
BOKBORD 2020
Nr Titel - Författare Pris/st

1 Mer levande med åren - Patricia Tudor Sandahl

I Mer levande med åren skriver Patricia Tudor-Sandahl om modet att åldras ur ett 

existentiellt perspektiv, om att inte nöja sig med att leva på ytan av sig själv och 

om att bli sams med det paradoxala och motsägelsefulla som ryms inom oss 

människor. 

209 kr   

2 Som skuggan följer ljuset - Vibeke Olsson

Som skuggan följer ljuset är Vibeke Olssons sjunde bok om sågverksarbetaren 

Bricken. De tidigare heter Sågverksungen, Bricken på Svartvik, Sågspån och eld, 

Amerikauret, Glödens färger och Som ett träd i skogen.

225 kr   

3 Dagens Lösen 2021

Dagens lösen är världens mest spridda andaktsbok den ges ut i 1, 5 miljoner 

exemplar på 51 språk. I Sverige har dagens lösen getts ut sedan 1880. Den 

innehåller två bibelord för varje dag som följs av en dikt, en tanke eller en 

psalmvers och är gjord i ett smidigt fickformat.

99 kr     

4 Ljudet av tystnad - Tomas Sjödin

Ljudet av tystnad av Tomas Sjödin är en direkt uppföljare till boken Det händer när 

du vilar. Den goda tystnaden handlar mer om att hitta tonen än att bli tyst, inte 

om vad man vill slippa höra, men vad man längtar efter att få höra.

225 kr   

5 Fräls oss från ondo - Fredrik Lignell och Helen Västberg

Den här boken rör sig i skärningspunkten mellan psykologi och teologi och 

funderar över hur vi upptäcker maktmissbruk hos oss själva och andra.

Helen Västberg är legitimerad psykoterapeut och Fredrik Lignell är pastor och 

retreatledare.

209 kr   

6 Stjärnklart - en andaktsbok för vintertid

Att vakna upp till liv en andaktsbok för sommartid fick ett varmt mottagande av 

läsarna när den kom ut sommaren 2019.

Nu är de elva teologerna i Nellynätverket tillbaka med Stjärnklart en ny bok för 

vinterns alla tider och tankar och där det vardagliga går hand i hand med det 

gudomliga.

199 kr   



Nr Titel - Författare Pris/st

7 En minut om dagen - Håkan Arenius

En minut om dagen är en andaktsbok i twitterformat. 366 korta bibelcitat följs av 

en kort reflektion. Denna strama ram tvingar ibland fram halsbrytande bilder: 

enkel vardagsprosa slår upp oväntade dörrar och banaliteter öppnar mot 

bråddjup. Så kan ett par korta meningar ge bränsle åt tankarna en hel dag. 

Förhoppningsvis kan de få läsaren att gå till källan för att se sammanhanget. I 

bästa fall startar de en dialog mellan medvandrare och med Gud.  

109 kr   

8 Orubbligt Hopp - Max Lucado

Max Lucado skriver om tolv av Bibelns mest betydelsefulla löften, som hjälper dig 

att sätta fokus på det hopp som Gud ger oss. För varje omständighet vi möter i 

livet har Gud gett dig ett löfte.

189 kr   

9 Rossystrarna - Hanna Christenson

Rossystrarna är en roman om kärlek där man minst väntat sig det, om tro som 

håller genom alla omständigheter och skönheten i en andra chans.

189 kr   

10 När vi var unga - Karen Kingsbury

Från bästsäljande författaren Karen Kingsbury kommer ännu en gripande 

berättelse. Vi möter en ung pappa vars hela värld vänds uppochned kvällen före 

hans skilsmässa. Vi återser även medlemmar ur den älskade familjen Baxter.

Karen Kingsbury är en av Amerikas och Sveriges mest älskade och lästa kristna 

romanförfattare med fler än 25 miljoner sålda böcker.

198 kr   

11 Livet på mackmakeriet - Stina Jonsson

"Feelgood-läsning på hög nivå!"

Betsys liv står stilla. Tjejkompisarna ses alltmer sällan och jobbet på caféet är 

urtrist. Till kyrkan vill hon helst inte gå längre, och drömmen om att resa och lära 

sig språk har sedan länge bakats in i en smulpaj på Mackmakeriet.

