Aktuelt for børn/unge (produktionspris pr. stk. 1-2 kr.)
… ”Hvorfor lever vi egentlig?”
… Det begyndte på et diskotek
… Foran og bag dødens port
… Sympati for djævelen
… Eventyr, fantasi og den skræmmende virkelighed

*) Priserne er ikke bindende, men vejledende boghandlerpriser.
Evt. betaling modtages med tak som en gave til vort
litteraturarbejde.

Bøger og småskrifter på dansk
… Guds indgriben – oplevet i nutiden

BESTILLING
skriv venligst tydeligt

Småkortserier
… Navnet JESUS (16 farvebilleder m. tekst)
… Bøn forvandler alt (12 farvebilleder m. tekst)
… Den som tror på Guds hjælp
(orange/sort skrift, 30 ord)
… Se på Jesus (rød/sort skrift, 30 ord)
… Gud er ditt skjold
(blå/sort skrift, 30 ord, norsk)
… Jesus er din ven - for børn
(6 billeder med tekst)
… Opgiv aldrig håbet
(6 billeder med tekst og en bøn)
… Regler for åndelig tjeneste
(blok med 40 ord, norsk)
… Trøstens ord for nødens tid
(60 små forskelligt farvede ord)
… Advent siger dig (rød skrift, 16 ord)
… Julestjerner (ark m. 6 stjerner til at klippe ud)
… Julestjerner, rød/guld
(ark m. 4 stjerner, tekst på begge sider)

14,00
12,00
8,00
8,00

Adresse ………………………………………………….…
………………………………………………………………..

5,00

Dato ………………………………..……………………….

5,00

Send denne bestillingsliste til:

8,00
8,00
5,00
3,00
5,00

98,00

Trosfane
… (tekst: JESUS er sejrherre! el. Det er fuldbragt!)

Navn …………………………………………….………….

8,00

CD:
… Trøstens kilde (ord til trøst og opmuntring
indtalt på dansk i Kanaanmusik)

BESTILLINGSLISTE

Litteratur af M. Basilea Schlink
2016

40,00

De Evangeliske Mariasøstre
v/Mona Højland
Roskildevej 229 A, DK-4300 Holbæk
Tlf. 59 43 73 07
E-mail: monahoejland.kanaan@pc.dk
Girokonto: 655-9395
Fortegnelse over litteratur på tysk/engelsk tilsendes efter ønske.

M Basilea Schlinks selvbiografi del I og II:

… Min livsvej – et led i Guds plan
… Min livsvej – Gud fuldender
… De hellige steder i dag
… Den første kærlighed
… Et forvandlet liv
… Et liv i bøn
… Glæd dig, Jesu brud
… Hvad kommer efter døden?
… Hvordan jeg kan sejre
… Jeg er i Herrens hænder (andagtsbog)
… Jesu lidelser
… Jesus mit alt
… Lidelsens skjulte perle
… Maria – Jesu mor
… Mit hjertes glæde
… Patmos – hvor himlen var åben
… Rede når Mesteren kalder
… Sinai
… Spejlet til selvprøve
… Så siger Herren (andagtsbog)
… Trøst fra Gud – en bog for sørgende
… Vejen til et lykkeligt liv

dkr.*)
50,00
50,00
50,00
10,00
50,00
115,00
30,00
20,00
52,00
10,00
55,00
25,00
10,00
50,00
50,00
12,00
25,00
40,00
30,00
8,00
40,00
25,00
45,00

Bøger og småskrifter på norsk
… Bønnens vei
… Der Mesteren vandret
… Den Herren elsker
… Der Ånden virker
… En vidunderlig utgang
… Gud klager
… Han gir den trette kraft (en bok for syke)
… Hva min frelse kostet har
… Jesu lidelsesvei i dag
… Jesu vei – vor vei
… Jesus den Eneste

10,00
40,00
20,00
40,00
35,00
12,00
35,00
30,00
20,00
20,00
50,00

… Jesus midt iblandt oss
… Kjære brødre og søstre
… La oss tilbe Herren
… Min bønn i hverdagen
… Trosvåpen af M. Martyria Madauss
… Ved Jesu side af M. Martyria Madauss
… Guds trofasthed (50 års jubilæumsbog –
på tysk el. engelsk med norsk teksthæfte)
… Jesus malt for våre øyne af M. Martyria Madauss
(på tysk el. engelsk med norsk teksthæfte)
… Korsets lyskraft (uddrag af M. Basilea Schlinks
åndelige testamente. På tysk eller engelsk)

