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PRAKTISK INFO
Tiden flyder, og vi flyder med den, umærkeligt, om vi vil det eller ej. Midt i tidens strøm
opstår de øjeblikke, hvor indtryk og udtryk går op i en højere enhed, og vi oplever tiden
have en særlig fylde. Det er de værdifulde stunder. De kan opstå i arbejdet og i legen, i
samtalen og i stilheden – og i læsningen.
Den åbne bog i lampens skær kan skabe en af de tidslommer, hvor vi oplever vores
hverdag beriget. Læsning har potentialet til at udvide vores horisont og gøre os klogere på
livet. Måske bare en lille smule, men ikke desto mindre mærkbart.
Hvad der kan skabe værdifulde stunder for dig, giver kataloget her et bud på. På de følgende sider finder du en bred vifte af udgivelser til tiden, der på hver sin måde kredser om
det største i tilværelsen: at Jesus Kristus er for os, med os, i os. Læs, og lad dig inspirere.
Glædelig advents- og juletid!
Forlagsgruppen Lohse

LOHSE.DK
Bestil på lohse.dk hvor du finder et
endnu større udvalg. Her kan du
også læse et uddrag af bøgerne.

HURTIG LEVERING
Du modtager din pakke inden for
1-3 hverdage, fra du sender din
bestilling, hvis vi har varen på lager.

FORÆR ET GAVEKORT
KONKURRENCE
Spar 20 % på nye bøger og vind et gavekort på 1.000 kr.
Er du vild med at læse og gøre en god handel, så kan du
med fordel tilmelde dig nyhedsmailen fra Forlagsgruppen
Lohse. Her får du blandt andet tilbud om at forudbestille
nye bøger med 20 % i rabat. Når du modtager nyhedsmailen, er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på
1.000 kr. til Forlagsgruppen Lohse. Vi udtrækker en vinder
tirsdag den 20. december.

Med et gavekort kan modtageren frit vælge,
hvilke bøger gaven skal indeholde.
På lohse.dk kan du selv vælge dit design og få
tilsendt gavekortet på mail eller med posten.

FRAGT I DANMARK
Vi sender din pakke gratis, hvis du
bestiller for mere end 499 kr. til
levering til nærmeste pakkeshop.

Kataloget er udgivet af:
Forlagsgruppen Lohse
Korskærvej 25, 7000 Fredericia
info@lohse.dk | tlf. 7593 4455
lohse.dk
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

En lille bog om nadveren

VIRKELIGT NÆR

Peter V. Legarth

BIOGRAFIER 7

Andreas Kammersgaard Ipsen

ANDAGTSBØGER 8-11
Bliv
siddende

LIVSVÆRDIER 12

Lars Malmgaard Jensen og Michael Agerbo Mørch

HUSANDAGTSKALENDER

2023
Å RS LØSEN 2 02 3
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OG VERDENS BEDSTE VEN

Johane Brande
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Du er Gud,
der ser.

Da Job
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A F P E T E R V. L E G A R T H
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Lars Boje Sønderby Jensen (red.)

JULESTUNDER 24
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320 sider | 299,95 kr.

Tessa Afshar

»Læsere med hang til spændings
romaner kan se frem til en bog, der
holder læseren til ilden.« – IMPULS

NYHED

TAVSHEDENS LAND
En familietragedie kaster tunge skygger over Eliannas liv. Den tilværelse, der
før tegnede lys og løfterig, bliver formørket af skyld.
Den unge jødiske kvinde holder sit følelsesliv i stramme tøjler, og med
stolthed, stædighed og talent kanaliserer hun al sin livskraft ind i faderens
væveri. Men ulykken følger hende skridt for skridt. Hverken hendes egen
ihærdighed eller støtten fra hendes elskede kan forhindre, at hun synker
ned i et dyb af elendighed.
Bliver hun nogensinde sat fri?

tavshedens land

ROMANER

Tessa Afshar

tavshedens
land
Tessa Afshar
ROMAN

håbets port

Tessa Afshar

HÅBETS PORT

Tessa Afshar

håbets port
Tessa Afshar
ROMAN

I denne handlingsmættede roman, som udspiller sig i det 1. årh. efter
Kristus, kommer vi vidt omkring fra kejserens palads til de usleste rønner.
Romanen tager udgangspunkt i den bibelske beretning om Priskilla og
Akvila, som var med til at starte den første menighed i Korinth.



336 sider | 299,95 kr.
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432 sider | 299,95 kr.

Roman

»Som altid forstår forfatteren at
beskrive karakterernes bevæg
grunde, dilemmaer og valg, så
de bliver relevante for læseren.«
– UDFORDRINGEN

I FORTIDENS SKYGGE

Skyggejagt

Nazisternes invasion af det neutrale Holland sender voldsomme
rystelser gennem samfundet og
efterlader en hel befolkning i chok.
Den tyske besættelse kaster tre
kvinder ind i en verden af konstant
usikkerhed og svære valg. Hver
især søger de meningsfulde veje at
gå i en skånselsløs tilværelse, hvor
de risikerer alt i kampen for frihed,
retfærdighed og ren overlevelse.

I FORTIDENS
SKYGGE
ROMAN

Lynn Austin

I FORTIDENS SKYGGE
Kathleen kæmper med at
holde fortidens skam på afstand, men da det polerede
familieliv ramler, bliver hun
indhentet af fortiden.