179 kr   

12 Utan skam - Francine Rivers

Det här är andra delen av den populära serien Nådens döttrar av bästsäljande 

romanförfattaren Francine Rivers. Berättelsen om Rachav, skökan som skyddade 

spejarna från Israels folk i Jeriko, berör och inspirerar.

189 kr   



Nr Titel - Författare Pris/st

13 Och Gud ändrade sig - Broder Andrew och Susan Devore Williams

Inspirerande och tankeväckande bok om bön av författaren till Guds smugglare 

och grundaren av Open Doors - Broder Andrew.

Med illustrationer från Bibeln såväl som djupa insikter och praktiska råd som han 

förvärvat under sin tjänst visar Broder Andrew att bön kan förändra och faktiskt 

förändrar världen. Och inte minst, den kan förändra dig. Följ med på en resa till en 

dramatiskt annorlunda sorts bön.

175 kr   

14 Inspirationsbibeln - bibel för kreativ läsning

Med sina breda marginaler erbjuder Inspirationsbibeln stunder av reflektion och 

kreativ bibelläsning. Den innehåller över 400 svartvita illustrationer utspridda över 

hela Bibeln. De vackra skriftillustrationerna kan färgläggas eller bara uppskattas 

som de är. Låt din tro lämna avtryck genom den här Bibeln och skapa en skatt som 

kommer att inspirera dig och din omgivning.

499 kr   

15 Genom allt - Camilla Olsson

Bakom vackra fasader och leenden är många svenskar drabbade av psykisk ohälsa 

som panikångest, depression, stress, oro, sömnbesvär och utmattning. Och det är 

inte bara människor utanför kyrkans värld som drabbas. Hur är det att vara kristen 

och kämpa med psykisk ohälsa i en miljö där det kan finnas en förväntan att man 

ska leva ett glatt och problemfritt liv?

189 kr   

16 Miraklernas natt - Paul Estabrooks

Kina, sent 1970-tal. Ur askan efter den grymma kinesiska kulturrevolutionen reser 

sig en snabbt växande underjordisk kyrka i det kommunistiska jättelandet. Antalet 

nya kristna ökar lavinartat för varje dag och behovet av biblar är enormt. En miljon 

biblar önskas av de kinesiska kristna ledarna och ett team av vanliga män och 

kvinnor svarar med en stark tro på en ovanlig, mirakelgörande Gud.

229 kr   

17 Utan slöja - Francine Rivers

Utan slöja är den första boken i serien NÅDENS DÖTTRAR, som handlar om fem 

kvinnor som var utvalda av Gud för viktiga roller i Jesus Kristus släkttavla. Bakom 

serien står Francine Rivers, en av vår tids mest kända kristna romanförfattare.

189 kr   

18 Nu vill jag leva - Linn Lindeman, Joel Sjöberg

Till en början såg allt ut som en idyll. Ett hus på landet utanför Arvika, en mamma 

och en pappa. Men idyllen sprack och Linn upplevde trauma efter trauma. Droger, 

självmordsförsök, överdoser och resor till och från akuten och psykakuten följde. 

Med tiden blev systemfelet uppenbart. Linn var för sjuk för beroendevården och 

för drogberoende för psykiatrin. Men en dag skulle många års svårt lidande 

äntligen få ett slut.

159 kr   

19 I dag är Guds dag - Wilfrid Stinissen

Ett ord för själen varje dag. En stund av bön och vishet på morgonen eller kvällen.  

I dag är Guds dag innehåller 365 texter en kort läsning för varje dag på året. 

Läsningen tar inte mer än ett par minuter i anspråk men kan fördjupa ditt 

förhållande till Gud och ge kraft och styrka för ett helt liv. 

225 kr   



Nr Titel - Författare Pris/st

20 Julens stora sångbok - 100 julsånger, carols och psalmer

Julens stora sångbok innehåller 100 av de allra bästa och mest populära advents- 

och julsångerna genom tiderna. Svenska julsånger och psalmer, engelska carols 

och det bästa av de amerikanska julsångerna noga utvalda och omsorgsfullt 

arrangerade av Peter Sandwall, i hans smakfulla karaktäristiska stil.

279 kr   

21 Jag är inte längre rädd - En bok om kärlek - Tommy Hellsten

Tommy Hellsten skriver i sin nya bok om att leva i tillit, i överlåtelse och 

upplevelsen av att vara buren. Han skriver om en livsförvandlande upptäckt:  vi får 

lära oss älska oss själva på det sätt som Gud älskar oss. I en tillvaro där kärleken är 

verklighetens grund finns ingenting att frukta.

