Nr.

Forfatter
Agerskov, Michael

1
1 A Ahlburg, Kirsten
2 Albinus, Inger m.fl.
Alfa forlag
3
Alfa forlag
4
Al-risalah skandinavisk
5 stiftelse
5A Andersen, Benny
5B Andersen, Benny
6 Andersen, Eleonora
Andersen, Erling m.fl.
6A
7 Andersen, H. C.
Andersen, Jørgen m.fl.
8
Andersen, Leif
8A
Andersen, Lisbeth
8B Smedegaard
Andersen, Lisbeth
8C Smedegaard m.fl.
9 Andersen, Ruth og Herluf
Andersen, Svend
10
Andreasen, Arne
10A
Andreasen, Arne
10B
11 Andreasen, Bodil
Anis forlag
12
13 Anis forlag
14 Anis forlaget
15 Ansersen, Svend
Arendt, Niels Henrik m.fl.
16
16 A Aros forlag
Askholms forlag
18
Asmussen, Jes P.
19
August, Bille
19A
20 Auken, Margrete m.fl.
Baigent, Michael m.fl.
20 A
21 Bak, Ole
Balling, Erik
23
22 Bakken, Inger

Titel
vandrer mod lyset
Den hvide engel
En glemt dimension
Jesus som bogorm

Tema
et budskab til menneskeheden fra den
oversanselige verden
om at miste sine forældre som barn
udviklingshæmmedes religiøsitet
Jesusfiguren i nyere skandinavisk litteratur

På tærsklen til …

10 essays om menneskets møde med
døden
En kort illustreret vejledning til en forholdsvis kortfattet ABC om Islam fra
forståelse af islam
2006
Personlige papirer
Digte
Chagall & skorpiondans
Digte
Ung sorg
titlen er dækkende for indholdet
Ledelse af tro
Folkekirken som virksomhed og netværk
Et blad fra himlen
Vore domkirker

16 eventyr om tro og håb
fyldigt overblik i tekst og billeder over vore
domkirker
Gud hvorfor sover du?
står Gud bag det uforståelige, som
rammer os?
Huset med de mange boliger kirken gør noget ved kunsten og omvendt
Hjertelyd i mørket

nye salmer til "De ni læsninger" med CD

Nutidsbønner
Menneskets møde med
universet
Et øjeblik - en evighed

inspirationshæfte til aktuelle bønner
religion og fysik

Englevinger
Et år uden Stig (2 ex.)
Kærlighed - magt og afmagt
Vinduer til Guds rige
Bibliana - særnummer 2002
Kirker og kalkmalerier
en lille bog om
kristendommen
Himlen i mine fodsåler
Danske for- og efternavne
Islam
Stille hjerte
Dåben
Bedrageriet med
Dødehavsrullerne
At elske og ære
Qivitoq - fjeldgængeren

Har Gud vinger?

13 salmer inspireret af Det gamle
Testamente. CD medfølger
13 sange inspireret af Det nye
Testamente. CD medfølger
sorg
Essays om kristendom, kærlighed og
erotik
seksten forelæsninger om kirken
tekster om kultur og historie
emnehæfte - "Dig og historien"
svar på spørgsmålet om, hvad luthersk
kristendom er i dag
En bønnebog til hverdagsbrug
navnenes betydning, oprindelse og
udbredelse
Håndbog i serien "Verdens religioner" fra
Politikens forlag
DVD med Ghita Nørby i hovedrollen. Et
mesterstykke af et familiedrama
hæfte til dåbsforældre og faddere
rekonstruerer historien og kommer med
oplysninger, der ryster den gængse
opfattelse af kristendommen
43 gode råd om samlivet
DVD-film. Første danske Oscarnominerede film m. Poul Reichhardt,
Astrid Villaume m.fl.
om børns religiøse spørgsmål

24 Balslev, Ole m.fl.
24A Bang, Kirsten
Barrett, Sigurd
25
Sigurd Barret
25A
Barrett, Sigurd
26
26A Bastian, Peter
Barton, John
26B
27 Baunsbak-Jensen, Asger
Bay, Sv. Aage
28
29 Bechmann, Helge
Becker, Antoinette m.f.
30
30A Benzon, Gorm
Berg, Signe Malene
31
31 A Berger, Klaus E.
Berg, Signe Malene
31 B
32 Bibelselskabets forlag
33 Bibelselskabets forlag
34 Bibelselskabets forlag
Bibelselskabets forlag
35
35 A Bibelselskabets forlag
36 Bille, Torben
36 A Bjerg, Svend
Bjergager, Erik
37
Bladt, Robert
38
Bock, Ester

Ordbog til religion
begreber og fagudtryk
De filistre & fønikere
hvem er de og hvor kommer de fra
Sigurd fortæller bibelhistorier fortalt uhøjtideligt og humoristisk for børn i
alle aldre
Historier om verdens
DVD med 9 fortællingerfor børn i alderen
uretfærdigheder
5 - 10 år
Sigurd fortæller bibelhistorier - 24 programmer fulde af musik og historier
2 DVD-er
Mesterlære
en livsfortælling
Ansigt til ansigt
meditationer over Jesu død og
opstandelse
Bøn i mørket
om bøn og meditation
Bibelen og dens forkyndelse til brug i gymnasiets undervisning i religion
Kristendom uden religion
Jeg vil vide noget om døden
Vore gamle kirker og klostre
Med hovedet i himlen og
begge ben på jorden
Urevangeliet
Med hovedet i himlen og
begge ben på jorden
Manga Messias
Må din vej gå dig i møde
Den nye aftale
Det nye Testamente

indføring i Dietrich Bonhoeffers tanker
spørgsmål og svar hentet fra de 5 - 11
åriges egen verden
et opslagsværk med illustrationer
en praksisbog om kristen mentalitet
et fuldstændigt, aramæisk evangelium
skrevet til kirkesøgende mennesker
mellem 25 - 40 år
japansk tegneserie om Jesus
10 salmer m. illustrationer for børn
en nyoversættelse af NT
illustreret med værker fra kunstens verden

Bibelen
Ud af mørket
Stedfortrædelse

Udgave fr 1932 med billeder
om Michael Falchs op- og nedture
Om Judas og Jesus, Gud og mennesket

Det ender godt

en samtale med Johannes Møllehave om
døden
en pædagogisk beskrivelse af den kristne
tros indhold
tekster fra DR's udsendelse "Ved dagens
begyndelse" okt. 1980 + 10 nye salmer

Kristustro
Kærlighed

39
Boelskifte, Anna

Tæl de lyse timer

5 andagter fra "Ved dagens begyndelse"

Bolvig, Axel
40
41 Bonhoeffer, Dietrich
Bonhoeffer, Dietrich
42
44 Borchsenius, Poul
Borowski, Tadeusz
45
Brandt, Aage
46
Brendekilde, Jørgen
47
Brinth, Ole m. fl.

