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sebastian brock
den helige  

isak av nineves visdomsord
Jag känner att här, för första gången, finns en röst som ger 

resonans i de djupaste skikten av mitt väsen, som hittills har varit 
stängt och okänt för mig. Trots att han är långt borta från mig i 

tid och rum, har han kommit rätt in i min själs hus.

Så skriver en grekisk-ortodox munk på berget Athos om 
Isak av Nineve, även kallad Isak Syriern – munken och 

teologen som levde som eremit i nuvarande Irak och Iran 
på 600-talet. I denna volym har 153 visdomsord av Isak 

av Nineve samlats. Tänkespråk som talar om behovet av 
disciplin och koncentration, men som också vittnar om ett 
stort mått av omsorg och tolerans. Urvalet av visdomsord 

har gjorts av den brittiske syriologen Sebastian Brock, 
som även försett boken med ett efterord. Här erbjuds en 
synoptisk utgåva som utöver den svenska översättningen 
också innehåller den syriska originaltexten. Boken är ett 

utsnitt ur Isak av Nineves rika andliga författarskap. Det är 
texter som har haft stor betydelse för östkyrklig tradition i 

allmänhet och den ryska litteraturen i synnerhet.

inb 133 s / artos / 204:-, medlemspris 155:-

anna sophia bonde
mina bibliska storasystrar
Glimtar från Gamla testamentet

Bibeln, det levande Ordet, berättar om hur Gud handlar med 
enskilda individer. Inte bara med Isak, Jakob, Josef och Mose utan 
också med Sara, Hagar, Hanna, Rut och änkan i Sarefat. 

Ur bokens förord

Anna Sophia Bonde är präst i Svenska kyrkan och en 
uppskattad skribent i bland annat Dagen. I den här skärpta 
boken berättar hon med gott humör om sina möten med 
bibliska tanter i Gamla testamentet och hon visar att det 
finns många mötesplatser i Bibeln, mellan de människor 
som det berättas om och oss som läser.
närvarar på bokmässan. se s 2.
danskt band 153 s / artos / 238:-, medlemspris 185:-



besök oss på bokmässan monter g01:11
göteborg 26–29 september

passa på att lyssna till och träFFa några av våra FörFattare

torsdag 26 september
10.00–10.20 Ulf Jonsson talar om sin bok Med tanke på Gud på Se Människanscenen
11.00–11.30 Möt Lars H Gustafsson i vår monter. Han är aktuell med boken  
  Vid Orgeln Diderik Buxtehude

Fredag 27 september
11.00–11.30 Möt Anna Sophia Bonde i vår monter. Hon är aktuell med boken Mina bibliska  
  storasystrar. Glimtar ur Gamla testamentet
14.00–14.20 Karin Johannesson talar om sin bok Therese och Martin på Se Människanscenen
15.00–15.30 Möt John Sjögren i vår monter. Han är aktuell med boken Efterföljelsens glädje.  
  Om att hitta sin plats i Guds drama

anna karin hammar
ignatiansk spiritualitet
Berättelsen om en gåva och ett hopp för världen

Ignatiansk spiritualitet kan hjälpa människor att göra en inre resa som frigör 
till tjänst i världen. Följ med Anna Karin Hammar på hennes personliga 
resa tillsammans med det andliga arvet från Ignatius av Loyola (1491–
1556). Anna Karin berättar personligt och varmt om hur Guds nåd både 
frigör och förvandlar. En unik bild tecknas av hur ignatiansk spiritualitet 
vuxit fram i Sverige och blivit en rörelse som överskrider både mänskliga 
och kyrkliga begränsningar. I de teologiska reflektionerna varvas bön och 
handling, mystik och motstånd, i en stilla tillit till Guds goda vilja med hela 
skapelsen. Anna Karin Hammar är präst i Svenska kyrkan, teologie doktor, 
och medgrundare av Svenska kyrkans nätverk för andlig vägledning i igna-
tiansk anda.

