* Munken & Kulan
* 40 olika musikaler
* DVD-filmer		
* Bibelböcker		

* Vackra presentböcker
* Målarböcker			
* Instrumentalmusik		
* Matte- och teknikböcker

* Mängder av CD-skivor
* Pussel och spel
* Pysselböcker
* ...och mycket mer

En ny serie om 5 böcker för barn
om hur vi kan utvinna förnybar energi. Motorn och Batteriet är huvudpersonerna som möter och får hjälp
av Vindkraftverket, Vågkraftverket,
Solkraftverket, Vattenkraftverket och
Solpanelen. Underbara illustrationer
och enkelt föklarat även för små barn.
Mer info finns på sista sidan.

Måla med bara vatten och
se hur du får färgsprakande bilder. Nu finns det 3
olika böcker. Se sid 10

Nu finns det 7 olika böcker
med de populära busfröna
Munken & Kulan. Se sid 6

4 nya böcker i serien om
Små bibelhjältar. Nu har vi
13 olika böcker. Billiga och
uppskattade presenter till
barnen. Se sid 5

2 nya nothäften med sånger för barn. Se sid 23 och 26
Stor lagerrensning med CD för
10 kr och nothäften för 5 kr!

Vi har ingen butik i egentlig mening, men vårt kontor och lager finns på Esplanaden 100 i Hallsberg. Har du vägarna förbi är du mer än välkommen att titta in, och då går det givetvis även bra att handla. Du är också välkommen att mejla oss på info@tomsing.se eller att ringa oss på 0582157 57 (kontoret) eller 0707-575357 (Tomas). Malin och Oscar finns på kontoret oftast mellan 10-16 medan Tomas har lite friare arbetstider.
Vi har också snabba leveranser och i normalfallet skickar vi det du beställt redan samma dag. Och vi tar aldrig ut några faktureringsavgifter.
Välkommen att höra av dig!

Tomas & Ingela Hagenfors startade TOMSING redan 1991. Företagsnamnet är en sammansättning av deras förnamn. Tomas som egentligen är pensionär är företagets allt-i-allo och ansiktet
utåt. Ingela har arbetat som skolkurator men njuter nu av att vara pensionär.

På kontoret hittar vi Oscar Hallsten och
Malin Gräsberg. Malin har jobbat 8 år på
TOMSING och är väl förtrogen med alla
arbetsuppgifter - en riktig klippa!

2020 blir ett år vi alla kommer att minnas. När Coronapandemin slog till i mars blev inget som
vi hade planerat. För vår del betydde det inställda besök på mässor, barnläger och många utställningar. Helt plötsligt fick vi mycket tid över för annat och på väggen bakom oss syns resultatet
av vår ökade fritid: Ett pussel med 6000 bitar med måtten 165 X 128 cm!
Men vi hann också med att producera en hel del nytt material som vi nu är väldigt stolta över att
få presentera: En ny bok med Munken & Kulan, en ny serie barnböcker om förnybar energi, 4
nya små böcker med Små Bibelhjältar, Munken & Kulan som download, många av våra böcker
som e-böcker, en ny målarbok, 2 nya nothäften med sånger för barn och en ny bok i samarbete
med Blå Bandet. Ja, listan blev lång, men nu hoppas vi att ni ska hitta något intressant i vår katalog, och så hoppas vi att vi snart ska få åka ut i landet och möta våra kunder igen!

Sen Oscar blev anställd hos oss har vi fått
en mycket fin kompetens inom IT och
sociala medier. Det är även Oscar som
ligger bakom vår satsning på e-böcker.

2020 blev ett annorlunda år

E-böcker
Som du säkert redan märkt har det blivit
allt vanligare med att läsa böcker på dator, på läsplatta eller i telefonen, s k eböcker. Vi har nu också tagit klivet in
i den digitala bokvärlden och många av
våra egna böcker kan nu läsas digitalt. Vi
kan inte erbjuda detta själva men samarbetar med Axiell som samordnar detta.
Det innebär att du kan hitta flertalet av
våra böcker på många bibliotek och på
Bookbeat, Bokus play, Google books,
Kobo, Bookmate, och Nextory. Du kan
även köpa e-böcker hos Adlibris.
Detta är alltså en ny möjlighet men självklart hoppas vi att ni fortfarande vill
köpa ”riktiga” böcker hos oss!
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Provlyssna och Smakprov
Du vet väl att det på hemsidan finns möjlighet att

provlyssna till olika CD-skivor? Här finns också
smakprov i form av små videoklipp från nästan
alla våra böcker. Där kan du alltså se lite av böckernas innehåll när vi bläddrar i boken. Det finns
även smakprov som visar olika nothäften.
På hemsidan www.tomsing.se hittar du också
mycket annan information.

Våra download
Om du köper något som heter Download
hos oss innebär det att vi inte skickar en fysisk produkt utan en länk till din mejladress.
Tanken är att du sen ska ladda ner den till
din egen dator eller telefon. Detta går inte
automatiskt utan vi måste skicka de aktuella
filerna från kontoret. När du väl fått din länk
har du 3 klickbara försök innan länken försvinner.
Vi har sen tidigare kunnat erbjuda MP3-filer
till Munken & Kulan liksom ett USB-minne
med hela serien, men nu kan du även beställa enskilda CD-skivor som download i MP3format. Kanske undrar du varför många
download är dyrare än själva CD-n men det
beror på att vi gärna först vill sälja av våra
lager. Dessutom slipper du ju frakten!
Att skicka filerna som en länk till en mejladress innebär en risk för oss eftersom den
länken kan skickas vidare till andra. Men vi
utgår ifrån att du vill göra rätt för dig och
inte sprider dessa filer vidare. Dels är det
olagligt, men framför allt handlar det om ett
förtroende!

Här är en serie där de fyra
räknesätten får sin egen bok och där konstapel Lika Med
håller ordning på bråkstakarna. Böckerna har blivit en stor succé.

Här är våra allra mest sålda böcker under de senaste åren.
Målgruppen är små barn och texten är mycket enkel. Varje bok innehåller
28 sidor och är rikt illustrerad. På hemsidan www.demaktigafem.se finns flera
videoklipp där författarna Mattias Blomfeldt och Therese Karlsson på ett enkelt och
pedagogiskt sätt visar hur teknik kan användas i vardagen. De tilldelades också Hallsbergs
pedagogiska pris 2016 för sitt arbete. Några av böckerna finns redan översatta till engelska och kinesiska!
”Illustrationerna är charmigt enkla och för tankarna till tecknade filmer såsom Disneys Bilar eller populära barnboksfigurer såsom Byggare Bobs maskiner eller räddningsbåten Tråle – alla tecknade med stora uttrycksfulla ögon. Även texten är avskalad och föredömligt kort
så budskapet blir tydligt – genom att ta tillvara varandras kunskaper och använda de tekniska egenskaperna kan man komma mycket långt
tillsammans. Det märks att författarna Mattias Blomfeldt och Therese Karlsson, två verksamma förskolelärare, har en stor kunskap om små
barns begreppsvärld. De har verkligen lyckats skapa ett berättargrepp som ger mersmak.”
Lektör Piroska Bakran BTJ-häfte nr 3, 2016

Matematik handlar inte bara
om formler, tabeller och
metoder utan om hur man
finner lösningar på problem
och hur man handskas med
logik. I den här serien vill
vi uppmuntra just detta, och
böckerna ges ut med stigande svårighetsgrad. Böckerna
är tänkta att användas som
ett komplement till andra
läromedel, men de fungerar
lika bra som en pysselbok för barn som
just håller på att lära sig de första grunderna. De är rikt illustrerade, och de
fungerar samtidigt som en målarbok.
Dessutom är de billiga!
I den första boken behandlas grunderna och talen upp till 100.
Addition och subtraktion är räknesätten, men även begrepp som
före, mellan och efter tas upp. Störst och minst, lång och kort, mer
och mindre är andra begrepp som behandlas liksom de första ordningstalen. Mattepyssel 1 innehåller 49 avsnitt på 56 sidor.
Följ oss på

&

I den andra boken behandlas talen upp till 1000. Här finns övningar på addition och subtraktion med minnessiffror och lån, och här finns också några
enkla uppgifter med multiplikation och division. Tallinjen, geometriska figurer, volym, vikter, pengar, klockan, dagar och månader är andra begrepp
som behandlas. Mattepyssel 2 innehåller 58 avsnitt på 64 sidor.
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Den här boken innehåller 12 sagor
som nog är de mest välkända som
någonsin berättats. Sagor fyllda
av äventyr och fantasi; berättelser
om kärlek och skönhet, humor och
spänning. Dessa sagor har berättats i generationer och väcks till liv
i denna underbara samling. Boken
har hela 256 sidor med vackra illustrationer på VARJE sida. En
perfekt present!
Berättelserna är något förkortade
för att passa även lite yngre läsare
och du ser några exempelsidor här
ovan. Boken har måtten 20 X 28
cm och har mjuk pärm med glitter
på framsidans vita partier.
Följande sagor finns med i boken:
*Snövit *Rödluvan *Askungen *Den lilla sjöjungfrun *Aladdin *Pinocchio *Bambi *Hans & Greta
*Tre små grisar *Den fula ankungen *Mästerkatten i stövlar *Vargen och de sju killingarna.

Tylinn, 4 år, tycker om när mamma Julia läser från sagoboken.

