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Ingegerd källström
DEn hEliga EnsamhEtEn

En bok om Elisabeth av Treenigheten
Ingegerd Källström låter oss här komma i nära kontakt 

med den heliga Elisabeth av Treenighetens texter och 
inbjuder oss till en upptäcktsfärd in i mystikens hjärta. I 
små personliga essäer med poetisk lyskraft leder hon oss 

genom den klingande ensamheten, via den stora ensamhe-
ten till den heliga ensamheten och hemligheten. Det var 

den vägen som Gud förde Elisabeth – ut på rymlig plats, in 
i den heliga ensamheten: Jag känner honom så levande i min 

själ, skriver hon. Jag behöver bara samla mig för att finna honom 
inom mig, och det är detta som utgör hela min lycka. Han har i 

mitt hjärta ingjutit en så stor törst efter att älska, att han ensam 
kan tillfredsställa den.  

Ingegerd Källström är fil.lic.i litteraturvetenskap och  
har tidigare gett ut poetiska småskrifter samt  

Flyg i Treenighetens fart (Artos 2020).
danskt band 83 s / Artos / 178:-, medlemspris 138:-

fredrIk heIdIng
låt kroppEn tala
Dominikus nio sätt att be
I det samtida digitaliserade samhället har kroppsligheten 
åsidosatts. På jobbet sitter vi alltmer framför datorn. Bero-
endeframkallande sociala medier gör att vi förlorar kropps-
kontakten. Men coronapandemin har fått oss att förstå att 
vi är fysiska varelser som behöver uttrycka oss med hjälp av 
kroppsspråket. Det är vanligt att söka sig till orientaliska 
tekniker såsom yoga. Många är dock omedvetna om att den 
kristna traditionen rymmer en skatt av symboliskt laddade 
gester och kroppspositioner. Denna bok syftar till att fram-
häva kroppslighetens betydelse inom kristen spiritualitet. 
Utgångspunkten är de böneformer som Dominikanordens 
grundare, den helige Dominikus, praktiserade redan på 
1200-talet. För första gången presenteras här en fullständig 
översättning från latin av Den helige Dominikus nio sätt att be. 
Är kroppen en vän eller fiende i kristen tradition? Hur såg 
Thomas av Aquino på människans kroppslighet? Kan man 
dansa inför Gud? Fredrik Heiding är jesuitpater och lektor 
i teologi vid Newmaninstitutet. Han ingår i tidskriften 
Signums redaktion och är redaktör för dess hemsida. Han är 
författare till boken Lek för Guds skull (Artos, 2020).
Inbunden 213 s / Artos / 302:-, medlemspris 235:-



klAs hAnsson & CArInA öjermo (red.)
strängnäs Domkyrka
Levande katedral – då och nu
Gudstjänstrum. Byggnadsminne. Mötesplats. Besöksmål. Biskopskyrka. 
Det finns många beteckningar som passar på Strängnäs domkyrka. 
Och alla stämmer. Den är ett verkligt byggnadsmonument med anor 
från 1200-talet och med många historiska minnesmärken. I dag firas 
gudstjänst i domkyrkan nästan varje dag och människor samlas för livets 
olika högtider. Skolklasser gör upplevelser och reflekterar kring olika 
ämnen utifrån kyrkorummet. Bussar stannar nedanför domkyrkan och 
människor stiger in genom västportalen och förundras över alla konst-
skatter. Den här boken visar vägen till domkyrkans historia, till dess 
olika funktioner som församlingskyrka 
och kyrka i staden Strängnäs och i stiftet. 
Författarna är experter inom sina områ-
den och tillsammans ger de en bild av en 
levande katedral – då och nu.
Inbunden 204 s, rikt ill i färg / Artos /  
321:-, medlemspris 249:-

tomAs BokedAl
FrihEt och Förtvivlan
Sören Kierkegaard om gudsförhållandet och själens helande
Sören Kierkegaard är inte bara Skandinaviens internationellt mest kända 
tänkare, utan Ludvig Wittgenstein beskriver honom också som 1800-talets 
utan jämförelse största filosof. Som profilerad kristen tänkare, med en bred 
litterär produktion, fungerar han för många läsare som en Augustinus för 
vår egen tid. Tomas Bokedal, teol. dr. (Lunds universitet) och samtals-
terapeut (Göteborgs Psykoterapi Institut), är Førsteamanuensis vid NLA 
Høgskolen i Bergen, Norge, och lektor i Nya testamentet vid University of 
Aberdeen, Skottland.
danskt band 156 s / Artos / 249:-, medlemspris 195:-

psaltErium
Bibeltexter för växelsång ur Bibel 2000

Psaltaren är bönboken framför andra, och har så varit i mer än tvåtusen 
år. Att be med Psaltaren är att dela böneord med Jesus och med Guds folk 

