
NY! Kartongbok 2–3 år

NY! Musikk- og aktivitets- 

hefte om gudstjenesten

NY! Hefte + film 3–5 år

TROSOPPLÆRING I HJEM OG MENIGHET

30 nye tilbud!

NY! Tøybok 0–1 år
169,–  KirkeTrapp  89,–

NY! Dåpsbrosjyrer
Utdelingspris  XX,–

NY! Vannmalebok 4–6 år

139,–  KirkeTrapp  59,–
NY! Barnebibel 7 år ➞

249,–  KirkeTrapp  99,–
NY! Juleaktiviteter 6–10 år

99,–  KirkeTrapp  49,–

NY! Fadervår  
Bokmerke

Utdelingspris: 150,-
Pakke med 20 stk. 

129,–  KirkeTrapp  59,–

99,–  KirkeTrapp  49,–

49,–  KirkeTrapp  29,–

60%med
opptil 

BESTSELGERE 

rabatt

MENIGHETENS 

GAVER 
 BARNA

N A M N

KY R K J E

              /                  /                     

DATO
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Totalt 100 
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KirkeTrapp er også en mulighet  
til å presentere Dåpsklubben  
TRIPP TRAPP. Informasjons- 

brosjyre for TRIPP TRAPP kan  
deles ut sammen med bøkene.

OM KIRKETRAPP
Hjelp til trosopplæring i hjemmet
Som hjelp til trosopplæring i hjemmet gir mange menigheter en 
gave til hele årskull eller til grupper av barn. Særlig vanlig er det å 
gi noe i forbindelse med dåp, eller når barna er 2, 4 og 6 år. Noen 
gir gaver til deltakere på Lys Våken, Tårnagenthelg, søndags
skole, barnekor, speider eller babysang. Gjennom Kirke Trapp gir 
IKOForlaget en slik mulighet! Her kan menigheten velge gode og 
innholdsrike produkter til en lav pris.

Pris / Antall
KIRKETRAPP-PRIS
• Produkter merket med KirkeTrapp ved 

prisen har ikke ytterligere 
volumrabatt.

• 10 eksemplarer eller mer 
av samme tittel gir denne 
prisen.

LAVPRIS MED VOLUMRABATT
• En del produkter er merket med  

«Lavpris med volumrabatt».
• For disse gjelder følgende volumrabatt:

25 stk.: 5 %
50 stk.: 10 %

100 stk.: 15 %
250 stk.: 20 %

Bestilling
• Bestilling av produkter med Kirke

Trapppris må skje direkte til  
IKOForlaget.

• Logg inn på nettsidene med bruker
navn og passord. Du får da opp 
pris med rabatt som stemmer med 
antallet du bestiller.

• Kan også bestilles på telefon eller 
epost.

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

NB! Titlene er  
i salg så lenge  
lageret rekker.

www.iko.no

KirkeTrapp  

 59,–

MUSIKK 
Musikk på CDer som tidligere var med i 
Kirke Trapp, distribueres nå på flere ulike 
måter. Du finner musikken vår i strømme
tjenestene Spotify, Apple Music, Tidal, osv. 
Alle sangene i for eksempel boka Gynge 
og synge kan derfor lyttes på mens en ser i 
boka. 

I det nye heftet Klappe for deg er alle sange
ne gratis tilgjengelig på nett via koder som 
leses med et mobil kamera. I boka Måne 
og sol, skyer og vind er det en lydavspiller i 
boka, slik at vi får høre et barnekor synge. 

Dette er KirkeTrapp
• Et tilbud til menigheter, grupper og 

forsamlinger som vil gi en innholdsrik 
gave til barna.

• Utvalget er gjort med utgangspunkt i 
Plan for trosopplæring Gud gir – vi deler.

• Produktene er alderstilpasset.

FILM
Filmene som vi tidligere solgte som 
DVDer, distribueres nå på nye måter. 
Noen av filmene selges som hefter med 
redaksjonelt innhold i tillegg til nett
adresser og passord som gir mulighet til 
å se filmene.

Dere kan også kjøpe passord til filmene 
for utdeling til grupper av barn! 
Kr. 20,– per barn. Les mer på side 8. 
Ta kontakt med oss: ordre@iko.no

Avspilling på nett
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Måne og sol  
Koselig tøybok for de minste. 
Speil og ulike lyder gjør det ekstra 
spennende. Sangen 
Måne og sol er trykt på 
baksiden.

8 sider  •  kr 169,–

Skapelsen

Noahs ark 

«Trekkspillbøker»  
laget i tykk kartong. 

Per bok:  kr 49,–

Menighetens gave til 

BARN 0–1 ÅR

Smekke 
Fôret smekke.  
Å, du som  metter 
liten fugl trykt på.

kr 59,–

Min Godnattbok

Gud signe stjernehimmelen 
Kartongbok med en bønn om  
velsignelse før barnet legger 
seg til å sove.

