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RESSURSER TIL BARN & UNGE I PINSE UNG

BIBELEN FOR BARN
Bibelen for barn introduserer 
barna for Bibelens fortellinger og 
personer med denne populære 
barnebibelen. Oppdatert og med 
klare og morsomme tegninger, 
tekst og fortellinger, blir mer 
enn 90 av favoritthistoriene fra
Bibelen levende.

Menighetspris kr 199,–/stk 
(ved kjøp av 10+) Ord. 299,–

RESSURSER TIL BARN & UNGE I PINSE UNG

BIBELEN FOR BARNBIBELEN FOR BARN
Bibelen for barn
barna for Bibelens fortellinger og 
personer med denne populære 
barnebibelen. Oppdatert og med 
klare og morsomme tegninger, 
tekst og fortellinger, blir mer 
enn 90 av favoritthistoriene fra
Bibelen levende.

Menighetspris kr 199,–/stk 
(ved kjøp av 10+) Bestselger!

12. opplag!

Jarle Waldemar

BARNEBIBELEN MIN
BOKMÅL & NYNORSK UTGÅVE
71 bibelhistorier gjenfortalt på en levende måte som vil 
engasjere både unge lyttere og lesere. Barna kommer til 
å elske de flotte og fargerike illustrasjonene. 

Passer best for barn fra 4–10 år.

Menighetspris kr 199,– (ved kjøp av 10+)

Ordinær pris kr 299,–

BIBELEN FOR BARNBIBELEN FOR BARN
 introduserer 

barna for Bibelens fortellinger og 
personer med denne populære 
barnebibelen. Oppdatert og med 
klare og morsomme tegninger, 
tekst og fortellinger, blir mer 
enn 90 av favoritthistoriene fra

BIBELEN
FORTELLER
OM JESUS
Med levende fortellinger 
og illustrasjoner, lar denne 
barnebibelen barna selv
oppdage at Jesus er hoved-
personen i Guds store fortel-
ling om frelse – og at Han 
kan bli hovedpersonen i
deres liv. Passer best for 
barn fra 4–9 år.
Menighetspris kr 149,–
(ved kjøp av 10+)
Ordinær pris kr 249,–

Bestselger!
2. opplag!

Bestselger!
8. opplag!

Studienotater av Jarle Waldemar

STUDIEBIBEL FOR TWEENS
Studiebibel for Tweens er en midt-i-blinken 
studiebibel for barn fra 8–12 år. Den er full av 
hjelpemidler for å lese og forstå Guds Ord.
Jarle Waldemar hjelper deg ikke bare til å forstå, 
men også til å gjøre noe med det du leser.
Bibelteksten som brukes er hentet fra den nye 
norske oversettelsen Hverdagsbibelen – en lev-
endegjort oversettelse som baserer seg på over-
settelsen Bibelen – Guds Ord.

Lilla kunstskinn Menighetspris kr 299,–
Ordinær pris kr 499,–

Blå kunstskinn Menighetspris kr 299,–
Ordinær pris kr 499,–

Gjennomgående fargetrykk
i hele studiebibelen.

Bestselger!
5. opplag!

Du f inner f lere oppbyggelige produk ter og ressurser på www.hermon.no



RESSURSER TIL BARN & UNGE I PINSE UNG

Det er første skoledag i femte klasse, og Even hører en mystisk lyd fra stua. Han finner en bok liggende på gulvet og skvetter til 
når den plutselig begynner å snakke til ham! En ny verden åpner seg for Even når boken blir levende og forteller ham om Guds 
store plan gjennom bilder, lyder og lukter. I begynnelsen ser alt ut til å gå galt, men er det fortsatt håp? Og klarer Even å skjule 
hemmeligheten fra familien og bestekameraten Sindre, eller vil han bli avslørt?

Berit Sveen Horn (f. 1975) er gift og har tre ungdommer på 15, 17 og 19 år. Hun vokste opp på Nesodden og Birkeland, men 
bor nå i Våle i Tønsberg kommune. Til daglig jobber hun som lærer på Bjerkely skole, som er en kristen barneskole. Ellers liker 
hun å skrive bøker, tekster og sanger, og hun synger og spiller gitar. Berit elsker å formidle Guds ord til barn på ulike måter.

Menighetspris kr 160,– (ved kjøp av 5+ av samme tittel)

Ordinær pris kr 229,– Stivperm

NYHET! NYHET! NYHET! 

Morsomme og engasjerende bøker om tro, vennskap og håp for 
barn i aldersgruppen 8–12 år.

ordre@hermon.no – www.hermon.no – ordretelefon 63 80 30 99



RESSURSER TIL BARN & UNGE I PINSE UNG

JESUS OG BARNA
(100 BRIKKER)

Menighetspris kr 139,–
Ordinær pris kr 199,–

NOAHS ARK
(200 BRIKKER)

Menighetspris kr 174,–
Ordinær pris kr 249,–

DEN FØRSTE JULEN
(48 BRIKKER)

Menighetspris kr 139,–
Ordinær pris kr 199,–

ALLE OM BORD I 
NOAS ARK (48 BRIKKER)

Menighetspris kr 139,–
Ordinær pris kr 199,–

GUDS FLOTTE SKAPER-
VERK (500 BRIKKER)

Menighetspris kr 174,–
Ordinær pris kr 249,–

JESUS VELSIGNER 
BARNA (1000 BRIKKER)

Menighetspris kr 244,–
Ordinær pris kr 349,–

Du f inner f lere oppbyggelige produk ter og ressurser på www.hermon.no



GRIPEKORS
Gripekors i oliventre fra Betlehem i ulike 
størrelser (4 cm, 7 cm og 10 cm). Noen 
har dem i lommen som en påminnelse, 
andre bruker det når de ber eller gir til 
syke som trenger noe å holde fast på.