över hela jorden. Genom århundradena kom Kyrkan att finna böneord 
också i andra bibeltexter, detta psalterium innehåller ett urval av dessa 

cantica. Psalterium – Bibeltexter för växelsång ges ut med förhoppningen att 
befrämja bönen, den enskilda och den gemensamma. Texturval, redigering, 

inledning, förklaringar, psalmvalslista och vissa tonsättningar av  
Lars Hillås Lingius.

Inbunden 249 s, tre märkband / Artos / 302:-, medlemspris 235:-

tron, bönEn och sakramEntEn
Swebilius utläggning med kommentarer av Johan Herbertsson

År 1689 skrev ärkebiskop Olaus Swebilius (1624–1700) den första normeran-
de katekesutläggningen för Svenska kyrkan. Under två månaders intensivt 

arbete färdigställde han ett teologiskt mästerverk som under århundranden 
har haft oöverskådlig betydelse för vårt lands andliga mentalitet. Tron, bö-

nen och sakramenten är även i dag en dörr in till den kristna trons rikedom. 
Här återges den på nutida svenska med interfolierade kommentarer av Johan 

Herbertsson (f. 1975) präst och forskare vid CTR, Lunds universitet.
Inbunden 89 s / Artos / 214:-, medlemspris 166:-



BArBro wAllgren hemlIn (red.)
Esaias tEgnérs kyrkliga tal. DEl iii. 1831–1836
Esaias Tegnér (1782–1846) var en av sin tids största kulturpersonligheter. 
Han var berömd poet, professor i grekiska, akademiledamot och politiker. 
Men framför allt var han också präst och sedermera biskop i Växjö stift. Inom 
ramen för dessa roller höll han många predikningar och andra typer av kyrk-
liga tal. Åtskilliga av dessa har bevarats åt eftervärlden och de ges nu för första 
gången ut i en samlad vetenskaplig utgåva med kritisk textkommentar. Esaias 
Tegnérs kyrkliga tal riktar sig till alla som har intresse för Tegnér och hans 
samtid eller för svensk kulturhistoria i allmänhet. I denna tredje volym finns 
predikningarna och talen från åren 1831 till 1836. Den inleds med ett bittert 
och aggressivt prästvigningstal och avslutas med ett hyllat tal från prästmötet 
1836, en av Tegnérs högst skattade ämbetsförrättningar. En översiktlig bild av 
hans liv och verksamhet under de aktuella åren ges i volymens inledning.
Inbunden 562 s / Artos / guldsnitt och märkband / 391:-, medlemspris 305:-

ErbJuDanDE. köp de två tidigare volymerna samtidigt. 
ordinarie medlemspris volym i–iii 915:-, paketerbjudande 850:-

tord fornBerg & görAn lArsson (red.)
FörskJutningar

Avgörande skiften i relationen mellan judar och kristna
Relationen mellan judar och kristna är speciell. Samtidigt så nära och lika-

fullt så långt ifrån varandra. Den här antologin belyser detta förhållande 
– bibliskt, historiskt, teologiskt och dagsaktuellt. Med sina elva kapitel av 
lika många författare – sex judar och fem kristna – vill den bidra till ökad 

kunskap, förståelse och respekt mellan judar och kristna.
danskt band 209 s / norma / 285:-, medlemspris 222:-