Som troen så ud

En DVD-video - en billedbibel med danske
kalkmalerier
gennemgang af Bjergprædikenen
et opgør med den moderne slappe
protestantisme
levnedsbeskrivelse
fortællinger om livet og døden i
koncentrationslejren
giver stof til samtale mellem børn og
voksne om det at miste èn af sine kære
fra Volborg, Tune, Sømme og Ramsø
herreder
Liturgisk håndbog 1. Rummer en samlet
redegørelse for folkekirkens Gudstjeneste

39 A

47 A

Efterfølgelse
Efterfølgelse
Geske Marie
Hos os i Auschwitz
Hvor går man hen når man
går bort
51 kirker i tegninger og tekst
Højmessen i Den Danske
Folkekirke

Brinkmann, Svend

Stå fast - et opgør med tidens om faren ved at udviklingstvangen kan gøudviklingstvang
re os blinde for de væsentligste ting i livet
som pligtfølelse, værdighed og sindsro

Brinkmann, Svend

Ståsteder - 10 gamle ideer til Ståsteder retter en kritik mod tidens
en ny verden
nyttetænkning og indkredser som
modvægt ti eksistentielle ståsteder
Den danske billedbibel i
et stort kunstnerisk værk af en stor og
kalkmalerier
indsigtsfuld fortæller
I skal være mit folk
teologi for lægfolk
Verden ifølge U2 - Lyst og
teologen Jakob Brønnum er en kompetent
længsel
guide på en tur gennem "U2"`s
tekstunivers, hvor der påvises kristne
grundtemaer i sangene
Kristus som antihelt
med udgangspunkt i Auster, Camus og
Kirkegaard formuleres en række
spørgsmål, der stilles til livet i dag
Møde med mennesker
glimt af forfatterens levnedsløb
Slagtebænk Dybbøl - 18. april Et mesterværk om konflikten i 1864
1964
Dommedag Als - 29. juni
Om det andet store slag i 1864
1864
Pilgrimsvandringen
allegorisk fortælling "Kristen på vej til den
himmelske stad"
Tusindkunst
om kunst og kultur i børns institutioner
Marias barn - manden
gendigtning af Det nye Testamente
Dimma Gole
børne-ungdomsroman på dokumentarisk
baggrund
Marias barn - drengen
gendigtning af første del af Det ny
Testamente
En verden delt af ubrudt brød debatbog om den katolske kirke i
Sydamerika
Det sker kun for naboen
sjælesorg for syge, døende og pårørende

47B

47C
Broby-Johansen, R.
48
49 Bruun, Edvard m.fl.
Brønnum, Jakob

49A
Brønnum, Jakob
49B
50 Buber, Martin
Buk-Swienty, Tom
50A
Buk-Swienty, Tom
50B
Bunyan, John
51
52 Byriel, Lene
53 Bødker, Cecil
Bødker, Cecil
54
Bødker, Cesil
55
Camara, Helder
56
Chemnitz, Bente
56 A
57 Christensen, Kurt
58 Christensen, Linda E.
59 Christensen, Per m.fl.
Christensen, Torben
60
61 Christiansen, Svend H.
61 A Choquette, Sonia
Clausen, Egon
62
62 A Clausen, Egon
Collmar, Lars
63
Collmar, Lars
64
Crossan, John Dominic
65
Crowley, Alexander
65 A
Daniel-Rops
66

Erkendelsen af Guds vilje
Dit hus - mit hus- Guds hus
Kristendomskundskab
Romermagt, Hedenskab og
kristendom
Bønner fra alverdens lande
Vitaminer for sjælen
De levendes land

en studie i Paul Althaus' teologi
Lærerens bog
alfabetisk opslagsbog
en kulturkamp fra romerrigets tid

titlen er dækkende for indholdet
132 tekster fulde af visdom
fortælling om lydighed og lyst, om
kvindeliv og kvindeskæbner
Den syvende menighed
Da Jesus kom til Indien
Den plettede panter
korte andagter/fortællinger for unge og
voksne
Undercentralen
en både humoristisk og alvorlig
ungdomsroman i fantasy-stil
Jesus - En revolutionær
giver indblik i den nyeste forskning efter
biografi
den historiske Jesus
Lovens bog
Hvem er jeg/vi??? Kærlighed er loven,
kærlighed under vilje
Dagligt liv i Palæstina på Jesu indholdet fremmer forståelsen af Bibelen
tid
som religiøst og historisk dokument

Dehn-Nielsen, Henning
66A
66 B Demant, Jørgen
Det danske bibelselskab
67
67A Det danske bibelselskab
Det danske bibelselskab
68
Det kgl.danske
68A Musikkonservatorium
Det teologiske fakultet
Deverell, Richard og
70 Christine
Dickerhoff, Heinrich
71
Doney, Meryl
73
Dons Christensen,
73 A Elisabeth
Drejergaard, Kresten
74
75 Dreyer, Carl Th.
Due Madsen, Annette og
76 Jørgen
76A Dørken, Maj-Britt Vibe
Egevang, Jacob m.fl.
77
Ejlers forlag
78
79 Ellegaard, Lasse
Engberg, Poul
80
81 Eriksen, Jens Mathias
Falk, H. J.
82
Fogde, Henning m.fl.
83
84 Fogde, Henning m.fl.
Fogde, Henning m.fl.
85
Forlaget Jelling
85A
Forlaget Hovedland
86
Fouroozandeh, Massoud

86A
Fouroozandeh, Massoud
86B
Fromsejer, Poul Henning
87

Danske kirker og klostre set
fra luften
Søndag morgen
Når livet gør ondt
Bibelen for børn og unge
Som Lukas så det
Rejsen (2 ex.)

billederne er suppleret med ledsagende
tekst om bygningernes historie og
arkitektur
om mødet mellem Gud og mennesket
åndelig omsorg til patienter og pårørende
til oplæsning for børn. Illustreret
en sammenhængende beretning om
Jesus og de første kristne
CD med 14 salmer og sange og 11
bibelfortællinger fortalt af Jens Okking
teologi og religionsvidenskab
En hjælp til at læse Bibelen selv

Medspil og modspil
Bibelhåndbog for unge
læsere (2 ex.)
Tro din længsel mere end din Eventyr til livstolkning
fortvivlelse
Sådan fik vi Bibelen
historien om bogen, der ændrede verden
Det sårbare samliv

