



PÅSKENS BØGER 
Påsken kan være en rigtig god anledning til at give en bog eller et hæfte med kristent indhold. 
Flere forlag giver også mængderabat ved indkøb til uddeling af påskepakker!

 
Påsketilbud fra Scandinavia i forbindelse med “Del påsken 2021”

- Klar, Parat, Find: En Speciel Påske: 10 stk. eller mere for kr. 25 pr. stk

- Bibel Detektiv: På opdagelse efter Jesus: 10 stk. eller mere for kr. 25 pr. stk

- Klar, Parat, Find: Mød Jesus: 10 stk. eller mere for kr. 25 pr. stk

- De 100 Bedste Bibelhistorier: 10 stk. eller mere til kr. 49 pr. stk

Skriv bestilling til: info@sph.as Skriv "Del påsken tilbud" i emnefeltet.  

Klar, parat, find – En speciel påske

Kr. 49,- (+ porto) Dette er en børnebog, som minder lidt om konceptet »Find Holger« - blot i en 
udgave for de mindre børn. Så lad dit barn blive klar, parat - til at finde tingene i historien om en 
speciel påske. https://lohse.dk/klar-parat-find-en-speciel-paske.html


Påsken for begyndere

Kr. 50,- (+ porto) Her er en bog med lidt læsestof til hver dag i påskeferien for de større børn. Den 
er skrevet til dem, der stiller store spørgsmål og som også forventer et ordentligt svar. Bogen 
genfortæller Bibelens beretning om påsken på en grundig men børnevenlig måde.

https://lohse.dk/pasken-for-begyndere.html


Der var engang i Jerusalem

Kr. 35,- (+ porto) Der var engang i Jerusalem er en mundret genfortælling af påskens 
begivenheder med små og morsomme detaljer i både tekst og tegninger. Bogen er skrevet for 
børn i alderen 4-8 år. https://www.bibelselskabet.dk/webshop/der-var-engang-i-jerusalem


Manga Messias

Kr. 139,95 (+ porto) Manga Messias er en ægte japansk mangategneserie i flotte farver på næsten 
300 sider. Historiens hovedperson er Jesus, og gennem bogen får man et forhold til ham og de 
forskellige disciple, og man lærer evangelierne virkelig godt at kende. 

https://www.bibelselskabet.dk/webshop/manga-messias


Streetbibel til de større børn, 29-34 kr + porto (inklusiv mængderabat)

https://yfc.dk/moedgud/ 


Jesus på korset (for de større børn) fra Det Danske Bibelselskab

https://www.saxo.com/dk/jesus-paa-korset_john-rydahl_haeftet_9788775234899


Jesus og disciplene Påske (malebog) fra Ansgarstiftelsens forlag

https://www.saxo.com/dk/jesus-og-disciplenes-paaske_bethan-james_haeftet_9788791338861


Den allerførste Påske, Sally Ann Wright og Honor Ayres, fra Eksistensen 29,95 (Bog og Idé) 
https://www.bog-ide.dk/produkt/4228121/sally-ann-wright-den-foerste-paske-haeftet/2586034

  

Lohse kører et tilbud med en mini bog om Påske for de allermindste.  
https://lohse.dk/jesus-lever.html

Særlig rabat på påskebog til uddeling: Minibogen "Jesus lever" handler om påskens 
begivenheder. Vi giver en særlig rabat ved køb af mange, f.eks. hvis I vil forære bogen til børnene i 
børneklubben, legestuen eller kirken:  20-49 stk.: 15 kr. (spar 40%) 50 stk. +: 12,50 kr. (spar 50%).
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