Här är 5 böcker som handlar om svenska kungar och drottningar. Böckerna bygger på fakta, men de är skrivna på ett så roligt och respektlöst
4 sätt att man skrattar samtidigt som man får kunskaper om den svenska historien. Böckerna som är rikt illustrerade med bilder på varje uppslag
har hård pärm och är på 32 sidor med måtten 22 X 15 cm. Svensk historia har aldrig varit roligare!
Följ oss på
&

Förra året introducerade vi en serie med billiga böcker under
rubriken Små bibelhjältar. De blev genast mycket populära och
många har upptäckt att de passar utmärkt som presenter i barnarbetet i kyrkan. Men självklart passar de även bra vid andra
tillfällen.
Nu kommer ytterligare 4 böcker i samma serie, och åter igen
handlar det om välkända bibelberättelser. Böckerna har måtten
15 X 15 cm och innehåller 20 sidor inklusive omslagen.
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Munken & Kulan är vår största succé, och dessa fantastiska berättelser fortsätter att sälja år efter år. Totalt har vi sålt mer
än 120 000 CD-skivor och numer är det många som väljer att köpa våra MP3-skivor eller det nya USB-minnet som rymmer ALLT inspelat material.
Åke Samuelsson som är upphovsman till berättelserna började berätta om Munken & Kulan redan 1988 och det roliga är
att det fortfarande kommer nya berättelser. De allra flesta framförs live inför många barn, och du kan höra hur de skrattar
och lever sig in i Munken & Kulans värld. Många har berättat om hur en lång och tråkig bilresa förvandlats till ett rent
nöje i sällskap med de fromma busfröna och deras upptåg.
Varje CD innehåller 2 berättelser på c:a 20 min vardera, och de är lika roliga för såväl vuxna som barn. Här finns ofta en
bibelberättelse, och det roliga är när pojkarna omsätter det de lärt sig i sin egen vardag. Bibelundervisning har aldrig varit
roligare än så här! Vi rekommenderar skivorna från 5 års ålder och uppåt.
Nytt för i år är att vi sänkt priset på ALLA CD-skivorna till 35 kr st. Tanken är att du ska ha möjlighet att köpa in flera för
att ge bort, och vi kan lova att det blir en uppskattad present. Vi har också gjort det möjligt att köpa enstaka CD-skivor
digitalt via download för 49 kr/st. Priset är lite högre men du slipper å andra sidan alla fraktkostnader.

Åke Samuelsson

I den första boken (orange) hittar du historierna som finns på CD A, B och Fi, i den andra (gul) finns berättelserna från CD H, T och Fi. Bok 3 (blå)
återger berättelsena på CD C och J och den fjärde boken (rosa) innehåller CD E och Beta. I bok nummer 5 (den gröna) finns berättelserna från D och
Q och i sjätte boken (gul-brun) finns Theta och Ksi. I den sjunde boken (lila) finns berättelserna från CD Rosa, Blå och Orange.
Böckerna har stor stil, och de ger fin lästräning åt barn som redan har hört historierna. För andra kan de vara perfekta godnattsagor. Böckerna
innehåller berättelser som alla finns inspelade på CD, men författaren har lagt till en hel del material som inte finns på CD-skivorna.
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Skippa alla CD-skivor
och samla ALLT inspelat material på ett
litet USB-minne. Totalt får du 42½ timmar
med Munken & Kulan
på en sticka som rymmer 4 gigabyte. USB-minnet ligger förpackat i en liten ask och förutom
berättelserna och vinjettmusiken finns även bilder på omslagen. USB-minnet är till för eget
bruk och du får föra över till andra medier, men
självklart inte sprida detta och kopiera till andra.

Nu finns Munken & Kulan även som pussel. Pusslet i den gula asken har 104 bitar och lämpar sig
från 6 år. Pusslet i den blå kartongen har 160 bitar
och där bör man kanske vara 8 år. När man har lagt
pusslen har de formatet A3. Kartongerna är inplastade och har måtten 285 X 190 X 40 mm. Inuti
kartongen ligger även pusselbitarna i en oöppnad
påse.

Änglabyrån är en julkalender i 24 avsnitt på
en trippel-CD med 3 timmars speltid. Varje
avsnitt är 6 - 8 min långt. Skivorna är kopierade. Finns även som en MP3-skiva för
159 kr. En papperskalender med 24 luckor
finns också.
Följ oss på

&

På flakmoped genom Småland innehåller 7 berättelser. På Vänner finns 22 sånger på temat Vänskap och ett 10 min långt avsnitt med Munken
som kamratstödjare. De 6 senaste skivorna i serien är nyinspelade live under 2017 och 2018.

7

Här är 5 fina presentböcker för alla som gillar att inte bara läsa en text. Dessa böcker bygger på att man
ska leta efter detaljer i teckningarna med ett myller av människor i olika bibelberättelser.
De tre böckerna här intill
innehåller 5 landskap som
får formatet 60 X 30 cm när
bladen viks ut. Till varje scen
finns själva bibelberättelsen
och dessutom c:a 30 olika
saker som man ska leta efter.
Böckerna har hårda pärmar
och även insidorna är i kartongliknande papper. Böckerna som väger 600 g har
väldigt vackert glittriga omslag som tyvärr inte framgår
av bilderna.

Lille Ville är med när Noa
bygger arken, när David slåss
mot Goljat, när Jesus föds,
ja han har prickat in alla
större händelser som beskrivs
i Bibeln. Men han kan vara
svår att hitta i folkvimlet och uppgiften är att leta
efter honom. Dessutom finns
det massor av andra saker
som du får leta efter. Boken
på 64 sidor med hård pärm
har måtten 31 X 24 cm och
väger 590 g. Den innehåller
totalt 28 olika scener. 14 från
Gamla Testamentet och 14
från Nya.
Jesusdetektiven har yttermåtten 22 X 26,5 cm och har
hård pärm. Boken består av
17 scener ur Jesus liv på 44
sidor. Till varje uppslag finns
först en kort sammanfattning
av bibelberättelsen och därefter c:a 20 olika saker som
man ska försöka hitta som en
duktig detektiv. Längst bak
i boken finns även ett facit.
Boken väger 450 g
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Kanske såg du TV4s Nyhetsmorgon där Mikael medverkade för att berätta om sitt liv
och om boken?
Den här boken handlar om Mikael som föddes utan armar och ben. Han får ofta frågor
från barn som vill veta hur han gör i olika situationer i vardagen.
– Hur svarar du i telefonen?
– Hur gör du när du äter?
– Hur gör du när du kör bil?
Med enkel och förklarande text tillsammans med bilder får du en inblick i hur Mikael
tar sig fram i livet på “mitt eget sätt”.
En unik bok som svarar på angelägna frågor och samtidigt väcker många nya tankar
hos både barn och vuxna.
Mikael har tidigare gett ut bok om sitt liv. Den riktar sig mer till vuxna och har blivit
väldigt uppskattad. År 2004 gjorde SVT en dokumentär om hans ovanliga resa. Nu
finns denna bok som ljud-bok i MP3 format hos oss.

Landets största dokusåpa har
kommit till stan och alla undrar
vem som ska få chansen att bli den
nya kändisen. Stadens ungdomar
ser sin chans, men de blir rejält
förvånade när erbjudandet går till
den de minst kunde tro. Samtidigt
pågår en kamp mot klockan där
det bokstavligen handlar om liv
och död. Ska André och Moa hinna rädda Emma i tid? Författare är
Anna-Karin Edeborg

En bok för barn och ungdomar
från 7 år och uppåt med bibelns
berättelser i serieformat. Här hittar du många av bibelns fantastiska berättelser från både gamla
och nya testamentet på ett språk
som barn och ungdomar kan förstå. Boken innehåller 38 sidor
och har ett format lite större än
A4
Följ oss på

&

Foten har tröttnat på att alltid sitta
längst ner och bli trampad på. Hur
skulle det vara att få byta plats
med en annan kroppsdel? Kanske inte så lyckat? Boken betonar
vikten av att respektera varandra
trots våra olikheter och att vi alla
är värdefulla just som vi är.
Boken som har 20 sidor och är rikt
illustrerad är skriven av Kristina
Samuelsson.
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Här är en annorlunda målarbok där du bara behöver tillföra lite vatten för att
den vita bilden ska bli färgsprakande och fylld av detaljer. Doppa penseln i en
kopp med vatten och börja måla. När vattnet torkat försvinner färgerna och du
kan börja måla igen. Om och om igen!
Böckerna har 6 styva blad
(12 sidor) med måtten 15
X 20 cm. Bladen sitter ihop
med en spiralbindning som
bilden till vänster visar.
Där ser du också hur man
målar med bara vatten för
att få fram de vackra bilderna. Förutom små korta
texter finns det också föremål i bilderna som du får
leta efter. En liten pensel
ingår i köpet.

Nu har vi 3 olika
målarböcker
De här målarböckerna
hörde till det som sålde
allra bäst under förra
året och därför är vi
väldigt glada över att
nu även presentera ytterligare en bok i serien.
Den handlar om julens
budskap och har liksom
de tidigare 6 styva blad.

Här är det Amelie som visar upp vad hon
åstadkommit med en pensel och lite vatten.

I mitten av böckerna finns
4 sidor med färggranna
klistermärken som man
kan placera på de övriga
sidorna i anslutning till berättelserna. Varje bok innehåller mellan 50 och 60 olika klistermärken. Om man
hellre vill använda dem
för att dekorera andra saker går det också bra. Här
finns också bibelreferenser
för den som vill läsa mer.
Mått: 21,5 X 28 cm.
Minns du den gamla ”flanellografen” från
söndagsskolan? Här är den moderna varianten med massor av färgglada klistermärken i plast som kan placeras i 5 olika
scener. Pärmarna går att vika ut så det blir
stora ytor, och klistermärkena kan flyttas
fram och tillbaka hur många gånger som
helst. Till varje scen finns också en kort
text som förklarar bibelberättelsen och
sammanhanget.