Lynn Austin

PAGTENS VOGTERE
FRIHEDENS FUNDAMENT

LYNN AUSTIN

LYNN AUSTIN

416 sider | 299,95 kr.

LYNN AUSTIN

PAGTENS VOGTERE

Bibelhistoriske romaner over
Ezras og Nehemias' Bog



488-464 sider | 299,95 kr.

lo h s e. d k | 5

FRIHEDENS
FUNDAMENT

HYGGESTUNDER

SKYGGEJAGT

LYNN AUSTIN

SKYGGEJAGT

NYHED

LYNN AUSTIN

LYNN AUSTIN

Lynn Austin

ROMANER

NYHED

RO M AN

AF ALLE NÆTTER

UKENDT LAND

ROMAN

Hans Jørn Østerby

Inge Bøgel Lassen

BRUD



208 sider | 199,95 kr.

I denne fængende bibelhistoriske
roman griber Hans Jørn Østerby fat i
nogle af evangeliernes bipersoner og
udfolder deres personlige historie.
Ad uransagelige veje flettes deres
skæbner sammen, inden de hver
især får en rolle at spille under påskens begivenheder i Jerusalem.
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240 sider | 199,95 kr.

HANS JØRN ØSTERBY

ROMAN

I Lena og Jespers ægteskab
ånder alt fred og idyl, men
bag facaden lurer konflikterne. Da Lena falder i snak med
kollegaen Mikkel, møder hun
det modspil, som hun længe
har savnet.

Og det blev morgen, første dag

OG DET BLEV MORGEN,
FØRSTE DAG

BRUD
I NG E BØG E L LAS SEN

HANS
JØRN
ØSTERBY

Det er skønt at være ung! Der
 240 sider | 199,95 kr.
er så mange muligheder. Men
samtidig er der så mange valg,
Af
der skal træffes. Og hvad sker der, hvis man
alle
vælger forkert?
nætter
Pernille og hendes jævnaldrende forsøger at
navigere i ukendt land, mens de kæmper med
»Østerby giver jule
forelskelser, relationer, perfekthedskrav og tro.
evangeliet og
 272 sider | 249,95 kr.
Johannes’ Åbenbaring
et fælles perspektiv,
som ellers let kan for
»Den favner livet, som det faktisk
svinde i det romantiske
er ... Jeg vil varmt anbefale bogen til
billede af krybbespil og
alle læsende teenagere – og deres
julefred.«
forældre.« – IMPULS
– UDFORDRINGEN
HANS JØRN ØSTERBY

Ukendt
land

Hans Jørn Østerby

Inge Bøgel Lassen

Af alle nætter

In g e Bø g el Lassen

HANS
JØRN
ØSTERBY

Og det blev
morgen,
første dag
ROMAN

Professor emeritus Peter V. Legarth fortæller i sin
biografi om et langt og indholdsrigt liv med teologien. Blandt andet som professor og underviser på
Menighedsfakultetet i Aarhus.
De seneste år har han kæmpet med fysiske sygdomme og en alvorlig depression. Som hans kollega og
ven, Kurt Christensen, beskriver, er det lidt af et Guds
under, at han har bevaret sit syn og sin livsglæde.



296 sider | 249,95 kr.

Udklip
AF JOHAN SC HMIDT L ARSEN

Johan Schmidt Larsen

UDKLIP

A F P E T E R V. L E G A R T H

Johan har mange gange været med til at løbe
nye initiativer i gang eller banke rusten af eksisterende arbejdsgrene. Altid med det formål at
flere mennesker måtte møde evangeliet.

»Han er en fremragende fortæller!
Køb bogen og bliv beriget som men
neske og som kristen.« – IMPULS


Jørgen Hedager Nielsen



Helen Berhane

NATTERGALENS SANG
Helen Berhane fortæller den
barske historie om, hvordan hun
i mere end to år sad fængslet i en
container i sit hjemland Eritea.



344 sider | 249,95 kr.
l o h s e. d k | 7

152 sider | 149,95 kr.

Nattergalens sang

Erik Back Pedersen
A F J Ø RG E N H E DAG E R N I E L S E N

Erik Bach Pedersen fortæller om et liv med glæder og udfordringer, hvor
han i mange år har skabt
gode rammer for unge
som lærer og forstander.

312 sider | 249,95 kr.

Helen Berhane og Emma Newrick

AT SÆTTE SPOR

At sætte
spor

BIOGRAFIER

BLIV SIDDENDE

Johan Schmidt Larsen

NYHED

Peter V. Legarth

Bliv
siddende

Peter V. Legarth

NATTER
GALENS
SANG
En personlig beretning om
tro og forf�lgelse i Eritrea

børge haahr andersen

Fem
minutter ved
køkkenbordet
bind ii / juli  december

bind ii

bind i

Børge Haahr Andersen har
skrevet en refleksion til hver
dag i året fordelt i to flotte
bind. I bogens forord skriver
forfatteren:
»Jeg vil gerne gøre køkkenbordet til et sted med fortrolighed,
nærhed og hverdagstanker.
Som en hjælp til at se sammenhængen mellem vores
egne små cirkler og Bibelens
store verden har jeg skrevet en
lille refleksion til hver dag
i året.«

NYHED

NYHED

ANDAGTSBØGER

bind i / januar - juni

FEM MINUTTER VED
KØKKENBORDET

Fem minutter ved køkkenbordet

Fem minutter ved køkkenbordet

Fem
minutter ved
køkkenbordet

børge haahr andersen

børge haahr andersen

børge haahr andersen

Børge Haahr Andersen



384 sider/bind | 299,95 kr./bind
Køb bind I og II samlet til 500 kr.