En bog om voksen kærlighed

Forudsætninger-til eftertanke om troens og kirkens rolle i en verden,
som kulturelt og religøst set er under
ombrydning
Jesus fra Nazareth
et filmmanuskript
Den sårbare kærlighed
om parforholdets glæder og sorger i
medgang og modgang
Sov sødt barnlille
En CD med 10 salmer af "Himmelblå"
Mit livs omvej
en dramatisk rejse til Moon-bevægelsens
indre
Kunst og kirke
33 eksempler på dansk kirkekunst og
arkitektur
Med Gud i hælene
livsreportager fra Mellemøsten
Syndernes latterliggørelse og om den glæde, at vi alle modtager livet
det muntre liv
som en gave fra den guddommelige sol
Uden for alle grænser
breve samlet og udgivet af Frits Pullich
Når Gud er så god - hvorfor Fra DR's udsendelse "Ved dagens
så?
begyndelse" 8. - 12, januar 1979
Kristendomskundskab 6. - 7- lærebog for elever
skoleår
Med egne ord
notater om tro og menneskeliv
Solen og lyset
lærebog til folkeskolens ældste trin historisk gennemgang af årets fester
Lokalhistorie fra Sydøstjylland Fra 2011 og fremefter: bringer historiske
(årbog)
artikler fra lokalområdet
Nye & gamle
11 forfattere om alt fra "den store
almanakfortællinger fra
kærlighed" til dagens tilbud fra
Jylland
købmanden
Den forbudte frelse - min vej en dramatisk selvbiografisk værk.
til friheden
Forfatteren er den første kristne præst i
DK med muslimsk baggrund, - er stifter af
"Church og Love"
Global Jihad
der sættes fokus på den militante islam
som selv fornuftige muslimer må tage
afstand fra
Guds nåde og Jords glæde
Focus er rettet mod glæden og den gode
hverdag

88 Gads forlag
88A-I Gads forlag
Gads forlag
89
89A-LGads forlag
90 Gammelgaard, Per
Gammeltoft -Hansen,
Hans
91
Garf & Møllehave
92
Garff, Synne
92A
Gatti, Mark
93
93 A Giversen, Søren
Giversen, Søren
93 B
93C Gotfredsen m.fl.
Grane, Leif
94
Grane, Leif
94A
Gregersen, N.H. m.fl.
95
Gregersen, Niels Henrik

Biblia Pauperum
Grundtvigs sangværk
Gads danske bibelleksikon
bd. 1 - 3
Grundtvigs prædikener
Decembers grønne mørke
Hvad vi for intet fik

Bibelen har ordet
Himmelhelten
Frans af Assisi og hans
verden
Sandhedens Evangelium
Thomas evangeliet

Troens billeder
Den danske folkekirkes
bekendelsesskrifter
Martin Luther - Den store
Katekismus
Rejsen og grænsen - som
mand og kvinde skabte han
dem …
Den dobbelte kristendom

96
Gregor af Nyssa

96 A
97 Grube, Gert
98 Grube, Gert
98 A Grundtvig-selskabet
98 B Grundtvig, N.F.S.
98C Grundtvig, N.F.S.
Grænser for Gud
99
Græsholt, Thorkild
100
Grønbech, Vilhelm
101
101AGrønbæk, Villiam
Grønbæk, Villiam
102
102B Grønkjær,Niels
102A Gudmand-Høyer, Ebbe
Gudrun (forlag)
103
Guitton, Jean m.fl.
103A
104 Gundelach, Peter m.fl.

"Over Fadervor" og "Mod
skæbnetroen"

Billedbibelen fra Middelalderen
9 bind med salmer og kristelige digte
opslagsværk
12 bind: 1822 - 1839
15 julefortællinger fra Nordjylland
Indeholder 17 prædikener + 5
morgenudsendelser "Ved dagens
begyndelse"
de bibelske skrifter udlægges for gud og
hvermand
en spændingsroman om tro, håb og
kærlighed
fortælling om den virkelige Frans af Assisi
om gnostiske tanker og forestillinger
en samling af Jesus-ord i et papyrushåndskrift, der blev fundet i 1945 ved Nag
Hammadi i Øvre-Egypten
om romansk billedkunst i Danmark
en kirkepolitisk neutral bog skrevet - også
til ikke-teologer
en ny oversættelse gengivet på et læseligt
dansk
om menneskelivets givne vilkår. Skrevet til
seminariernes undervisning i kristendom og religion
om den vigtige periode i europæisk åndsliv 1650-1850 med pietisme, oplysningstid
og romantik
prædikener over de to emner. Gregor (335395) var biskop og med til at præge
kristendommen i de første århundreder

Fredens dal
Nyt mod
Grundtvig Studier 2010
Udvalgte skrifter bd. 1 - 10
Dejlig er den himmel blå
Den tavse Gud

om at tilgive hinanden
5 evangeliske eventyr
Red. af Ulrik Overgaard m.fl.
I alt over 7000 sider
Et udvalg af digte
fra poetisk erkendelse til etisk forståelse

Vor tro er ej på hvad som
helst
Kristus - den opstandne
frelser
Paulus selv

prædikener og meninger

Om beskrivelsen af religiøse
oplevelser
Den nye Gud
Jesus, Kristus og Kirken
Vikingernes guder

videnskabelig undersøgelse af emnet.

Gud og videnskaben
I hjertet af Danmark

om den ældste kristne menighed
letfattelig nøgle til at forstå apostlens ord

efter fundamentalisme og ateisme.
et sagligt korstog mod hellige køer
fra Snorre Sturlasons Edda - et
familiealbum fra Asgaard
en fængslende diskussion mellem en
religionsfilosof og to astrofysikere
om danskernes liv og holdninger

105 Gunnarsson, Gunnar
106 Gyldendal forlag
Gyldendal forlag
107
Gyldendals bogklub
108
108A Haff, Bergljot Hobæk
109 Hansen, Bente
Hansen, Børge
110
111 Hansen, Jørn Otto
Harbsmeier, Eberhard
111A m.fl.
Hansen, Knud
112
Hansen, Martin A.
112A
Harris, Ted m.fl.
113
Hartling,Ole

113A
114 Hartman, Bob
Hauge, Hans m.fl.
115
115AHaystrup, Helge
115B Haystrup, Helge
115C Haystrup, Helge
115D Haystrup, Helge
Haystrup, Helge
115E
116 Haystrup, Helge
Hedenius, Ingemar
116A
Hildegard af Bingen
116B
Hjort, Birgitte Graakjær
116C
Henriksen, Lars
116D
117 Hoffmann, Felix
Holm, Gretelise
118
Holm, K.C.
119
120 Holm, Kjeld
120A Holm, Søren
Holm, Kjeld
120B
Holm, Lone
120C
121 Hornbech, Birthe Rønn
Horváth, Ödön von
122

Advent
Gyldendals tobinds leksikon
Malerkunstens historie (3)
Bibelen
Den evige jøde
Gud og hvermand
Da tiden vendte
Folkelige Bibelbilleder
Katekismus
Den kristne tro
Høstgildet og andre
fortællinger
Kunsten at leve inderligt
Aktiv Dødshjælp

Påskens engle
Essays om Babel
Augustin - Studier 1
Augustin - Studier 2
Augustin - Studier 3
Augustin - Studier 4
Kristusbekendelsen i
oldkirken
Oldkirkens Gudsbillede
Tro og viden
En basun for Guds mund
Det Nye Testamentes
omverden
Min far
Barnet fra Betlehem
Et hjerte til Marie
Kristendom og humanisme