Vi har några ex av dessa två böcker där klistret har torkat under
några bilder. Med lite limstift blir boken lika fin som en ny. Vi
säljer dessa som ”andrasortering” för endast 10 kr!
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Här är 4 böcker som alla handlar om trygga
relationer. Det är den lilla björnungen som
är huvudpersonen i böckerna som riktar sig
till små barn. Böckerna har 24 sidor och är
vadderade och delvis laminerade. De håller
hög kvalitet med färgglada bilder på varje
sida. 23 X 23 cm.

Här är små söta berättelser för de allra minsta. Det finns ett hål
rakt igenom böckerna och på baksidan finns ett litet gosedjur
i mjukt tyg fastsatt. När du stoppar in ett finger i gosedjuret
blir det nästan ”levande” och det ger en extra upplevelse åt
läsupplevelsen på bokens alla sidor. Böckerna innehåller därför smådelar som man som förälder bör vara uppmärksam
på. Böckerna har formatet 15 X 15 cm och har 10 sidor i kartongliknande blad.
11
Följ oss på
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Fina presenter med en
enastående kvalitet
Pusselbiblarna består av
6 bildsidor med kortare
texter med berättelser från
Bibeln och 6 sidor pussel
på samma tema. Härliga
illustrationer och kraftiga
och vadderade omslag.
Samma mönster finns
bakom pusslen, så även
om man tappar bort en bit
finns bilden kvar.
Min första lilla pusselbibel som funnits tidigare är
slutsåld.

Stora pusselbiblarna:
Rek ålder: 3-7 år
Alla pussel har 30 bitar.
Vikt: 890 g
Mått: 220 X 277 X 25
Lilla pusselbibeln:
Rek ålder: 2-5 år
6 stora bitar.
Vikt: 570 g
Mått: 197 X 197 X
25 cm

Pussel med fin kvalitet men som ändå är riktigt billiga. Pusslen passar fint att lägga bredvid varandra i par. 20 - 40 bitar. Alla pussel har
måtten 28.5 x18.3 cm

Ibland blir det fel! Vi trodde att pussel med Munken & Kulan
skulle vara låttsålda, men sanningen är den att vi sitter på stora
lager. Kanske var det priset som var fel, så därför har vi nu
sänkt priset rejält och hoppas på en bättre försäljning.
Pusslet i den gula asken har 104 bitar och lämpar sig från 6 år. Pusslet i den blå kartongen har 160 bitar och där bör man kanske vara
8 år. När man har lagt pusslen har de formatet A3. Kartongerna är
inplastade och har måtten 285 X 190 X 40 mm. Inuti kartongen ligger även pusselbitarna i en oöppnad påse.
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Matteo, 8 år,
gillar de kluriga
labyrinterna.

Boken innehåller 44 roliga och varierande labyrinter på 63 färgglada sidor.
Efter det följer 10 sidor med facit till alla uppgifter. Boken som har mjuka
pärmar har måtten 212 X 278 X 6 mm. Rekommenderad ålder från 6 år.

Här får du chansen att kombinera bibelberättelser med pyssel. Totalt handlar det om 31 välkända berättelser från både
Gamla och Nya Testamentet. Boken har 144 sidor och mjuka
pärmar med måtten 18 X 22 cm.
Pysslen består av följande aktiviteter:

Har du nån gång försökt ta dig igenom en slingrande
labyrint? Det är inte alltid så lätt som det ser ut, men ofta
väldigt roligt. Kanske minns du också från din barndom
de svart-vita labyrinterna på ett vanligt papper. I den här
boken tar vi labyrinter till en helt ny nivå med vackra
och färgglada banor. Alla labyrinter har dessutom olika
teman och här intill kan du se några exempel. Till några
av labyrinterna finns det gåtor, och svaren på dem får
man genom att passera bokstäver längs vägen.

Mia älskar att resa och hon tar gärna med sig sin papegoja,
Ivo. Följ med dem på många äventyr där de använder alla
möjliga (och omöjliga) sätt att resa på. Den här boken är
också en pysselbok med många roliga uppgifter som du får
lösa längs vägen!
Boken har 26 färgsidor med måtten 17 X 24 cm.

* Färglägg olika bilder
* Prick till prick
* Titta och hitta gömda djur som finns i illustrationerna
* Finn fem fel

Här är en bok för den som gillar lite pyssel. Boken i A4-format innehåller 16 välkända bibelberättelser i form av prick-till-prick-bilder. Boken
är samtidigt en målarbok, för när de 100 prickarna är ifyllda kan man
färglägga bilden. Materialet utgör en fin kombination av sifferträning,
fritt skapande och en möjlighet att samtala om Bibelns berättelser.

Du spelar på en äkta stadskarta över Örebro, och spelet är
både roligt och lärorikt. Syftet är att komma till så många
besöksmål som möjligt och du kan välja att åka buss, cykel,
båt eller pendeltåg(!) Det finns också en klocka och tider
att passa. Det är med andra ord inte bara att flytta runt
med hjälp av en tärning, för du måste planera hur dina
dagar ska se ut. Spelet som med fördel kan spelas i lag är
tänkt för äldre barn och vuxna. PS Du behöver inte vara
örebroare för att uppskatta detta strategispel.
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Det här är nog vår allra vackraste bok. Den innehåller 50 välkända bibelberättelser från Nya Testamentet på totalt 104 sidor och till varje
uppslag finns en vacker bild som illustrerar berättelsen. Några av rubrikerna är: Jesus föds i Betlehem, Jesus i templet, De tolv lärjungarna,
Mat åt femtusen, Jesus går på vattnet, Jesus välsignar barnen Den förlorade sonen, Judas förråder Jesus, Uppståndelsen och Tomas tvivlaren för att nämna några. Boken har hård pärm och måtten 22 X 28 cm.

Boken innehåller 10 välkända bibelberättelser på 14 sidor vardera. Totalt finns det 140 sidor i boken som är rikt illustrerad med färgbilder
på ALLA sidor. En vacker presentbok i A4-format med hårda men vadderade pärmar. Den engelska originaltiteln är ”Bedtime Bible Stories”
och tanken är att dessa berättelser kan passa när det är dags för nattning. Men boken med sina vackra illustrationer och lättlästa texter passar
även bra vid andra tillfällen, och det är säkert en bok som kommer plockas fram lite då och då.
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Ella har tagit med sig boken
till en mysig läshörna

Fyll i antal ex
Munken & Kulan
Munken & Kulan (orange bok)

(129)

Kebab varje dag (gul bok)

(129)

David

(39)

(129)

Sackaios

(39)

(129)

Julen

(39)

(129)

Ester

(39)

(129)

Mirjam

(39)

(129)

(129)
Pennmysteriet (gul-brun bok)

(129)

Lucky loser (lila bok)

(129)

(129)

(39)

(99)

Samuel

(39)

Plus

(129)

Minus

(129)
(129)

(79)

Delat

(129)

Lika Med

(129)

Blocket

(129)

Hjulet

(129)

Lutande planet

(129)

(79)
(79)
(79)

Gustaf III

(99)

Margareta

(99)

Kilen

(129)

(99)

Skruven

(129)

Karl XII

(99)

Gustaf Vasa

(99)

(129)

(39)
Unge Jesus i templet

(39)

Jesus helar en lam man

(39)

Adam och Eva

(29)

En enad familj

(29)
(29)
(29)

Jesus i Getsemane

(29)

(99)

Sagan om foten

(49)

(149)

(25)

(29)
(29)
(29)
Jona

(29)

(149)

Salomos tempel

(29)

(149)

David och Goljat

(29)

(149)

Kossan Kajsa

(39)

Peter Panda

(39)

Utnyttja våra rabatter

(29)
Noa och arken

(29)

Daniel i lejongropen

(29)
(29)

(39)

Josef och Maria

(39)

(29)
(29)

Den starke Simson

(29)
(29)

(79)

Pussel och spel

(49)

(29)

Munken & Kulanpussel 100 bitar

(59)

Munken & Kulanpussel 160 bitar

(59)

pusselbibel

(129)

(69)

Min andra stora pusselbibel

(129)

(89)

Min andra lilla pusselbibel

(99)

(89)

Jona (20 bitar)

(19)

(89)

Mose (20 bitar)

(19)

(39)

Daniel (28 bitar)

(19)

Min
Coola labyrinter

(29)
(29)

(119)
Underbara sagor (12 klassiker)

(29)
(29)

Sakarias och Elisabet

(149)

Det du inte ser

(39)

Skapelsen

(99)

Julen

Rut

(99)
(99)

Gud gjorde dig unik

(39)

(129)
Solpanelen

Kamelens nos

(39)

(39)

David (28 bitar)

(19)

(29)

Jesus familj (40 bitar)

(19)

Bibelpyssel

(99)

Jesus i templet (40 bitar)

(19)

Den lilla turisten

(39)

(149)

(99)
Bibeln - Nya testamentet

(99)

(49)
(49)
Noa

(39)

Nya testamentet

(39)

Gamla testamentet

(39)
(10)

Gamla testamentet (2:a sortering)

(10)

Fyll i antal ex
Prislista och Beställningstalong sid 2
CD
Musik för ungdomar och vuxna
Normal Download

A

Guds egen lådbil + Kulan åker rullstol

(35)

(49)

B

Guldtian + Ronja

(35)

(49)

C

Munkens hjärtevän + Degen jäser över

(35)

(49)

D

Häftstift på frökens stol + Pappas fula händer

(35)

(49)

E

Skatten i potatisåkern + Laga tänderna med daim

(35)

(49)

Titel

Normal

CD

Singback

Download

Noter

Kommentar

Psalm, visa & lovsång
Nära Ditt hjärta

(49) kopia

(49)

(49) kopia

(49)

(150)

(5) Modern lovsång på sv

F

Stark som ett lejon + Stenens hemlighet

(35)

(49)

På starka örnavingar

G

Munkens födelsedag + Mask i munnen

(35)

(49)

Hemma

(49)