danskt band 114 s / artos /  
170:-, medlemspris 132:-

agnete kinman
tankar om guds närvaro – och vår

Om lyhördhet och inre längtan

Använder jag mitt liv rätt? Vad är meningen med livet? Visst kan tankarna 
snudda vid Gud, särskilt när det är tungt. Tankar om Guds närvaro – och 

vår vill visa på vägar att leva med Gud och hur vår tillit kan öka genom 
svårigheter – att vi kan upptäcka nya möjligheter som leder till en allt större 

längtan efter en fördjupad relation. Agnete Kinman är präst i Svenska kyr-
kan och läkare med själavårdsutbildning vid Sankt Lukas.

danskt band 168 s / artos / 255:-, medlemspris 198:-



richard pleijel
att riva babels torn

Viveka Heyman som översättare av Gamla testamentet

I den här boken möter vi en av vårt lands mest beryktade översättare av Gamla 
testamentet, Viveka Heyman (1919–2013). Här ges generösa utblickar mot 

hennes intensiva och produktiva verksamhet som författare och kritiker med 
ena benet i den svenska kulturen och det andra i den judiska. Här träder en av 

1900-talets mest färgstarka svenska kulturpersonligheter fram och får kött och 
blod. Richard Pleijel (f. 1985) är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik 

och disputerade 2018 på en avhandling om Bibel 2000. 

inb 253 s / artos / 306:-, medlemspris 235:-

olof heilo (red.)
vägar till bysans
I tusen år styrdes det östromerska eller bysantinska riket från Konstantinopel, 
dagens Istanbul. I sin största omfattning integrerade Bysans den antika världens 
kulturområden och utgjorde en central referenspunkt för den tidiga kristendo-
men och islam. Ännu långt efter att dess territoriella tillbakagång hade inletts 
utövade riket ett bestående inflytande på Östeuropa och satte spår i det fram-
växande Västerlandets riddarromaner och renässanskonst. Här möter vi i nio 
essäer av ledande forskare antik- och kyrkohistoria, litteratur och arkitektur, 
språk och filologi. Boken tillägnas minnet av filologen och humanisten Sture 
Linnér (1917–2010) och ges ut i ett samarbete mellan vänföreningarna för de 
svenska forskningsinstituten i Athen, Istanbul och Rom.

danskt band 142 s / rikt ill. i färg och sv/v / norma / 221:-, medlemspris 172:-

björn sundeberg
” … så vill jag utstå livet”

Anteckningar till de grekiska tragedierna

Bilden av den klassiska tidens Grekland framstår gärna i ljus dager: en kamp för 
tankens och politikens frihet – en strävan att kritiskt pröva föreställningar om 

världen och om värden. Men där fanns också mörka skuggor: ett hierarkiskt och 
kluvet samhälle präglat av misogyni och xenofobi. Ur denna smältdegel växte tra-
gedierna fram. De tragedier som har bevarats vittnar om det som upptog atenar-
nas sinnen – de frågor som ventilerades på torgen och debatterades i Folkförsam-
lingen. Men det finns också en annan sida som boken belyser. I tragedierna finns 
också skikt som bär över tiden: gestaltandet av erfarenheter, tankar och känslor 
som alltjämt följer oss. Det är krafter som med Herakles ord i Euripides tragedi 
hjälper oss att utstå livet, trots den smärta som livet emellanåt låter oss känna. 
Björn Sundberg är professor em. i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. 

danskt band 266 s / norma /  
272:-, medlemspris 210:-

lars h gustafsson
vid orgeln diderik buxtehude
Organisten och tonsättaren Diderik Buxtehude räknas som en av de stora mäs-
tarna inom barockmusiken. Han föddes i Helsingborg 1637 och i Mariakyrkan 
där fick han också sin första tjänst som organist. Efter några år i Sankt Mariæ 
kyrka i Helsingør kom han så småningom till Marienkirche i Lübeck, där han 
verkade till sin död 1707. Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson kom 
redan under sin ungdom i kontakt med Buxtehudes musik, både vid orgeln och 
som körsångare. I Vid orgeln Diderik Buxtehude tecknar han ett personligt och 
levande porträtt av tonsättaren där en bild växer fram av en nydanande kyrko-
musiker, ansvarsfull intendent och glad sällskapsmänniska.

danskt band 127 s / artos / 221:-, medlemspris 172:-



ulf jonsson med tanke på tron
En introduktion till fundamentalteologin. band i Naturlig teologi