Tro og livsmod
Religionerne
Man lever af det, man får
skænket
De 5 på Lotte
Gud, Grundtvig, Grundlov
Gudløs ungdom

en julelegende
opslagsværk
Dette 3. bind omfatter "Oldkristen
malerkunst"
Tekstudgave med illustrationer af
Rembrandt
roman om det at være menneske
om tro og politik
en Jesusbiografi sammensat af de 4
evangelier
fra det nittende og tyvende århundrede
Nutidig indføring i kristendom
behandler spørgsmålet om, hvad
kristendom er i ikke- teologisk sprog
består af 11 noveller - bl.a. "Dobbeltportræt i karvskaaren ramme"
eksistensialisme for det moderne
menneske - meningen med livet
Kan vi mere end vi kan magte? På
velargumenteret vis afviser Ole Hartling
lovliggørelse af eutanasi (aktiv dødshjælp)
tekst og billedbog (for voksne)
Babelsmyten i teologisk, filosofisk og
æstetisk perspektiv
Kærlighedens fællesskab og frihed
forkyndelse og eksegese
nøglemagt og nådelære
nadversyn og festforkyndelse
en gennemgang af den kristne
dogmehistories mest centrale emne
videnskabelig afhandling om emnet
idéindholdet i kristendommen underkastes
en analyse
frelsesdramaet skildres i tekster om bla.
skaberværket og det onde
om politiske, religiøse og filosofiske
forhold på Det nye Testamentes tid
Jes Dorph-Petersen, Ole Hartling m.fl.
fortæller om livet med deres fædre
billedbog om Jesu fødsel
ungdomsroman om liv, død og kærlighed
bogen er tænkt som grundlag for en
sammenkomst med studier og drøftelse af
emnet
artikler og prædikener
kortfattet religionshistorie med tekster
Erindring og engagement
Livsbekræftende fortællinger fra
plejehjemmet Lotte
debatbog om statsmagt og åndsfrihed
roman om Gudsdyrkelse i et totalitært
samfund

123 Hovedland forlag
Hvid, Else m.fl.

Kvinder på Herrens mark
Hvad skal man tro?

essays om kvinder og menighed
om Gud, tro, Gudstjeneste, kirke, Bibelen,
livet, døden - og meningen med det hele

Hvidt, Niels Christian

Mirakler

beskrivelse af uforklarlige hændelser og
den videnskabelige undersøgelse af dem

Hygen, Johan B.

Guds allmakt og det ondes
problem

Hyldahl, Niels

Udenfor og indenfor

norsk bog om det tilsyneladende
misforhold mellem det onde i verden og
en almægtig og kærlig Gud
sociale og økonomiske aspekter i den
ældste kristendom
helbredelsestanken i Luthers
retfærdiggørelseslære
en CD med 8 sange, der gør det
nemmere at tale om døden½½½
norsk bog: essays og prædikener

123A

124

125
126
Højlund, Asger Chr.
127

Ved graven helbreder han
naturen
Ilskov, Barbara Harbo m.fl. Sange til livet & døden

127A
Isachsen, Karsten
128
Jacobi, Finn
129
130 Jacobi, Finn
Jacobsen, AndersChristian
131
Jacobsen, Anne
132
133 Jacobsen, Johs. W. m.fl.
Jakobsen, Linda
133A
134 Jarlner, Michael m.fl.
135 Jensen, Erik Aalbæk
Jensen, Frede P.
136
Jensen, Gurli vibe
137
Jensen, Gurli Vibe
138
139 Jensen, Gurli Vibe
140 Jensen, Gurli Vibe
140A Jensen, Jørgen I.
141 Jensen, N. Otto
141A Jensen, Ole
142 Jensen, Troels Tejlgaard
143 Jeremias, Joachim
144 Johansen, Carsten m.fl.
145 Johansen, Jørgen
Josefus, Flavius

Som når et barn kommer
hjem
Myte som sandhed

behandler spørgsmålet, om de bibelske
fortællinger kan bidrage til vor
selvforståelse
Jesu død og opstandelse
læsninger i Det nye Testamente
Kødets opstandelse?
undersøger et centralt tema i den
oldkirkelige teologi - spørgsmålet om
kroppen eller legemet efter døden
Der var engang vi ikke var her en bog om døden for børn
At bæres til dåben
Vi er her endnu
Grænser for Gud
Kridtstregen
Min barndom og ungdom i
Lille Skensved
Det gror i skyggen
Mine første bibelhistorier
Det begyndte en torsdag
Derfor
Carl Nielsen - Danskeren
Luthers Gudstro
I vækstens vold
PåskeEngle
Jesu lignelser
Her er himmelens porte
Til Santiago
Den jødiske krig

om dåbshandlingen
Efterladte forældre - om tab, sorg,,
kærlighed og håb
om adskillelse af stat og religion
roman - et tidsbillede fra 2. verdenskrig
Erindringer
hjertevarme skildringer af oplevelser
blandt fremmede folkeslag
genfortælling af 8 kendte beretninger fra
Bibelen i børnevenlig form - illustreret
om altergangen og den historie
historier om bønnerne i "Fadervor"
biografi om komponistens liv og musik
en indførelse i Luthers tankeverden
om økologi og religion
om englenes rolle påskemorgen
tolket for menigmand
en bog om Nørup kirke
et spor gennem Europa (pilgrimsveje)
beskriver bla. templets brand, belejringen
af Masada og det kollektive selvmord her

145A
Jurist- og
146 økonomforbundets forlag
Jørgensen, Jens Anker
146A m.fl.
147 Jørgensen, Eva

Folkekirkens styrelse
Gyldendals bog om danske
klostre
Sorrig og glæde

en retlig fremstilling af folkekirkens
styrelse
en samlet beskrivelse om klostre og
klosterliv i middelalderens Danmark
hvordan det føles at blive enke

Jørgensen, Eva
147A
Jørgensen, Eva
148
148A Jørgensen, Eva
Jørgensen, Gunda
149
150 Jørgensen, Johannes
Jørgensen, Kirsten m. fl.
151
Jørgensen, Per Schultz
151A
Jørgensen, Poul Henning
152
152A Kaalø, Sten
153 Kaiser, Birgit
154 Kappelgaard, Ellen m.fl.
Kepel, Gilles
155
Kertész, Imre
156
Kirkegaard, Johs.
157
157A Kirkegaard, Søren
Kirkeligt samfunds forlag
158
Kjær, Birgitte
159
Klein, Birgit
159A
159B Kløvedal, Anna
Koch, Hal
160
Koch, Hal
161
162 Koch, Carl
162A Kok, Preben
163 Korte-Hansen, Ellen
Kroghs forlag
164
Krogsdal, Iben
165
Krouel, Jonna m.fl.
166
167 Kvist, Vagn
Kübler-Ross, Elisabeth
168
Lagerlöf, Selma
168A
168B Lagerlöf, Selma
168C Larsen, A.C.

