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Pakken sendes ut i uke 45 og 46

HUSK
Adresseendring for barn og giver:
22 59 53 00 ◆ ordre@iko.no

www.tripptrapp-klubben.no

kan bestilles. Kryss av og send inn vedlagte serviceskjema eller bruk nett. Eventuell
avbestilling eller ekstrabestilling må skje innen fredag 28. oktober. Neste pakke kommer i mars 2017.
MEDLEMSPAKKEN Ekstraprodukter

Kjære giver!
Lese og skrive og regne er bra,
men å få synge litt det gjør oss glad.
Slik lød det fra klasserommet på 60-tallet.
I klubbens julepakke slår vi et slag for sang og
musikk. Gynge mer er vår nye CD for småbarn.
For litt større barn har vi også en rykende fersk
musikalsk gjenfortelling av juleevangeliet. Den
er sprudlende og glad, og hele familien vil ha
glede av CD-en og boken.

både på sorg, savn og ensomhet når kirkeklokkene ringer julen inn. I boken Der oppe sitter Jesus
møter vi denne siden av virkeligheten – en fortelling om å være ensom på julaften og å finne
hjelp i noe større.
Vedlagt finner dere noen julegavetips. Bruk
servicearket eller hjemmesiden vår. Husk navnog adresseendringer, så pakkene kommer fram
til jul.

Hva med et julesanghefte til juletrefesten eller
til familiesamlingen hjemme? Det ligger i noen
av pakkene, men kan også ekstrabestilles.
Advent og jul er en god tid for mange, men ikke
alle gleder seg. Mange barn og voksne kjenner

Cecilie Holdø
Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

Fakta om TRIPP TRAPP-klubben

Slik fungerer det

•
•

•

•
•
•
•
•

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 330,– + ekspedisjonsgebyr og porto
på totalt kr 49,–.
Det er 14 dagers angrefrist. Returporto må dekkes av
giveren.

•
•
•

•
•

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.

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

OBS!

Krybben er også
i medlemspakke
2–3 år.

Julekrybbe i tøy
En populær fortelling i en populær tøyutgave.
Stallen er laget i et mykt stoff og har håndtak.
Inni stallen er det løse tøyfigurer med borrelås. Figurene kan flyttes rundt og plasseres der
barnet selv vil ha dem. På baksiden av stallen er
det festet en liten bok med julefortellingen.

CE-merket ◆ 1–4 år ◆ Bokmål
Klubbpris kr 212,-

Syng mens du går

OBS!

Boken er også i
medlemspakke
7–9 år.

Der oppe sitter Jesus
Julen er ikke alltid glede og fest. Pappa er
full og vil ikke stå opp. Johannes må feire jul
alene. Men han finner en vei på egenhånd. En
bok som berører og som kan åpne for samtale.

28 s. innbundet ◆ Fra 7 år
Klubbpris kr 195,-

Et hefte som kan være nyttig å ha til gang rundt
juletreet eller ved andre anledninger i julen. 15
kjente og kjære julesanger på bokmål og nynorsk.
Her finner du også de mer lekne sangene Jeg gikk
meg over sjø og land, O, jul med din glede og Så går vi
rundt om en enebærbusk. Sangen I en natt så klar
og kald av Bjørn Eidsvåg er en av de nyere sangene,
sammen med Nå er
den hellige time av
Eyvind Skeie og Tore
W. Aas.

32 s. heftet
Klubbpris kr 39,–
Ved kjøp av en pakke
på 10 hefter eller fler
kr 29,– per stk.

OBS!

Heftet er også i
medlemspakkene
0–1 år, 7–9 år og
10–12 år.

Med forbehold om at produkter
kan bli utsolgt. Ekstrabestilling
sendes i egen pakke.

For bestilling, gå inn på
www.tripptrapp-klubben.no
eller bruk vedlagte serviceark.