10 sider  •  kr 129,–

Hvem har skapt?   
Myk tøybok med sangen Hvem 
har skapt alle blomstene? Viser 
hva Gud har skapt. Lyder når vi 
blar i boka.

8 sider  •  kr 149,–

Smekke med lomme  
Med teksten: Takk, Gud, for 
maten. Mykt, plastbelagt 
materiale. Med borrelås og 
oppsamlings lomme.  
Vaskes på 60 
grader. 

kr 99,–

Siklesmekker  
Gode smekker i oransje 
og blå med teksten Gud 
elsker hele meg. Festes med 
borrelås og kan vaskes på 60 
grader. 

Per smekke: 
kr 89,–

Myk tøybok som avsluttes med 
kveldsbønnen Kjære Gud, jeg 
har det godt. Boken er formet 
som en liten pute med 
håndtak og kan lukkes med 
borrelås..
8 sider  •  kr 169,–

KirkeTrapp  

 79,–

KirkeTrapp  

79,–

KirkeTrapp  

 35,–
KirkeTrapp  

 39,–

KirkeTrapp  

 49,–
KirkeTrapp  

 89,–

KirkeTrapp  

 49,–

KirkeTrapp  

 39,–

Kjære Gud, ta  
hånden min  

En samling kveldsbønner, bordvers og 
takkebønner. Sider i solid kartong og 
mykt omslag. Veksler mellom bokmål 
og nynorsk. 

20 sider  •  kr 129,–

KirkeTrapp  

 59,–

Nyhet!

Nyhet!
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VED DÅP

Ett år siden dåpen
To år siden dåpen
Tre år siden dåpen  
En hilsen fra menigheten på  
års dagene etter dåp. 
Utgave på bokmål og 
nynorsk. 

Fadderhilsen
En hilsen fra menigheten til fadderne.

InTro Dåp
Magasin som passer å gi til dåps
foreldre. Her får du blant annet møte 
ulike dåpsbarn, og lese om dåpens 
plass og betydning i kirken.

24 sider   •  kr 45,– 

Fadderbrev
Hilsen fra menigheten til fadderne 
med tanker om hvordan 
de kan følge opp dåps
barnet. Utgave på  
bokmål og nynorsk.

Dåpslys
Lysene er laget i 100 % 
stearin, er hvite og har 
symboler i gull. Høyde 30 
cm. Det er to utgaver: ett 
med tre og ett med tolv 
symboler. Til lyset med 
tolv symboler følger det 
en kopierings original med 
for klaring av symbolene. 

Per lys 

Konvolutt
Tilpasset konvolutt.

Bruk dåpslyset
Brosjyre med tips til bruk 
av dåps lyset med tre 
symboler, og forklaring 
av symbolene. Utgave på 
bokmål og nynorsk.

4 sider  •  str. A5
Pakke med 10 stk 150,–

15,–

7,–

32,50,–

12,50,–
12,50,–

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

Ny serie med brosjyrer som menighe
tene kan bruke som hilsen til foreldre 
og faddere på dåps dagen, og til å hol
de kontakt med dåps barnet og fami
lien i årene etter. Forteller om dåpen, 
om det å være foreldre og omsorg
spersoner, om fadderoppgaven – og 
om tiden etter dåpen. Alle hilsenene 
har også en bønn for dåpsbarnet, og 
er vakkert illustrert av Helene Moe 
Slinning. Brosjyrene finnes både på 
bokmål og nynorsk.

NAMN

KYRKJE

              /                  /                     

DATO

FADDERHELSING
NAMN

KYRKJE

              /                  /                     DATO

FADDERHELSING

NAMN

KYRKJE

              /                  /                     DATO

FADDERHELSING

Dåpsbrosjyrer

KirkeTrapp  

 20,–

Nyhet!

Minne om dåpsdagen
En hilsen fra menigheten til 
foreldrene.

Gratulerer med dåpsdagen

En hilsen fra menigheten til familien 
på en av årsdagene etter dåp. Felles 
utgave som like gjerne kan brukes på 
ett, to eller treårsdagen for dåpen.
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Menighetens gave til 

FORELDRENE

Dåpsboka   
Gavebok med fotografier, bønner, 
bibelfortellinger, sang og salme
tekster. Utgave på bokmål 
og nynorsk.

32 sider

80 sider  •  kr 299,–

Alt er nær meg 
Nær og varm bok med enkle  
betraktninger om dagligliv og  
høytid. Utgave på bokmål 
og nynorsk. 