Hjælp. Når livet kommer bag Samtaler med Preben Kok og Bjarne
på os
Lenau Henriksen. De giver deres svar på
nogle af livets svære spørgsmål
Vi ses i morgen
om at miste den man elsker uden at miste
sig selv
Kære pårørende
om at leve tæt på en alvorlig sygdom
Her under himlen
fortællinger og historier, der forholder sig
til den bibelsk-kristelige tradition
I det yderste Belgien
rejseskildring
Mellem værende
en bog til grænsegængeren, der primært
ser på troen fra tvivlens side
Broen - det andet menneske fra den første kontakt til den dybe
samhørighed
Gud hedder Kristus
bibelforedrag holdt i 1971 på kirkedagene i
Haslev og flere steder
Fra stubmarken
Forfatterens fjerde salme-samling
Ind i de voksnes rækker
en bog om konfirmationen
At sørge for sjælen
om mødet mellem sjælesorg og omsorg
Gud tager revanche
om kristne, jøder og muslimers
verdensorden med udgangspunkt i de
hellige skrifter
Kaddish for et ufødt barn
forfatteren har jødisk baggrund og
reflekterer her over de store eksistentielle
spørgsmål i tilværelsen
Skygger under himlen
en lille samling digte og salmer om
naturen, menneskelivet og dets mål
Enten - Eller
filosofisk skrift om Kirkegaards tanker
Vartovbogen 2002
årsskrift med temaet "det lokale og
opbruddet fra det"
Kristendomsfaget i
om fagets historie og rammer samt
folkeskolen
fagdidaktiske drøftelser
"Jeg er vejen, sandheden og her kastes lys over kristendommens
livet"
essentielle indhold
Ingenmandsland
Om afmagt og kærlighed
Danmarks kirke gennem
kirkehistorie
tiderne
Luther
kernen i den lutherske reformation
afdækkes
Jesu lignelser
udlagte og belyste
Skæld ud på Gud
om parforhold, magtesløshed, stress og
illusionen om det perfekte menneske
Bibelens kvinder
om kvindeskæbner fra GT og NT
Min mor døde - min far døde 25 danskere fortæller om at miste en mor
eller far som barn
Vi er som søgende
rummer 35 salmer og 5 digte til moderne
mennesker
I al sin glans…
rummer undervisningsmateriale for lærere
og undervisere i kirkeligt arbejde
Ugræs og hvede
prædikensamling
spørgsmål om døden og den forfatteren besvarer som psykiater
døde
spørgsmålene
Kristuslegender
digterisk budskab til mennesker om
godhed, skønhed og glæde
Legenden om juleroserne
en fortælling for børn og voksne
Salomo's ordsprog
oversatte og forklarede for lægfolk

Lagerlöf, Selma

Rødhalsen og andre
fortællinger

Lauritsen, Tina

Hertha Levefællesskab

Lausten, Martin Schwarz

Den hellige stad Wittenberg

Lausten, Martin Schwarz

Tyrkerfrygt og tyrkerskat

168D
169
170

171
172 Lausten, Martin Schwarz

172ALausten, Martin Schwarz
Leander, Mogens
173
Leijonhielm, Maria
174
175 Leunbach, Budda
Lewis, C. S.
176
176A Lewis, C.S.
Liebgott, Niels-Knud
177
178 Lilje, Hanns
179 Liljensøe, Jørgen
Lilleør, Kathrine og Naser
180 Khader
Lilleør. Kathrine
181
182 Lind, Vincent
Lindell, Unni
183
Lindhardt, Jan
184
Lindhardt, Tine
185
186 Lindhardt, Tine
187 Lindhardt, Tine
Lindhart, Jan
188
Lindsø, Erik
188A
Lindsø, Erik
188B
189 Lissner, Ellen
Lodberg, Peter
189ALodberg, Peter
Lohses forlag
190
191 Lohses forlag

Kirkens historie i Danmark
Reformationen i Danmark

Danske ikoner
Håb og afmagt
Mor, hvor er de døde henne
Fra helvedes blækhus
en sorgens dagbog
Hellige mænd og kvinder

Martin Luther
Danskerne - og deres land
Tro mod tro
Fra hjerte til hjerte

fra "Kristuslegender". Genfortalt af Werner
Fischer-Nielsen. Velegnet til oplæsning for
børn.
tidsbillede 1996 - 2008 om bofællesskabet
Herthahus
om Christian d. 2.'s skæbnesvangre
forbindelse til Wittenberg
om islamofobi, religion og politik hos
teologer og regenter i reformationstidens
Danmark
pavekirke - kongekirke - folkekirke
forfatteren redegør for reformationens
officielle indførelse og for den nye
lutherske kirkes organisation og religiøse
indhold
den danske ikonkunstner fortæller bla. om
arbejdsgangen bag sine værker
spørgsmål og mening i forbindelse med
børns sygdom og død
tager stilling til spørgsmål om døden
samling af breve med djævelen som
hovedperson
om sorg efter hustruens død
supplement til legendestoffet om den
middelalderlige helgendyrkelse i Danmark
en billedmonografi
om danerne, der kristnes
samtaler om tvivl, rødder og de 72
jomfruer
nye tolkninger af H. C. Andersens eventyr

Mira
Jesus gik på vandet for ikke
at få våde fødder
Ordet og ordene

søndagsbreve
guldkorn og visdomsord om Gud og Jesus

Lohses store Bibelleksikon

opslagsværk i 3 bind

en samling af Lindhardts egne artikler fra
årene 1979 - 1997
Det tror vi på
20 kendte danskere om tro, værdier og
livsgrundlag
Samuel i templet
billedbog til oplæsning for 3 - 6 årige
Moses i sivkurven
billedbog til oplæsning for 3 - 6 årige
Det politiske menneske
en udviklingslinie i middelalderens og
renæssancens frihedsbegreb
Der er nu noget ved livet,
Livsbetragtninger. Et bud på, hvor man
man ikke finder andre steder finder det gode liv i hverdagen og
fællesskabet
Livet er i det mindste en
en samling af sørgmuntre, morsomme,
historie værd
bevægende og livsnære historier fra
litteratur og hverdagsliv
Livet bliver til, hvor det gror
samlede skrifter fra et langt liv
Tro
Del af serie (Håb, Kærlighed) Handler om
tanker om tro, fremtidstro, troens
forkæmpere, tro, der virker
Hvorfor Jesus
svar på spørgsmål om tro og kristendom

Lorenz, Konrad

Det såkaldt onde

handler om kampdrift rettet mod individer
af samme art - både dyr og mennesker

Luther, Martin

Fadervor udlagt for jævne
lægfolk
Den lille Katekismus

titlen er dækkende for indholdet

191A
192
Luther, Martin
Lyneborg, Elisabeth
193
194 Løgstrup, K. E.
194A Løgumkloster Højskole
Lönnebo, Martin
195
Lönnebo, Martin
196