Øivind Andersen

budskab om frelse for fortabte syndere.

Nyt Liv, 2013

Øivind Andersens populære
andagtsbog fra 1978 med 366 andagter, som til denne udgave har
fået en sproglig afpudsning.

ØIVIND ANDERSEN



SALT OG HONNING
365 små andagter
Det tager kun ét minut at læse hvert stykke, men der er stof til frugtbar eftertanke.



384 sider | 299,95 kr.

22-09-2020 10:49:53
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384 sider | 249,95 kr.

SALT & HONNING

Afholdt som forkynder i både Norge

Ø IV IND ANDERSEN

stykkerne til os, som kommer til kort

Jørgen

VED KILDEN

Styrken i ”Ved kilden” er dens klare

Jørgen Hedager Nielsen

VED KILDEN

Jørgen Hedager Nielsen

365 små andagter
Lohse

2023
Å RS LØ S E N 2023

Du er Gud,
der ser.
Første Mosebog 16 ,13

NYHED

2023

GUDS ORD TIL
HVER DAG

I år er det 100 år siden at Husandagtskalenderen udkom første gang. Men selv om
kalenderen har 100 år bag sig, er indholdet nyt og aktuelt hvert år. Andagterne er
skrevet af 365 forskellige skribenter fra det
kirkelige landskab og er bygget op som en
kalender, så du hver dag kan rive en side
ud og læse dagens andagtsstykke.

Løsensbogen 2023

HUSANDAGTSKALENDER
Klassisk udgave



776 sider | 229,95 kr.

Guds
ord til
hver dag

Løsensbogen indeholder to bibelvers
til hver dag sammen med et vers fra
salmebogen. En lille
bog, som er god at
have med sig overalt.

LØSENSBOGEN 2023

ISBN: 978-87-564-6477-2



192 sider | 99,95 kr.

1 00 . Å RGA N G

NYHED
HUSANDAGTSKALENDER

2023
Å RS LØ S E N 2023

Du er Gud,
der ser.
Første Mosebog 16 ,13

NYHED

1 0 0 . Å RGA N G

100 ÅR
Bibelkalender 2023

JUBILÆUMSUDGAVE
I anledning af 100 års jubilæet udkommer husandagtskalenderen med et særligt
jubilæumsomslag. Indholdet
er helt det samme, som i den
klassiske udgave.



BIBELKALENDER

2023

Flot illustreret vægkalender med et opslag
til hver måned og et bibelord til hver dag.
Bibelordene er alle hentet fra de tekster,
som læses ved folkekirkens gudstjenester.

776 sider | 229,95 kr.
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12 opslag | 149,95 kr.

ANDAGTSSTUNDER

HUSANDAGTSKALENDER

NYHED

FAMILIESTUNDER

ete Bandak

Merete Bandak er tidligere gymnasielærer og har i mange år været engageret
i kirkeligt børne, junior- og teenarbejde.
Salmedigter og fritidsfåreavler.

Merete Bandak

Gud, ord og
himstregimser
En samtalebog om
kristendom i familiehøjde

Merete Bandak

GUD, ORD OG HIMSTREGIMSER
En samtalebog om kristendom i familiehøjde
Merete Bandak har skrevet et festfyrværkeri af en bog, fuld af nysgerrighed og undren over Gud og alle de mange ord og himstregimser,
der findes i vores fælles verden og som vi kan tale med hinanden om.
Bogen er for alle børnefamilier i Danmark og er skabt til at gøre os
klogere på livet og hinanden i fællesskab. Bogen er delt op i korte
afsnit, der er velegnet til andagt, hver med stof til en god samtale.



432 sider | 299,95 kr.

»Merete har skrevet en herlig og finurlig bog,
der skaber anledninger til samtaler med børn
på baggrund af Bibelens rigdom af stof til tanke
og eftertanke. Tak! Jeg glæder mig til at læse,
læse højt og samtale om livet.«
– RUTH JUUL, FARMOR, KONFLIKTMÆGLER
OG FAMILIERÅDGIVER

Carsten Hjorth Pedersen
30 tekster til teenagere
64 sider | 99,95 kr.

CARSTEN HJORTH PEDERSEN

Det med Gud



CARSTEN HJORTH PEDERSEN

DET MED GUD

DeT mEd GuD
»De 30 tekster er alsidige og appellerer
bredt til både piger, drenge, yngre og
ældre teenagere.« – TRO & MISSION

10 | Ju l ek at al o g 2 0 2 2

30 TEKSTER TIL TEENAGERE

Birgitte Kjær

SØG HØJT

Birgitte Kjær

127 andagter for børn og voksne til årets
højtider og særlige dage

Søg højt

Søg
højt
127 andagter
for børn og voksne
til årets højtider
og særlige dage

»Søg højt« er en andagtsbog til særlige
lejligheder. Den er beregnet til at blive
taget frem, når en højtid nærmer sig
(for eksempel jul, påske og pinse) eller
på en af landets eller familiens mærkedage (for eksempel grundlovsdag,
sankthans, fødselsdage og dåbsdage).
Andagterne er skrevet til større børn
og deres voksne, men yngre søskende
fra seksårsalderen kan også være med.