Är människan religiös av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Är det möjligt att 
förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Det är 
tre exempel på fundamentalteologiska frågor. Fundamentalteologi är en hjälp-
vetenskap åt den systematiska telogin och behandlar filosofiska och teologiska 
förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin. Här 
presenteras för första gången på svenska en sammanhållen framställning av fun-
damentalteologins centrala frågeställningar. Ulf Jonsson är jesuitpater, professor 
i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet och chefredaktör för kulturtidskriften 
Signum. På Artos har han tidigare utkommit med bland annat den mycket hyl-
lade Med tanke på Gud. En introduktion till religionsfilosofin.  
närvarar på bokmässan. se s 2.
inb 281 s / artos / 306:-, medlemspris 235:-

karin johannesson thÉrÈse och martin 
Karmel och reformationen i nytt ljus

Thérèse av Jesusbarnet (1873–1897) levde ett kontemplativt klosterliv som kar-
melitnunna. Hon har genom sina skrifter hjälpt människor som lever i helt an-
dra sammanhang att upptäcka hur Gud alltid är närvarande mitt i vardagslivet. 

I likhet med Martin Luther tar Thérèse tydligt avstånd från tanken att vi kan 
meritera oss inför Gud och förtjäna Guds kärlek – Gud klättrar i stället ned till 
oss i vår litenhet genom Jesus Kristus. Här presenteras karmelitordens spiritua-

litet med hjälp av ytter ligare två karmeliter som ofta beskrivs som den kristna 
traditionens främsta mystiker: Teresa av Avila (1515–1582) och Johannes av 

Korset (1542–1591). Mot bakgrund av de omfattande likheter som finns mellan 
dessa karmeliters undervisning och Martin Luthers teologiska tänkande ställs 

frågan hur kyrkan behöver förnyas i dag för att vi ska få den andliga vägledning 
vi behöver. närvarar på bokmässan. se s 2.

danskt band 244 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-

john sjögren
eFterFöljelsens glädje

Om att hitta sin plats i Guds drama

John Sjögrens senaste bok försöker förstå vad det innebär att tänka på livet som 
berättelse och drama. Med teologiska metoder och i samtal med några av lit-

teraturens och teaterns stora klassiker, från Dostojevskij till Tolkien, Shakespeare 
till Ibsen, utforskas kallelsens verklighet. Boken rör sig från världens kaotiska scen 

ända in i kyrkorummet, till mässans altarbord, i sitt sökande efter efterföljelsens 
glädje. John Sjögren är författare, kulturskribent i bland annat Svenska Dagbla-
det och medarbetare i den katolska kultur tidskriften Signum. På Artos har han 

tidigare utgivit böckerna Konstens sakrament (2015) och Återställelsens glädje (2017). 
närvarar på bokmässan. se s 2.

inb 152 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-

mikael kurkiala (red.) tidens tecken
Framtiden i samtiden

Tidens Tecken ges ut en gång per år och erbjuder ett forum där samhälleliga 
och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet, vision och 
identitet belyses ur olika perspektiv. Vi lever i en tid präglad av förödande 
klimatförändringar, ökad polarisering och rekordstora flyktingströmmar. En 
växande krismedvetenhet sporrar visserligen till såväl innovationer som politisk 
handling men riskerar också hela tiden att övergå i uppgivenhet eller verklig-
hetsflykt. I detta nummer utforskar författarna under temat Framtiden i samtiden 
hoppets och det utopiska tänkandets förändrade villkor i en tid där domedags-
profetiorna duggar tätt.

danskt band 116 s / artos / 204:-, medlemspris 155:-



nils blomkvist
peter gotlänning och kristi brud

1200-talsförfattaren Petrus de Dacia om kärlek, könsroller och vardagsliv

En stor bok om den medeltida dominikanbrodern Petrus de Dacia / Petrus 
Gothensis / Peter Gotlänning. Vi får också följa honom längre ut i Europa till 
studieåren vid dominikanernas högskola i Köln och slutligen till universitet i 

Paris. Det är under dessa resor i Europa han kommer i kontakt med Kristina av 
Stommeln, en enkel bondflicka som på ett betydelsefullt sätt kom att påverka 

Peters livsöde. 