(49)

(150)

(5)

H

Flisan i baken + Att kyssa en stortå

(35)

(49)

Mitt innersta rum

(10)

(49)

(150)

(5)

I

De stulna fiskedragen + Vi tvättar pappas bil

(35)

(49)

Ord och många visor

(49) kopia

(49)

(150)

J

Guds muskelpojkar + Skolresan till Stockholm

(35)

(49)

Tid att leva

(49) kopia

(49)

K

Pappa gråter + Vi fixar bruden

(35)

(49)

L

Avslöjad + Fanta är godare än vatten

(35)

(49)

M

En orm i sovsäcken + Att göra tvärt emot

(35)

(49)

Så helt förlåter Gud

(10)

(49)

11 psalmer i nya arr

N

Uppäten av mask + Predika du så sover jag

(35)

(49)

Kom du skaparvind

(10)

(49)

Lugnt och vilsamt

O

Nycklar bara försvinner + Vinkelsurrning håller

(35)

(49)

P

Räddad av en fis + En bra karl reder sig själv

(35)

(49)

Körsånger för alla tillfällen

Vi kryper genom kakelugnen +Ta med smörgåsar

(35)

(49)

R

Be leta knacka + Elden är lös

(35)

(49)

Sånger för livet 9 (2 CD)

S

Äcklige slemmen + Ryssen kommer

(35)

(49)

T

Kebab varje dag + Kalle hjulbent

(35)

(49)

U

Som fånge i biblioteket+ Otroligt men sant

(35)

(49)

V

Ett Herrans väder + Välsignade pepparkakor

(35)

(49)

W

Förlåtelsen kostar + Folke, förvirrad och döv

(35)

(49)

X

Handen på hjärtat + Puttekulan har eget möte

(35)

(49)

Y

Kanoten välter + I rosa pyjamasbyxor

(35)

(49)

(5) 15 sånger av C O Hultby

Z

Sist men inte minst + Är det farligt att dö?

(35)

(49)

Å

Lillebror är spårlöst borta + Trandansen

(35)

Ä

Båda hade kniv + Munken får en lillasyster

Ö

Så började det + Skolan brinner

Alfa
Beta

(49) demo

(49)

(10)

(49)

(69)

Har den äran

(10)

(49)
(69)

(49)

(49)

(150)

Time for a change

(10)

(49)

(150)

(49)

(49)

Hittills 3

(10)

(49)

(35)

(49)

Välkommen till Sverige

(35)

(49)

Du möter mig

Glad att få ge + Båtutflykten

(35)

(49)

Munken osams med Sigge + Pappa snyter sig i duken

(35)

(49)

Gamma

Ormen på stången + Bara kaniner

(35)

(49)

Delta

En pojke saknas + Klok som en åsna

(35)

(49)

Epsilon

Rädd på utsidan + Märket på benet

(35)

(49)

Lambda

Utan hopp i Smögen + Föräldrafritt

(35)

(49)

My

Den röda tråden + Den stora människoälskaren

(35)

(49)

Pi

En tjuv på bussen + Tiotusen är mer än två

(35)

(49)

Sigma

Det känns i magen + Att sitta fast i berget

(35)

(49)

Fi

Med öppen gylf + Jag är en juvel

(35)

(49)

Psi

Det trodde jag inte om pappa + Krama inte en målare

(35)

(49)

Pennmysteriet + Eftersökt

(35)

(49)

Varför måste jag hjälpa till hemma? + Pissepetter

(35)

(49)

Glöm inte att komma ihåg + Känd av en kändis

(35)

(49)

Lisebergskaninen + Rune lägger av

(35)

(49)

Gör vad du kan + Korv med mos

(35)

(49)

Nisse slips + Lucky loser

(35)

(49)

På flakmoped genom Småland (7 kapitel)

(35)

(49)

A - J på MP3
K - T på MP3

(motsvarar 10 ”vanliga” CD)
(motsvarar 10 ”vanliga” CD)

MP3

CD

(5)

Det bästa ur Tomas
Hagenfors produktion.
Innehåller 19, 18 resp
(5) 19 sånger på svenska
(5)

(10)

(49)

(49) kopia

(49)

Veckans alla dar

(10)

(49)

Visor på sv i jazzton

JO band Kärlek från Gud

(10)

(49)

”Lovsångs-funk”

Carola hits

(49)

Christ is born

(10)

(5)

(49)

Fred & Gunnel Sjöberg

Risbergskas
vokalensemble

(10)

(49)

18 sånger. Kör + orkester

(49) kopia

(49)

(150)

10 aktuella sånger

(5) Fam Hagenfors sista CD

14 välkända hits

Julskivor

Julens finaste sånger

(150)

21 sånger m Hagenfors

USB-minne med alla Familjen Hagenfors sånger

(390)

Innehåller samtliga sånger från följande CD-skivor: Här är vi, Tornet i Babel, Jona, Daniel i lejongropen, David och Goliat, Samariten, Petrus, Du möter mig, Julens finaste sånger.

Titel

CD

Normal Download

Instrumentalmusik

(320)

(49)

(49)

(10)

(49)

(10)

(49)

Låt mig växa stilla (mjuk jazzstil)

(10)

(49)

(320)

Fotnoter (lugnt och stilla) (kopia)

(49)

(49)

(320)

Orgelmusik (12 spår klassisk musik)

(10)

(49)

Panpipes (40 kända melodier på 2 CD)

(89)

(320)

(320)

Beta - Fi på MP3 (även Flakmoped + en berättelse från Vänner)

(320)

(320)

Psi - Orange på MP3 (motsvarar 7 CD inkl alla de senaste)

(320)

(320)

Änglabyrån (på 3 CD eller på MP3)

(159) (179)

(149)

Hela serien (Allt som står här ovanför) på ett USB-minne med 42 ½ timmars speltid

(10)

25 Vackra melodier OBS Demo-CD
Härlig är jorden (20 psalmer)

Download

(320)

25 Vackra melodier OBS Noter!

Solglitter (21 musiker i olika stilar)

U - Alfa på MP3 (motsvarar 10 ”vanliga” CD)

Adventskalender till Änglabyrån 10 kr

Julia & Linnea i högform. Välproducerade
skivor på engelska.

(69)

(49)

Nu finns Munken & Kulan på MP3 och USB-minne

Alla syskonen Hagenfors

God of miracles

(10)

Orange

(150)

Let our spirits burn

(10)

Blå

12 gospellåtar
Kj Lönnå Live i Globen

Hittills

Rosa

(5) 10 sånger för blandad kör

Pop, rock & jazz

Hittills 2

Omega

Finstämda visor med
kluriga texter om
livet och om tron av
vissångaren Lasse
Siggelin

Gospel & körsång

Q

Ksi

(5)

Låt källan flöda

Happy People

Theta

(49) 20 nya andliga sånger

USB-minne

Strängmusik

(1690)

2007 (14 läsarsånger)

(59)

2008 (16 läsarsånger)

(59)

2009 (14 läsarsånger)

(59)

2010 (12 läsarsånger)

(59)

Musikaler
Titel
Se mig

Sopberget

Normal

CD

(10)

Download

Singback

Noter

Kopie-

Manus

(49)

(150)

(49)

(59) kopia

(59)

(150)

(49)

(10)

(49)

(10)

(49)

Fyll i antal ex

DVD

Bonus*

**

(10)

(800)
(800)

(10)
(150)

(10)

(150)

(49)

(10)

(49)

(59) kopia

(59)

(49) demo

(49)

(49) kopia

(49)

(150)
(150)

(400)
(5)

(10)

(400)
(400)

(5)

(800)

Barnmusikaler
Himlabus
Den gode herden
Va´ bra

Gryningsljus
I begynnelsen

(49)

(49)

(49) demo

(49)

(49) demo

(49)

(49) kopia

(49)

(49)

(800)

(49)

(800)

(10)

(500)

(10)

(500)

(5)
(150)

(400)

(5)

(49) kopia

(49)

(150)

(5)

(10)

(49)

(150)

(49) PDF

(150)

(5)

(400)
(400)

(5)

(500)

(10)

(49)

(5)

(400)

(49) demo

(49)

(5)

(400)

(10)

(49)

(5)

(400)

Tornet i Babel

(49) kopia

(49)

(5)

Jona

(49) kopia

(49)

(5)

Frukterna

(5)

(400)
(400)

(5)

(400)

(5)

(400)

Daniel i lejongropen

(49) kopia

(49)

(5)

David och Goliat

(49) kopia

(49)

(5)

(10)

(49)

(5)

Livsrum

(49) demo

(49)

Hammarslagen

(59) kopia

(59)

(150)

(10)

(10)

(49)

(150)

(5)

(400)

(10)

(49)

(150)

(5)

(400)

(10)

(49)

(150)

(5)

(59) kopia

(59)

(150)

(49)

(49) demo

(49)

(5)

(49) demo

(49)

(5)

(59)

(59)

(10)

(49)

(150)

(5)

(400)

(59) kopia

(59)

(150)

(49)

(800)

(49) demo

(49)

(5)

(400)

(49) demo

(49)

(5)

(400)

(10)

(49)

(49)

(800)

(49) demo

(49)

(10)

(500)

(10)

(49)

(5)

(400)

(5)

(400)

Samariten

Petrus

Future dreams
Livsvilja

Emmausvandrarna
En underbar jul
Tillsammans

(400)

(49)

(150)
(150)

Guds tryckare

(800)
(5)

(69)

(600)

(400)
(5)

(69)

(800)

(5)

(69)

(400)

(69)

(500)

(400)

**

Vi erbjuder
-

Fyll i antal ex

Titel

Normal

CD

Download

Sing- Noter
back

Titel

CD

Normal Download

Lika bra

(49) kopia

(49)

(150)

(29)