GRAV DYBT
298 andagter for børn og voksne
om næsten alt mellem himmel
og jord
»Grav dybt« er bygget op om
47 temaer, der både kommer
vidt omkring og dybt ned i den
kristne tro og livet som menneske og kristen.



384 sider | 349,95 kr.

192 sider | 249,95 kr.

Birgit te Kjær

»Den egner sig til gennemgang, hvor familien er samlet;
små som store, alle kan være med, og selvom det alt sam
men er set i børnehøjde, føler man sig ikke 'talt ned til'. ...
Godt tænkt, godt set, godt gået.« – UDFORDRINGEN
»Bøgerne graver ned i det grundlæggende i kristendommen
på en både lettilgængelig og grundig måde.« – SMÅ SKRIDT
298 andagter
for børn og voksne
om næsten alt mellem
himmel og jord

l o hs e. d k | 1 1

FAMILIESTUNDER

NYHED

Birgit te Kjær

  

NYHED

VERDENS FORVALTERE

•

•

med et gudgivet mandat
•

VERDENS FORVALTERE

LIVSVÆRDIER

VERDENS
FORVALTERE

Lars Boje Sønderby Jensen (red.)
Bidragydere

•

Ti bidragydere giver forskellige
perspektiver på bæredygtighed og
forvalterskab. Målet er at være et
positivt bidrag til debatten til refleksion og berigelse for læserne.

ETHVERT
– for om muligt at finde den sunde og frugtbare balance.

MENNESKE ER

EN HALVØ
20 ideer til god individualisme og sunde fællesskaber

MED

•



SPØRGSMÅ
L
TIL SAMTALE

208 sider | 199,95 kr.
Henrik Nymann Eriksen, cand.theol.

•

•

•

•

•

Lars Boje Sønderby Jensen (red.)

»Klog, spændende og nuanceret de
batbog, der søger svar på nogle svære
spørgsmål om klimakrisen, med et religi
øst, videnskabeligt og politisk perspektiv.«
– BIBLIOTEKERNES LEKTØRUDTALELSE

CARSTEN HJORTH PEDERSEN

Carsten Hjorth Pedersen

ETHVERT MENNESKE ER
EN HALVØ
Jens Ole Christensen

Replikker mellem
tid og evighed
Klummer 2008-2020

Jens Ole Christensen

REPLIKKER MELLEM TID OG EVIGHED
Klummer 2008-2020



234 sider | 199,95 kr.

»Formår på en særdeles troværdig måde
at gennemskue tidens debatemner, så det
bliver relevant og inspirerende.« – IMPULS

1 2 | J u l ek at a l o g 2 0 2 2

20 idéer til god individualisme og
sunde fællesskaber
Carsten Hjorth Pedersen kommer
med 20 idéer til, hvordan vi kan
finde den sunde balance mellem
individualisme og fællesskaber.



136 sider | 149,95 kr.

at udnytte. Vi kan hver især

udeN
sKam
Om den
seksuelle
revolution & et
revolutionært
syn på sex

NØGNE UDEN SKAM
Om den seksuelle revolution og et
revolutionært syn på sex
Forfatteren gennemgår den seksuelle
revolution og dens påvirkning af vores
samfund og viser, at Bibelen rummer
et virkelighedsnært og livsbekræftende
perspektiv på krop, køn, kærlighed og
ægteskab.



»Ahaoplevelser
og god hjælp til
at få sexlivet til at
fungere.«
– UDFORDRINGEN

Sex for begyndere
En bog for forlovede og nygifte

Sex for begyndere

NøgNE

Lise og Frederik Berggren Smidt

Lise og Frederik Berggren Smidt

266 sider | 299,95 kr.

SEX FOR BEGYNDERE
God sex kommer ikke af sig selv. Det skal læres
og kræver tryghed, tid og øvelse. Forfatterne
kommer med mange gode eksempler og helt
konkrete råd gennem ord og stregtegninger.
Både til nybegyndere og dem, der er på vej.

»Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for
trosforsvar, og som vil vide noget om seksualitet set
ud fra en kristen vinkel ... Den udvider horisonten,
peger på sammenhænge og rummer både masser af
fakta og skønlitterære henvisninger« – IMPULS


SimplyFamily

GO’ SAMTALE

Familieudgave | 199,00 kr.
Parudgave | 199,00 kr.

NÅR I HAR SAGT JA
En samtalebog for ægtepar
Uanset om man er nygift eller har
være gift i mange år, er denne bog
et redskab til at få startet den gode
samtale ud fra 30 korte oplæg.


l o h s e. dk | 1 3

72 sider | 99,95 kr.

Når har sagt Ja




Per Bøndergaard
pEr bøndErgaard

Få mere nærvær og samtale ind i familien med »Go' Samtale«. Æskerne
indeholder 90 illustrerede samtalekort om livets store og små spørgsmål i familien eller parforholdet.

