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Sangbøger / nodebøger 
 
Nyt oplag: Vi synger – sangbog. Pris kr. 
99,95 
Vi synger – CD. Pris 99,95 
Vi synger – power point. Pris kr.10 
 
Nodebog – Fri. Udgivet 1996. Pris kr. 25 
 
Sangbog – Fri. Udgivet 1993.  Pris kr. 25 
 
30 bibelhistoriske sange og salmer med 
noder og becifringer. Illustreret for børn.  
Pris kr. 10 
 
Glad sang 
50 varierede sang for juniorer. Bruges i 
juniorklubber. 
Kr. 10,00 
 
Studiehæfter 

Studiehæfter for børn fra 4-10 år: 
Abraham .  
Paulus,  
Jesus – og hans undere,   
Jesus siger: Jeg er…  
Pris for 25 stk. kr. 10 
 
Studie for børn fra 10-13 år: 
Vand, ånd og liv 
Trosbekendelsen, 
Bed og arbejd, Nehemias’ bog  
Gud råder, Ezras bog  
Er jeg en kristen eller….   
Den mystiske gåde  
Kvinder – i bibelen,   
Påske 
Pris for 25 stk. kr. 10,00 
 
Genesis – om skabelse eller evolution, for 
juniorer 13-17 år. Pris for 25 stk. kr. 10 
 
 
 

Bøger 
 
Vi vil bare leve. Af Christian Ellwein  
Tre unge kommer i en kristen 
ungdomsforening. De udfordres af livet og 
skal finde deres egen tro og egne grænser. 
Teen-roman. 143 sider. Kr. 5,00 
 
Sneens skatte. Af Patricia M. St. John. 
Historien om Annette, der hader drengen 
Lucien, fordi han gjorde hendes lillebror Dani 
invalid. En dag hører hun om Jesus, og da 
bliver alt anderledes. 176 sider. Kr. 5,00 
 
Kamilla og den lille spion. Af Kari Vinje. 
Læs om pigen Kamilla, den tidligere 
indbrudstyv, Sebastin Kåk, og den lille spion 
Oliver Hansen, og alt det han får opsnuset. 
182 sider. Kr. 5,00 
 
Sarah og Sebastian. Af Bãrbel Raichle 
Et brev ændrer den 15-prige Sarahs liv. Hun 
får nye venner og nyt indhold i livet. En dag 
dukker Holger med motorcyklen op… 
Teen-bog. 133 sider. Kr. 5,00 
 
Håb om kærlighed. Af Francena H. Arnold 
Hope er flyttet hjemmefra og kæmper for at 
klare sig selv. Hun kæmper også mod Gud, 
mod kærligheden og mod sig selv. Teen-bog. 
201 sider. Kr. 5,00 
 
Ruth og Filip. Af Patricia m. St. John. 
Søskendeparret er I pleje hos deres tante og 
onkel. Deres bedste venner er 
sigøjnerdrengen Terry og den gamle hyrde, 
Tandy. En dag lærer de den gode hyrde at 
kende. 155 sider. Kr. 5,00 
 
Krølle. Af Angelica Blum 
En bog for 7-11 årige om et varmt venskab, 
troen på Gud, at glæde andre og en mængde 
af hverdagens små oplevelser. 86 sider kr. 5 
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Ditte og Dumle. Af Margot Simonis. 
Jalousi, tilgivelse, tro, grænser, at komme 
galt af sted, er bogens helt almindelige 
emner, der behandles på en ikke helt 
almindelig måde. Fra 5 år. 87 sider. 
Kr. 5,00 
 
Dinas drømme. Af Helen Santos. 
Dina drømmer om, at hendes hest var 
ligesom de andre heste, at Gud helbredte 
hendes bror …., men det går ikke som i 
Dinas drømme… Fra 10 år og opefter. 112 
sider. Kr. 5,00 
 
 
Et barn – en gave af Marion Stroud. Pris kr. 5 
 
Det hemmelige tegn af Denise Hill.  
Om 2 drenge, der møder en mand, som har 
overnaturlige kræfter. Pris kr. 5 
 
Fri som fuglen af John Erik Ekberg.  
Pris kr. 10  
 
 
Småhæfter: 
Peter, Bonso og biskoppen 
Peter sælger hunden Bonso for at give en 
gave til missionsarbejdet i Afrika. Det er et 
stort offer. 24 sider. 
Kr. 10,00 for 4 hæfter 
 
Små banditter. Af Peter Martin Legene. 
En historie om nogle drenge fra 
børnehjemmet i Suriname, hvor Legene var 
missionær for knap 100 år siden. 32 sider. 
Kr. 10 for 4 hæfter 
 
Nisse Fyr kapitulerer.  Af Holger Åbyson. 
Frisk historie for juniorer. 32 sider. 
Pris kr. 10,00 for 4 hæfter. 
 
Julie fra Havrevænget. Af Kari Vinje 
Indeholder seks små historier om Julie. 
24 sider. Kr. 10,00 for 4 hæfter 
 
Kampen om den gamle bibel. Ukendt 
En historie om valdenserne i 1700-tallet. 
22 sider. Kr. 10,00 for 4 hæfter 
 
 
 

Ledermateriale 
 
Manna nr. 1-6 
Sæt med 6 hæfter af Arne Pedersen for 
juniorer, 30-35 studier i hvert hæfte.  

1. Mosebog med skabelsen,  
2. evangelierne,  
3. fra Moses til kong Saul,  
4. Jesu lidelseshistorie,  
5. fra David til Jonas,   
6. Apostlenes gerninger.  

Pris pr. hæfte kr. 25 / for hæfte 1-6 kr.100 
 
Tekstsytem 
 for børneklubber nr. 2-4: Delt op i tekster til 
forår og efterår.  (Hæfte 1 er udsolgt) 
Pris pr. hæfte kr. 25 / for hæfte 2-4 kr. 50 
 
Dramahæfte 
Der kæmpes om dig – og 7 andre optrin for 
juniorer 
Pris kr. 15 
 
Mand dig op! Der mangler mænd i den 
pædagogiske verden.  Udg. 2010. Pris kr. 40  
 
Forkynd for børn – om lov og evanglium af 
Carl Fr. Wisløff. Pris for 5 stk. kr. 10 
 
Kristus er krumtappen af Carsten Hjorth 
Pedersen. Om grundsynet bag al opdragelse, 
undervisning og forkyndelse. Pris kr. 5 
 
 

Andet 
 
Oversigtskort 
Bibelens bøger 
Israel på NT´s tid 
GT´s verden 
Ørkenvandringen 
Paulus´ rejser 
10 stk. kr. 5,00 
 
Glæde. Brevpapir med bibelord og smukke 
blomstermotiver. A4-størrelse. 
Kr. 1,00 pr. blok.  
 
Bibelvers – lær dem gennem leg. Pris kr. 10 
 
Ude på en gren, tegneseriehæfte for 
juniorer. Pris for 25 hæfter kr. 5 
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På kryds og tværs i bibelen. Opgaver og 
konkurrencer for børn. Pris kr. 5 
 
Bærepose: Vil du med? Pris for 5 stk. kr. 10 
 
Viskelæder. Med teksten ”Gud elsker dig”. 
Pris 100 stk. kr. 5,00 
 
Sølvfisk  små klistermærker. Pris 10 ark kr. 5 
 
Bogmærker 
Med forskellig tekst bagpå. 
Kr. 5,00 for 100 stk. 
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tid!  
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