Fra kr 29,– til kr 59,–

GRIPEKORS
Gripekors i oliventre fra Betlehem i ulike 
størrelser (4 cm, 7 cm og 10 cm). Noen 
har dem i lommen som en påminnelse, 
andre bruker det når de ber eller gir til 
syke som trenger noe å holde fast på.

Fra kr 29,– til kr 59,–

«Linas hemmeligheter vil jeg anbefale å lytte 
oppmerksomt til! Med historier som er en-
kle å relatere til kaster storesøsteren lys over 
løgner som alt for mange av oss tror på. Gjen-
nom å sette ord på klare sannheter og stille 
gode spørsmål, hjelper hun oss å bli bevisst 
på hvem vi er, hvem vi hører til og hvorfor 
vi er her. Denne boken har jeg ventet på!»
– Ariana Gjerme, ungdomsleder SALT Bergen

Menighetspris kr 149,– Pocket
(Pris gjelder ved kjøp av 10+)
Ordinær pris kr 249,–

Jarle og Rebecca har skrevet en 
flott andaktsbok som hjelper 
ungdommer å bli bedre kjent 
med Gud. Boken vil gi hjelp, 
trøst, og utfordre og gi mot til å 
leve det livet Gud har planlagt 
for leseren.
Menighetspris kr 199,– Pocket

(Pris gjelder ved kjøp av 10+)

Ordinær pris kr 299,–

Johnny Omdal tar for seg hva 
og hvorfor Bibelen sier det den 
sier om økonomi, sex, porno, 
kjærlighet, nåde, selvledelse, 
alkohol, rus, evangelisering, 
vennskap, fellesskap med Gud 
og andre mennesker, nådegaver 
– kort sagt, mye av det mange 
unge mennesker lurer på.

Menighetspris kr 149,– Pocket
(Pris gjelder ved kjøp av 10+)
Ordinær pris kr 249,–

RESSURSER TIL KONFIRMANTER!

STUDENTBIBELEN
BIBELEN – GUDS ORD (R17)

StudentBibelen er en fullverdig studiebibel 
med hele bibelteksten. Den har også et bredt 
tilleggsmateriale som er skreddersydd for unge 
og nye bibellesere. Den tar opp temaer som er 
relevante for aldersgruppen (15–25 år), den hjelper 
dem å forstå det de leser og gjør det de leser 
relevant for deres hverdagsliv. Hovedredaktører for 
studienotatene er Philip Yancey og Tim Stafford.

Det norske redaksjonsarbeidet tok fem år å fullføre! 
Pål Kr. B. Helmersen er oversetter og redaktør 
for den norske StudentBibelen. Han er utdannet 
pastor og har studert teologi ved det Teologiske 
Menighetsfakultet i Oslo og ved Ansgarskolen i 
Kristiansand.

De norske bidragsyterne til StudentBibelen kommer 
fra en rekke kristne organisasjoner, frikirkelige 
menigheter og lutherske organisasjoner, og er alle 
vel kjent og anerkjent inne sine fagfelt:
Morten Holmqvist, Espen Ottosen, Siri Instebø,
David Hasseløy, Anne Margrethe Ree Sunde,
David André Østby, Einar Weider, Espen Gilsvik, 
Tone Lise Gustavsen, Kristian Kapelrud, Øyvind 
Hovset og Øystein Gjerme.

Mørk latte eller kamo kunstskinn

Uten register: Menighetspris kr 349,– (Ord. 
pris kr 599,–)

Med register: Menighetspris kr 399,– (Ord. 
pris kr 749,– )

Flott og rimelig
arbeidsverktøy til

konfirmasjon /
TENTRO-opplæring!

* Pris gjelder ved
kjøp sammen med 
StudentBibelen

Tilbud
kr 1,– *

Verdi 249,–

RESSURSER TIL BARN & UNGE I PINSE UNG

ordre@hermon.no – www.hermon.no – ordretelefon 63 80 30 99



Opplev Bibelen
på en helt ny måte.
Denne nye, og innovative studiebibelen har blant annet 
700 videokommentarer presentert av mer enn
50 norske bidragsytere med bred forankring
i ulike kirkesamfunn.

• Unikt særpreg med opprinnelig lesers perspektiv

• Tittel og forsideillustrasjon til hver enkelt
av Bibelens bøker

• Fokusbokser og studiekommentarer

• Nøkkelvers for hver bok

BIBELEN – GUDS ORD

F   KUS
Hybridbibelen

Denne nye, og innovative studiebibelen har blant annet 

Scann QR-koden
for å lære mer om
Bibelen – Guds Ord
FOKUS

Priser:
Brunt kalveskinn med register: Menighetspris kr 1049*  Ordinær pris kr 1490
Kastanjefarget kunstskinn uten register: Menighetspris kr 599*  Ordinær pris kr 899
Kastanjefarget kunstskinn med register: Menighetspris kr 699*  Ordinær pris kr 999
Skifergrått kunstskinn uten register: Menighetspris kr 599*  Ordinær pris kr 899
Skifergrått kunstskinn med register: Menighetspris kr 699*  Ordinær pris kr 999
* Gjelder ved kjøp av 5+ av samme utgave

EN FLOTT RESSURS FOR LEDERE OG UNGE VOKSNE I PINSE UNG

Du f inner f lere oppbyggelige produk ter og ressurser på www.hermon.no