200 sider | 249,95 kr.

pEr bøndErgaard

Når
har
sagt

Ja

En samtalEbog for ægtEpar

KÆRLIGHED

NYHED

Stefan Gustavsson
STEFAN GUSTAVSSON

NYHED

Da Job

møDte
GUd

Andreas Kammersgaard Ipsen

DA JOB MØDTE GUD
Da Andreas Ipsen i 2010 gik
rundt på en hospitalsstue med
sin døde søn i favnen, var
hans sind fyldt af både kaos
og klarhed. Samme kaos og
klarhed finder han i Jobs Bog,
som handler om en mand, der
mister sin familie og sit helbred
og får en tvivlsom hjælp fra
sine venner. Dermed handler
skriftet om nogle helt basale
vilkår ved vores eksistens.



148 sider | 149,95 kr.

Lars Malmgaard Jensen

Lars MaLMgaard Jensen

TILLIDSFULD TRO
En lille bog om
frelsesvished



149 sider | 99,95 kr.

Tillidsfuld TRO

TRO OG LIV

Andreas Kammersgaard Ipsen

Tillidsfuld

tro

en LiLLe bog oM freLsesvished
»Det er lykkedes Lars at formid
le disse dybe sandheder i et let
tilgængeligt sprog. Han deler både
gode erfaringer fra sit eget liv og
kommer med mange velvalgte bil
leder og eksempler, som på fortrin
lig vis er med til at underbygge og
tydeliggøre pointerne.« - BÅNDET

ANDREAS KAMMERSGAARD IPSEN & MICHAEL AGERBO MØRCH

Michael Agerbo Mørch og Andreas Kammersgaard Ipsen
»Skaber et rum, hvor man
kan være en tvivlende kri
sten.« – TRO & MISSION

ØJEBLIKS
BILLEDER
fra tvivlens landskab

ØJEBLIKSBILLEDER FRA TVIVLENS LANDSKAB
Breve om tro og tvivl
Indeholder forfatternes umiddelbare og ærlige brevveksling
omkring tvivl og tro. Sammen åbner de døren til et rum,
hvor tvivlen på – men også håbet til – Gud og hans gode
vilje helt aktuelt er til stede.

hjælpe dig, der tør gå med dem, til at finde et sprog for

BREVE OM TRO OG TVIVL



112 sider | 99,95 kr.
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Med Første Petersbrev som rejseguide
På mange måder lever kristne i et grænseland,
hvor nogle handlinger, tanker og mønstre er
åbenlyst syndige, mens andre befinder sig i en
gråzone, som det er blevet stadigt sværere at navigere i. Med udgangspunkt i Første Petersbrev har
forfatterne set på den vejledning, som Peter gav
de første kristne, og som vi kan lære
af, når vi som kristne skal navigere i
grænselandets gråzoner.

Forvandlet ved at se
Vejen til helliggørelse

Henrik Nymann Eriksen

FORVANDLET VED AT SE

184 sider | 149,95 kr.

Vejen til helliggørelse
Henrik Nymann Eriksen viser vejen til
helliggørelse, så vi ikke ender med at blive
Guds trællebørn, når vi nu er hans frie børn.



216 sider | 149,95 kr.

Lars Malmgaard Jensen
Lars Jensen

Hvad vil du med
mit liv, Gud?
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Lars Jensen

Om G

e rigtige koordinater på

HVAD VIL DU MED MIT
LIV, GUD?
Livet som kristen kan være
fyldt med mange spørgsmål og
valg. Men at leve efter Guds vilje handler om noget helt andet
end at finde de rigtige koordinater på en himmelsk GPS.



Timothy Keller

SÅDAN NÅR VI VESTEN IGEN
Evangeliet til en post-kristen verden
Keller opfordrer til, at vi kommer ud
af busken, blander os med mennesker
og frimodigt tager del i samfunds- og
kulturlivet og præger det indefra.



112 sider | 99,95 kr.
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SÅDAN
NÅR VI
VESTEN
IGEN
EVANGELIET TIL EN
POST-KRISTEN VERDEN

TIMOTHY KELLER

64 sider | 69,95 kr.

TRO OG LIV

Anders Landkildehus

Lars Malmgaard Jensen

Chris Lindeskov Rasmussen

Kristoffer Hummelmose Enevoldsen

NYHED

Henrik Nymann Eriksen

KRISTEN I GRÆNSELANDET



Med Første Petersbrev
som rejseguide

Hvad vil du med mit liv, Gud?

, hvordan finder jeg så

Kristen
i grænselandet

Lars Malmgaard Jensen m.fl.

En lille bog om nadveren

VIRKELIGT NÆR
En lille bog om nadveren

VIRKELIGT NÆR

IND TIL KERNEN

Lars Malmgaard Jensen og
Michael Agerbo Mørch

NYHED
Lars Malmgaard Jensen og Michael Agerbo Mørch

»Frihed og Jesusglæde gennemstrømmer
hele bogen.« – UDFORDRINGEN
Nadveren er kirkens kraftkilde.
Alligevel er der en risiko for, at vi
glemmer dens egentlige indhold og
værdi.
Med denne bog ønsker forfatterne at »genfortrylle«
nadveren og åbne læserens øjne for de skatte, som
dette enkle ritual rummer – at det er et sted, hvor
vi kan modtage Guds tilgivelse, trøst og nærvær. Et
sted, hvor Jesus er virkeligt nær.



152 sider | 179,95 kr.