tomAs frAnsson i skuggan av Jakob,  
bror till JEsus Från nasarEt
För många var det från Jerusalem som Guds rike av fred och rättvisa skulle 
utgå. När staden år 70 i stället gick under ska somliga ha tolkat det som 
en följd av vad som skedde kring den judiske ledargestalten Jakob åtta år 
tidigare. När han till slut – liksom sin bror långt före honom – blev avrät-
tad utbröt stora protester. Men trots att det var han som ledde den judiska 
rörelse som med tiden kom att utvecklas till kristendom är han i hög 
grad en bortglömd gestalt i historieskrivningen. I den här boken ges olika 
vinklingar på vem Jakob från Nasaret kan ha varit och vad han kan ha stått 
för – i relation till sin samtid och till det mer 
allmängiltiga.
danskt band 147 s / norma /  
249:-, medlemspris 195:-

hIeronymus Epitaphium övEr DEn hEliga paula
När det gäller det tidiga klosterväsendet vet vi mycket mer om manliga 

asketer och manliga kloster än om kvinnliga asketer och kloster för kvinnor. 
Vi är mest hänvisade till manliga författares skrifter om och till kvinnor. En 
av de som bidragit allra mest när det gäller vår möjlighet att veta något om 

tidigkristna asketiska kvinnor är Hieronymus av Stridon (347–419). Den 
kvinna som stod Hieronymus allra närmast var Paula, en romersk änka från 

de allra översta samhällsskikten under 300-talet och början på 400-talet. Ge-
nom denna översättning av Hieronymus Epitaphium över den heliga Paula och 
en längre inledning som introducerar Paulas och Hieronymus nära vänskap, 

Hieronymus asketiska ideal samt kvinnliga asketer i tidig kristendom i all-
mänhet, görs nu en betydelsefull del av tidigkristen kvinnohistoria tillgänglig 

för en svensk läsekrets. Boken är översatt av Bengt Ellenberger och med 
inledning och redigering av Katarina Pålsson samt Henrik Rydell Johnsén.

danskt band 124 s / Artos / 231:-, medlemspris 179:-



mAgnus zetterholm (red.) 
DEn tiDiga JEsusrörElsEn

En introduktion
Här presenteras framväxten av det fenomen som började som en obetydlig  

inom-judisk förnyelserörelse, men som senare utvecklades till den världs-
religion som kanske mer än något annat har präglat den västerländska civili-

sationen. Boken är unik i det att den inte i första hand presenterar de nytesta-
mentliga texterna, utan en religiös rörelse – den judiska Jesusrörelsen – så som 
den presenteras i texterna. Boken lämpar sig väl för teologi studenter, präster, 

pastorer, journalister, kulturarbetare och den intresserade allmänheten.
Många aha-upplevelser när Jesusrörelsens tidiga historia tecknas  

håkan arenius i dagen
danskt band 181 s, ill i färg / Artos / 285:-, medlemspris 222:-

per-Arne BodIn rysk kultur i tusEn år
I den här högaktuella boken ges innehållsrika och fängslande berättelser om 
den mäktiga ryska kulturen. I tjugo kapitel behandlas konst, film, teater, lit-
teratur, opera och balett. Boken speglar den ryska historiens kronologi men 
kapitlen följer, så långt det är möjligt, varje tema genom seklen fram till rysk 
nutid – allt med betoning på frågor viktiga för att förstå Ryssland av i dag.
Rysk kultur i tusen år är nödvändig läsning för den som vill förstå dagens Ryssland. 
maxim grigoriev i svenska dagbladet
En god grund till förståelsen av Rysslands dramatiska och motsägelsefulla historia 
kan vi lägga med Per-Arne Bodins Rysk kultur i tusen år. ulrika knutson i 
expressen
Med stor glädje läser jag Bodins bok. göran greider i aftonbladet
Per-Arne Bodin skriver om rysk kultur med en kärlek som sannerligen inte är blind. 
maria södling i dagens nyheter
Inbunden 336 s, rikt ill i färg / norma /  
338:-, medlemspris 262:-

ErbJuDanDE. köp Rysk 
litteratur i tusen år sam-
tidigt. ordinarie med-
lemspris två böcker 524:-, 
paketerbjudande 450:-

