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Adresseendring 
for barn og giver:
22 59 53 00  
dapsklubben-tripptrapp@iko.no

3/2020

HUSK!
iko.no/tripp-trapp

Gratis pakkeporto  
for givere med fem 

eller flere barn i 
klubben!

Dette er Astrid (3,5 år)  
og Johanne (6 år) med  
en solsikke fra frø som  
de fikk i påskepakken.



Kjære giver!
Barn trenger kunst! 
Gjennom møter med ulike kunstuttrykk utvikler 
barn sine kreative evner. Kreativitet er en stadig 
mer verdsatt egenskap i samfunnet, men viktigere 
er at det gir den enkelte et rikere liv. 

Barnebøker er ofte like mye bilder som tekst. 
Det er først og fremst bildene som møter barnet. 
Derfor er bildene viktige! 

Vi i Dåpsklubben Tripp Trapp tror det er viktig å 
eksponere barna for ulike estetiske uttrykk. Detal-
jerte bilder, stiliserte bilder, abstrakte og konkrete. 
Tegning, akvarell, grafikk og foto. Se for eksempel 
på de ulike uttrykkene i Du er dyrebar, Fuglenes bud-
skap og Faust, som presenteres i dette bladet. 

Ingen liker alle typer illustrasjoner. Men  
gjennom å oppleve ulike uttrykk utvikles estetisk 
sans og barnet får en friere forståelse av hvordan 
for eksempel en tegning «skal se ut». 

Mykt tøylam, som også er 
Dåpsklubben Tripp Trapps 
maskot. Kan vaskes på  
30 grader.

Klubbpris kr 129,– 

Følg de to 
spilloppmakerne på  

nye eventyr gjennom  
livets utfordringer og  
Bibelens fortellinger.

70 sider  •  Innbundet  •  Bokmål
Klubbpris kr 159,–

Et sentralt verk fra den klassiske 
verdens litteraturen, gjenfortalt for 
ungdommer. Boken utfordrer oss alle 
på store eksistensielle temaer som 
det ondes problem, fristelse, skyld og 
tilgivelse.

36 sider  •  Innbundet  •  Bokmål  
Klubbpris kr 249,–

Fakta om TRIPP TRAPP-klubben
• 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 350,– til 370,– + ekspedisjonsgebyr 

og porto på totalt kr 49,–.
• Det er 14 dagers angrefrist. Returporto dekkes av giveren.

Slik fungerer det
• Giver får tilsendt et informasjonsblad elektronisk eller på 

papir 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.

Foto/grafisk design: Strøk design / strokdesign.no  •  Forsidefoto: Bianca Bremnes   •  Trykk: Merkur Grafisk AS

iko.no/tripp-trapp

Vi ønsker også at illustrasjonene skal utdype 
teksten i boken. At bildene skal gi barnet noe å 
vokse i og åpne for fortolkning. At boken kan leses 
igjen og igjen og at man stadig oppdager noe nytt.

Det er ikke lett. Vi får det ikke alltid til slik vi 
ønsker. Men målet vårt er at barnet til sammen skal 
møte en bredde av uttrykk slik at vi gir et lite bidrag 
til å møte verden med et åpent sinn og til kreativ 
glede og utfoldelse. 

Vi ønsker alle en god, kreativ høst!

Hilsen 

Helene Horsfjord
Leder, Dåpsklubben TRIPP TRAPP

Les om underne og bruk vann til å 
male frem bildene. Når vannet tørker, 
forsvinner fargene. Kan brukes igjen 
og igjen.    

14 sider  •  Kartong  •  Bokmål
Klubbpris kr 125,–

Utvalgte titler fra klubbpakkene til klubbpris.  
For bestilling, gå til: www.iko.no.  
Alle ekstrabestillinger sendes i egen pakke. 

Munken  
og Kula

Blyantmysteriet

Faust
Verdenslitteratur for unge

Jesu undere
Vannmalebok

VÅRE FAVORITTER FRA KLUBBPAKKENE
NB!

Husk å melde navn- og  
adresseendringer til oss.

Send en epost til:  
dapsklubben-tripptrapp @iko.no

Tøylammet Krølle

Nyhet!

Nyhet!



0–1
for medlemmer

født 2019 og 2020

Medlemspakke:  
Kr 371,–

• Bildebok: Jul  
for første gang

• Tøylammet Krølle
• Bildebok:  

Tullemor går  
seg bort  

JULEPAKKEN

JUL FOR FØRSTE GANG
Her blir barna kjent med juleevangeliet på en enkel og fin måte, 
i Dick Brunas kjente strek. Hullene i sidene skaper nysgjerrighet 
på det som kommer, og gir gjenkjennelse fra side til side. Hullene 
gjør det morsommere å bla og leke med boken.