108 sider 

Arvegull

Dåpsbok for foreldre 

En hjelp til foreldre som bringer 
barna sine til dåp. Den formidler den 
kristne tro med enkle tekster, salmer 
og kunst. En fin gavebok ved dåp.  
Utgave på bokmål og nynorsk. 
(Også på nordsamisk)

82 sider

Familiekalender
Bok og kalender for 
fødsels, dåps og  
andre merkedager. 
Hver måned har et 
tema med bibel 
tekst, sang og/ 
eller bønn. Finnes  
på bokmål og  
nynorsk. 

32 sider  
 kr 150,–

Nå lukker seg mitt øye
11 kveldssanger, Fadervår og 
vel signelsen. Veksler mellom 
bokmål og nynorsk.  

16 sider  •  kr 69,–

89,–

65,–
59,–

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

KirkeTrapp  

 39,–

NÅ:  
Hør sangene 

på nett

Hør alle sangene 
på nett!

Til familier på babysang

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

KirkeTrapp  

 69,–

KirkeTrapp  

 129,–

MORTEN N. PEDERSEN (ILL.)

Gynge og synge
Sanger for de små
Vakker bok med over 40 sanger, rim og regler for de minste 
barna. Sangene er hentet fra utgivelsene Gynge lite grann og 
andre CDer fra IKOForlaget. Til sangene er det notelinjer 
og besifring og mange har tekst både på bokmål og 
nynorsk. Sangene er innspilt og kan strømmes fra de 
vanlige nettjenestene.
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Kirkebok for 

2-ÅRINGER

Lille Krølle 
Et deilig og mykt lite tøylam. 
Kan vaskes på 30 grader.

20 cm  •  kr 149,–

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 ... Gjenfortellinger av 
lignelsen om sauen som gikk seg vill. Bibelteksten 
står helt først i boka. 
16 sider • kr 129,–

Funnet
Salme 23 gjendiktet og 
illustrert for de minste 
barna. Kartongbok med 
mykt omslag og vakre 
bilder. Finnes på bokmål 
og nynorsk.

20 sider 
kr 199,–

Lille Sau går seg vill   
Fortellingen om den bort komne 
sauen. Laget i solid kartong. 
Nytt opplag:   
oktober 2021.
12 sider • kr 68,–

Min Kirkebok 2 
Gjennom kjente 
hverdags situasjoner, 
bibelfortelling, sanger og 
vers vil 2åringen møte 
den kristne tro. Utgave på 
bokmål og nynorsk.

14 sider

MORTEN PEDERSEN M. FL.

Hvor er Krølle?
Boka har samme innhold som Min 
kirke bok 2, og inneholder tegne serie, 
sanger og regler, bibeltekst og vel
signelse. Finnes både på 
bokmål og nynorsk.

14 sider • 2. utg • kr 149,–

KirkeTrapp  

 39,–

KirkeTrapp  

 89,–

KirkeTrapp  

 59,–

KirkeTrapp  

 99,–

KirkeTrapp  

 69,–

KirkeTrapp  

 59,–

Krølle på tur  
Lignelsen om lammet som roter seg 
bort fra flokken. Kartongbok med bein 
som gjør at lammet 
Krølle kan hoppe.

6 sider  •  kr 129,–

Fire bøker med lignelsen  
om Sauen som ble borte 

69,–

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

Nyhet!
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NÅ:  
Bok + 
film!

Menighetens gave til 

BARN 2–3 ÅR

Matboks  
Koselig matboks med bilder 
av Bo og Nora. Bordverset  
Å, du som metter liten fugl  
er trykt på. 

kr 125,–

Spisebrikke med bordvers
Bordverset Å, du som metter liten 
fugl er trykt på. Bilder av Bo og 
Nora fra bl.a. Min kirkebok. 

kr 49,–

Bibelboka mi  
16 korte bibelfortellinger med et 
bilde, en sang og en kort bønn til 
hver. Utgave på bokmål og 
nynorsk. 

72 sider  •   kr 199,–

Sammen med Jesus
15 korte bibelfortellinger, de fleste om 
Jesus i møte med mennesker. Til hver 
fortelling er det et bilde, en sang og 
en kort bønn. Sangene har 
notelinje og besifring. Utgave 
på bokmål og nynorsk.  

64 sider  •  kr 199,–

Fortellinger fra  
Det gamle testamentet

Kom og se i Bibelen  
Populær bok med 18 fortellinger fra 
Bibelen. Enkelt gjen fortalt og 
godt illustrert. Laget i kartong.  

38 sider  •  kr 139,–

KirkeTrapp  

 85,– KirkeTrapp  

 85,–

KirkeTrapp  

 85,–

KirkeTrapp  

 65,–

KirkeTrapp  

 79,–

KirkeTrapp  

 39,–

ANE GUSTAVSSON

Måne og sol, 
skyer og vind
Den vakreste blomsten i Egil Hovlands tonehage er 
 salmen Måne og sol. Boka presenterer salmen for de aller 
minste, akkompagnert av fargerike, fantasifulle 
og vakre illustrasjoner. Boka har en lydavspiller 
slik at vi får høre et barnekor synge første vers.
14 sider  •  kr 249,–

KirkeTrapp  

 99,–

TOR IVAR TORGAUTEN  
ANNLAUG AUESTAD (ILL.)

