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Chantal Delsol
KRISTENHETENS SLUT SOM  
VÄSTERLANDETS SAMHÄLLSBÄRARE
Sexton sekel av kristet samhällsbygge går mot sitt slut. 
Mentaliteter, normsystem, seder och tankefigurer som varit 
fundament i vår västerländska civilisation förändras snabbt 
och omdaningen driver oss in i en ny era. Övergången är 
brutal. Den är svår att acceptera för försvararna av den 
tidsålder som försvinner samtidigt som andra hjälpligt kan 
se hopp i moderna idéer. Författaren till den här boken, 
Chantal Delsol, är fransk professor emerita i filosofi och 
krönikör i Le Figaro. Som praktiserande katolik är hon 
allmänt respekterad och författare till arbeten om filosofi, 
essäer och romaner som översatts till ett tjugotal språk. 
Christine Zyka, fil dr och lärare på Newmaninstitutet 
skriver i sin initierade inledning: »Med en oerhörd skärpa 
avslöjar Delsol för läsaren det som många redan visste, men 
helst inte ville erkänna – den västerländska kristenhetens 
oåterkalleliga slut.« Den kristna eran som nu avslutas levde 
på att dominera. Kristendomen bör hitta en annan form 
för sin existens. Som det tysta vittnet. Som Guds hemliga 
agent – anser författaren.
Danskt band 131 s / norma / 231:-, medlemspris 179:-

Mikael kurkiala (reD.)
TIDENS TECKEN NR 7

Dödens återkomst
I det moderna samhället har döden individualiserats,  

professionaliserats, kommersialiserats eller förtigits. Men 
i en värld härjad av pandemier och krig gör sig döden på-

mind som en kollektiv angelägenhet. Samtidigt verkar vi ha 
förlorat många av de existentiella resurser vi hade behövt 

just nu – sorgeritualerna, de bärande berättelserna och 
andra epokers och kulturers »konst att dö«.

I detta nummer av Tidens tecken utforskar författarna ur 
olika infallsvinklar döden som den samtidigt mest person-

liga och mest universella aspekten av människolivet.
Danskt band 102 s / artos / 214:-, medlemspris 166:-



BESöK OSS på BOKMÄSSAN MONTER g01:11
göTEBORg 22–25 SEpTEMBER

pASSA på ATT LySSNA TILL OCH TRÄFFA NågRA AV VåRA FöRFATTARE

Torsdag 22 september. Se människan-scenen. 09.30–09.50
Coronapandemi och krig påminner oss om döden som en kollektiv angelägenhet. Samtidigt blir de 
gemensamma riterna för död, förlust och sorg allt mer marginaliserade. Vilka former för att möta 
döden växer fram i katastrofernas spår? Mikael Kurkiala, redaktör för antologin Tidens tecken. Dödens 
återkomst, samtalar med Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborgs stift.

Lördag 24 september. Se människan-scenen. 13.30–13.50
Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Men 
den bilden behöver revideras. Syster Sofie Hamring O. P. samtalar om sin bok Och där var många 
andra kvinnor med Werner G. Jeanrond, professor i systematisk teologi.

Mattias lunDberg RITER I KRISER
Vilken roll spelar kyrkornas riter i krissituationer? Hur formas ritual och 
gudstjänst under omständigheter präglade av olyckor, pandemi, krig eller 
andra oförutsedda kriser på individ-, kyrko- och samhällsnivå? Dessa frågor 
utgör tema för årets volym av Svenskt gudstjänstliv. Sex författare belyser 
på olika sätt såväl historiska som aktuella kriser och vad dessa inneburit för 
gudstjänstlivets språk, konst, musik och trosuppfattning, liksom för dess 
rituella praxis. Inte minst inbjuder fallstudiernas perspektiv på gudstjänstens 
anpassningar och fördjupade innebörd till reflektion och analys av gudstjänst-
livet i vår tids stora kriser i form av världspandemi och krigsutbrott i Europa.
Danskt band 160 s / artos / 249:-, medlemspris 195:-

Marie bernéli
DEN INKARNERADE KÄRLEKEN

Tankar om diakoni
Kyrkans diakonala kallelse tar sig olika uttryck i olika tider, men kan aldrig 
förbli obesvarad. Om den inte finner sina uttryck inom den kyrkliga struk-
turen, kommer den att växa fram som alternativa kristna rörelser vid sidan 

av den etablerade kyrkan. Den inkarnerade kärleken handlar om kyrkans 
diakoni sett utifrån författarens mångåriga yrkesliv som diakon i Svenska 
kyrkan. Boken tar upp historiska utvecklingslinjer, teologiska perspektiv 

där kyrkosyn och synen på diakoni kopplas samman, men även tankar och 
visioner för framtiden. 