Tekst og illustrasjoner av Dick Bruna
12 sider  •  Kartong  •  Bokmål

TULLEMOR GÅR SEG BORT
Tullemor og de andre sauene i flokken følger 
etter gjeteren på veien til det saftige beitet. 
Men så blir Tullemor så fryktelig tørst ...  
Dette er en gjenfortelling av lignelsen  
om sauen som gikk seg bort. Dyrene  
står i sentrum i teksten, og bildene er  
humoristiske. Bibel teksten står helt  
først i boken. 

Tekst av Geneviève Laurencin
Illustrert av Éric Gasté
16 sider  •  Kartong  •  Bokmål 

Tøylam

Vi tror familiens minste vil bli glad i det myke 
tøylammet Krølle. Eller kanskje det heter 
Tullemor, fra boken som følger med? 
Lammet er CE-merket og trygt og  
godt å leke med. Det kan vaskes  
i maskin på 30 grader, om det  
skulle være behov for det.

Krølle er også Dåpsklubben  
Tripp Trapps maskot. 

KRØLLE



• Sangboks:  
Du er dyrebar

• Sanghefte:  
Du er dyrebar

• CD: Du er dyre-
bar (kan også 
strømmes)

• Rytmeegg

2–3
for medlemmer

født 2017 og 2018

JULEPAKKEN

En boks med 21 kort med 
bibelverssanger. Illustra-
sjonene hjelper barna til 
å kjenne igjen sangene og 
forstå hva de handler om. 

Sangheftet inneholder 
tekstene til sangene i 
sangboksen, med noter 
og besifring.

CD med sangene fra sang-
boksen. Albumet har et 
akustisk preg, uten innslag av 
syntetisk lyd. Albumet Du er 
dyrebar ligger også ute på alle 
de vanlige strømmetjenestene.

Spill til sangene på CDen, 
eller til andre sanger og  
musikk! Det er vilkårlig  
hvilken farge som er på  
rytmeegget i pakken. 

DU ER DYREBAR

Medlemspakke:  
Kr 378,–

SANGKORTBOKS SANGHEFTECD RYTMEEGG

Nyhet!

I denne pakken får familien alt de  
trenger for en fin sangstund.

Låtskriveren Hilde Svela har satt  
melodi til kjente bibelvers. «Bibelvers 
er mat for hjertet» sier hun.  
Sangene passer like godt for små  
og store. Å høre eller synge bibelvers 
på enkle melodier, gjør det lettere å gi 
Bibelen plass i livet til travle familier. 

Illustrasjonene til Lina Raknes er  
hverdagslige, men gir samtidig dybde  
til tekstene.

Pakken 
inneholder:



for medlemmer
født 2014, 2015  

og 2016

JULEPAKKEN

• Bok: Fuglenes 
budskap

• Vannmalebok: 
Jesu undere

• Firkort og film: 
Kirkerottene

4–6

Kortspill med bilder hentet fra kirken og kirkeåret, og 
fra kjente bibelfortellinger fra Det nye testamentet.

Film: Kirkerottene. På firkortesken står også 
nettadresse og passord til filmen Kirkerottene for 
avspilling på nettet. Dette er den første filmen 
om Kirkerottene, som barna også møtte i forrige 
pakke. Denne filmen forteller blant annet hvordan 
det har seg at Vesle og Fredo bor i en kirke. Barna blir 
kjent med både kirkebygget og kjente bibelfortellinger.

Morsom aktivitetsbok med fem fortellinger 
om Jesu undere. Bildene kommer til syne ved 
at de males over med vann, og de forsvinner 
igjen når vannet tørker. Det er nesten som et 
bittelite under det også. 

Kan males fram om og om igjen.  
Vannpenn følger med. 

Illustratør Emanuela Carletti
14 sider  •  Kartong  •  Bokmål

KIRKEROTTENE FIRKORT

JESU UNDERE

Medlemspakke:  
Kr 369,–

Uglen forteller den gamle historien om barnet som ble født i 
en enkel stall, om hvordan fuglene sang om ham og slik brakte 
budskapet om frelse og fred ut til alle mennesker. Men etter 
hvert brydde ikke menneskene seg mer om fuglesangen, de 
hørte ikke etter og forsto den ikke lenger. Kanskje det er  
annerledes med barna …

En annerledes julebok med nydelige illustrasjoner.
 
Tekst av Kate Westerlund
Illustrert av Feridun Oral
28 sider  •  Innbundet  •  Bokmål

FUGLENES BUDSKAP

Med passord til filmen Kirkerottene

Vannmalebok

Fuglene synger julens budskap, men er det noen som lytter?