JULEPAKKEN

0–1

Nyhet!

for medlemmer
født 2015 og 2016

GYNGE MER
• CD: Gynge mer
• Bok: Den nyfødte
kongen
• Hefte: Syng mens
du går

Pakkepris:

Kr 333,–

Det er 7 år siden IKO-Forlaget ga ut babysang-CD-en
Gynge lite grann. Nå har den solgt til gullplate og CD-en etterspørres stadig. Mange menigheter arrangerer babysang
for foreldre og barn under ett år. På samlingene er det
felles sang med enkle bevegelser til.
Vår nye CD Gynge mer har 30 sanger, rim og regler. Mange
av disse er nyskrevne og har et kristent innhold. Sangene
egner seg også for litt større barn.
Det er laget sanghefte med tekst og noter. Heftet har også
metodiske tips. Se www.iko.no

Produsert av John Vegard Schow, Make Music
Co-produsent: Katrine Johnsen Flaa, for IKO-Forlaget
Illustrasjon: Morten N. Pedersen

OBS!

tidligere til
medlemmer født
i 2012 og 2013

DEN NYFØDTE KONGEN
Julefortellingen som bok og puslespill.
Det er 8 puslebrikker som er festet til
boken i en egen eske. En brikke passer til
hvert oppslag. Teksten er kort og enkel.
Selve bibelteksten fra evangelisten Lukas
står nederst på hvert oppslag.

Nyhet!

SYNG MENS DU GÅR
Et hefte som kan være nyttig å ha til gang rundt
juletreet eller ved andre anledninger i julen.
15 kjente og kjære julesanger på bokmål og
nynorsk. Her finner du også noen velkjente
sangleker og et par nyere sanger. Se flere
detaljer på bladets første oppslag.

32 s. heftet.

JULEPAKKEN

2–3
for medlemmer
født 2013 og 2014

• Julekrybbe i tøy
• CD: Gynge mer

JULEKRYBBE I TØY

Pakkepris:

Kr 337,–

En populær fortelling i en populær tøyutgave. Stallen er laget i et mykt
stoff og har håndtak. Inni stallen er det løse tøyfigurer med borrelås.
Figurene kan flyttes rundt og plasseres der barnet selv vil ha dem. På
baksiden av stallen er det festet en liten bok med julefortellingen.

CE-merket
Bokmål

GYNGE MER
Det er 7 år siden IKO-Forlaget ga ut babysang-CD-en
Gynge lite grann. Nå har den solgt til gullplate og CDen etterspørres stadig. Mange menigheter arrangerer babysang for foreldre og barn. På samlingene er
det felles sang med enkle bevegelser til.
Vår nye CD Gynge mer har 30 sanger, rim og regler.
Mange av disse er nyskrevne og har et
kristent innhold. Sangene egner seg
også for litt større barn.
Det er laget sanghefte med tekst og
noter. Heftet har også metodiske tips.
Se www.iko.no

Produsert av John Vegard Schow,
Make Music
Co-produsent: Katrine Johnsen Flaa,
for IKO-Forlaget
Illustrasjon: Morten N. Pedersen

OBS!

Tidligere til
medlemmer født
i 2003-2005 og
2009-2010

Nyhet!

JULEPAKKEN

4–6
for medlemmer
født 2010, 2011
og 2012

• Bok og CD:
Alletiders historie

Pakkepris:

Kr 338,–

Nyhet!

ALLETIDERS HISTORIE

		
Juleevangeliet har berørt mennesker til alle tider. Fortellingen finnes
i mange varianter. Her er historien fortalt med humørfylte tekster
og tegninger. Man blir glad når man blar i boken, for bildene er store
og har fine farger, dessuten er det morsomt med rim. Til boken er det
laget en lydbok. Se presentasjonen under.

CD

Forfatter: Svend Erik Petersen
Tegninger: Jørgen Stamp
Til norsk ved Ingrid Fjeld
28 s. innbundet ◆ Bokmål

Boken Alletiders historie står på egne ben, men sammen
med CD-en fylles rommet med liv og røre. Fortellingen
er framstilt som et syngespill med sanger, opplesning
og mange spennende lydffekter. Sangeren dramatiserer
sangene og bygger dem inn i fortellingen. Her er rytme og
stor variasjon i instrumentbruk. Syngespillet er tilrettelagt for barnekor. Notehefte vil være tilgjengelig.