lArs Aldén, oloph Bexell, erIk sIdenvAll (red.)
väXJö stiFt 850 år
Studier och essäer
Växjö stift leder sina traditioner tillbaka till S:t Sigfrid på 1000-talet. I 
femton tematiska kapitel speglas stiftets liv och förhållanden under 850 år. 
Läsaren får följa nedslag i Växjö stifts historia med början i kristnandet och 
Sigfridstraditionen och sedan vidare till medeltidens mirakelberättelser och 
reformationstidevarvets förändringar. 1600- och 1700-talens kyrkoliv och 
folkliga fromhet liksom 1800-talets väckelser skildras också. I essäform pre-
senteras också de kända stiftsprofilerna Emilie Petersen och träsnidaren Eva 
Spångberg, och ur lekfolkets perspektiv det lokala församlingslivet av i dag 
och med tanke på framtiden. Boken handlar 
på så sätt också om 2000-talet.
Inbunden 477 s, rikt ill i färg / Artos /  
391:-, medlemspris 305:-

härgerlAnd toBIAs, dAnIel hjort, dAn nässelqvIst &  
gunnAr sAmuelsson (red.) En är Er läromästarE

Nya testamentets exegetik är ett vidsträckt ämnesområde som spänner 
över historiska, litterära och teologiska frågeställningar. I centrum för 

ämnet står de nytestamentliga texterna. Den här antologin ger en inblick i 
mångfalden av utgångspunkter, infallsvinklar och tillvägagångssätt i aktuell 

forskning om Nya testamentet. Boken är en hyllning till Samuel Byrskog, 
professor i Nya testamentets exegetik vid Centrum för teologi och  

religionsvetenskap, Lunds universitet, i samband med dennes 65-årsdag. 
Inbunden 191 s / Artos / 289:-, medlemspris 225:-



erIk AurelIus Från sinai till himlEn 
Bibliska aspekter på tillvaron
Är det naturligt att tro på Gud i vår moderna tid, vetenskapens tidsålder? 
Vad möter vi för gudsbild och människosyn i Psaltaren, en av världens äldsta 
bönböcker? Vad har Tio Guds bud för bakgrund och innebörd? Hur ser 
kyrkans framtid ut? Det är några av de frågor som behandlas i den här klar-
synta boken. Den presenterar resultat från vetenskaplig bibelforskning på ett 
lättillgängligt sätt och förutsätter inga teologiska förkunskaper. Vi får följa 
med från mötet med Gud vid Sinai till vad som enligt Bibeln är den yttersta 
fram tiden, himlen. Bakom alla kapitel ligger övertygelsen att världen som 
vi lever i är Guds. Erik Aurelius har varit biskop i Skara stift och professor i 
biblisk teologi vid universitetet i Göttingen.
Klart budskap: Utan god teologi stannar kyrkan.  
bengt kristensson uggla i kyrkans tidning
danskt band 166 s / Artos / 249:-, medlemspris 195:-

sven-erIk Brodd & gunnAr wemAn prästgårDstEologi
Församlingspräster under 1900-talets senare hälft utmanar 2020-talets kyrka
Prästgården är här en symbol för församlingspräster med utrymme för både stu-

dier och församlingsvård, där altare och skrivbord hör samman. Boken lyfter fram 
tjugo församlingspräster som var verksamma under perioden 1950–2000 därför 
att de har något att säga 2020-talets kyrka. Några präster har skrivit utmanande 

prästmötesavhandlingar, andra har mest skrivit i församlingsblad, en del har skrivit 
mycket, andra nästan ingenting alls. Gemensamt är att de bidragit till förståelsen 

av hur man bygger församling och vad det innebär att vara kyrka i världen.

Utmaningarna passar både för enskild reflektion och som samtal i konvent och 
 kollegier. caroline krook i kyrkans tidning

danskt band 236 s / Artos /  
285:-, medlemspris 222:-

syster veronICA op.  
En bok om Dominikus
Under år 2021 och 2022 firar Kyrkan 800-årsminnet av en av sina vikti-
gaste tjänare, den helige Dominikus (1170–1221). Här möter vi honom i en 
av de första biografierna som nedtecknades och som bland annat handlar 
om hur det gick till när Predikarorden grundades. Boken innehåller också 
ett unikt dokument, en liten bok som de första bröderna ofta bar med sig 
på sina vandringar: »Dominikus nio sätt att be.« Den uppfattas som själva 
kärnan i Dominikus uppdrag.
danskt band 132 s / Artos / 231:-, medlemspris 179:-

ChrIstIAn BrAw
En viDgaD värlD

Essayer och uppsatser
Vår tid och vår språkvärld är små världar, men i sin nya bok tar Christian 

Braw oss ut i vida horisonter där vi bland annat möter Sven Stolpe och 
Esaias Tegnér. Ett skakande kapitel belyser barbariet i det Tredje riket och 

den kristna reaktionen. Författaren fortsätter även sin Augustinusforskning 
med det mest centrala temat av alla – Jesus Kristus, sann Gud och sann män-

niska. Den kyrkliga förnyelsens väg till Sverige skildras också med Nathan 
Söderblom och Fader Gunnar som portalgestalter, bland mycket annat.