NÅ:  
Bok + 
film!

Kartong bok 
med lyd!

TOR IVAR TORGAUTEN
ANNLAUG AUESTAD (ILL.)

TOR IVAR TORGAUTEN
ANNLAUG AUESTAD (ILL.)

15 fortellinger fra Det gamle 
testamentet med bilder, 
sanger og bønner. Utgave på 
bokmål og nynorsk.  

68 sider  •  kr 199,–

Nyhet!



8

KIRKEROTTENE
For barn 3–6 år 

PUSLESPILL OM KIRKEN

To filmer  
i ett hefte!

Heftet inneholder nettkoder til to filmer  
med Kirkerottene og Katt unge. 
En mørk kveld finner to slitne og sultne rotter en 
liten kirke i skogen. De har rømt fra sirkuset der 
de ble holdt som fanger. Vesle og Fredo heter de 
to rottene. Katt unge er en glad, liten katt som 
aller helst vil leke gjemsel. Katt unge har også en  
hemmelig drøm om å bli stjerne på sirkus. 
8 sider  kr 49,-

Firkortene har tema fra bibel
fortellinger, ting i kirken, og 
Kirkerottene. I tillegg inne
holder spillesken nettadresse 
og passord som gjør 
det mulig å se filmen 
Kirkerottene på nett!

kr 99,–

Hefte som inneholder nett
adresse og passord til filmen. 
I tillegg blir barna kjent med 
alle som er med i Kirkerotte
universet. Inneholder også 
bibelfortellingen om Sakkeus, 
og kvelds sangen Når en lang 
dag er over.

8 sider  •   kr 49,-

Bilde fra boka Mine beste kvelds-
bønner. Puslespillet har samme 
motiv på biter og bunnplate. 
Bunnplaten har riss over bitene. 

8 biter   •  kr 129,-

Puslespillet har ulikt bilde på 
fronten og bunnplaten: Ferdig 
lagt viser spillet bilder av folk 
som kommer til kirken, mens 
bunnplaten viser det som foregår 
inne i kirken under guds
tjenesten. Bunnplaten har  
riss over bitene. 

24 biter  •  kr 149,-

Kjøp passord til filmene for utdeling! 
Kroner 20 per barn. Dere får et bilde 
med info som dere kan bruke i f.eks. 

brev eller epost til familiene. Se 
eksempel over. Ta kontakt med oss: 

ordre@iko.no 

Rottebæsj  
Eske med søte 
pastiller. Bilde av 
Kirkerottene.

Kirkerottene 
og Kattunge

Kirkerottene  
Firkort med film

Kirkerottene og Viggo  
i tårnet Filmhefte

Kirken  
i treet

KirkeTrapp  

 49,–

KirkeTrapp  

 29,–

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT
 12,50,–

NÅ! 
Kort + film!

Gå til iko.no/film
Finn filmen
Bruk passordet KR529

GRATIS  
FILM!

XXXXX

Kjøp lisens for  
avspilling på nett!

Gi passord til  
grupper av barn!

Et eksempel på informasjon 
dere kan sende ut til familiene.

Filmhefte

KirkeTrapp  

 29,–

KirkeTrapp  

 59,–
KirkeTrapp  

 59,–

Kirkepuslespill

- FORLAGET 
f. !1' , " -

}! 

.. )fQ film.er•{TledJ(ir:kerQtle.ne og'k.attung� ,. 
,. .. ... .. - .. ... .., ... .. .. - ,. 

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!
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Kirkebok for 

4-ÅRINGER

V
elk

om
men!

INVITASJON TIL UTDELING AV MIN
 K

IR
KEBO

K 4
 /

 M
I K

Y
R

K
JE

B
O

K
 4

D V D 6 7 5

Min Kirkebok 4
En innholdsrik bok med utgangspunkt i barnets 
hverdag. Med bibelfortellinger, kunstbilder, 
tegneserie, sanger og salmer. Finnes på 
bokmål, nynorsk og nordsamisk.

84 sider 

Kirkeboka mi  
Aktiviteter
Hefte til barna med morsomme 
ting å gjøre, enten hjemme eller 
i kirken. Rebuser, prikk til prikk, 
fargelegging, finn, tegn og lag. 
Temaer fra Kirkeboka mi. Bokmål 
og nynorsk utgave.

16 sider 

Kirkeboka mi  
Ressurser
Ressurser til samlinger og guds
tjenester med fireåringer.
Heftet har innhold til:
• 1 «blikjentikirkensamling»
• 4 samlinger med barna  

til passet årstiden
• 4 familiegudstjenester
• Prekenforslag

80 sider 

Gjøre sammen 4
Her kan 4åringen tegne, 
farge, skrive, telle og lete. 
Bokmål, nynorsk og 
nordsamisk utgave. 