Skyggeland
Den etiske fordring
Så gådefuldt og stort…
Sjælen
Skatten
The tree of life

196AMalick, Terrence
Madsen, Birgit
197
197A Madsen, Peter

197BMalmros, Nils
Malmros, Nils
197C
198 Maltha, Peter m.fl.
199 Marshall og Hample
200 Materialecentralen
201 Materialecentralen
Materialecentralen Religionspædagogisk
202 Center
203 Mathiesen, Eske K.
McFague, Sallie
204A
205 McGuire, Brian Patrick
Meile, Eva
206
Mikkelsen, Thomas B.
207
Mortensen, Carsten Bo
208 m.fl.
Mortensen, Rolf Garfield
209
210 Mortensen, Viggo
211 Mouritzen, Peter
Mouritzen, Peter
212
213 Mouritzen, Peter
Moxnes, Halvor
214

Da Marie døde
Menneskesønnen
Nils Malmros Samlingen

Sorg og glæde
Hvad tror du?
Børn skriver til Gud
Min første billedbibel 1. del
Min første billedbibel 2. del
Bibelbrug og livsoplysning

Jesu barndomsbog
Modeller af Gud
Da himmelen kom nærmere
Det tabte hjerte
Bønner til liv
Liv og religion
Min jord - en purpursalig fryd
Gud er det andet sted
Daniel og de drabelige løver
Jammergøjen og den
ynkelige hval
Haltefanden
Hvad er kristendom

oversat i en nyoversættelse af Thomas
Reinholdt Rasmussen
spøgelseshistorier for voksne med
kirkeligt islæt
hovedværk om moral, samvittighed mm.
Nye salmer og sange fra Løgumkloster
hvordan man finder sin sjæl og sit eget
dyb (for voksne)
en træningsbog for sjælen skrevet for
børn i førskolealderen
CD-film. Filmen med Brad Pitt og Sean
Penn er et enestående mesterværk,der
har fået Guldpalme i Cannes
en mosaik om en 14 årig, Marie, som blev
dræbt i trafikken
tegneserie baseret på de fire evangelier
DVD-film: "Lars Ole 5.c", "Drenge",
"Kundskabens træ", "Skønheden og
uhyret", "Århus by night", "Kærlighedens
smerte", "Barbara", "At kende
sandheden", "Kærestesorger" og "Sorg og
glæde".
DVD om et ægtepar, der oplever den
størst mulige sorg og ulykke i deres liv
børnebog om kalkmalerier
titlen er dækkende for indholdet
Det gamle Testamente (for børn)
Det nye Testamente (for børn)
bibeldidaktiske overvejelser

fortalt for børn og voksne
radikalt og nytænkende værk om Gud og
verden
fortællinger om DK's kristning 700-1300
kristendommens forståelse af mennesket i
verden
en hjælp for mennesker, der gerne vil "tale
med Gud"
materiale til undervisning i
kristendomskundskab i niende klasse
viser, digte, prædikener og sange m.
noder og becifringer
om kirken i verden
genfortælling for børn
om Jonas og hvalen fortalt for børn
en bog om monstre
en bog, der udfordrer kristendommen
blandt de store verdensreligioner - både
indefra og udefra

Moxnes, Halvor
215
216 Munk, Kaj
Müller, Mogens

Gud for de ugudelige
Jesus' historier
Jesusopfattelser - i den
nytestamentlige forskning

217
Møllehave, Herdis og
218 Johannes
219 Møllehave, Johannes
Møllehave, Johs.
220
Møllehave, Johs.
221
Møllehave, Johs.

Livsglæde
Da glæden blev født
Dengang i Betlehem
Kære Gud! En bøn til hver
dag
Før- og eftertanker

Jesus, Paulus og urkristendommens
gudstro
genfortalt for de små - illustreret
forsøg på ad videnskabelig vej at nå om
bag kirkens Kristusforkyndelse til "den
historiske Jesus"
Antologi. Emnet beskrevet af 18 danske
forfattere og kunstnere
genfortælling af juleevangeliet
til oplæsning for børn fra 5 år + tegninger
til dukketeater om Jesu fødsel
bønner, som børn kan bruge i mange
forskellige situationer
møde med kendte og ukendte, forfattere,
malere, højtråbende og stille eksistenser

222
Møllehave, Johs.
223
224 Møllehave, Johs.
Møllehave, Johs. M.fl.
224A
225 Møllehave, Johs.
Møllehave, Johs.
225A
226 Møllehave, Johs.
226A Møllehave, Johs.
Møller, Victor
227
228 Månsus, Harry
Nielsen, Eduard m.fl.
229
230 Nielsen, Evenshaug H.
231 Nielsen, Helge Kjær
232 Nielsen, Rita m.fl.
232A Nielsen, Rita m.fl.
Nissen, Henri
232B
Nissen, Karsten m.fl.
233 Noack, Bent
234 Noack, Bent
235 Noack, Bent
Noack, Bent
236
Noack, Bent

To brødre

lignelsen om den fortabte søn fortalt for
børn
De betroede talenter
genfortælling af lignelsen for større børn
du har rørt ved mit hjerte
hjertet er omdrejningspunktet i denne
samtalebog mellem Møllehave og Gösta
Pettersson
Jonas og hvalfisken
en poetisk gendigtning af beretningen
Tro & Tegn
om kristendommen og Bibelens
fortællinger
Noas ark
en krisebog for børn og voksne
Fuglen, blomsten og barnet
En prædiken- og artikelsamling
Bibelkundskab
Det ny Testamente - Religion for HF og
gymnasiet
Vejen hjemad
om livets oprindelse, mål og mening
Bibelen som helligskrift
skildrer vekselvirkningen mellem Bibel og
samfund
En gave
dåben - en gave til barnet
Hjertets efterklang
om Bibelen og dens tilblivelse
Roserne vokser i dale
temaer i sjælesorg
I dødsskyggens dal
om omsorg og sjælesorg
Velkommen til Christiansfeld beskriver også det åndelige liv, der lå
bagved fristaden og dens symboler
Huset mellem himmel og jord en bog om folkekirken
Paulus
Johannesevangeliet
Det nye Testamente
Markus evangeliets lignelseskapitel
Matthæus evangeliets
folkelighed

237

om Paulus' liv og levned
tydning og brug af Jesu undere
om de første kristne årtier
forfatterens opfattelse af
Markusevangeliets 4. kapitel
synspunkter fra forelæsninger over
Matthæusevangeliet på Københavns
Universitet i 1968/69
DVD med Githa Nørby i hovedrollen. Dybt
bevægende og livsbekræftende film

Noer, Michael

Nøgle Hus Spejl

Nygaard, Bertel

Håb

Del af serie (Tro, Kærlighed) Handler om
håbets princip, bundne håb, mørke sider

Nysten, Jes

Sankt Thomas &
virkeligheden

en bog om kristentro

237A

237B
238

Nørager, Troels

Hjerte og psyke

Nørgaard, Lise

Julen er hjerternes fest

239

En disputat. Studier i den religiøse
oplevens metapsykologi og diskurs
satiriske og humoristiske julefortællinger