Den musikaliska musen Ebba (kopia)

(49)

(49)

Hejsan farbror Gud

(49) kopia

(49)

(150)

(29)

Tant Hildurs sagor (2 CD)

(10)

(49)

(150)

Kom o va´med

(49) kopia

(49)

(49) demo

(49)

(29)

(10)

(49)

(49) demo

(49)

(10)

(49) demo

(49)

(5)

(119)

(29)
(150)

Simon & Marie

(10)

Simon & Marie - Dansande korvar

(5)

Dunkelidur 2

(49)

(10)

(49)

(10)

(49)
(49)
(49)

(29)

(49) kopia

(49) kopia

(49)

(150)

(10)

(10)

(10)

(49)

(150)

(5)

(49) kopia

(49)

(150)

(5)

(49)

(49)

(150)

(10)

(10)

(49) Pysselbok 5

(5)

Vamos amigos

Jag vill sjunga

(10)

(49) demo

(49)

(49)

(49) demo

(49)

(49)

(49) demo

(49)

(29)

(49) demo

(49)

(29)

(49) demo

(49)

(5)

(49) demo

(49)

(5)

(79)
Magdalena

(79)

Jesus (barn)

(79)

Uno & Irma
Killekill

Musikbakgrunder - Singback

(5)
(5)
(29)
(49) demo

(49)

(10)

”Download”
Ellens backe 1, 694 30 Hallsberg,
Tel: 0582-15757 Tel: 0707-575357,
info@tomsing.se www.tomsing.se

-

Antal

______________________________________
Kontaktperson

_____________________________________

Adress

_____________________________________

Postnr + Ort

_____________________________________

Telefon

_____________________________________

Mejladress

_______________________________________

Ev annan fakturaadress

_____________________________

_____________________________________________________

(39)
(149)

På den här sidan har vi samlat våra musikaler som främst riktar sig till skolor och förskolor, men de fungerar givetvis utmärkt även i andra
sammanhang. Här fokuserar vi på det man kallar värdegrunden, och innehållet är inte lika profilerat. Trovärdiga och genomarbetade manus, ofta med glimten i ögat, har gjort dessa musikaler mycket uppskattade, och sångerna är enkla, glada och medryckande!

Musikalen handlar
om mångfald och
integration och om
hur detta kan berika
vår omgivning och
vårt samhälle. Ett
mycket aktuellt och
angeläget ämne!

Några teman i musikalen:

* Hur kan vår värld bli rättvisare?
* Hur blir det när vi inte orkar med?
* Dålig förlorare? * Måste man vara lika?
* Vad är viktigt och vem styr i våra liv?
En underbar musikal med glimten i ögat
där det associeras friskt kring fiaspelet.
Många av sångerna är dessutom allsångsvänliga och lätta att lära. Och färgglatt är
det också!
Lämplig ålder 7-16 år. Speltid c:a 50 min

Några teman i musikalen:

* att visa respekt * att känna empati
* kunna samarbeta * att våga visa känslor
* att bli sedd och se andra
11-18 år Speltid: c:a 60 min
”En välskriven, omväxlande och aktuell
musikal med ett tema som berör. Starka
melodier i olika musikstilar. Jag vill å det
varmaste rekommendera Se Mig.”
Johan Stengård, saxofonist

* Aktuellt miljötema
* 10 sånger + 10
musikbakgrunder
* Speltid c:a 40 min
* Lätt att göra eget
manus om man vill
lägga till något
* 5 - 12 år
”En mycket användbar och rolig minimusikal, som jag använt dels i mitt jobb som
kantor i olika kyrkor, dels som musiklärare
på en skola, faktiskt sammanlagt fem
gånger. Den är flexibel och ger utrymme för
ens egna och barnas idéer om man så vill.”
Bosse Landberg, Nykroppa

* 6 sånger på temat vänskap - 25 min
* Det bästa i livet är gratis!
* Passar bäst för små barn 3 - 9 år
”Det här var riktigt bra. Av många sånger
blir man hjärtans gla!... Sammantaget
är det en alldeles förtjusande skiva som
Jakob Skarrie åstadkommit.”
Reidun Bjurström, Alingsås tidning

Några teman i musikalen:

* att vara vänner * Vad är du rädd för?
* att vara barn - barns rättigheter
* Rätten att få säga till... och ifrån
10 sånger och en speltid på c:a 40 min
Lämplig ålder: 7 - 12 år
”Musikalen var lagom lång med en bra
mix av repliker och sånger. Det fanns roller
för alla, både med få och många repliker.
Musikalen som helhet hade ett väldigt bra
budskap på temat vänskap”
Nicklas Elgán, Färjestadens skola

Det här är musikalen
som vann TOMSINGs
musikaltävling.
Den vänder sig i första
hand till ungdomar och
vuxna. Här möter vi
många olika karaktärer
- en auktionsutropare,
ett fotbollsproffs, en
biolog och en politiker - som alla funderar över just människovärdet. Musikalen
är kryddad med många ordvitsar, och allt
utspelas med en stor portion humor och
med glimten i ögat. Men på ett djupare
plan ställs frågan på sin spets om vad en
människa egentligen är värd. Musikalen
passar lika bra i skolan som i kyrkan.
Följ oss på
&
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Till samtliga musikaler på den
här sidan finns även CD-skivor.

I musikalen möter vi förutom
herden bl a några nyfikna men
lättlurade får, en blodtörstig liten fladdermus, två hungriga
och korkade vargar och en ”expert”. Allt med en stor portion
humor. Musikalen innehåller
många korta sånger i olika stilar och speltiden är c:a 50 min.

Priserna på dessa sidor avser n

Självbehärskning, tålamod och trofasthet hör knappast till modeorden
idag, men det är titlarna på några av
sångerna i musikalen om Andens
frukter. Här finns också sånger om
bl a Kärlek och Glädje, och varje
frukt har fått sin egen sång. Korta
och enkla sånger och ett enkelt manus som passar även för små barn.

Här är 2 musikaler på samma tema - skapelsen.
Gryningsljus innehåller 9 sånger och tar c:a 45
min att framföra. Musiken är mycket varierad,
med ballader, sambarytmer, en kanon och en
tango(!). Passar för barn i åldrarna 3 - 12 år. I begynnelsen går igenom skapelsens dagar i tur och
ordning. Musiken är svängig och lite poppigare.
Johannes Jareteg var bara 10 år (!) när han skrev
musikalen med de 8 sångerna plus en ouvertyr
och en final. Passar för barn i åldrarna 5 - 12 år.

Vad tänkte Noa när Gud talade
till honom, eller när vattnet
började strömma ner? Hur kändes det att guppa omkring på
ett evigt hav? Hur fick han kraft
att börja om på nytt? Och vad
tänkte djuren? Musikalen innehåller nio sånger och tar c:a 30
min. Lämplig ålder är 5-12 år.

Himlabus innehåller 7 sånger och
många dialoger. En del scener utspelas
i himlen mellan Gud och några busiga
änglar medan andra scener äger rum
nere på jorden i barnens vardag. Här
möter vi bl a Emma som är nervös när
hon ska sjunga solo inför hela skolan
och Lisa som råkar ut för ”tuffa gänget” på skolgården. Med glimten i ögat
och en stor portion humor får vi ta del
av de finurliga änglarnas lösningar,

Va´ bra handlar om vår vackra skapelse och om Skaparen. Grundtemat är att varje människa har rätt att
bo och leva i fred på en ren jord.
Det är inte för sent att göra något
åt de krafter som vill förstöra. 10
sånger för barnkör, men vuxna kan
också vara med i de sånger som är
arrangerade fyrstämmigt.

Tre scouter följer spår i
snön. Till slut kommer de
fram till en julfest i skogen
där de får uppleva julens
budskap. Det finns också
en parallellberättelse där tre
vise män följer en stjärna
och får uppleva den förtsa
julen. Musikalen innehåller
5 sånger och är lämplig för
åldrarna 6 - 12 år.

10 sånger om julens budskap.
Här får vi bl a möta De vise
männen, Kejsar Augustus,
Josef och Maria, ängeln Gabriel m fl. Många roller och
repliker, och ett manus med
glimten i ögat. Musiken är
varierad och lätt att lära, och
här finns också en rap-låt.
Speltid c:a 45 min. Lämplig
ålder: 5 - 12 år.

Här är våra äldsta musikaler som spelades in mellan åren 1988 och 1996.
Budskapet är de välkända bibelberättelserna här i form av en musikal.
Här är vi innehåller 10 sånger, men de övriga är minimusikaler med 5
eller 6 sånger. Förutom sångerna finns också små korta dialoger och en
berättare som för handlingen framåt. Här är vi tar c:a 50 min att framföra medan de övriga brukar ta 25 - 30 min. Lämplig ålder är 5 - 12 år.
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Med bonusnoter menar vi sånger som finns med på CD-n
men som inte ingår i själva musikalen. Dessa sånger har vi
samlat i egna nothäften. De häften som är avbildade här hör
till följande CD räknat från vänster: Översta raden: Blommor & skratt, Som ett spännande paket och Båt på torra
land. Understa raden: Tornet i Babel, Daniel i lejongropen/
David & Goliat, Den barmhärtige samariten, Gryningsljus,

Nyskriven musikal som innehåller tankar om
att bo på olika vis. Den handlar även om…
* Hemlängtan.
* Drömmar om ett hus av choklad. (Blir inte
det lite kladdigt?!)
* Glädjen över att Gud bor i mig och gläder
sig över mig…
* Tankarna på de som inte har något hem…
Och glada fantasier om hur det kan bli i himlen en dag, när vi liksom äntligen helt och
fullt är hemma! Lämplig ålder: 7-12 år.

nothäftena
Till samtliga musikaler på den här sidan finns även CD-skivor.
Nio nyskrivna sånger samt
ett enklare manus, som alla
har hämtat sin inspiration
från det spännande språket
i den nya bibelöversättningen av Psaltaren; The
Message på svenska. Välkända sanningar formulerade på nytt sätt.
Sångerna i musikalen vill
på olika sätt belysa det
Livsrum eller livsutrymme som tron på Gud ger
oss. Vi tror att Han har placerat oss i centrum för sin
uppmärksamhetssfär. Han
finns på alla sidor, omsluter
oss 360 grader runt om, tredimensionellt.
I Hans hus finns plats för allt som livet rymmer, och dessutom verkar
Han intresserad av alla de där delarna som livet innehåller - hela
livspusslet - både glädjehögtider och sorgedagar. Så pass intresserad att Han anstränger sig för att rita livskartor och snitsla vägar för
att vi ska hitta hem till Honom.