KRISTUS
VORES LIV
OM GLÆDEN VED AT KENDE JESUS
MICHAEL REEVES

Matt Smethurst
NYHED

FØR DU ÅBNER DIN BIBEL
Ni nøgler til bibellæsningen
Denne lille bog er en opmuntring til alle, som ved, at
Bibelen er vigtig, men som kæmper for at få læst i den.
Med ærlighed og engagement udpeger Matt Smethurst
ni nøgler, som kan være med til at åbne Guds ord for os.



88 sider | 99,95 kr.

»Gennem disse få sider fik forfatteren givet os
glæden over Bibelen, ja, glæden ved at åbne
den, bruge og læse i den.« – BUDSKABET

Michael Reeves

KRISTUS VORES LIV
Om glæden ved at kende Jesus
Vi er skabt til at finde vores dybeste glæde i Jesus. Det er afsættet for denne bog, hvor vi lukkes
ind i kristendommens bankende
hjerte og oplever Kristus i skabelsen, i hans liv på jorden, i hans
død og opstandelse og i det liv,
han deler med os.
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176 sider | 199,95 kr.

VANDRE MED GUD

Sjælesørgeriske essays til alle kirkeårets dage

NYHED
ALLAN GRAUGAARD NIELSEN

UFFE KRONBORG

GLÆDENS SYMFONI

Allan Graugaard Nielsen har skrevet
syvogtres livskloge essays med afsæt i
bibeltekster til kirkeårets søn- og helligdage og rigt belyst af eksempler fra film,
kunst og skønlitteratur.
 328 sider | 299,95 kr.

UFFE KRONBORG

Vandre med Gud

Sjælesørgeriske essays
til alle kirkeårets dage

»Bogen er fyldt med inspi
ration fra forfatterens egen
livsvandring, som også kan
blive til glædeskilder, der kan
springe i dit og mit liv.«
– TRO & MISSION

»En erfaren sjælesørger, som rækker evangeliet
ind i mange forskellige livssituationer, uden at han
blander sit eget liv ind som en forstyrrende skygge.«
– BUDSKABET

OM BEKYMRING, LIVSVANDRING
OG KRISTENT NATURSYN

Uffe Kronborg

GLÆDENS SYMFONI
MAX LUCADO

M A X LU C A D O
M A X LU C A D O

Vær ikke bekymrede for noget

Vær ikke
bekymrede
for noget

Max Lucado

VÆR IKKE BEKYMREDE FOR NOGET
At finde ro i en kaotisk verden
Det er ikke Guds vilje, at vi skal leve et liv i
evig angst og bekymring. Max Lucado fremhæver Filiperbrevets mange opmuntrende
formaninger og viser, at vi er skabt til andet og
mere end at leve i angst og bekymringer.

AT F I N D E R O I E N K A OT I S K V E R D E N



240 sider | 199,95 kr.

Om bekymring, livsvandring og kristent
natursyn
Uffe Kronborg tager sine læsere med på
en rejse, hvor han gerne vil hylde trosglæden. En glæde, hvor han ikke skelner
mellem den åndelige og den materielle
eller verdslige forståelse. Men en glæde,
der tager udgangspunkt i, at Gud er glædens giver i alle dens facetter.
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304 sider | 299,95 kr.

LIVSVANDRING

Allan Graugaard Nielsen

Allan Graugaard Nielsen

Vandre med Gud

Jørgen Sejergaard, Henrik Højlund og Hans-Ole Bækgaard (red.)

NYHED

NYHED
Himmel og Helvede

LIVETS RISIKO
Himmel og Helvede
14 bidragydere giver hver deres vinkel på fortabelsens virkelighed set i lyset af fortidens og nutidens
strømninger.



208 sider | 249,95 kr.

»Med den brede samling af bidragydere og de
varierede vinkler gør bogen en svær virkelig
hed nærværende og faktisk letlæst, selv om
indholdet på ingen måde er letkøbt.«
– EVANGELISK LUTHERSK NETVÆRK

Ellen Lodahl Pedersen m.fl. (red.)

SV ER R E BØE

NYHED

TEOLOGI

LIVETS RISIKO

LIVETS
RISIKO

Sejergaard, Højlund, Bækgaard (red.)

TILLID, GLÆDE OG KÆRLIGHED

Festskrift i anledning af
Dansk Bibel-Instituts 50-års-jubilæum

Sverre Bøe

PÅ VEGNE AV KRISTUS
Misjon i Bibelen

PÅ VEGNE AV
KRISTUS
M I S JON I BI BE L E N

Der er mange meninger om, hvad kristen mission er, og hvordan det skal gøres. »På vegne av
Kristus« drøfter udførligt, hvad Bibelen har at
sige om mission både i Det Gamle og Det Nye
Testamente. Bogen er skrevet på norsk (bokmål).



360 sider | 249,95 kr.
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Dette festskrift indeholder 12 artikler
skrevet af tidligere og nuværende
ansatte og studerende på DBI. Artiklerne er skrevet med udgangspunkt
i værdierne: Tillid til Bibelen, Glæde
over evangeliet og Kærlighed til
mennesker.



126 sider | 199,95 kr.

ORDSPROGENES BOG

Ordsprogenes
Bog

En vers for vers-gennemgang af Ordsprogenes Bog.
Credo Kommentaren er et
nyttigt opslagsværk både i det
personlige bibelstudium, i en
bibelkreds og for forkyndere
og studerende.

ved Leif Kjøller-Rasmussen


NYHED

Nicolai Winther-Nielsen

Credo kommentar

600 sider | 349,95 kr.