Det är sakligt … men ändå nästan oavbrutet intressant.  
håkan arenius i dagen

danskt band 411 s / Artos / 357:-, medlemspris 277:-



svEnskt patristiskt bibliotEk vii
Mariologi

Svenskt Patristiskt Bibliotek speglar genom översättning av texter ur olika 
genrer hela bredden i den patristiska och fornkyrkliga traditionen. Denna 

volym VII innehåller mariologiska texter. Vi kan här följa hur tidiga kristna 
författare, i öster såväl som i väster, tänkte kring jungfru Maria och hennes 
roll i frälsningsverket. Urvalet representerar ett flertal litterära genrer och 
vill belysa såväl den dogmatiska som den liturgiska utvecklingen fram till 

tidig medeltid. Redaktör för den här volymen är Tord Fornberg.
Inbunden 280 s / Artos / 316:-, medlemspris 245:-

ErbJuDanDE. köp de sex tidigare volymerna samtidigt. 
ordinarie medlemspris volym i–vii 1715:-, paketerbjudande 1250:-

klemens Av AlexAndrIA om äktEnskapEt, vEm är 
DEn rikE mannEn som blir Frälst? & maning till 

stånDaktighEt eller till DE nyDöpta
Klemens av Alexandria (ca 150–ca 215) var en av det sena 100-talets mest  

inflytelserika teologer. I denna volym får vi för första gången möta tre 
av Klemens verk i svensk översättning. Den första texten, Om äktenskapet, 

är egentligen ingen självständig skrift, utan tredje boken i Klemens mer 
omfattande verk Lapptäcket. Den andra texten, Vem är den rike mannen som 
blir frälst?, är en utläggning och tolkning av Mark 10:17–31. Den sista och 

kortaste texten är Maning till ståndaktighet eller Till de nydöpta som är av mer 
förmanande karaktär. Sammantaget ger dessa texter en svensk läsekrets 

inblick i Klemens apologetik, bibeltolkning och etik. John-Christian Eurell 
är teologie doktor i bibelvetenskap vid Enskilda högskolan Stockholm.

danskt band 135 s / Artos / 231:-, medlemspris 179:-

kAjsA AhlstrAnd, jAn-Åke AlvArsson, 
görAn jAnzon oCh klAs lundström (red.)
svEnsk mission
Och kyrkorna som växt fram
Mission har varit en stark folkrörelse i Sverige. Hundra tusentals människor 
över vårt land gjorde insamlingar, bad och läste med stor iver om missionens 
arbete i andra länder. Den första generationen var ofta pionjärer som star-
tade nya församlingar medan senare generationer har byggt upp institutioner 
och assisterat de framväxande kyrkorna i ett omfattande utvecklingsarbete. 
Svensk mission och kyrkorna som växt fram fyller en lucka i senare decenniers lit-
teratur eftersom den presenterar den ekumeniska bredden av svensk mission 
och de framväxande kyrkorna på olika kontinenter. Ett trettiotal författare 
har skrivit de olika delarna i boken.
Inbunden 704 s / rikt ill. / Artos / 409:-, medlemspris 318:-

domInIk terstrIep s.j. En munks vishEt
Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil
Det här är den första stora boken om Bernhard av Clairvaux på svenska. 
Här möter vi hans biografi och hans andliga och teologiska profil mot 
bakgrund av det historiska sammanhanget. För Bernhard ingår hela män-
niskan, hennes liv och leverne, tradition och historiska sammanhang, 
sinnen, erfarenheter, andliga erfarenheter och förnuft, i den teologiska 
reflektionen som syftar till ett kristet liv. Bernhard har också gjort sina av-
tryck i Sverige. Från medeltiden över reformations tiden ända till i dag har 
människor låtit sig inspireras av hans tänkande och handlande.
Inbunden 476 s / Artos / 391:-, medlemspris 305:-