7–9
for medlemmer
født 2011, 2012  

og 2013

JULEPAKKEN

• Tegneserie:  
Lupio 2 

• Bok:  
Munken og Kula. 
Blyantmysteriet

• Aktivitetsbok: 
101 juleaktiviteter

MUNKEN OG KULA

101 JULEAKTIVITETER

LUPIO 2:  
JEGERNE

Dette er den sjette frittstående boken 
om Munken og Kula – de to guttene som 
stadig havner i komiske situasjoner og 
skaper problemer, men som ordner opp 
til slutt. De får ofte hjelp av foreldrene 
og sin gode venn, søndagsskolelæreren 
Rune. Munken og Kula filosoferer gjerne 
over livets små og store utfordringer, og 
har alltid bibelfortellinger i bakhodet.  

Morsom å lese alene og fin å lese 
sammen og snakke om innholdet.  

Tekst: Åke Samuelsson
Illustrert av Simon Jannerland
70 sider  •  Innbundet  •  Bokmål

Denne aktivitetsboken forteller om Jesu fødsel, 
fra bebudelsen til flukten til Egypt. Til hver 
fortelling er det flere forskjellige oppgaver. 
Klistremerker og fasit bak i boken.

Tekst av Bethan James
Illustrert av Honor Ayres
48 sider  •  Bokmål

Dette er andre bok i tegneserien om Lupio, Bror Ulv og Frans av 
Assisi.

Lupio er en ung, foreldreløs musiker som bor i Italia i det  
trettende århundre. Hans læremester er Frans av Assisi og  
hans beste venn er Bror Ulv. Lupio er stadig på veien. Han er 
kunnskapsrik, raus og har et godt hjerte. Dette er en spennende, 
eventyrlig og underholdende tegneserie som tar for seg etiske 
problemstillinger.

Tekst og illustrasjoner av Jean-Francois Kieffer
Oversatt av Marit Kleveland Ardila
48 sider  •  Innbundet tegneserie  •  Bokmål

Medlemspakke:  
Kr 373,–

Nyhet!

Blyantmysteriet

Nyhet!

Aktivitetsbok med klistremerker



10–12
for medlemmer
født 2008, 2009  

og 2010

• Tegneserie:  
Historien om  
apostlene/  
Historia om  
apostlane

• Bok:  
Juleunderet

JULEPAKKEN

HISTORIA OM APOSTLANE/ 
HISTORIEN OM APOSTLENE

JULEUNDERET

I virkeligheten utgjør evangeliene under halvparten av Det nye  
testamentet. Likevel inneholder barnebiblene sjelden stoff fra  
tiden etter Jesu oppstandelse og himmelfart. Alt som skjedde  
etterpå er derfor ofte ukjent for barn. Nå gjør vi noe med dette! 

Historia om apostlane er Apostlenes gjerninger i tegneserieform. Det 
er historien om hvordan apostlene gjorde evangeliet kjent, hvordan 
folk kom til tro på Jesus og hvordan kirken ble til. Apostlenes liv var 
dramatisk og slett ikke uten farer. Boken handler om reisene deres, 
alt de opplevde og folkene de møtte.

Tekst av Christine Ponsard
Illustrert av Jean-Francois Kieffer
48 sider  •  Innbundet  •  Nynorsk og bokmål

Medlemspakke:  
Kr 358,–

De fleste barn på 10-12 år kjenner jule-
evangeliet. Men hvis de leser om Jesu fødsel i 
både Lukas- og Matteusevangeliet, vil de se at 
det er forskjeller. I denne boken gjengir Rainer 
Oberthür begge disse fortellingene. Han viser 
bakgrunnen for dem og hva evangelistene la 
vekt på i sine beskrivelser av Jesus, på en liketil 
og levende måte. 

Denne boken viser at kritiske spørsmål og 
tilsynelatende motsetninger i Bibelen ikke er 
et problem for troen, men tvert i mot åpner 
opp for nye og spennende perspektiver og kan 
utdype og styrke forståelsen av hvem Jesus var.

Renate Seeligs vakre illustrasjoner er inspirert 
av klassisk kunst.

Tekst av Rainer Oberthür
Illustrert av Renate Seelig

48 sider  •  Innbundet  •  Bokmål

I  DENNE PAKKEN er det to bøker som på ulikt vis gir bibel-
fortellingsstoff som vil være ukjent for de fleste barn. Vi 
tror at disse bøkene kan åpne opp for en dypere forståelse av 
bibelen, i en alder hvor mange barn begynner å stille kritiske 
spørsmål og avviser enkle svar. 