LÆSEGUIDE TIL
GAMMEL TESTAMENTE
Læseguiden skaber overblik og fremhæver vigtige pointer i de enkelte
skrifter i Gammel Testamente. Guiden udpeger samtidig de større bibelske sammenhænge og giver læseren
en større fortrolighed med teksterne.



200 sider | 199,95 kr.

Kolon

»Det overgår næsten det utrolige, hvad forfatteren
formår at give af oversigt og dybde i få korte sæt
NICOL A I
ninger uden at miste fodfæstet.« – IMPULS WINTHER
NIELSEN

OLE ANDERSEN
OLE ANDERSEN

PÅ OPDAGELSE

I BIBELEN

PÅ OPDAGELSE I BIBELEN

Med Israel som guide til bibelglæde

Ole Andersen

PÅ OPDAGELSE I BIBELEN
Med Israel som guide til bibelglæde
Spændende aha-oplevelser og nye indsigter ligger og
venter, når Ole Andersen bringer viden om Israel og Bibelens jødiske baggrund med ind i læsningen af de bibelske beretninger. I første halvdel tager han fat i tekster fra
GT og i anden halvdel tekster fra NT. Kapitlerne kan læses
uafhængigt af hinanden.



192 sider | 199,95 kr.
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L Æ SEGU I DE T I L

GAMMEL
TESTAMENTE

TEOLOGI

Leif Kjøller-Rasmussen

CREDO KOMMENTAREN

NYHED

VIGGO OG VERDENS BEDSTE VEN

EN

og



TIL G I’R

Johane Brande

OG VERDENS BEDSTE VEN

DER

Viggo kan godt lide de andre på
vejen. Især Olau, for han kan klatre i
træer, selvom han er mindst hundrede år gammel. Men Viggo er begyndt at tænke på, at han gerne vil
have en ven, som er lige så lille som
ham selv og hverken har skæg eller
tyk mave ligesom Olau. Men hvor
finder man sådan en ven?

E N VEN

VIGGO OG VERDENS BEDSTE VEN

BØRNEBØGER

Johane Ettrup Brande

DER

TILGI’R
DE
N

SAN
D

LG A
S TI
E HIS
og JESU
TORIE
OM, hvordan PETER SVIGTEDE

V

96 sider | 129,95 kr.

Dan Dewitt

EN VEN DER TILGI’R

Fortalt af Johane Ettrup Brande
Illustreret af Marie Brøgger Najbjerg

Den sande historie om, hvordan Peter svigtede, og Jesus tilgav
Sven Gerhardt

Sven Gerhardt

Filippa rejser
til månen

Sven Gerhardt

Filippa rejser til månen

FILIPPA REJSER TIL MÅNEN
Filippas første sommerferie kommer ikke til at
foregå helt, som hun har regnet med. Heldigvis
har Filippas far en god fantasi, der bringer dem
vidt omkring. Måske de møder Gud på vejen?



48 sider | 99,95 kr.
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Er du nogensinde kommet til at sige
noget, før du nåede at tænke dig om?
Har du prøvet at lave mere ballade, end
din mor syntes om? Eller at svigte din
allerbedste ven? Peter har prøvet det hele.
Han kom galt af sted igen og igen og
igen. Var der så nogen, der ville være ven
med ham? Ja, det var der én, der meget
gerne ville.



38 sider | 99,95 kr.

Jesus gør undere
En mal med vand-bog

Mal med
vand og få
billedet
frem

SVIN ER
IKKE !

JESUS GØR UNDERE

Moses
i sivene

En mal med vand-bog

Zakæus
og Jesus

En sjov aktivitets- og malebog
med små fortællinger om, at
Jesus kan, hvad ingen andre
mennesker kan. Billederne i bogen kommer frem, når du maler
med vand. Når siderne er tørre,
forsvinder billederne igen.

Karen Williamson

MINIBØGER

Se video med vejledning på
lohse.dk



Ni små minibøger, der fortæller om bibelske
personer for de mindste gennem bøgernes
enkle tekster og varme illustrationer.

12 sider | 99,95 kr.



NOAS ARK
NOAS ARK

Læs historien om
Noas ark og brug
klistermærkerne til
at farvelægge nogle
af de skønne skabninger, som Noa
inviterede med i
arken.

0
MERE END 30
ER
KLISTERMÆRK

Se video med vejledning på lohse.dk



GUD SKABTE
MIG
Se på de mange
forskellige dyr og
mennesker og snak
om, hvordan Gud har
skabt os alle forskelligt
og fantastisk.



40 sider | 99,95 kr.
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20 sider | 99,95 kr.

Gud skabte mig

KLISTERMÆRKE-MALEBOG

24 sider | 24,95 kr.

Bethan James
Bethan James og

Klistermærke-malebog

KLISTERMÆRKE-MALEBOG

NOAS ARK

Fiskeren
Peter

Gud
mig

skabte

jl
Med indbygget spe

FOR DE YNGSTE

JESUS GØR UNDERE

Emanuela Carletti

ROM i flammer

FANGE I ROM

FOR STØRRE BØRN

K AT H Y LEE

K AT H Y LEE

K ATHY LEE

»Hele idéen om at rejse i fortællingen ... og
opleve virkeligheden, som den kunne have
set ud ... er fascinerende.« – UDFORDRINGEN
K ATHY LEE

»Jeg synes, det er en virkelig god bog, som
alle børn på min alder burde læse.«
– NICHOLAJ HOLM MOGENSEN, 10 ÅR,
TRO & MISSION

ADVENTSGAVER



Kathy Lee

FANGE I ROM & ROM I FLAMMER
Rejs med tilbage til Romerriget og mød de
første kristne i de to spændingsromaner for
juniorer. I bøgerne følger vi den keltiske dreng
Bryn, der som 10-årig bliver taget til fange af
romerne og ende som slave i Rom. Her møder
han nogle af de første kristne.