wIlfrId stInIssen FaDErn sJälv älskar Er
Karmelitbroder Wilfrid Stinissen (1927–2013) är en av de senaste decen-
niernas mest lästa andliga vägledare i vårt land och alltmer också utom-
lands. Den här boken skrevs i början av millenniet och ges nu ut postumt. 
Broder Wilfrid reflekterar här kring trons centrum: Fadern och vår ge-
menskap med honom genom Jesus. Tränger vi djupt in i Jesu väsen möter 
vi Fadern, det är i Jesus vi ser honom. Professor Gösta Hallonsten skriver i 
efterordet: »Denna djupt bibelförankrade, korta men synpunktsrika text, 
är något av det bästa som skrivits på svenska om Treenigheten.« Boken 
innehåller också ett förord av kardinal Anders Arborelius.
Som recensent kan jag bara säga att det är en underbar bok vi har fått …  
per nyström i katolskt magasin
danskt band 157 s / Artos / 249:-, medlemspris 195:-

ChrIster hedIn östErns kyrka
Den assyriska kyrkans historia och fromhet

Österns kyrka eller Östassyriska kyrkan räknar sina anor från Petrus, apos-
tel och ledare för den första kristna församlingen i Antiokia. Från Antiokia 

spreds kristendomen genom Syrien till länderna öster om det romerska 
riket. Där formade och förkunnade den assyriska kyrkan sitt budskap på 

grundval av apostlarnas lära. Österns heliga apostoliska och katolska assy-
riska kyrka – som den själv kallar sig – härstammar från apostlarna och var 
under sin storhetstid spridd över hela Asien. Dess historia och förkunnelse 
visar rikedomen i den religion som utgår från bekännelsen till Kristus som 

Gud – och människa.
danskt band 212 s / Artos /  

266:-, medlemspris 205:-

john meyendorff hEligE grEgorios palamas  
och ortoDoX anDlighEt

För första gången presenteras här på svenska en av ortodoxa kyrkans vikti-
gaste helgon och läromästare, helige Gregorios Palamas (1296–1359). Han 
gav, på ett mycket framgångsrikt sätt, teologiskt uttryck för den ortodoxa 

asketiska andligheten. Den här boken härleder ortodoxa kyrkans andliga och 
asketiska tradition från ökenfäderna genom hela den patristiska traditionen 
fram till hesychasmen i Bysans och ända fram till de ryska eremiterna. Den 

visar hur Palamas teologiska gärning överstiger gränserna för en enda andlig 
skola, och hur den förnyar och berikar förståelsen av det kristna mysteriet. 

Fader John Meyendorff (+1992) var dekan och professor i kyrkohistoria och 
patristik vid Saint Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i USA. Över-

sättningen är gjord av Fader Mikael Fälthammar.
danskt band 167 s / Artos / 266:-, medlemspris 205:-

sven thIdevAll (red.)
minDrE Folk – mEr kyrka?
Möjligheter för Svenska kyrkan i en postkristen tid
Efter tusen år som majoritetskyrka får nu Svenska kyrkan ställa om till ett 
liv som minoritetskyrka. Det förändrar inte kyrkans uppdrag, men förut-
sättningarna förändras. Det blir mindre folk. Vad händer med ”Svenska” i 
Svenska kyrkan när de flesta ställt sig utanför? Kan det bli mer kyrka i tjänst 
för världen? I denna boken bidrar forskare och reflekterande praktiker med 
olika perspektiv på Svenska kyrkans framtid.
danskt band 281 s / Artos / 302:-, medlemspris 235:-



BsverIge porto BetAlt

Här finner du dina böcker från Ampelos
Göteborg  Din Bok & Co,  Västra Hamngatan 21, 411 17 Göteborg, telefon 031-136350

  Lilla Therese bokhandel, Sten Sturegatan 1 A, 411 39 Göteborg, telefon 031-132723 

Jönköping  Nya Musik, Trädgårdsgatan 12, Box 612, 551 18 Jönköping, telefon 036-169750

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 018-474 99 00

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 2 | 2022
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. Bok-
klubben 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 nr 2 

2022 av Ampelos 
gäller fram till dess att 

nr 3 av Ampelos 
utkommer i september 

 2022

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