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

For bestilling, gå inn på  
iko.no/tripp-trapp  

eller bruk vedlagte serviceark.

Pusleklosser jul 
16 treklosser med motiv på alle sider som  
danner seks forskjellige bilder fra jule-
evangeliet. Klossene ligger i en treeske med 
lokk av kartong.

Illustrasjoner: Michal Hudak
Klubbpris: 199,–

Julekrybben i tøy 
Julekrybbe i tøy med figurer som kan 
flyttes og festes med borrelås. En 
liten tøybok som forteller historien 
om Jesu fødsel, følger med.

Klubbpris: 199,–

Barnekrus
Barnetallerken
Robust, norskprodusert tallerken 
og kopp i vitroporselen fra Figgjo. 
Tallerkenen med bordverset Å du som 
metter liten fugl, mens koppen har 
takkeverset For helse, glede, daglig 
brød.

Klubbpris barnetallerken: 269,–
Klubbpris barnekrus: 199,–

Alle ekstraproduktene har vært i tidligere medlemspakker.  
Med forbehold om at produkter kan bli utsolgt.  

Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.13–15
for medlemmer
født 2005, 2006  

og 2007

• Bok: Faust
• Leseveiledning

JULEPAKKEN

Medlemspakke:  
Kr 239,–

FAUST

Faust av Goethe er et av de sentrale verkene i den klassiske verdens-
litteraturen. Verket tar opp store eksistensielle temaer som fortsatt er 

relevante: ondskap, fristelse, skyld, 
tilgivelse og frelse. Maktbegjær og 
det å bli forledet av personer som 
fremstår som noe annet enn det de er, 
er også sentrale temaer. Historien har 
mange paralleller til bibelske temaer 
og kristen tradisjon.

I denne ungdomsutgaven gjen-
fortelles Faust på en enkel, men 
dramatisk måte. De tøffe og 
spennings fylte illustrasjonene gir 
nysgjerrighet på teksten.
 
Vi tror ungdommer setter pris på 
fortellinger som utfordrer på dype 
eksistensielle temaer, uten enkle 
løsninger eller klare svar. Noe 
som ligner på livet selv. 

Gjendiktet av Barbara Kindermann
Oversatt av Elisabeth  

Beanca Halvorsen
Illustrasjoner av Klaus Ensikat

36 sider  •  Innbundet  •  Bokmål

Verdenslitteratur for unge

Leseveiledning
Faust er skrevet for 200 år siden, og gir en uvant leseropplevelse 
for unge lesere. Vi har derfor laget en enkel leseveiledning, for å 
sette ungdommene på sporet av de store temaene og de bibelske 
parallellene, og som kan hjelpe dem forbi noen av de sidene ved 
boken som kan være utfordrende. 

Tekst av Finn-Ove Brandvold

Nyhet!



EKSTRATILBUD
fra IKO-Forlaget

MARTIN LUTHER KING
Tegneserie som er blitt særlig aktuell det 
siste året. Den forteller den dramatiske 
historien om borgerrettighetskampen i 
USA og presten og aktivisten Martin Luther 
King, som har blitt et ikon i amerikansk 
historie. 

Forfatter Benoît Marchon
Illustrasjoner: Claude og Dennis Millet
38 s  •  Innbundet  •  Bokmål
Fra 10 år
Klubbpris: 149,– 

KAMELGUTTEN/KAMELGUTEN
Adventskalenderbok 

Fattiggutten Harp drar med en karavane for å lete 
etter himmelkongen. Hvis du leser ett kapittel om 
dagen, blir boken en annerledes adventskalender fra 
1. desember til 13. dag jul. Boken kan også leses som 
en «vanlig» sammenhengende historie.  

Forfatter: Kirsten Sødal
Illustratør: Trond Bredesen

Oversetter: Oskar Stein Bjørlykke
112 s  •  Innbundet  •  Bokmål og nynorsk

Fra 7 år
Klubbpris kr 229,–

BOKEN OM JULEN/BOKA OM JULA
Juleevangeliet i tekst og bilder, i Dick 
Brunas kjente strek. Nynorsk og 
bokmål. 

Tekst og illustrasjoner av Dick Bruna
28 s  •  Innbundet  •  Fra 2 år
Klubbpris: 129,–

For bestilling, gå inn på  
iko.no/tripp-trapp  

eller bruk vedlagte serviceark.

Alle ekstraproduktene har vært i tidligere medlemspakker.  
Med forbehold om at produkter kan bli utsolgt.  

Ekstrabestillinger sendes i egen pakke.