240
Nørgaard-Højen, Peder
241
241A Nørgaard-Højen, Peder
242 Okkenhaug, Berit
243
243B Oldenburg,
Claus
Ottesen, Doris
Otzen, Benedikt
244
P.N. Tryk
244A
Pahuus, Anne Marie
244BPahuus, Anne Marie
245 Paludan, Frederik
Parry, Alan og Linda
246
247 Pascal, Blaise
248 Pedersen, E. Thestrup
249 Pedersen, Gerhard
Pedersen, Gudmund Rask

Den danske folkekirkes
bekendelsesskrifter
Dødskvalitet
Når jeg ser dit ansigt
Den vandrende verden
Børn og sorg
Dødehavsrullerne fortæller
Alderdommens skønhed
Kærlighed

Støv og aske
Guds mindste engel

en kommentar til bekendelsesskrifterne
tværfaglige overvejelser om døden
indføring i kristen sjælesorg
33 essays - en rejse gennem tiden
om forældretab i barndommen
Fra religionslærerforeningens
materialecentral
Tidsskrift "Levende vand" - om kristen
bøn, meditation og mystik
del af serie (Tro, Håb). Giver svar på hvad
kærlighed er og kærlighedens væsen

om beretningerne fra 1. Mosebog
historien om en lille engel og Guds store
plan
Tanker
forsvar for den kristne religion
Apostelen Paulus
udvalgte tekster fra de paulinske breve
Glæden ved stilheden
en bog om bøn
Noget om nåde
"Alt af nåde. I udgangspunktet, i det
grundlæggende og der hvor alting
begynder for enhver af os, er der intet, der
250
går efter fortjeneste. Alt er os givet"
Pedersen, Olaf
Naturerkendelse og Theologi bogen konfronterer naturvidenskabelig og
theologisk tilværelsestydning i en historisk
periode fra den græske oldtid til det 19.
251B
århundrede
251 Pedersen, Peder H.
Skibet Sogns Skolehistorie
Opdateringen slutter efterår 1987
Pedersen, Gudmund Rask Jeg har ladet mig fortælle… At være menneske er at være sat
251A
sammen af fortælling
251C Pedersen, Sigrid H. m.fl.
Livet om at gøre
inspirationshæfte om diakoni
Pesch, Otto Hermann
Eksisterer Gud?
bogen prøver at give enkle - men ikke
252
forenklende - svar
Petersen, Annelise
Dødens rum
en samling artikler fra nordiske forskere,
Ballegaard m.fl.
planlæggere, arkitekter, læger, præster og
arkæologer med vidt forskellig tilgang til
253
emnet
Petersen, Anne-Marie
Som i ét stof
en fortælling om Grundtvigskirken og dens
254 Steen
bygmester
Kære Anne Stine - breve til
En fars ubærlige smerte over at miste sin
255
en engel
højtelskede datter
Politikens forlag
Bibelen i kulturhistorisk lys
Det gamle Testamente - Visdom og
255APetersen, Hans Lauge
bd. 4
digtning
Politikens forlag
Hvad skal barnet hedde?
1500 pige- og drengenavne med
256A
oprindelse og betydning
Som i Himlen
CD-film. En poetisk hyldest til livsglæden.
257
En smuk historie
257APollack,
Poulsen,Kay
Flemming K.
Kunsten at fortælle
gode råd til god fortællekunst
258 Pouplier, Birgit
Den sorte rose
handler lokalt lidt om Haraldskjær
Prytz-Johansen, J.
Religionshistorikeren Vilhelm et portræt, men også en indføring i
258A
Grønbech
Grønbechs ideer
259 Reich, Ebbe Kløvedal
Solskin og lyn
Grundtvig og hans sang til livet

Religionspædagogisk
forlag
260
261 Ricard, Olfert
Roy, Oliver
262
262A Rølmer, Signe m.fl.
Sanford, Agnes
263
264 Sarvig, Ole
Sarvig, Ole
264A
Saxo Grammaticus
264B
Schjørring, Jens Holger
265 m.fl.
266 Schousboe, Karen
Schwarz, Christian A.
267
Schweitzer, Friedrich
268
Sehlin, Gunhild
268A
Sehlin, Gunhild
269
Simonsen, Henrik
271 Bredmose
271 Simonsen, Jørgen Bæk
Sire, James
272
272A Skeie, Eyvind
Sløk, Johannes
273
Sløk, Johannes
273A
273B Smyrner, Hanne
Skibet sogn
273C
274 Skovsgaard, Steen
Stannard, Russell
274A
Steinwede, Dietrich
275
Stendahl, Krister
276
Stender, Poul Joachim
277
Stjernfeldt, Frederik m.fl.

Hjælp - jeg skal døbes

Mattæus-evangeliet
Den globaliserede islam

en fortolkning af evangeliet
om den moderne religiøse vækkelse
blandt muslimer
Børn om mors og fars død
32 børn skriver om at miste mor eller far
Det lægende lys
om at udvikle evnen til helbredelse ved
åndelig kraft
Hør jordens råb
salmer og kærlighedsdigte
Evangeliernes billeder belyst med gengivelser af Jens Nielsens
af denne tid
akvareller
Danmarks Krønike
om DK's historie fra de ældste tider til
Saxos egen tid
Velfærdsstat og kirke
debatbog om forholdet mellem stat og
kirke
Det enkle liv
om praktisk livsfilosofi gennem tiden
Naturlig kirkevækst
praktiske skridt mod sunde og voksende
menigheder
Barnets ret til religion
giver en enkel og anvendelig vejledning i
formidlingen af religion for børn
Æslet og barnet
fortælling om flugten til Ægypten fortalt for
lidt større børn
Marias lille æsel
fortælling om Maria og Josefs rejse fra
Nazareth til Betlehem
Kampen om danskheden
tro og nationalitet i de danske
kirkesamfund i Amerika
Det retfærdige samfund
om islam, muslimer og etik
Verdensbilleder
en indføring i forskellige syn på tolkninger
af virkeligheden
Sommerengen
en fortælling om håb
Den kristne forkyndelse
hvad det vil sige at leve som kristen i
verden
Hvad i alverden er verden?
en analyse af nogle metafysiske systemer
fra antikken og renaissancen
Ved dagens begyndelse
Hæfte med 5 indlæg over emnet
Sibet Sogns kirkeblade bd. 1 - fra 1918 - 2009
8
Bøn
En indføring i bønnens univers
En kort historie om Gud, mig om skabelsen - billedbog til oplæsning for
og universet
børn
Skabelse
en sag-billedbog om
skabelsesberetningerne
Paulus blandt jøder og
om hovedtankerne i Paulus' breve
hedninger
Blandede følelser (2 ex.)
tanker og citater over livets store mysterier
Kritik af den negative
opbyggelighed

