrasjon: Charles M. Schulz
Oversatt av Tor Lier
10 s. kartong  •  Bokmål
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• Bok: Jul med Knøttene.  
Sprett-opp-utgave

• Bok: Barnet i krybben 

Høstpakken  
for medlemmer

7–9 år

Barnet i krybben  
Ikke alle har sett en engel, men de som har gjort det, glemmer det aldri.  
Det sterke lyset! De veldige vingene! 

Engelen kommer til noen hyrder for å fortelle om et barn som nettopp er født. 
Barnet skal skape fred på jorda! Men hvordan kan et barn gjøre det?
I Barnet i krybben blir juleevangeliet fortalt på nytt til alle barn. Forfatteren 
setter fortellingen i en historisk ramme, og minner om at Gud er fredens 
Gud. En gang hadde han gitt sitt folk egne bud og regler. Budene skulle lede 
hans barn til det gode livet – til fred, uten krig. Men det gikk ikke slik.  Bibelen 
forteller at Gud ga sin Sønn for å vise vei. Hver julenatt blir vi minnet på det, og 
at Gud fortsatt vil fred for alle. 

Forfatter: Rose Lagercrantz
Til norsk ved Astrid L. Paulsen
Illustrasjon: Rebecka Lagercrantz
32 s. innbundet  •  Bokmål

PAKKEPRIS
KR 334,–
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10–12Høstpakken for medlemmer

født 2003, 2004 og 2005

God dag, Herr Jul
Malin og lillesøsteren Molla flytter inn i et 
nytt hus i en liten by sammen med moren. 
Dette blir første julefeiring uten faren, og 
Malin er redd for at julen ikke kommer i år. I 
nabolaget skjer det samtidig underlige ting. 
Alt for mange juletrær lander utenfor huset 
til Jørgen, den merkelige naboen deres. Det 
er da Malin og Molla trår til og tar saken i 
egne hender, for de er nødt til å redde julen. 

Dette er den fjerde boken til Laura Djupvik. 
Hun skriver for både barn og voksne. For 
boken Hundre appelsinar og ein fiolin, som 
kom i 2008, fikk hun Guro Sandsdalens 
litteraturpris. 

I sin anmeldelse av boken skriver Vårt Land: 
Djupvik leverer en vakker julefortelling som 
varmer alle kalde vinterhjerter. Hun skriver 
sikkert og overbevisende om hvordan barn kan 
oppleve juletiden. Karakterene er lette å bli glad 
i og hovedpersonen Malin, er spesielt troverdig. 
Malin er hjelpsom og omsorgsfull. Molla prøver 
også å passe på storesøsteren sin, men det 
er ikke lett å passe på alle, når man ikke blir 
passet på selv!

Forfatter: Laura Djupvik
Illustrasjon: Åshild Irgens
171 s. innbundet  •  Nynorsk
Samlaget
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• Bok: God dag, Herr Jul
• Bok: Vinduer mot himmelen 

Fargelegging

Høstpakken  
for medlemmer

10–12 år

PAKKEPRIS
KR 334,–

Vinduer mot himmelen 
En fargeleggingsbok gjør det mulig å senke 
tempoet, og finne ro i hverdagen. Dette er den 
første boken i sitt slag som kombinerer kirkens 
tradisjon for fordypning, meditasjon og bruk av 
glassmaleriene og kirkekunsten. 

Boken har vinduer på hvert ark. Vinduene viser 
bilder fra bibelfortellinger, kjente symboler, som 
korset og øyet. Ikke alle vet at også sommerfuglen 
og skipet er kristne symboler? Her er selvsagt jul 
og påske. Motivene er bl.a. hentet fra Notre Dame, 
Nidarosdomen og Chartres-katedralen.

Bas Vlam er kalligraf og har tegnet alle vinduene. 
Han har vokst opp med glassmalerier og har besøkt 
mange kirker og klostre. Illustrasjonene i boken er 
en blanding av inspirasjon, fantasi og kunnskap om 
kirkens glassmalerier. www.kalligraf.no

Man kan fargelegge med blyant eller tusj. Etterpå 
kan bildene få en plass på veggen. 