152/160 sider | 149,95 kr.

Gospel-Kids

FADERVOR
Albummet fra Gospel-kids indeholder 11 sange,
der hver handler om en del af alle Guds børns
bøn. Når vi beder Fadervor, er vi sammen,
også når vi sidder hver for sig, fordi vi beder
den sammen med alle kristne over hele jorden.



CD inkl. kode til download | 149,95 kr.
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– 15 KR./STK.

Blyanter med dyr: frø, kat og mariehøne



Snurretop i træ: rød, gul, grøn og blå



Detektivlup: rød og blå

Se flere gaveartikler på lohse.dk

Kasper A. Bergholt

C.S. LEWIS

DEN SALVEDE

Gennem sit indgående kendskab til
Lewis åbner Thomas Ø. Aallmann
døren til C.S. Lewis' liv og udfolder
hans tanker og verden myndigt for
nutidens læsere med den ånd, der
hører dansk sprog og kultur til.



ProRex Forlag | 336 sider | 249,95 kr.

Historiske og teologiske
perspektiver på Jesus
som Israels Messias
Kasper A. Bergholt
kommer med perspektiver på, hvem
Jesus som Messias
var, og hvem de første
kristne troede, han
var.



Forlaget Semper |
298 sider | 249,00 kr.

C.S. Lewis

FÆLLES KRISTENDOM
I denne klassiker præsenterer Lewis
kernen i det kristne budskab – kort
og klart.



ProRex Forlag | 360 sider | 249,95 kr.

BIBELEN 2020 – INDBUNDET
»Bibelen 2020« er en samlet oversættelse af
Bibelen i et mundret og nutidigt sprog.



Bibelselskabet | 1672 sider | 399,95 kr.
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ANDRE FORLAG

Thomas Ø. Aalmann

Prioritér de gode
samtaler
PÅ K ANE FART
GENN EM KEN DTE
FORFATTERES
JULE FORTÆ LLINGE R

Aftryk – et liv med
kant og mening

TR OE N BL IVE R
FORSTÆ R KE T
GE NNE M NATU RE N,
FOR H E R FÅR GU D
ME R E PL ADS, OG DE R
B LIVE R M E R E R O TIL
AT TALE ME D HAM

ADVENTSSTJERNER
Brødremenighedens adventsstjerner er
populære og smukke at hænge op til jul.
Find flere modeller på lohse.dk



24:12

Adventsstjerne m. LED-pære, 13 cm. i diameter
Hvid eller gul 180 kr. samlet/130 kr. usamlet
Adapter til 1-4 stjerner m. LED: 90 kr.

Anette Broberg Knudsen

FÅRET I STALDEN

Forær julemagasinet 24:12 til venner, kolleger, naboer
og familie og giv dem en værdifuld julehilsen.

 52 sider | 49,95 kr.
Mængderabat: 25-99 stk.: 37,50 kr./stk. | 100+: 25 kr./stk.
Børge Haahr Andersen

»Fåret i stalden« er en sød
lille julebog til de mindste,
illustreret af Anette Broberg
Knudsen. Find flere julebøger til børn på lohse.dk

børge haahr andersen

alvor. Den viser sig i flere bøger fra hans hånd,

Anette Broberg Knudsen
Anette Broberg Knudsen

Om
vagabonder,
hyrder
og engle

tertankens tid. En tid til besindelse på, at Gud
måtte sende sin egen Søn til verden som men



Det er Børge Haahr Andersens påstand, at den
ske befolkning, også hos dem, der går i kirke.
E N J U L E - A KT I V I T E T S B O G

Her finder du
og historien om, hvordan
Jesus kom til jorden som
frelser for hele verden.

VI FEJRER
JESUS

han os til at generobre eftertanken, for også at

ER IKKE VAR
G D

PL
N blev jul første gang.
som blev forkyndt, da Adet
A
G

DS

16 sider | 19,95 kr.
Mængderabat på små
julebøger til børn:
20-99 stk.: 12 kr./stk.
100+: 10 kr./stk.

Et julemagasin 2022

Fåret i stalden

N



Astrid Ishøi
Tidligere deltager i »Alene i vildmarken«

DE

JULESTUNDER

Et julemagasin | 2022

Ja, og det er jo ham,
vi fejrer nu!

OM VAGABONDER, HYRDER
OG ENGLE
31 eftertanker til advents- og juletiden
Adventshilsen med en refleksion til hver dag
i december måned. Refleksionerne er identiske med andagterne for december i »Fem
minutter ved køkkenbordet«.

31 eftertanker til advents- og juletiden
TEKST • BO KNUDSEN
ILLUSTRATIONER • RASMUS NAJBJERG

24 | Ju l e k at al o g 2 0 2 2



72 sider | 69,95 kr.