inb 422 s / norma / 340:-, medlemspris 264:-

viktor aldrin
medeltida böneliv
Längtan efter innerlighet i det senmedeltida Sverige och Finland

Medeltida böneliv handlar om vanligt folks böner under senmedeltiden. De 
allra flesta bad till Gud, men vad man bad om har länge ansetts omöjligt att få 
kunskap om. Senare forskning har visat att det faktiskt går att veta något om 
medeltida böneliv. I boken ges inblickar i bland annat hur bonden bad för sina 
barn, hur tid och plats ansågs spela roll för om en bön blev besvarad, och på vil-
ket sätt Jungfru Maria och helgonen utgjorde ett himmelskt hov att förhandla 
med. Viktor Aldrin (f. 1980) är docent i teologi med inriktning mot praktisk 
teologi/religionsdidaktik. På Artos har han tidigare publicerat Skolavslutningar i 
kyrkan och spelet om religion i svensk skola (2018).

hft 146 s / artos / 221:-, medlemspris 172:-

leif nordenstorm (red.)
med god ordning och eFter guds vilja
En antologi om kyrkorätt

Den här boken behandlar hur församlingar och stift i Svenska kyrkan utför 
sitt uppdrag i spänningsfältet mellan teologi och juridik. Svenska kyrkans 
tro, bekännelse och lära är enligt Kyrkoordningen grundade i Guds heliga 
ord. Samtidigt är kyrkan en del av samhället och förutsätts lyda de lagar och 
förordningar som gäller för andra institutioner i samhället. Boken vänder sig till 
anställda och förtroendevalda i församlingar och stift inom Svenska kyrkan och 
till alla intresserade i frågor som rör förhållandet mellan kyrkorätt och teologi. 
I boken finns beskrivningar av kyrkorättens historia och grunder och till slut 
några aktuella frågeställningar.

danskt band 466 s / artos / 340:-, medlemspris 264:-

klas hansson
kyrkomöte och partipolitik

Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018

Ibland sägs, utan närmare precision, att Svenska kyrkan är politiserad. Handlar 
det om hur den styrs, om dess budskap eller om prästernas inställning? Skilda 

uppfattningar om Svenska kyrkan speglas också i motsättningar om kyrkomö-
tet ska vara direktvalt eller bygga på val från församlingarna. Är kyrkomötet 

medlemmarnas organ eller församlingarnas? Den här undersökningen tar sikte 
på Svenska kyrkans kyrkomöte och tecknar bilden av hur kyrkomötet föränd-
rats sedan 1930-talet och vilken roll de politiska partierna spelar i kyrkomötet, 

främst sedan relationerna med staten förändrades. Klas Hansson är teologie 
doktor och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

danskt band 355 s / artos / 289:-, medlemspris 225:-



Francesco petrarcas självbiograFi
Sammanställd och översatt av Anders Bergman

Francesco Petrarca (1304–1374) har kallats världens första moderna människa. 
Han skrev brev och traktater som svämmar över av spännande upplysningar om 

hans liv och värld. Vad hände ifall man samlade alla upplysningarna och placerade 
dem kronologiskt? Resultatet, som här presenteras, blir en häpnadsväckande 

sammanhållen och välskriven »självbiografi«, ett såväl historiskt som mänskligt 
dokument av rang. Närmare än så här kan man knappast komma det stormiga 
1300-talet. Han mötte etablerade storheter som Dante och blev nära vän med 

blivande stjärnor som Boccaccio. Han ser till att sprida den nya kärleksdiktningen 
och lägga grunden för humanismen. Han får känna på framgångar som lagerkrö-

ningen i Rom och motgångar som den olyckliga kärleken till Laura. Francesco 
Petrarcas liv tillhör de stora europeiska äventyren.

inb 294 s / norma / 306:-, medlemspris 235:-

ingvar bengtsson rörelsen i stillhet och kraFt
En organistationsbiografi över S:t Lukasstiftelsen som blev förbundet S:t Lukas