CD-en er laget i samarbeid med KFUK-KFUM
Sang: Marte Wang
Barnekor: Tonsen Superkidz
Fortellerstemme:
Preben Olram
Innspilling: Andreas Mjøs
og Peter Baden.

Nyhet!

JULEPAKKEN

7–9
for medlemmer
født 2007, 2008
og 2009

• Hefte: Min aktivitetsbok for julen
• Bok: Der oppe
sitter Jesus
• Hefte: Syng mens
du går

Pakkepris:

Kr 335,–

Nyhet!

MIN AKTIVITETSBOK FOR JULEN
Bibelfortellinger og aktiviteter! Tegn og tørk! Tell,
trekk linjer og tegn eller sett inn riktig ord. Uansett hva
du velger, så kan du tørke bort og begynne på nytt. En
tusj er festet til bokens forside. Over 50 oppgaver.

Tekst: Bethan James
Illustrasjon: Gillian Chapman
Til norsk ved Anne Kari Sorknes
32 s. heftet ◆ Bokmål

SYNG MENS DU GÅR
15 kjente og kjære julesanger på bokmål og
nynorsk. Her finner du også noen velkjente
sangleker og et par nyere sanger. Se flere
detaljer på bladets første oppslag.

Nyhet!

32 s. heftet.

DER OPPE SITTER JESUS
Det er vondt å føle seg alene. Særlig på julaften.
Johannes vet hvor glad og god julaften kan være.
Men i år er det annerledes. Pappa er full og vil
bare sove.
Utenfor vinduet haster folk forbi. Johannes
vet at det er Jesu fødselsdag. Han lurer på hva
Jesus hadde tenkt hvis han plutselig hadde
stukket hodet inn hos dem på fødselsdagen
sin. Hjemme er det mørkt og stille, og lite
som minner om jul. Men Johannes finner
veien selv. Han ender opp i kirken.
Kirkebesøket gjør noe med ham. Han
tar presten i hånden før han går. Hun
snakker med ham. Ja, hun inviterer
ham med på feiring av Jesu fødselsdag.
En vemodig, men vakker fortelling.
Eget vedlegg til de voksne følger
boken.

Forfatter: Dorte Lilmose
Illustrasjon: Ditte Andreassen
Til norsk ved Maria Kvilhaug
28 s. innbundet ◆ Bokmål

Nyhet!

JULEPAKKEN

10–12
for medlemmer
født 2004, 2005
og 2006

Nyhet!

• Bok: Gjennom
Skyggedalen
• Hefte: Syng mens
du går
• Bibel – hverdag –
tweens

GJENNOM SKYGGEDALEN
Livets perler er stjålet, og dronning Emeraldas lille land er i stor fare.
Tolv riddere forsvinner i letingen etter perlene. Men to barn, Liv og
Dag, har drømt at perlene er i Skyggedalen, hos Mørkets herre. De
legger ut på en farlig ferd for å bringe livets perler tilbake.

Pakkepris:

Kr 336,–

Fortellingen er spennende. Den åpner for egne tanker og refleksjoner
rundt livets mangfoldighet – også det vi ikke umiddelbart kan se og ta
på. Liv og Dag gjør en innsats for fellesskapet. De våger å kjempe for
det de tror på, og de får se at det åpner seg nye muligheter.

Forfatter: Mattias Lönnebo
Oversatt av Dagny Holm
142 s. innbundet
Bokmål
12

BIBEL –HVERDAG – TWEENS
Boken lar leseren møte et mangfold av bibelfortellinger. Med sin fortellerstemme binder
forfatteren og presten Pia Sögaard fortellingene
sammen. Hun vil gjøre Bibelen mer tilgjengelig
og hverdagsnær for leseren. Hver side har en
kort fortelling fra Bibelen med henvisning til
hvor teksten står.
Boken tilhører en serie på fire. To bøker har
fortellinger fra Det nye testamentet, og to bøker
har fortellinger fra Det gamle testamentet.
Bøkene kan leses hver for seg. De eldste barna
i gruppen får bok 3, som har evangelietekstene
og de yngste barna får bok 1, som tar for seg
skapelsen og Mosebøkene. Se www.iko.no

Forfatter: Pia Søgaard
Til norsk ved Cecilie E. Holdø
155 s. heftet
Bokmål

SYNG MENS DU GÅR

Nyhet!