I den här lovsångsmusikalen
finns en stor musikalisk bredd
med allt från en stilla hymn och
visa till gospel och sydamerikanska rytmer. Rörelsen har sin
naturliga plats liksom bildmeditationer kring Fadern, Sonen och
Anden.

Musikalen följer liturgin
för en mässa där även nattvardsfirande ingår. Musiken
spänner över många olika
stilar och allt är mycket vackert och melodiskt. Sångerna på skivan kan med
fördel användas fristående.

Musikalen utspelas längs två parallella linjer
i två olika tidsepoker. Ena huvudpersonen är
Petra, en modern kvinna i sina bästa år, och
den andra är lärjungen Petrus. Gemensamt för
dem båda är att de drivs av en gudslängtan.
Här finns även en tredje dimension, ett framtidsscenario. En fantastisk musikal som är
mycket genomarbetad och tänkvärd! CD och
DVD finns samt manus och noter som PDFfiler. Musikalen är skriven av musiklärarna
Cathrine Berntsson och Stina Jirdell.

Den här musikalen speglar
julens berättelser på ett delvis
nytt sätt där Josef och Maria
och deras funderingar och
våndor står i fokus. 13 sånger
och en speltid på c:a 50 min.
Det finns inga talroller, men
en berättare för handlingen
framåt och skådespelarna
agerar till detta.

Här är två musikaler som utgår ifrån Jesu liknelse om den förlorade sonen fast i
moderna miljöer. I den första får vi i 45 minuter följa med Benjamin Tafelrahm på ett
musikaliskt äventyr som tar honom till giriga mäklare, falska vänner, hetlevrade bankirer och lömska arbetsgivare. I Future dreams är handlingen förlagd till IT-miljö
och givetvis handlar det även här om svek och besvikelse men även försoning på
slutet. Detta är vår mest storslagna musikal med hela 23 sånger av Christer Hultgren
och Sven-Erik Bergvall i 2 akter och ett proffsigt manus, Till materialet finns nothäfte och manushäfte samt en DVD och en CD från en liveupptagning och blåsarnoter.

Här nedan är 3 musikaler som i första hand är tänkta för ungdoms- och vuxenkörer, men en barnkör med lite större och duktiga barn kan säkert också
ha glädje av materialet. Kärlekens väg och Hammarslagen har en del 4-stämmiga körpartier med otroligt vacker musik, men här finns också solosånger
och duetter. I Musikalen Petrus finns lite tuffare och modernare popmusik som kräver en del av sångsolisterna.

Hela föreställningen med denna fina julmusikal
finns på en DVD, men på CD-n är bara de 10
sångerna medtagna vilket gör att man lika
gärna kan lyssna på den som en julskiva med
härliga och melodiska sånger. Speltid för hela
musikalen: c:a 70 min

Vi får följa Petrus när han vandrar
med Jesus och ser alla under. Här
finns även de svåra stunderna med
tvivel och förnekelse men också triumfen i uppståndelsen och i Petrus
upprättelse. Musikalen innehåller 9
sånger och tar c:a 45 min att framföra.

14 sånger om påskens budskap med tonvikt
på långfredagen. Vackra melodier och 60 min
speltid med många roller och repliker. Innehåller även en sång för barn. En DVD med hela
föreställningen finns också.
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Priserna på den här sidan avser nothäftena

En påskmusikal med 10 sånger
för barn och vuxna tillsammans. Tanken är att infoga den
i gudstjänsten/högmässan och
att hela församlingen ska känna
sig delaktig. Demo-CD finns.
Musikalen är skriven av Erika
Sandström

En musikal / julberättelse där manus
är en dialog mellan en vuxen och
ett barn om varför vi firar jul. Enkla
sånger för barnen och fyrstämmig
sats för de vuxna. 7 sånger ingår i
musikalen.Finns även på CD. Speltid
c:a 30 min.
”Sångvänliga melodier och körarrangemang enkla nog för en amatörkör att klara efter några repetitioner. Det är ett bra projekt för en
församling att kunna engagera både
barn och vuxna i en gemensam musikal. Notskriften är väldigt tydlig
och lättläst något som vi körledare
tittar ganska mycket på.”
Lars Åberg, domkyrkoorganist

I en tid då deltagare som inte
räcker till röstas ut i TV-program och där styrka nästan tillbes känns det bra att med musikalen som hjälp få lyfta fram
Guds församling som en miljö
där alla behövs och har en naturlig plats.
9 sånger i gospelstil av Lars
Widéll för barn och vuxna tillsammans. Demo-CD finns.

8 sånger och många roller men
inga dialoger. Istället är det en
berättarröst som för handlingen
framåt och ensemblen agerar
utifrån detta. Med karaktärer som
coola, rappande vise män och en
vansinnigt skruvad Herodes sätts
en skön prägel med glimten i
ögat. Samtidigt finns här viktiga
poänger som att änglarna visade
sig för ”vanliga enkla” herdar
först. Och jadå, de vise männen
dyker upp tillsammans med alla
andra vid krubban i slutet.

Vad är det Gud vill säga till
oss i Gamla Testamentet? För
att förklara detta kommer Gud
själv på besök! Medan Gud
med hjälp av några av gestalterna i Gamla Testamentet berättar, blir budskapet allt tydligare: Gud är kär! 12 sånger
med en speltid på c:a 50 min.
Ingen CD finns.

Lagerrensningen fortsätter

Varje del i människokroppen har sin
speciella funktion och delarna tillsammans utgör en fantastisk helhet. Med
våra händer kan vi göra både bra och
dåliga saker. En hand kan både smeka
och slå, välkomna och avvisa. Det är
det musikalen Händer handlar om. Att
vi också får vila i Guds kärleksfulla
händer är stort. Vi är tillsammans ett
pussel där varje bit har sin plats. Gud
vill hjälpa oss att förstå det. En musikal i folkviseton med 6 instrumentala låtar och 6 sånger. Demo-CD finns.

10 sånger och 4 instrumentallåtar ingår i musikalen som även
finns på CD.
”Framförallt uppskattar
jag den stora variationen av
uttryckssätt som används: Dans/
rörelse, drama, sång/musik,
bibelberättande och nattvard.
Allt detta ger oss möjlighet att
använda alla våra sinnen och
samtidigt få ta emot ett budskap
om vila och gemenskap. Mycket
bra kombinerat!”
Nina Lundgren

Du kanske har noterat att vi säljer CD och nothäften för extremt låga priser. Det handlar
inte om att vi inte gillar våra produkter längre eller att de blivit föråldrade, utan att vi helt
enkelt måste göra plats för alla nyheter. Därför kan du i den här katalogen hitta inte mindre
än 40 CD-skivor för 10 kr och 51 nothäften för bara 5 kr! Att vi sen dessutom har låga
priser på det mesta i vår katalog är en annan sak som du säkert inte har något emot.
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CD-skivor finns till samtliga noter på den här sidan utom till de två sista. Priserna avser noter.

10 sånger som bl.a. belyser
att var och en av oss är lika
viktig och värdefull och hur
man är en bra kompis. Materialet riktar sig främst till
skola, förskola, körer och
andra verksamheter för barn
där musik är ett givet inslag.
Härliga melodiska sånger
som man lätt tar till sig.

Här är två nothäften med nya härliga medryckande sånger
för barn och barnkör. Texterna är ett försök att på ett barns
sätt tränga in i de djupa livsfrågorna och de teologiska
funderingarna, ofta med glimten i ögat. Den musikaliska formen varieras och spänner från svängig gospel via
electropop till vackra ballader och allt är väldigt proffsigt
och melodiskt. CD-skivor och singbackskivor finns till
båda häftena som innehåller 12 respektive 14 sånger.

12 nyskrivna sånger för
barnkör. Några av dem passar bra att sjunga vid kyrkoårets söndagar, medan andra
är mer allmängiltiga. En del
sånger kan sjungas unisont
eller med soloinslag. Andra
är kanonsånger och ytterligare några går att sjunga som
växelsånger.

En musiksaga som riktar sig
till de yngsta. . Här ryms alla
känslolägen, lugna sånger
att vila till, men även låtar
med fullt ös för den som
har spring i benen. Och hur
svårt är det inte att klä på
sig? 10 sånger och korta dialoger. En PYSSELBOK
på 24 sidor finns också.

Texterna handlar om livet utifrån ett barns perspektiv. Här
finns sånger om allvar och
lek, om drömmar och fantasi,
och några av sångerna passar
utmärkt till jul och påsk. Skivan och nothäftet innehåller
21 sånger

Här är materialet som kidsen
älskar! Magnus Bredmar har
lyckats förena både pop, rap
och lovsång på svenska för
barn och ungdomar. Låtarna
är melodiska och fastnar lätt,
och man känner glimten
i ögat. Fullt ös redan från
början! CD-n har 12 låtar.