16 sider 

Velkommen 4 DVD
Film med sang og fortellinger 
som kan brukes som invitasjon 
til utdeling av Min kirkebok 4 /  
Mi kyrkjebok 4. 

10 minutter 

Velk
om

men!

INVITASJON TIL UTDELING AV FIREÅRSBOKA

Min KIRKEBOK 4 
Mi KYRKJEBOK 4

Nå er du invitert til å få Min kirkebok 4 i kirken. Hvis du lurer på hva Min kirkebok 4 er for noe, kan du se denne filmen. I filmen får du også vite litt om det som skal skje i kirken.
Sanger: Jeg blir så glad når jeg ser deg. Tekst og melodi: Israelsk folkesang. Arr.: Erlend Fagertun. Sang: Geir Hegerstrøm. Hvem har skapt alle blomstene? Tekst og melodi: Ukjent. Arr.: Geir Hegerstrøm. Sang: Bård Bratlie og Anine Kruse Skatrud.

DVD675

Medvirkende: Filip Hovland, 
Marianne Steinsrud, Mari 
Cathrine Brostuen Hagen 
og Rikke Lunden.
Idé, regi og produksjon: 

Kristian Sandmark.
Foto: Lars Kristian Skjetne og Kristian Sandmark.

Innspilt i Vardal og Kapp kirker.

10 minutter om 

Illustrasjon omslag: Morten N. PedersenFormgiving omslag: Björk BjarkadóttirTrykk: Polyvox
Utgitt av IKO-forlaget 2011 

S
pilletid 10,5 min.

Spilletid 10,5 min.

Kirkeboka mi   
Forfatter Sindre Skeie har skrevet en varm 
fortelling om å være fire år. Her blir vi kjent med 
de tre vennene Sigurd, Sara og Astrid. Vi følger 
dem  gjennom hver dager og høytider, i et helt år. 
 Gjennom dette får vi også fortellinger om Jesus, om 
skapel sen, en kveldsbønn og noen kjente sanger. 
Boka finnes på bokmål og nynorsk. 
60 sider 

Få tilgang til bilder, maler og videoer til invitasjon av 
fireåringer på iko.no/kirkeboka-mi/for-menigheter

KIRKEBOK
Gjøre sammen

ISBN 978-82-8249-040-5

Gjøre sammen

• Tegne

• Farge

• Finne 

• Telle

• Lete

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

 49,–
 45,–

 399,–
 129,–

 49,–

 109,–

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

PAKKETILBUD: BOK OG HEFTE

135,–

PAKKETILBUD: BOK OG HEFTE

155,–

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT
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Menighetens gave til 

BARN 4–6 ÅR

Historier Jesus fortalte
Aktivitetsbok med klistremerker 
som kan tas av og på igjen. De 
korte fortellingene har 
glade farger og koselige 
bilder. 

12 sider • kr 69,–

Bibelen min  
20 kjente bibelfortellinger med enkle 
tekster. Solid kartong 
med mykt omslag. 

42 sider • kr 199,–

Mini Bibel Klistremerker  
Daniel i løvehulen  •  Noahs ark
Små hefter med merker til å klistre inn. I til
legg til tittelfortellingene, inneholder hvert 
hefte også seks andre bibelfortellinger.

18 sider sider  •  per hefte  kr 29,– 

Bibelen med klistre-
merker NT og GT  

To bøker med åtte kjente bibel
fortellinger med humoristiske 
bilder. Klistremerker til å gjøre 
ferdig illustrasjonene følger med.

16 sider  
Per hefte  kr 79,– 

Jesu undere 
Vannmalebok 
Fem fortellinger om Jesu 
undere med bilder som 
kommer til syne ved at de 
males over med vann.  Kan 
males fram om og om igjen. 

Vannpenn følger med. 
Nytt opplag:   
oktober 2021.

14 sider 
• kr 139,– 

Mini fargebøker 
Bibelfortellinger/Kirken

To små hefter med 8 bilder som barna 
kan farge legge. Illustrasjonene er 
hentet fra Bibelboka mi, Sammen med 
Jesus, og Min kirkebok 4 og 6. 
Finnes på bokmål og nynorsk.

16 sider  •  per hefte  kr 29,– 

KirkeTrapp  

 89,–

KirkeTrapp  

 45,–

KirkeTrapp  

 59,–

KirkeTrapp  

 39,–

KirkeTrapp  

 49,–

KirkeTrapp  

 19,–

Aktivitetshefte med sanger barna kan høre ved å holde 
mobil kameraet over en kode. Oppgavene er knyttet til  
kirken og gudstjenesten, og heftet forklarer noen av de 
liturgiske leddene for barn. Sangene er laget av Ellen 
Miles Tveita. 
24 sider •  kr 99,–

Klappe 
for deg

KirkeTrapp  

 15,–

Nyhet!