Illustrasjon: Bas Vlam
32 s. heftet
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EKSTRATILBUD

fra IKO-Forlaget

Jule- 
fortellinger
med luker til å 
åpne

Maria skulle gifte seg 
med Josef. Da skjedde 
det noe overraskende. 
Gjennom luker til å 
åpne blir barnet kjent 
med juleevangeliet.

0–3 år  •  Bokmål  
Klubbpris kr 50,– 

Jul 
Aktivitetsboka 
Bibelfortellinger med 
morsomme oppgaver 
og aktiviteter! Et 
fyldig og innholdsrikt 
aktivitetshefte som man 
ikke blir så fort ferdig 
med.

7–12 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 100,–

Gjetergutten 
Malusi passer beste farens 
sauer og geiter. Det er 
mye ansvar, for farer og 
vanskelige situasjoner 
oppstår. Men hverdagen 
har også rom for drømmer 
og lek. En dag blir han 
oppmuntret til å følge sin 
drøm om å bli president. 
Mannen som oppfordrer 
ham er ikke hvem som 
helst. En bok om å lede seg 
selv og andre, om selvtillit 
og drømmer. Boken er 
vakkert illustrert.

6–10 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 100,–

Min første 
krybbe
Les og lek

Juleevangeliet med en 
puslebrikke på hver side. 
Brikkene kan også settes 
sammen slik at de står. Til 
sammen forteller figurene 
julefortellingen. 

1–3 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 100,–

For bestilling :
• Gå inn på www.tripptrapp-klubben.no
• Logg inn med brukernavn og passord
• Eller bruk servicearket
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En venn fra himmelen 
Den prisbelønte forfatteren Ylva 
Eggehorn tar oss med inn i Bibelens 
verden og fletter det hele sammen 
til en flott fortelling, som det er 
vanskelig å legge fra seg. Boken 
beveger og gir møte med Bibelens 
budskap. En bok for hele familien.

Fra 6 år  •  Bokmål 
Klubbpris kr 200,–

CD: Alle synger 
LYSET 

En glad CD med 
temaene advent og jul. 
Fjorten sanger med 
variasjon i rytmer og 
instrumentbruk.

0–6 år
Klubbpris kr 100,–

Jul 
Aktivitetsboka 
Bibelfortellinger med 
morsomme oppgaver 
og aktiviteter! Et 
fyldig og innholdsrikt 
aktivitetshefte som man 
ikke blir så fort ferdig 
med.

7–12 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 100,–

Gud, hvem 
er det? 

Hva kan vi si om Gud? 
Er han en person? Hvor 
er han? Hvorfor ser vi 
ham ikke? Enkle tekster 
og illustrasjoner hjelper 
oss nærmere troens 
mysterium. En bok til 
ettertanke.

8–12 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 50,–

Min første 
krybbe
Les og lek

Juleevangeliet med en 
puslebrikke på hver side. 
Brikkene kan også settes 
sammen slik at de står. Til 
sammen forteller figurene 
julefortellingen. 

1–3 år  •  Bokmål
Klubbpris kr 100,–
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EKSTRATILBUD

fra IKO-Forlaget

Ekstrabestilling  sendes i egen pakke

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

Et nytt bilde fra vår veggbildeserie med 
tittelen Jeg vil synge og spille. Serien 
bygger på aftenbønn tradisjonen. 
Bildene har ingen konkrete bønner, 
men englemotivet skal gi trygghet, 
glede og håp, og det vil minne om 
Guds nærvær i hjemmet. Engler 
representerer noe som går utover vår 
konkrete verden – noe positivt – noe 
trygt. Vårt ønske er at bildet skal åpne 
for undring, håp og tro. 

Motivet er hentet fra boken Marta, 
Marta! av Trygve Skogrand. Mens Jesus 
forteller om Guds skaperverk høres 
tonene fra englenes evige sang.

Motivet er trykt på lerret og spent på 
en treramme.

Illustrasjon: Trygve Skogrand
Størrelse er ca 21x19 cm
Klubbpris kr 199,–

Veggbilde

OBS!  

Bildet er også i 

medlems pakke 

4–6 år