278
Svensson, Alf B. m. fl.
278A
Søe, Synnøve
278B
278C Sölle, Dorothee

Gode råd til forældre om selve
dåbshandlingen og forberedelserne hertil

Vov at vise vejen til en tro,
der kan bære
Når mågerne flyver baglæns
Lydighed og fantasi

7 essays som beskriver
negationstænkningen og sporer dens
rødder.
Hvordan man som kristen forælder kan
hjælpe sine børn til troen
Om psykisk sygdom. I 18 historier gør
forfatteren op med "tavshedens tabu".
tekster til livsanskuelser/religion

Sønderbo, Nellie og
279 Susanne
280 Sønderbo, Susanne
Sørensen, Bodil og Lars
281 Busk
Takenaka, Masao m.fl.
282
Tange, Nina
283
Tapir forlag
284
Teilhard de Chardin, Pierre
285

285A
285BTarp,
Henrik
Thastum,
Erik
Theissen, Gerd
286
Thisted, Karen
287
Thomsen, Hans Jørgen
288
Thomsen, Henning m.fl.
289
290 Thomsen, Søren Ulrik
291A Thunberg, Lars
291 Thunberg, Lars
292 Tinggaard, Peter
Tjalve, Lars
292A
Toftdal, Lars
293
294 Tunström, Göran
295 Turéll, Chili
Tutu, Desmond
296
Tønnsen, Aminah
297
298 Uldall, Elisabeth
299 Uldall, Elisabeth
Ullmann, Linn

299A
300 Unitas forlag
301 Unitas forlag
302 Unitas forlag
303 Unitas forlag
303A Unitas forlag
303B VanderKam, James C.
Vischer, Feiner
304
Worm, Jakob Schjødt m.fl.
304A

Når håbets grene bliver livets
træ
Drømme som vejviser
Fadervor
The Bible

om sorgens ansigter og dens
bearbejdelse
om at forstå sig selv og sine drømme
Fadervor udfoldet og forklaret for børn,
unge og voksne
Bibelen set med asiatiske øjne (engelsk)

Barnedåb (2 ex.)

brugsbog til forældre, der ønsker at få
deres barn døbt
Regnbuebroen
norsk samling af prekener, andakter og
essays av kvinnelige prester
Fænomenet Menneske
en skildring af verdensaltets, livets og
menneskets udvikling
Pilgrimsvejen til Santiago de beskriver hele ruten og giver praktiske
Compostela
oplysninger om forberedelser, priser og
åbningstider mv.
Håndbog i kristendom
fra skabelse til nutid
Jesusoverleveringen og dens et sociologisk bidrag til den tidligste
sociale baggrund
kristendoms historie
Du har rørt ved mit hjerte
samtaler mellem Johs. Møllehave og
Gösta Petterson
Sygdommens genealogi
et humanistisk perspektiv på sygdomme
og deres opståen
Du som går ud fra den
bibelteologiske og teologihistoriske
levende Gud
overvejelser over helligånden
Rystet spejl
Digte
En ordriders notater
teologiske digte i udvalg
Men hjärtat växer
digtsamling (svensk)
Den allerstørste juleglæde
oplæsningsbog for mindre børn
Liv og tro
store religiøse spørgsmål sættes til debat
Samsons søjler
Juleoratoriet
Dagbog til min datter
Skabt i Guds billede
Islam - tro og livsforståelse
En ny tid?
Englebogen
De urolige

Tradition og liv
Kirken og byen
Bøn for livet
Møder i mørket
Venteværelset
Dødehavsrullerne
En ny bog om troen
Sorrig og glæde

kontroversiel bog om troen alene og
Kristus alene
roman - om sorg og længsel
om en mors første år med sin baby
div. tekster udgivet i forbindelse med
Nobels fredspris i 1984
historisk fremstilling af Islams tilblivelse og
udvikling frem til i dag
År 2000 - og hvad så
tekst og billedbog for børn og voksne
er en legesyg, udforskende og
genreoverskridende roman om et barn,
som ikke kan vente med at blive voksen
og forældre som helst vil være børn
primært om kirkens højtider
kristendom i byen er diakoni
eksempler på bønner skrevet af præster
En andagtsbog fra Natkirken
En døendes fortællinger om livet
teorier og kendsgerninger
en bog, der fortæller, hvad der er alle
kristnes fælles trosgrundlag
En CD med 9 kendte salmer
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Når døden bliver virkelig
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White, Ellen G.

Kvinden - manden - barnet
Når døden bliver virkelig
Derfor er jeg ikke muslim
Livets tider
Opstandelsens billeder
Konfrontation
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Yusef, Musab Hassan
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328
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330 Aagaard, Johannes
331
331
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334

Gærdet er brudt ned
Fra Noa til Ester
Kristen

Det kirkelige embede i
oldkirken og hos Luther
Jobs tårer
Den sidste have
Hytten
Søn af Hamas
Om sorg & omsorg
Tidens gang i tidens løb
Ravnen mod aften
Sorgens følelser
Det første år uden
Kristen i dag
En kalkmalers bibelhistorie
En kalkmalers bibelhistorie
En kalkmalers bibelhistorie
En kalkmalers bibelhistorie
Identifikation af kirken

Den kristne tro
Sans og samling

CD-film. Måske den bedste danske film til
dato.
om Johs. Møllehave som fortæller,
forkynder og fortolker
en brugsbog til belysning af de
formaliteter, forholdsregler og
valgmuligheder, som er forbundet med et
dødsfald
bibelske menneskebilleder fra 3
temagudstjenester
om hvad der bør gøres, når nogen dør
et frygtløst generalopgør med islam, som
forfatteren ellers er født ind i
om livets fester fra vugge til grav
perspektiver på liv og død
om den kristne menigheds desperate
åndelige kamp fra Jerusalems
ødelæggelse til de første århundreders
kristendomsforfølgelser
nytestamentlige tekster oversat og
fortolket af teologistuderende
bibelske portrætter og legender
en lille bog, der er tænkt som en hjælp til
at overveje de mest grundlæggende
elementer i det kristne liv: dåb, Bibelen,
nadver og bøn
om den kristne kirkes liv indadtil og
mission udadtil
om Gud og det onde
om kirkegårdskultur før og nu
roman - når tragedien møder evigheden
beretning om terror, forræderi, politiske
intriger og utrolige valg
inspiration til samarbejde om hjælp til
ældre efterladte
om sorgen og reaktionen over at miste en
ægtefælle
belysning af sorgens psykologi
en bog om tab, sorg og savn
aktuelle reflektioner
om kalkmaleriers tilblivelse
elevhæfte
om middelalder og
middelaldermenneskets bevidsthed
elevhæfte
giver et bud på, hvad der må forstås ved
kirkelig identitet i dag - også i folkekirkelig
sammenhæng
en lille bog om trosbekendelsen
om kristen meditation
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