Nyhet!
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Kirkebok for 

6-ÅRINGER

Denne boka er en oppfølger til Min 
Kirkebok 4, men nå er det 6åringens 
hverdag og opplevelser som står i 
 sentrum. Skolestart er en spennende 
fase for hele familien, og i tegneserien 
om Bo og Nora leker barna skole.

Boka inneholder også bibelfortellinger, 
varierte bilder, sanger, salmer, bønner 
og enkle ritualer. Her vil barnet bl.a. bli 
kjent med høytidene påske og pinse.
64 sider 

Tre i et tre
6-årsboka 
Erlend, Stian og Tuva har klubb i et 
hemmelig tre. De begynner i første 
klasse, og både på skolen og i kirken 
hører de bibel historier. 

112 sider 

Bildebok med fortellingen om  
hvordan Gud skapte 
verden. Mange klistre
merker følger med.

16 sider  •  kr 99,–

Gjøre sammen 6
Et hefte der 6åringen 
kan tegne, farge, skrive, 
telle og lete. Bokmål og  
nynorsk utgave. 

16 sider 

Min Kirkebok 6

InTro Skoleklar 
Hefte som passer for foreldre og 
foresatte til barn som nettopp har 
begynt eller skal be
gynne på skolen. 

24 sider •  kr 45,–

PAKKETILBUD: BOK OG HEFTE

135,–

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

 49,– 99,–  109,–

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

Gratis 
ballonger følger 

med boka!

KirkeTrapp  

 20,–

NY UTGAVE!

AKTIVITETSBØKER fra 6 år

KirkeTrapp  

 49,–

101 bibelaktiviteter 
Fortellinger fra Bibelen med 101 
morsomme oppgaver til! Barna kan 
sammenligne, fargelegge, 
telle, og klistre. Klistremerker 
til en del av fortellingene.

50 sider  •  kr 99,–
15 fortellinger fra Jesu liv. Til 
hver fortelling er det en teg
ning som kan fargelegges.

32 sider  •  kr 99,–

KirkeTrapp  

 49,–KirkeTrapp  

 49,–

Fargelegg  
fortellinger om Jesus 

Let og finn 
Skapelsen  

Nyhet!
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Evangeliet for barna 
50 fortellinger om Jesus, fortalt 
som tegneserie. Vi følger ham 
fra bebudelsen til oppstandelse. 
Boka passer for barn som vil lese 
selv eller sammen med familien. 
Finnes på bokmål og 
nynorsk.

110 sider  •  kr 199,–

Spennende lesning med over
raskelser og dramatikk. Ni lett
leste fortellinger 
fra Det gamle 
testamentet. 

96 sider • kr 128,–

Tegneserie med 18 av de undere 
Jesus gjorde. Boka har enkelt 
språk og vakre illustrasjoner, og 
passer godt for barn som vil lese 
selv. Finnes både på 
bokmål og nynorsk.

48 sider • kr 149,–

Prikk til prikk 1 og 2
To hefter som hver har 16 helsides 
illustrasjoner med tema fra bibel
historier. Disse skal fullføres ved å 
tegne fra prikk til prikk, fargelegge og 
sette inn klistremerker.  

16 sider  •  per hefte kr 99,–

Skatten i 
Liljedal 
Med Bibelen 
som skattekart 

jakter barna etter den forsvunne 
kirkeskatten. Utgave på bokmål 
og nynorsk. Oppgaver til barna 
finnes på iko.no.

84 sider

RUNAR BANG /  
ELDBJØRG RIBE 
(ILL.)

Jakten på  
Juliana 

Spenningsfortelling som også 
formidler bibelstoff. Frittstående 
oppfølger til Tre i et tre.

96 sider • kr 188,– 

Gavebok med 31 kjente bibel historier 
fra skapelsen til Jesu himmelfart. I 
tillegg blir leseren presentert for tros
bekjennelsen, Fadervår, de ti bud og 
utvalgte bibelvers. Boka passer perfekt 
som høytlesningsbok på sengekanten 
eller som en andaktsbok for de minste. 
Finnes både på bokmål og nynorsk.
160 sider  •  kr 249,–

KirkeTrapp  

 89,–

KirkeTrapp  

 49,– KirkeTrapp  

 39,–

KirkeTrapp  

 69,– KirkeTrapp  

 49,–

KirkeTrapp  

 89,–

 99,–

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

Bibelhistorier for 
nybegynnere 

Menighetens gave til 

BARN 7–9 ÅR

Tøffe  
bibel- 
typer

Under Jesus 
gjorde

Nyhet!

Nyhet!