209 kr   

22 Omfamnad - Lysa TerKeurst

Omfamnad innehåller 100 andakter som vill försäkra dig om att Gud håller dig 

nära för evigt. Den bästa sortens omfamning är när någon som älskar oss djupt 

slår armarna om oss och drar oss tätt intill sig. Vi är skapade för den sortens kärlek 

och trygghet men många av oss är mer vana att uppleva sviken kärlek och rädsla. 

Gud drar sig inte undan. Han drar dig tätt intill sig. Han har omfamnat dig en gång 

för alla och kommer inte att släppa dig.

249 kr   

23 Finn vilan i Gud - Lindsey Graham

Upplev vilan i Gud och ro för din själ.

En andaktsbok för trettio dagar med vackra naturbilder som uppmuntrar till 

stunder av vila när du tillbringar tid tillsammans med Gud och Hans ord.

179 kr   

24 Ditt ord i mitt hjärta - Maria Ahlriksson

Ditt ord i mitt hjärta är en själavårdande andaktsbok med syfte att bygga upp och 

hjälpa dig att hitta en struktur när vardagslivet utmanar. Den tar sin början i livets 

stora frågor och leder dig sedan vidare i din egen livsberättelse, likt en manual att 

följa när livet kört fast. Vi står och slirar och undrar vart vägen och riktningen 

försvann - när vi till slut inser att det först gäller att backa för att kunna ta sig 

framåt igen. Det finns en väg vidare, igenom allt och trots allt.

239 kr   

25 Om du någon gång skulle undra - Max Lucado

Barn längtar efter att få höra att de är speciella och älskade. Även när de växer och 

förändras behöver de känna sig trygga i hur mycket deras föräldrar älskar dem, 

och ännu viktigare, hur mycket Gud älskar dem.

129 kr   
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26 Gud och jag tillsammans - Rick Warren

100 spännande andakter skrivna speciellt för barn.

Tillsammans med inspirerande bibeltexter och livfulla, engagerande illustrationer 

kommer andakterna att hjälpa barn att förstå den fantastiska plan som Gud har 

för deras liv.

199 kr   

27 I dina händer - En liten bönbok

En liten bönbok med böner för hela dagen. Tänk vad mycket som händer under en 

dag i ett barns liv. Denna lilla bönbok innehåller böner som sluter in både lek och 

mat, skratt och tårar och ger en påminnelse om Guds eviga kärlek till sina barn. 

Han håller oss alla tryggt i sin famn.

Med texter av Britt G. Hallqvist, Lina Sandell, Margareta Melin, Göte Strandsjö 

m.fl.

69 kr     

28 365 bibelaktiviteter för barn

365 bibelaktiviteter för barn kan man börja med när som helst på året. Den är fylld 

med bibelberättelser från Första Moseboken till Apostlagärningarna. Barnen 

kommer att ha väldigt roligt när de försöker klara av den dagliga aktiviteten! 

Labyrinter, Finn felen, Prick-till-prick, Problem, Rita färdigt och färglägg bilder, 

Hitta tecknarens misstag med mera.

139 kr   

29 Henry, husse och James - Stina Jonsson

Ett nytt sätt att läsa om liknelsen om den förlorade sonen i Lukas-evangeliet för de 

minsta barnen och för de som vill börja läsa själva.

Stina Jonssons böcker ger hopp och leenden för såväl barn som vuxna. Mats Molid 

arbetar som illustratör och har gjort bilder till många barnböcker.

149 kr   

30 Abbe - Definitivt inte vänner - Stina Jonsson

Ny, härlig berättelse med ett viktigt budskap om Gyllene regeln. Smårolig och 

underfundig bok i bästa Stina Jonsson-anda.  

Äntligen är det dags att resa till fjällen! Allt skulle vara helt okej i Abbes liv, om 

inte Engla fanns. Kan man bli vän med sin oväns bästis? Det verkar definitivt inte 

så men...

149 kr   

31 Afrikadeckarna: Kongos hemlighet - Sara Brengesjö

Elias och Sally är hemma i Baraka igen. Men vad ska man hitta på under ett lov i 

Afrika när regnet öser ner flera gånger om dagen? Medan Sally tycker det är skönt 

med lugn och ro längtar Elias och Nyota efter spänning. Följ med på äventyr i 

Afrika!