Här skildras hur en liten men växtkraftig rörelse blir till en omfattande or-
ganisation. S:t Lukasstiftelsen börjar med en vision om att betjäna (lidande) 
människor genom samarbete över yrkesgränser och utifrån en helhetssyn på 
människan. Idéer omsätts och prövas i konferenser, stilla dagar och retreater. 
Karaktäristiskt för rörelsen är att man samtalar över professionella och sam-
fundsmässiga gränser. Efter några år finns de fasta former som visar sig hållbara 
och utvecklingsbara för flera årtionden. Samtidigt som författaren skildrar en 
stor kontinuitet inom rörelsen visar han hur man ofta tvingats till nytänkande i 
samband med ofrånkomliga vägval. Förändringar i det omgivande samhället har 
under alla åttio åren tvingat fram vissa anpassningar, men lika viktigt har varit 
att rörelsen haft kontakt med sina egna rötter.
inb 452 s / artos / 340:-, medlemspris 264:-

markus hagberg (red.)
den som hör er, han hör mig

Perspektiv på kyrkans förkunnelse

Denna antologi om förkunnelsen tar ett brett grepp om ämnet – teologiskt, his-
toriskt och praktiskt. Med början i Nya testamentet, över fornkyrka och medel-

tid ges exempel på äldre förståelse av förkunnelsen liksom predikans praktik. 
Här berörs även teologiska utgångspunkter liksom förkunnelsens sammanhang 

i församling och gudstjänst. aKF:s årsbok 2018 vill ge den enskilde förkunnaren, 
men också den som lyssnar till förkunnelsen, underlag för den egna reflektionen 
och vill samtidigt vara ett bidrag till kyrkans ständigt pågående reflektion kring 

förkunnelsen.
hft 276 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-

stephan borgehammar m fl (red.)
gudstjänstens mening
Frågan efter gudstjänstens mening kan inte ges något enkelt svar, den är alldeles 
för stor. Men det är en fråga att ständigt återvända till – för att reflektera över 
om vi rätt har förstått denna mening, om vi förklarar den bra och om våra 
gudstjänster speglar den på ett adekvat sätt. Till hjälp för denna nödvändiga 
reflektion erbjuder Gudstjänstens mening sex artiklar som bearbetar olika aspekter 
av frågan: Vad betyder gudstjänsten för syriskortodoxa kristna födda i Sve-
rige? Vad är centralt i Alexander Schmemanns och Gordon Lathrops liturgiska 
tänkande, och vad har dessa framstående teologer betytt i olika sammanhang? 
Kan vi med hjälp av Bibeln och liturgiska texter ringa in vad gudstjänst djupast 
sett syftar till? Och kan modern ritvetenskap hjälpa oss att bättre förstå den 
tidigaste kyrkans gudstjänst? 

hft 251 s / artos / 272:-, medlemspris 198:-



lennart sjöström (red.)  
innan murarna Föll
Svenska kyrkan under kalla kriget

Efter två förödande världskrig på 1900-talet kom världen att få genomlida en 
motsättningarnas utdragna förlängning i form av vad vi benämner kalla kriget. 
Innan murarna föll är ett bidrag till förståelsen av denna konfliktfyllda tid. Olika 
forskare kartlägger Svenska kyrkans internationella relationer. Andra forskare 
redogör för hur Svenska kyrkan i Sverige påverkades av och reagerade på kalla 
krigets olika förhållanden. Här visas också på den debatt som kyrkliga ställnings-
taganden gav upphov till. Författarna har haft en klar ambition att medverka till 
en bättre förståelse av den tid som vi benämner kalla kriget.
inb 640 s / artos / ill. i svart/vit / 374:-, medlemspris 290:-

andreas holmberg
kyrka i nytt landskap

En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan

Den här boken är ett angeläget och konstruktivt bidrag till en helt nödvändig 
reflektion och teologisk bearbetning av vad som är Svenska kyrkans identitet, 
roll och uppgift i en ny tid. Svenska kyrkan är kyrka i nytt landskap. Ett fritt 

trossamfund i ett Sverige som på allvar blivit mångkulturellt och mångreligiöst, 
och där kyrkotillhörigheten på en generation sjunkit från nio av tio invånare till 

under sex av tio. Runt om i kyrkor och församlingshem pågår ett omfattande 
och mångfacetterat arbete. Detta församlingsliv är alltför ofta en underskattad 

eller helt bortglömd källa till teologi. Därför är bokens utgångspunkt att ta vara 
på och lyssna till den teologi som konkret tar form, skapas och levs fram mitt i 

svenskkyrkligt församlingsliv – den levda teologin. Andreas Holmberg är biskop 
i Stockholms stift. Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyr-

kan är hans doktorsavhandling i systematisk teologi vid Åbo akademi.