Engagerat om vikten av teologisk utbildning av diakoner.  
veronica widell i dagen

Danskt band 149 s / artos /  
266:-, medlemspris 205:-

Mikael Johansson
KRISTEN TRO OCH HEDNISK BILDNINg
Basileios tal Till de unga och dess bakgrund
Mikael Johansson visar i den här boken på ett suveränt sätt hur kyrkans 
tro på 300-talet genomtränger det antika samhällets alla nivåer upp till det 
högre utbildningssystemet och Athen. Han översätter också kyrkofadern 
Basileios verk med titeln Till de unga, där han ger sin syn på hur man som 
ung katekumen (en person som ännu inte är döpt) bör förhålla sig till 
den hedniska kulturen och till den grekiska profana litteraturen. Mikael 
Johansson är lektor i (antik) grekiska och har tidigare översatt Marcus 
Aurelius Självbetraktelser till svenska.
Danskt band 158 s / artos / 249:-, medlemspris 195:-



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 ensamheten till den heliga 
ensamheten och hemligheten. Det var den vägen som Gud förde Elisabeth 
– ut på rymlig plats, in i den heliga ensamheten. 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
Samtidens digitaliserade samhälle med allt fler timmar framför datorn och 
beroendeframkallande sociala medier har gjort att vi förlorat kroppskon-
takten. Men coronapandemin lärde 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. Med utgångspunkt i de böneformer som den helige 
Dominikus praktiserade på 1200-talet syftar den här boken till att fram-
häva kroppslighetens betydelse inom kristen spiritualitet. För första gången 
presenteras här en fullständig översättning från latin av Den helige Dominikus 
nio sätt att be. Fredrik Heiding är jesuitpater och lektor i teologi vid Newman-
institutet. Han är författare till boken Lek för Guds skull (Artos, 2020).
inbunden 213 s / artos / 302:-, medlemspris 235:-

leanDer franke
JOHANN SEBASTIAN BACHS Actus trAgicus

Musik – Budskap – Kontext
Actus Tragicus är ett fascinerande vokalverk. Styckets djupa teologiska 

innebörd och inte minst dess tidlöst vackra musik har fascinerat musik-
utövare och åhörare genom århundraden. Den här boken inleder med 

dess tillkomst och sammanhang. Därefter följer en genomgång av verkets 
receptions- och tillämpningshistoria internationellt och i Sverige där även 

idéhistoria, politisk ideologi liksom verkets överföring i konst, litteratur 
och dans med mera behandlas. Författaren 

är kyrkomusiker och doktorand i musik-
vetenskap vid Åbo Akademi.

Danskt band 148 s / norma /  
249:-, medlemspris 195:-

freDrik santell (reD.) EN KyRKA FöR HELA LIVET
Rikssvenska Olaus Petri-församlingen 100 år 1922–2022

Rikssvenska Olaus Petri-församlingen i Helsingfors firar sina första hundra år 
2022. Den har under detta sekel varit en betydelsefull och spännande mötes-

plats mellan Sverige och Finland. I boken reflekterar engagerade i OP över 
historia, nutid och framtid. Huvuddelen av boken utgörs av den historik som 

teologie doktor Fredrik Santell haft i uppdrag att skriva utifrån ett omfat-
tande källmaterial och sin pågående forskning om Svenska kyrkans utlands-

församlingar under 1900-talet. Genom den här boken sätts församlingen i 
ett historiskt kontinuitetsperspektiv, från dess identitet och funktion som 

utlandsförsamling i Svenska kyrkan till dess nuvarande status som rikssvensk 
församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Borgå stift. 
Boken vänder sig till alla som haft kontakt med församlingen och alla som 

önskar veta mer om den som företeelse och miljö.
inbunden 90 s, illustrerad / artos / 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 vink-
lingar 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:-

klas hansson & Carina öJerMo (reD.)
STRÄNgNÄS DOMKyRKA
Levande katedral – då och nu
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. Skolklas-
ser gör upplevelser och reflekterar kring olika ämnen utifrån kyrkorum-
met. Bussar stannar nedanför domkyrkan och människor stiger in genom 
västportalen och förundras över alla konstskatter. Den här boken visar vägen 
till domkyrkans historia, till dess olika funktioner som församlingskyrka och 
kyrka i staden Strängnäs och i stiftet. 
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:-



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 samtidigt.  
Ordinarie medlemspris 
två böcker 524:-, paket-
erbjudande 450:-

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:-

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, bönen 

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:-



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 Augustinusforsk-
ning med det mest centrala temat av alla – Jesus Kristus, sann Gud och sann 
människa. Den kyrkliga förnyelsens väg i 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:-

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:-

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:-

barbro wallgren heMlin (reD.)
ESAIAS TEgNéRS KyRKLIgA TAL. DEL III. 1831–1836
Esaias Tegnér (1782–1846) var en av sin tids största kulturpersonligheter och
biskop i Växjö stift. 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:-



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:-

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:-

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:-

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:-



bsverige porto betalt

Här finner du dina böcker från Ampelos
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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 3 | 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 29 Skellefteå
tel 076-779 35 03
e-post: info@artos.se, hemsida: www.artos.se

OBS!
priserna i detta nr 3 

2022 av Ampelos 
gäller fram till dess att 

nr 4 av Ampelos 
utkommer i november 

 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 29 Skellefteå