169 kr   

32 Lejonets rytande - M J Thomas

I Lejonets rytande färdas Peter, Mary och Hank till den forntida storstaden Babel 

där den lömske Översteprästen smider planer för att få bort Daniel från makten. 

Häng med när syskonen träffar Daniel, flyr i full galopp och ställs inför sin svåraste 

fiende någonsin. Kommer de att klara att lösa skriftrullens hemlighet innan det är 

för sent?

129 kr   



Nr Titel - Författare Pris/st

33 Kommissarie Smart och fallet med den tomma graven 8-11 år

Häng med kommissarie Smart när han utreder det mest mystiska fall han någonsin 

stött på. Hjälp honom att ta reda på vem Jesus är, varför han dog och om det 

ligger någon sanning i ryktena att han uppstod från de döda och nu lever igen. 

Bevisen talar sitt tydliga språk är du beredd att tro på dem?    

89 kr     

34 Kommissarie Smart och fallet med den tomma graven 4-7 år

Kommissarie Smart tyckte det var spännande att få ett svårt fall men det här var 

verkligen en konstig historia. Jesus hade blivit dödad och hans kropp hade lagts i 

en klippgrav. Så långt var alla överens. De hade rullat en stor sten framför 

ingången och ställt beväpnade vakter framför den. Ändå var kroppen försvunnen! 

Häng med kommissarie Smart när han ger sig ut i Jerusalem för att utreda FALLET 

MED DEN TOMMA GRAVEN!

69 kr     

35 Gud som haver barnen kär

En sjunga-med-bok!

Läs eller sjung med i barnens favoritsång! Gud som haver barnen kär kombinerar 

underbara illustrationer med texten till den älskade barnsången. Den här sjunga-

med-boken kommer vara till stor glädje för både dig och de barn som du sjunger 

tillsammans med.

89 kr     

36 Den lilla åsnan - Dandi Daley Mackall

Denna charmiga julberättelse på rim kommer garanterat bli en ny storfavorit för 

hela familjen! I boken berättas julens evangelium ur ett lite annorlunda 

perspektiv: En åsna bär Maria till Betlehem. Trots att den lilla åsnan inte var det 

största, snabbaste eller starkaste djuret hade han ett viktigt uppdrag. Bokens 

budskap att Gud har stora planer även för de allra minsta kommer att uppskattas 

av såväl gammal som ung!

117 kr   

37 Vi sätter oss i ringen - Margareta Melin

Läs eller sjung med i barnens favoritsång! Vi sätter oss i ringen kombinerar 

underbara illustrationer med texten till den älskade barnsången.

Den här sjunga-med-boken kommer vara till stor glädje för både dig och de barn 

som du sjunger tillsammans med.

89 kr     

38 Almanacka - Änglar - 2021

Almanacka "Änglar" för 2021 med text och änglamotiv av Tina Järdhult. Att hänga 

på väggen eller att ha som bordskalender. Spiralbunden.

99 kr     

39 Fickkalender med Kyrkoåret 2021 - Blå, svart

Den traditionella fickalmanackan innehåller bibelord för varje dag, ämnen och 

texter för alla kyrkoårets sön- och helgdagar. Extra plats finns för anteckningar på 

söndagarna. Blå eller svart.

79 kr     



Nr Titel - Författare Pris/st

40 Naturkalender 2021 - Reine Jonsson

Reine Jonssons naturkalender med bibelord och unika svenska 

naturbilder. Varje månad finns en bibelvers och en tänkvärd text.

99 kr     

41 Ro för själen 2021 - Väggalmanacka - Kerstin Svensson

39:e upplagan av Kerstin Svenssons populära konstkalender. 

Akvarellbilder och oljemålningar försedda med citat, tänkespråk

eller bibelord. Kalendariet har gott om skrivplats och innehåller namnsdagar, 

kyrkoåret, uppgifter om solens upp- och nedgång mm.

99 kr     

42 Vardagsnära 2021 - Väggalmanacka - Helena Boberg Oscarsson

Almanacka med akvareller och en vardagstanke för varje månad.

Akvarellerna är vardagsnära och texterna är allmänna.

Almanacksdelen är tydlig och med god plats att anteckna. 

Mycket uppskattad!

99 kr     

43 Julkort

Julkort i blandade motiv.

Styckpris. Storlek: A6

5 kr/st