KirkeTrapp  

 99,–

Kort med kode som gir tilgang til 
lydbok med 15 fortellinger 
om Frans og hans vennskap 
med dyrene.  

kr 129,– 

Frans av 
Assisi og 
dyrenes 
tale 
Lydbok

Nyhet!

Nyhet!
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Tegneserie om hvordan apostlene vitnet 
om Guds kjærlighet for menneskene. 
Apostlenes liv var dramatiske og slett ikke 
uten farer. Boka har enkelt språk og vakre 
illustrasjoner, og passer godt for barn som 
vil lese selv. Finnes både på bokmål og 
nynorsk.
48 sider  •  kr 149,–

63 av de mest kjente fortellingene fra Bibelen fortalt som 
tegne serie. Tekstene er vevd sammen som en lang for
telling, bare delt inn i Det gamle og Det nye testamentet. 
Historiene er gjenfortalt for barn, men 
ligger nær opp til tekstene i Bibelen. 
Utgave på bokmål og nynorsk.

168 sider  •  kr 249,–

Menighetens gave til 

BARN 10–12 ÅR

Kort med nettkode som gir tilgang 
til spennende lydbok til ettertanke 
for større barn. 

kr 129,–

Pakker med 20 bok
merker med Fadervår. 
Nynorsk på den ene 
siden og bokmål på 
den andre.

«Sentrerende bønn» handler om å stilne, 
uten å måtte forme ord og tanker i hodet. 
Bare være hos Gud. Det gir hvile både for 
kropp og sjel. Denne lille boka forteller 
– skritt for skritt – om veien 
man kan gå for å «be med 
hjertet». Passer også for 
ungdommer og voksne.

28 sider • kr 149,–

Josef er drømmeren som blir solgt 
som slave av sine egne brødre, 
blir Faraos høyre hånd og redder 
både det egyptiske folk og sin egen 
familie. Historien har fascinert folk i 
flere tusen år. I denne boka har Tor 
Åge Bringsværd latt seg inspirere 
av blant annet jødisk 
legendetradisjon, Koranen 
og Bibelen.

128 sider • kr 299,–

Gripekors
Gripekors laget av 
oliven tre. Korset er 
laget for å ligge godt i 
en barnehånd, og kan 
brukes til bønn eller 
meditasjon.  
Produksjonen er  
sertifisert.

KirkeTrapp  

 39,–

KirkeTrapp  

 49,–

KirkeTrapp  

 99,–

KirkeTrapp  

 69,–

Historien om 
apostlene

Tegneseriebibelen  

Fadervår 
Bokmerker

Gjennom 
Skyggedalen 
Lydbok

Reisen 
innover

Josef

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

39,–

KirkeTrapp  

 99,–

Nyhet!

Nyhet!Nyhet!

150,–

Nyhet!

Nyhet!

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT
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Julebarnet 
«Trekkspillbok» med fortellingen 
om Jesusbarnet. Laget i stiv  
kartong.  
0–6 år

kr 49,– 
Min første bok om julen

Populær gjenfortelling av 
juleevangeliet.  Fargerike  
illustrasjoner.  2–5 år.

24 sider  •  kr 48,–

Kamelgutten 
Vi følger fattig  
gutten Harp i  
karavanen mot  
Betlehem.  
Fortellingen passer 
ekstra godt som  
lesestykker i  
adventstiden. Finnes 
på bokmål og nynorsk.
7 år ➞

112 sider  •  kr 279,–

Dånki feirer jul 
Bli med eselet Dånki til Betlehem 
og opplev den første julen slik hun 
gjorde. Boka er laget av kartong og 
bena kan «hoppe» opp 
og ned. 0–3 år.

6 sider  •  kr 129,–

Kalender med en luke for hver dag fra palme søndag 
til 2. påskedag. En kort tekst bak på hver luke forteller 
historien om Jesu død og oppstandelse. 
Finnes på bokmål og nynorsk.
kr 119,–

Påskekalender

Jul for første gang
Vakker kartongbok som gir en  
første titt inn i juleevangeliet for 
små barn. Hullene i sidene skaper 
nys gjerrighet. 0–3 år.

kr 159,–

KirkeTrapp  

 29,–

KirkeTrapp  

 59,–

KirkeTrapp  

 35,–

KirkeTrapp  

 59,–

KirkeTrapp  

 69,–

Mini Bibel Klistremerker 
Jul  •  Påske
 
Små hefter med illustrerte bibel
fortellinger om jul og påske. Mange 
merker til å klistre inn. 4 år ➞

18 sider  •  Per hefte  kr 29,– KirkeTrapp  

 19,–

Menighetens gave til 

JUL, PÅSKE OG PINSE

KirkeTrapp  

 79,–

Nyhet!