15 kjente og kjære julesanger på bokmål og nynorsk. Her
finner du også noen velkjente sangleker og et par nyere
sanger. Se flere
detaljer på bladets første oppslag.

32 s. heftet.

13

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

Den yngste
En legende om den fjerde vismannen,
han som aldri rakk å nå helt fram til
stallen. Det var så mange han måtte
hjelpe underveis.

Klubbpris
kr 100,–
7–12 år
Bokmål

Barnet i krybben
Juleevangeliet blir fortalt på nytt til alle barn.
Forfatteren setter fortellingen i en historisk
ramme, og minner om at Gud er fredens Gud.
Hver jul blir vi minnet på det.

Klubbpris kr 100,–
fra 5 år ◆ Bokmål

Arret + Armels hevn
Arret: Christophe er åtte år og har nettopp kommet til England med
foreldrene sine. De har flyktet fra Rwanda til et land der alt er nytt
og annerledes: maten, skolen språket, ja - nesten alt. Men Christophe har en historie inni seg om hvorfor han og foreldrene måtte
flykte. En dag deler han den.
Armels hevn er fortsettelsen av Arret, men kan leses for seg. En ny,
afrikansk gutt begynner i klassen, og Christophe får i oppdrag å ta
seg av ham. Men Armel har en historie som gjør vennskapet vanskelig. Kan Christophe og Armel likevel bli venner? En varm, nær og
spennende fortelling som inviterer til innlevelse i andres liv.
Bøkene passer også godt til høytlesning for en skoleklasse.

Klubbpris kr 100,– for begge bøkene
8–12 år ◆ Bokmål

Med forbehold om at produkter
kan bli utsolgt. Ekstrabestilling
sendes i egen pakke.

For bestilling, gå inn på
www.tripptrapp-klubben.no
eller bruk vedlagte serviceark.

Livet er ikke
svart-hvitt

PER BOK:

100,–

25 betraktninger om tro, tvil og alt det andre.
Hva er viktig i livet? Å våge å være seg selv.
Boken fungerer både til personlig andaktslesning og til grupper i kirken.

Klubbpris kr 100,–
Fra 15 år ◆ Bokmål

Jesus blir født – pop-up
Seks vakre utbrettbilder forteller om det som
hendte da Jesus ble født. Hvert bilde har deler
som kan beveges og gjenstander som kan folde
seg ut. I det siste bildet blir en dobbeltdør åpnet
inn til et rom der himmel og jord møtes.

Klubbpris kr 100,–
fra 3 år ◆ Bokmål

Hellig-Frans
Hva betyr det å leve for Gud? Boken
handler om Frans av Assisis liv.
Vakre illustrasjoner

Klubbpris kr 100,–
6–8 år ◆ Bokmål

EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

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

Aktivitetsbøker
JESUS BLIR FØDT
En aktivitetsbok med klistremerker og
en kort fortelling. Klistremerkene er
lette å få av og på igjen, uten at de går i
stykker. Glade farger og koselige bilder
av dyr og mennesker.

3–7 år
Klubbpris kr 50,–

PUSLEBIBELEN
Sju kjente bibelfortellinger er
gjenfortalt. Til hver fortelling
er det et helsides puslespill
med 16 brikker.

3–7 år
Klubbpris kr 125,–

MINI BIBEL KLISTREMERKER
To små hefter med illustrerte bibelfortellinger. Det
ene heftet har undertittel Jul og det andre Daniel
i løvehulen. Heftene har mange klistremerker.

4–10 år
Klubbpris for begge kr 50,–
Med forbehold om at produkter kan bli utsolgt. Ekstrabestilling sendes i egen pakke.

