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Korset - Langfredag
Giv et håndkors, der kan minde om det, der skete lang-
fredag. Lad de mindste hænge et kors op på væggen med 
Fadervor - eller giv korset som smykke.

Håndkors, der ligger godt i hånden. 4,5 x 7 cm. 34,95 kr.
Trækors med fadervor. 12 x 20 cm. 60 kr.
Halskæde læder med kors i oliventræ. 40 kr.
Læderarmbånd. Flere varianter. 75 kr.

Englen - Påskemorgen
Englen sagde verdens bedste budskab: ”Han er ikke her. 
Han er opstået, som han har sagt”. Påskeenglen som 
nøglering eller lysende engle kan minde os
om dette store budskab.

Lysengle med LED-lys. 11 cm. 65 kr.
Nøglering. Fås i flere farver.
4,5 cm. 4,95 kr. pr. stk.

Forkynd for børn – om lov og evangelium
Hvordan forkynder man loven - Guds ”NEJ” - og evange-
liet - Guds ”JA” - på den rigtige måde for børn? Loven, der 
siger, at vi med vores synd ikke kan møde Gud; og evange-
liet, der fortæller, at Jesus med sin død og opstandelse har 
gjort tilgivelsen mulig og gjort os syndfri, hvis vi ønsker at 
gøre brug af det. Hvordan skelner man rigtigt mellem lov og 
evangelium?
Bliv klog af bogen og brug den som en baggrundsviden, 
når du formidler Guds ord over for børn eller andre, der skal 
kende Guds sandhed. Tør vi ikke tale om loven, hvad skal vi 
da bruge evangeliet til – og omvendt?  
Bogen er et foredrag, udgivet i bogform, holdt for bør-
neledere i 1939 af den norske teolog Carl Fr. Wisløff, og er 
stadig topaktuel. Netop udkommet i 3. reviderede udgave.

32 sider. 29,95 kr.

Den autentiske leder
Hvem vil ikke gerne være autentisk, ægte, pålidelig, 
naturlig, troværdig, virkelig og andre gode ord, som auten-
tisk lægger op til – i sin lederstil? Igennem refleksion og 
ledelsesredskaber ud fra Nehemias’ Bog får vi her inspira-
tion til at være autentiske ledere, hvilket alle nok ønsker – 
både at være og at møde.

 Tonny Dall Sørensen er landsleder i IMU og forfatter til bo-
gen, der netop er udkommet. Nehemias har noget at lære 
os. Undersøg selv – men påstanden er rigtig!

224 sider. 199,95 kr.

Gæk, gæk, gæk …
du skylder mig et påskeæg!
Gaver med indhold til store og små i kirken, klubben eller bare til 
din nabo. Her er bud på påskegaver i alle prislejer!
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gospelmusical af Torben Callesen. Den fås både som cd eller 
som familiepakke med to cd’er (både normal cd og samme 
cd med dramastykker fra musicalen) samt et andagts- 
hæfte med 14 små påskehistorier.

Familiepakke m. to cd’er, hæfte m. tekster og andagtshæfte 249,95 kr.
Cd m. de 16 sange 149,95 kr.

Højtidsfolder påske
Folderen er kommet i nyt design med nye opgaver og er 
stadig alletiders til uddeling i påsken - i kirke, klub og by.

Bestil på hoejtid.soendagsskoler.dk

4 sider kraftigt karton. 10 kr. Mængderabat.

Påskens budskab i konkrete ting
Påskens budskab er, at ”Gud elsker os med alle vores fejl” 
(viskelæderet). Han elskede os så meget, at han gav sin 
eneste søn som verdens frelser; det var, hvad han ville 
gøre for os (WWJD-armbåndet). ”Guds kærlighed kan ikke 
måles” (linealen). Så stor er den!

Viskelæder 10 kr.
Armbånd WWJD 14,95 kr.
Lineal. Fås i fem forskellige farver. 10 kr.

Påskedagenes beretninger
”Påsken for begyndere” er bogen, man bare må eje. Her 
er en bog med læsestof til hver dag i påskeferien, så vi 
ved, hvad der skete de forskellige dage. Hvad går påsken i 
virkeligheden ud på?

Børnebog på 60 sider. 50 kr.

Påske for ørerne
Sæt en påske-cd på og lad den tage store og små med ind i 
påskedagenes begivenheder.

På “En fantastisk påske” fortæller Pjerrot fra Bakken, hvad 
Eli og Samuel oplevede i Jerusalem. Cd’en har 11 sange og 
fortællinger om påskens begivenheder.

Cd for børn 6-12 år. 119,95 kr.

Se alle tingene på materialer.soendagsskoler.dk
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