En härlig mix av lugna och
fartfyllda låtar som handlar
om Gud och Jesus. Tanken
är att de ska kunna användas
i barnkörer, i söndagsskolan och på barntimmarna, men självklart kan
man köpa skivan för att
lyssna hemma också.

12 nya barnsånger av Gunilla Möller i vackra och
moderna arr av Johannes
Häger. Texterna handlar
om vänskap, om att dela
med sig, och om Guds omsorg om oss. Enkla och melodiska sånger, Riktigt bra
musik som även föräldrarna kommer att uppskatta.

Nyskriven mässa för barn med
9 sånger. Ett försök att med
barnens ord och toner förklara
mässans mysterium och låta
alla känna sig välkomna till
kärlekens kalas. Sångerna kan
även användas fristående i
barngrupp, gudstjänst, vid dop
eller andakt. Innehåller även
förslag till gudstjänstordning.

Här är temat vänskap och
speltiden är hela 70 min
vilket gör skivan väldigt
prisvärd. Fart och fläkt,
och sånger som barnen gillar direkt. Detta är en av de
skivor som sålt allra bäst,
och den har blivit mycket
populär bland lärare och
förskollärare. En skiva
som berör värdegrunden
utan att vara alltför ”from”.

9 barnsånger som följer
mässans olika delar, ett
preludium och postludium,
förslag till gudstjänstordning samt 3 fristående
sånger. Sångerna kan med
fördel användas i familjegudstjänster att sjungas
gemensamt av alla åldrar,
men på barnens nivå. Ackordanalys och riktiga pianonoter.

10 nyskrivna sånger som
handlar om våra fyra årstider, samt de stora högtiderna, påsk, jul, midsommar,
advent, fastan och lucia.
Sångerna är skrivna för
barn- och ungdomskör och
passar för såväl grundskolan som kyrkans verksamheter. Några kan sjungas
tvåstämmigt och andra passar att sjunga växelvis.

11 sånger för barn, många
från Latinamerika och en
del skrivna av Marie Bejstam. Det här är sånger
som uttrycker glädje och
gemenskap över alla gränser. Sångerna är ett sätt att
komma igång och prata om
barn och deras situation i
olika delar av världen.

Här finns material för barnkören men sångerna passar
lika bra som gemensamma
församlingssånger och för
åldersblandade körer. Det
är med andra ord ett flexibelt material med 10 nyskrivna sånger där några
har fyrstämmig sats och andra har en diskantstämma.

23

Magnus Brengesjö och hans
svärmor Märtha-Greta Halldorf
svarar för det här nothäftet och
CD-n som innehåller hela 20
sånger. Traditionellt kristna texter och lovsånger för solo och
kör, vissa med fyrstämmig sats.

Kajsas skiva innehåller 12
sånger varav 5 egna. Övriga
spår är psalmer och andliga
visor. På 4 titlar medverkar
Per Andersson med trumpet
och flygelhorn vilket lyfter
skivan ytterligare. CD-n utstrålar lugn och harmoni, och
det är en underbar CD att varva ner till eller att lyssna till
vid andakt! Psalmer är också temat på Jonas och Sofias CD. 11 psalmer i nya och spännande arrangemang i mjuk och vilsam stil. Akustiska instrument med flygel och sång
står i centrum. men här finns även plats för samba och lite jazzigare toner.

15 sånger med Carl- Olov Hultby i ett nothäfte som han själv
beskriver så här: ”Enkel, folklig
andlig sång med okomplicerade
melodier med verser och en refräng som stryker under budskapet. Lättsjunget och lättlyssnat”

Lasse Siggelin målar upp ett panorama över livet med sina ofta dubbelbottnade och välformulerade texter. Visorna han skriver bygger på hans
kristna tro, men den som inte är van att besöka kyrkan känner också lätt igen sig i hans tankar. Vardagliga och väl genomarbetade texter har, i
kombination med ett skickligt gitarrspel, blivit något av Lasses adelsmärke genom åren. Och han har komponerat många sånger, över 300 har det
blivit vid det här laget. Lasse har tre gånger fått ta emot stipendium från AF-stiftelsen, en stiftelse startad av Anders Frostenson. Skivorna här ovan
innehåller 15, 13, 18 resp 15 sånger. Nothäften finns till alla utom den andra.

Ungdomskör med modern
gospel. 12 låtar varav de flesta
på engelska. Härligt annorlunda och respektlösa arrangemang av Jonas Ottosson.

En dubbel-CD med hela 29
sånger. 200 körer och 3000
körsångare i Globen under
ledning av Kjell Lönnå.
Även välkända solister
samt en symfoniorkester.

12 enkla sånger
för nybörjarkören,
dagledigkören eller
seniorkören, men
även för den erfarne körsångaren.
Demo-CD finns.

CD-n Carola hits innehåller
14 välkända Carolasånger
från hennes tidigare period
bl a Fångad av en stormvind, Främling, Gloria och
Mitt i ett äventyr.

Förutom dessa julskivor har vi även 5 musikaler som handlar om julens budskap.

Skivan innehåller 10 sånger på
svenska och engelska i en fin mix
av gamla och nya julsånger.
Här ryms såväl klassisk musik
som lite mer populära tongångar i sånger som passar Freds
fylliga tenorröst och Gunnels
klockrena sopran.
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Ett 90-tal sångare från Risbergska skolan i Örebro. 18
sånger finns på CD-n, och förutom kören medverkar även
blåsare, stråkmusiker, slagverk,
pianister, solister, en organist
och en flöjtist.

21sånger till jul och advent med
familjen Hagenfors i en skön
blandning av gammalt och nytt
för alla åldrar. En riktig storsäljare som har några år på nacken
men som håller fortfarande.

Följ oss på

&

Här har vi samlat Familjen Hagenfors samtliga 9 inspelningar på ett USB-minne med 6 ½ timmars
speltid. Här finns alla deras barnmusikaler men även andra inspelningar de gjorde tillsammans.
Följande CD-skivor ingår: Här är vi, Tornet i Babel, Jona, Daniel i lejongropen, David och Goliat,
Den barmhärtige samariten, Petrus, Julens finaste sånger och Du möter mig.
USB-minnet ligger förpackat i en liten ask och förutom sångerna och musikalerna finns även bilder
på omslagen samt annan information om innehållet på skivorna.
Du får kopiera USB-minnet för eget bruk och föra över till andra medier, men du får självklart inte
sprida detta och kopiera till andra.

Strängmusik med läsarsånger som det lät förr i tiden i våra kyrkor. Ja, nu finns det 4 liveinspelade 10 tuffa lovsånger på
CD-skivor fulla med spelglädje från fyra av festivalerna som hållits hittills. En härlig tradition väl svenska och ett 8-manvärd att vårda! Skivorna innehåller 14, 16, 13 resp 12 sånger.
naband med mycket
funk under ledning av
Jonas Ottosson

Julia & Linnea är systrarna som sjunger enormt fint, och de svarar
också för det mesta av låtmaterialet på Let our spirits burn. Det
märks att de vill nåt med sin musik, och deras texter är raka och
utmanande. Båda skivorna är storsäljare och mycket välproducerade, den första av Frank Ådahl och Mårten Ericsson. 12 resp 14
låtar på engelska med pop, soul och rock i snygga arrangemang
”Måste direkt säga att jag är imponerad av ”Let our spirits burn”,
skivan låter väldigt bra. Musikaliskt är det modern amerikansk och
lättsmält pop, med väldigt starka melodier... Det var länge sedan
jag hörde en sådan här bra svensk kristen produktion på en skiva”
Jon Peterson Ung Tro

Här är Julia & Linneas senaste egna skiva som de gör
ihop med Mission SOS. Musikstilen är mycket varierad.
Här finns västerländsk R&B,
rock, pop, latino pop, arabisk
influerad pop och lugna ballader, allt med evangeliska
texter. Systrarna står som
huvudsakliga låtskrivare, och
producent är Pelle Ankarberg.

10 sånger på svenska i
cool jazzton av Jonas
Ottosson. Genomarbetade arr med mycket blås
och ”äkta” instrument.
Till detta vacker och
stämningsfull sång av
hustrun Sofia och texter
om livet i Guds närhet

12 nyskrivna lovsånger där ”Det är bara att gratulera
alla 3 syskonen Hagenfors Tomas till tre duktiga barn.
bidragit med egna låtar. Unga vuxna soul-röster
En del är ganska rockiga som ger pappas låtar nya dimedan andra är meditativa mensioner.” Ingemar Olsoch lugna, Här finns också son, artist
sången Han som kom ner
”Jag kan bara konstatera att
som redan håller på att bli
skivan - med underbara sången modern klassiker. Noter
er och fantastiska sånginsatser
finns till alla sånger.
- inte bara är en födelsedagspresent till Tomas Hagenfors
utan en gåva till alla som söker en riktigt bra skiva.”
E R i tidningen Inblick

Tre samlingsskivor med sammanlagt 56 av Tomas mest kända sånger bl a Har den äran, Ty så älskade Gud, Morgonbön
mot rampfeber, Ett folk på väg, Äktenskapsbön, Dessa små, Gå och säg, Sen och Dag för dag. Här finns även 8 nyskrivna
låtar som inte finns inspelade sen tidigare. Musikstilen är melodisk pop, och här återfinns några av landets bästa musiker
som medverkat på skivorna genom åren: Per Lindvall, Sam Bengtsson, Magnus Spångberg, Peter Damin, Peter Ljung,
Backa-Hans Eriksson, Frank Ådahl, Jonas Kahnberg och Peter Sandwall för att nämna några. Mer än 40 år har gått sen
Tomas första skivinspelning med gruppen Absolut, och vi får här följa hans utveckling under åren. Många av de äldre
sångerna lever ännu, och Tomas finns numer representerad såväl i psalmboken som på Carolas skiva Credo. På skivan
Välkommen till Sverige från 1991 finns 10 sånger bl a Välsigna vårt barn, Sen, Stå vid ditt ord, Den förlorade fadern och
Välkommen till Sverige. Korresponderande nothäften finns till alla skivorna.