danskt band 384 s / artos / 306:-, medlemspris 235:-

serafim av sarov
råd För det andliga livet
Den helige Serafim föddes omkring 1760 och dog 1833. Han är en av den ryska 
ortodoxa kyrkans mest älskade andliga lärare som efter ett strängt asketiskt liv i 
ensamhet och tystnad framträdde som både profet och själavårdare. Som andlig 
fader, starets, tog han emot ett stort antal besökande, alltifrån de fattiga och 
eländiga till folk från det ryska hovet. Han ägde en profetisk blick och kände 
ofta till de sökandes behov innan de hunnit berätta om dem. Serafims Råd för det 
andliga livet ligger helt i linje med rösten från ökenfäderna i den tidiga kyrkan, 
bevarad genom seklerna i den ortodoxa kristenheten.

danskt band 78 s / artos / 161:-, medlemspris 125:-

aelred av rievaulx
om den andliga vänskapen

Abboten Aelreds skrift om vänskap är en andlig klassiker som nu för första 
gången ges ut på svenska. I tre dialoger resonerar Aelred tillsammans med 

några av sina bröder i klostret om vänskapen. Samtalen kretsar kring vänska-
pens ursprung och mål, men handlar också om praktiska frågor som goda och 
dåliga egenskaper hos en vän, hur vänskap ingås och om hur vänner kan växa 

och mogna i tillgivenhet och ett allt större förtroende för varandra. Som en röd 
tråd genom hela skriften löper tanken att vänskap har med Gud att göra, ja, mer 

konkret med Kristus själv, som kallade sina lärjungar för just vänner. Den in-
nerliga och inbjud ande troserfarenhet som präglar det Aelred vill förmedla gör 

att denna medeltida text får en märkbar tidlöshet över sig.

danskt band 104 s / artos / 162:-,  
medlemspris 125:-



bsverige porto betalt
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Kristianstad  Joffi missionsbutik, Vendesgatan 1C, 291 53 Kristianstad, tel 044-120030

Lund  Arken, Kyrkogatan 4, 222 22 Lund, telefon 046-333888

Piteå  Duvan, Fläktgatan 10, Box 777, 94128 Piteå, telefon 0911-16100

Stockholm  Katolsk bokhandel, Kungsträdgårdgatan 12, 103 88 Stockholm, telefon 08-6113435

Uppsala  Bibelbutiken, Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala, telefon 018-186339

  bokhandeln arken, linnégatan 1a, 753 32 uppsala, tel 018/601018

Visby  Kristna Bokcaféet Porten, Östra Tullgränd 4, 621 56 Visby, telefon 0498-271923

Ängelholm  Pergamus, Storgatan 53, 262 32 Ängelholm, telefon 0431-411070

returer till
Artos & Norma bokförlag 
stationsgatan 22
931 32 Skellefteå

bokklubben ampelos | nr 3 | 2019
Bokklubben Ampelos är ett samarbete mellan Artos & Norma bokförlag och 
några bokhandlare. Det finns inget som helst köptvång – bara erbjudande om 
medlemspris för den som vill. Kan en bokklubb vara enklare? Visa gärna dina vän-
ner! (Församlingar, bokbord, före ningar, bibliotek m fl får gärna vara medlem.)

Portokostnad: Vi sänder med billigaste B-porto. Inga extra avgifter. Bokklub-
ben drivs av Artos & Norma bokförlag.  Vår adress till redaktionen är: 

ampelos
Stationsgatan 22, 931 32 Skellefteå
tel 076-779 35 03
e-post: info@artos.se, hemsida: www.artos.se

obs!
Priserna i detta nummer 

3 2019 av ampelos 
gäller fram till dess att 
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utkommer i november 

2019

För beställning – vänligen använd någon av dessa vägar:

hemsida: www.artos.se
e-post: info@artos.se
telefon: 076 779 35 03

eller brev till: 
ampelos, stationsgatan 22, 931 32 skellefteå