101 juleaktiviteter 
Fortellingen om Jesu fødsel fra 
bebudelsen til flukten til Egypt. Til 
hvert oppslag er det flere forskjellige 
oppgaver. Klistremerker og fasit  
bak i boka.  6–10 år

48 sider  •  kr 99,– KirkeTrapp  

 49,–

Nyhet!

Nyhet!
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TROND SKARD DOKKA 

Vendepunkt

Hvordan kan folk tro når forutsetningene for 
tro ikke lenger er til stede? I Vendepunkt pre
senterer forfatteren kristendom i en ny tid. Til 
boka er det laget seks samlinger for trosopp
læring for voksne i folkekirka, inkludert filmer 
samlingene kan innledes med. Lederressurs 
og filmer er gratis tilgjengelig på iko.no. Det 
er også utarbeidet studieplan som kan 
brukes eksempelvis i bibelgrupper.

206 sider  •  kr 399,–

Gudstjeneste  
Steg for steg 

Hefte som sier noe om hva som 
skjer under en gudstjeneste. Rikt 
illustrert med foto. Til heftet er det 
utarbeidet en bruker veiledning 
som du kan laste ned på iko.no. 
Utgave på bokmål og nynorsk.

46 sider  •  kr 79,–

Påske 
Fortellinger for de minste 

Vakker, liten kartongbok med mykt 
omslag. Vi følger Jesus og vennene 
hans gjennom påskeuken. Bildene 
viser sorg og glede. Men den 
største gleden blir stående: 
Jesus lever! 0–3 år.

20 sider  •  kr 129,–

Påsken med klistremerker 
Oppdag den store påskefortellingen 
gjennom korte tekster og fargerike bil
der. Ett oppslag for hver dag i påsken. 
Klistremerker som barna kan lime inn 
og gjøre ferdig illustrasjonene. 3–6 år.

16 sider  •  kr 79,–

Det lille eselet og  
den store oppgaven 
Koselig bok om det lille eselet 
som skal ut på et ærefullt opp
drag. Gjenfortelling av historien 
om Jesu inntog i Jerusalem. 
Bibel tekstene står helt først i 
boka. 2–5 år.

16 sider  •  kr 129,–

15 helsides tegninger for farge
legging. Hele fortellingen står  
foran i hvert hefte.   5 år ➞
16 sider  •  per hefte  kr 79,–

Fargeleggingsbøker 
Min første jul
Min første påske

KirkeTrapp  

 59,–

KirkeTrapp  

 39,–

KirkeTrapp  

 59,–

Aktivitetsbøker 
Jul  •  Påske

Innholdsrike hefter med  morsomme 
oppgaver og mange ting å gjøre. 22 
bibelfortellinger i hvert 
hefte. 7 år ➞

48 sider   
Per hefte  kr 149,–

KirkeTrapp  

 59,–

KirkeTrapp  

 39,–

UNGDOM OG VOKSNE Gratis digitale ressurser

KirkeTrapp  

 99,–

KirkeTrapp  

 39,–

Nyhet!

KirkeTrapp  

 59,–

Nyhet!

Nyhet!



Her er noen av våre 

BESTSELGERE
Gynge og synge

Måne og sol, skyer og vind 2–3 år

Historier Jesus fortalte 4–6 år

101 bibelaktiviteter 7–9 år

Påskekalender

Kartongbok med lyd

Sanger for de små

Klistremerkebok

101 morsomme oppgaver

Luker for hver dag i påsken

kr 299,–  KirkeTrapp  129,–

kr 249,–  KirkeTrapp  99,–

kr 69,–  KirkeTrapp  39,–

kr 99,–  KirkeTrapp  49,–

kr 129,–  KirkeTrapp  59,–

Side 5

Side 7

Side 10

Side 11

Side 14

VIKTIG INFORMASJON  
VED BESTILLING

Pris / Antall
KIRKETRAPP-PRIS
• Produkter merket med KirkeTrapp 

ved prisen har ikke ytterligere  
volumrabatt.

• 10 eksemplarer eller mer av  
samme tittel gir denne prisen.

LAVPRIS MED VOLUMRABATT
• En del produkter er merket med  

«Lavpris med volumrabatt».
• For disse gjelder følgende volumrabatt:

25 stk.: 5 %
50 stk.: 10 %

100 stk.: 15 %
250 stk.: 20 %

Bestilling
• Bestilling av produkter med KirkeTrapppris 

må skje direkte til IKOForlaget.
• Logg inn på nettsidene med bruker navn og 

passord. Du får da opp pris med rabatt som 
stemmer med antallet du bestiller.

• Kan også bestilles på telefon eller epost.

LAVPRIS  MED  VOLUM- RABATT

KirkeTrapp  

 49,–

Tlf: 22 59 53 00
Postboks 2623 St. Hanshaugen 
0131 OSLO
Epost: ordre@iko.no

Besøk oss på iko.no

TROSOPPLÆRING I HJEM OG MENIGHET