15,00
10,00
35,00
40,00
8,00
40,00
80,00
42,00
90,00

Hæfter
… New Age – set fra bibelsk synsvinkel
… Rockmusik. Hvorfra – hvorhen?
… Jesus, Du gjør meg stærk (norsk)
… Når Gud trer ut av sin tavshet (norsk)
… Et levende håb
… Intet kan skille os fra Guds kærlighed
… Guds hellige rest
… Se, Brudgommen kommer!
… Kristenhedens skyld mod det jødiske folk

10,00
10,00
16,00
16,00
5,00
5,00
3,00
1,00
10,00

Hæfter og foldere af søster Joela Krüger
… Hvor er nå din Gud? (norsk)
… Medmenneskelighed
… Hvor er jødernes Konge?
… Ikke noget særligt
… Korset vi ikke vil vide af
… Har du børnebillet?

NY

8,00
8,00
5,00
2,00
1,00
1,00

Sangbøger (dansk/norsk)
… Jeg vil synge om Jesus
… Når Kongen Jesus kommer
… Deg vil jeg trøste
… Det er makt i Jesu navn (med bønner)
… Vi priser Jesu seiersmakt (med bønner)
… 7 x rundt om Jeriko (sange til troens kamp)

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00

Brevkort på dansk

2,00

… Gud vil lade os erfare sin kærligheds undere
… Du er Gud nær i samme grad
… Den, der stadig på ny griber tålmodighedens våben
… Tager Gud noget fra os
… Den, der regner med Guds magt
… Når du siger JA til Guds vilje
… Vejer din smerte tungt
… Den, der tror på Guds hjælp
… Alt kan du miste, men eet kan ikke mistes
… Jeg ved ikke vej, men Du kender den
… Glæd dig, din Konge kommer (jul)
… Det skal ikke altid være, som det nu er (jul)
… Der findes et sejrens og glædens budskab (jul)
… Lad os finde julenats hemmelighed (jul)
… Den, der træder hen til krybben (jul)

Dobbeltkort på dansk

3,00

… Som din himmelske Faders barn
… Glem ikke på nogen dag
… Alt kan du miste, men eet kan ikke mistes
… Barnlig tillid overvinder
… Gud bærer lyset i sig selv
… Min Fader, jeg forstår Dig ikke, men jeg stoler på Dig
… Glæd dig, din Konge kommer (jul)
… Jesus, verdens lys (jul)
… Det skal ikke altid være, som det nu er (jul)
… Der findes et sejrens og glædens budskab (jul)
… Lad os finde julenats hemmelighed (jul)
… Den, der træder hen til krybben (jul)

Dobbeltkort på norsk med foto og tekst
… Tal med Gud om alt
… Er du bekymret over den veien du må gå
… Å be vil si å tale med JESUS
… Ingen som setter sin lit til Herren
… Vi har en Far i himmelen
… Gud Herren har en vidunderlig utgang
… Stol urokkelig på at ingenting kan skade deg
… En er hos deg, du er ikke alene

Traktater (produktionspris pr. stk. 80-90 øre)
… Omsluttet på alle sider
… Pludselig helt forandret
… Med bøn gennem ugen
… Med tro gennem ugen
… Ledet af kærlighed gennem ugen
… Sejrende gennem ugen
… Med tak gennem ugen
… Et liv i forsoning
… Gud kommer, når alt er mørkt
… Jesus lever
… Du skal ikke dø, men leve
… Hvem vinder?
… Virkelig fri!
… JUL – Lyset skinner i mørket
… JUL – der er EN, som spørger efter dig
… JUL i dag 1
… JUL i dag 2
… JUL i dag 3
… JUL i dag 4
… Du er ikke forladt (juletraktat)

For børn
… Vær ikke bange!
… Hvad er forkert?

Traktatserie fra bogen ”Lidelsens skjulte perle”

8,00

… Tre ord som kan forvandle alt
… Bekymringer – set fra en ny synsvinkel
… Spændte forhold – kan løses
… Angst – hvordan blive herre over den?
… Ensomhed – ikke nødvendigvis en lidelse
… At blive gammel – ingen byrde længere
… Angst for døden – kan overvindes

Traktatmapper
… Traktatmappe med 6 lommer
… Kanaanordmappe med 2 lommer

30,00
20,00