12 sånger om möten med
personer i nya testamentet.
Låtarna har stor variation,
med äkta blås, riktiga trummor, melodiska gitarrsolon
och körpålägg med Frank
Ådahl i högform. Nothäfte
finns till alla sångerna.
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Upp i luften innehåller 14 nyskrivna sånger för en
barnrytmikstund. En stund för små och stora att vara
nära varandra och uppleva tillsammans. Använd
gärna flera instrument och olika hjälpmedel som sjalar, ägg, mjukdjur och spännande ljud för att behålla
intresset hos de minsta.
Trumma på är ett barnrytmikmaterial för barn i åldern 6 – 24 månader. Här får stora och små mötas
en stund och uppleva musik tillsammans. Häftet
innehåller 16 lättsjungna sånger av olika karaktär. Materialet innehåller hälsningssånger, rörelsesånger, närasånger, sånger då man spelar tillsammans
och upplevelsesånger.
Killekill är en samling med 10 st nyskrivna sånger för barnrytmik. Sångerna passar bra för barn i åldern 6 - 24 månader. Liten och stor får
mötas och vara nära varandra i rörelsesånger och upplevelsesånger. Sångerna handlar om sömniga djur som bor i en säck, om rassliga ägg
som man spelar som man vill och om spöken som vill säga tittut. Det är också sånger om trygghet och om de där som sitter allra längst ner på
kroppen, tårna. Det finns förstås också en sång som heter ”Killekill”.

Kan man leka Bibelns berättelser? Ja, absolut. Det man hör kommer man ihåg ett litet tag, men det man gör fastnar i minnet på ett helt annat sätt. Att på detta sätt få gå in i berättelserna, uppleva situationerna och leva sig in i de olika ”rollerna” ger Bibelns berättelser helt nya
dimensioner. Att kanske arbeta med dräkter och viss rekvisita ger historiska insikter. Sånglekarna kan användas i söndagsskola och barnkör, i
förskola och skola, i grupper och i gudstjänst. Melodierna och texterna är väldigt enkla och lätta att lära. Alla nothäften innehåller 14 sånger
vardera samt en tillhörande lekbeskrivning. Lekbeskrivningarna är tydliga och lätta att förstå.
Maria Almgren har jobbat som förskollärare och symbolpedagog.

Det har redan gått 14 år sedan det första häftet ”Sånglekar från Bibeln” kom ut, och sedan fortsatte utgivningen av ytterligare 3 nothäften i
rask takt på samma tema. Men nu efter många år är det dags för Sånglekar från Bibeln 5 som bygger på samma idé som de tidigare nothäftena.
Totalt har det blivit 70 Sånglekar från Bibeln - hittills.
Förutom de bibliska sånglekarna har Maria även gjort ett häfte med temat Sånglekar från sagans värld. Här möter vi bekanta sagofigurer som
Snövit, Pomperipossa, Prinsessan på ärten, Askungen och Bockarna Bruse. Demo-CD finns till 1:an, 2:an och sagosånglekarna.
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Simon & Marie handlar om de 8-åriga grannarna och klasskamraterna. Ömsinta berättelser om livet i skolan och om alla de glädjeämnen, pinsamheter, könsroller, fördomar och
relationsproblem som finns i den miljön. Och
det är lätt att känna igen sig! Du som gillar
Munken & Kulan kommer säkert att älska de
här berättelserna, och här får även en tjej ta
lite mer plats.

Tant Hildurs sagor är en
dubbel-CD med spännande äventyr där ett tvillingpar får tillbringa påsklovet
i en slottsmiljö. Husets allti-allo Tant Hildur berättar
om slottets hemligheter
Tillsammans upplever barnen magiska ögonblick där
gränsen mellan fantasi och
verklighet flyter samman.

Följ med lilla musen
Ebba på en spännande färd ut i världen,
en resa som kommer
att förändra hela hennes tillvaro. Sagan
handlar om att våga
språnget och att förvalta sina gåvor.
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Leif Lundbergs båda skivor har stor variation. Här finns klassiska toner,
folkmusik, psalmer, balladjazz och även latinamerikanska rytmer. Det är
också mer än 20 medverkande musiker på varje skiva, och allt spelas på
äkta instrument om det så handlar om en tenorsax, en hardangerfela, en
hammondorgel, en cello eller ett psalmodikon(!)
På Härlig är jorden finns 20 välkända psalmer som alla är hämtade ur de
skandinaviska psalmböckerna. Skivan Solglitter är tänkt att vara en oas
för trötta själar, och här bjuds vi på en underbar mix av ljuv musik. Allt
ordlöst, melodiöst, meditativt och otroligt vackert. Totalt 18 spår.

Vackra melodier är en samling vackra och enkla melodier
som passar att användas vid andakter, under nattvarden
och under begravningar men även som mingel- och bakgrundsmusik. Nothäftet liksom demo-CD:n innehåller 25
melodier av Sandra Albertus.

Thomas Hellsten fick fria händer att utforma en CD med 12
lugna låtar. Det blev en blandning av välkända psalmer, någon barnvisa, egna kompositioner i cool jazzton och t o m Du
gamla du fria! Instrumenten på
skivan är piano och keyboards,
kontrabas, saxofon och trummor

40 vackra och välkända melodier med panflöjten som soloinstrument. på en dubbel-CD.
Yesterday, My way. How deep is
your love, Moon river, El condor pasa och Goodbye yellow
brick road är några av melodierna.

Vi har samarbetat under många år med Blåbandsrörelsen eftersom vi delar deras vision om ett
samhälle fritt från alkohol och droger. Boken härunder visar på ett fint sätt hur barn funderar
kring just alkohol. En rolig och mycket tänkvärd bok som dessutom är väldigt billig. Och utnyttja gärna möjligheten här intill att gå med som medlem och bli med i kampen.
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Här är den lugnaste av våra CD
med instrumentalmusik, och
de 10 melodierna framförs i ett
mycket lugnt tempo som gör
att man känner sig väldigt avslappnad. För den som har svårt
att sova eller varva ner är den
här CD-n en god hjälp.

Alexandra Pilakouris är en ung
konsertorganist och här spelar hon
både välkänd och mindre känd
musik på kyrkorgel. Vi får ta del
av finstämda toner från orgelns
allra svagaste stämma till kraftfull
musik där orgelns hela kapacitet
utnyttjas. Verk av bl a Johann Sebastian Bach, Louis Vierne, Louis
James-AlfredLefébure-Wély.
CD-n innehåller 12 spår.

Här är alla 24 böcker som ingår i vår serie med välkända bibelberättelser från både Gamla
och Nya Testamentet. Varje bok är i A4-format och på 16 sidor. Tanken är att de ska vara
både bra och billiga så att de lämpar sig som uppskattade presenter i olika barngrupper.
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Titeln Tidlösa berättelser syftar på att texterna bygger på välkända ordspråk, bibeltexter och tänkvärda levnadsregler. Här är ett roligt
värdegrundsbaserat material när det är som bäst, rikt illustrerat med roliga bilder. Böckerna har hårda pärmar och innehåller 24 sidor
med måtten 25 X 18 cm. Det finns det 4 olika böcker i serien.

Berättelsen om de två byggarna handlar om att vara noggrann och inte slarva, att inte bygga sitt hus på ”lösan sand”.

Här finns berättelsen om det förlorade fåret och den gode herden som letar tills han finner det.

Välkänd arabisk saga. Sensmoralen i Kamelens nos är som i ordspråket att om du ger nån lillfingret så tar den hela handen.

Ingen i det lilla kungariket vill flytta på en stor sten som hamnat mitt i vägen. Ingen utom en liten pojke, och godhet lönar sig...
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Filmen med barnen har svenskt tal och handlar om hur de kan ha uppfattat vad som hände
när de mötte Jesus. Filmen i mitten fokuserar på Maria Magdalena och andra kvinnor i Jesu
närhet, medan filmen till höger beskriver Jesu liv och gärning. De båda filmena till höger har
engelskt tal, men de är textade på svenska. Man kan för övrigt välja att få filmerna textade
till 10 resp 19 olika språk.

Följ oss på
Facebook

Nu är vi igång med Facebook på allvar. Håll koll på
vår Facebooksida där du bl a. kan hitta de senaste
nyheterna, tävlingar och erbjudanden. Sök Tomsingforlag på Facebook eller slå in adressen nedan
https://www.facebook.com/tomsingforlag/
Klickbara länkar finns också på hemsidan.
Vi kommer med jämna mellanrum lägga ut erbjudanden som vi presenterar på Facebook och Youtube.
Även tävlingar med fina priser är återkommande på
dessa plattformar. Så håll utkik efter fantastiska erbjudanden och lockande tävlingar.

Det finns också möjlighet att beställa hem lite varor t ex
inför en försäljning. I det läget kan ni även få en viss returrätt. Kontakta oss på info@tomsing.se eller 0582-157 57
så får vi diskutera hur vi kan gå vidare.

Följ oss på
Youtube

En livekonsert med 2 av
landets bästa sångare. 16
sånger på temat vinter
och jul

Charlton Heston ledsagar oss genom bibeln
på 4 DVD. Engelskt tal
men textat till svenska.

TOMSING har nu även en egen Youtubekanal. Där
hittar du smakprov på många tomsingprodukter
samt aktuella nyhter, erbjudanden och intervjuer
med bl a Tomas och Ingela Hagenfors och även en
del av våra författare.
Sök efter TOMSING på Youtube eller slå in den
krångliga adressen https://www.youtube.com/
channel/UCCyvBUP5Ysv4zaeFnji2JTg
Klickbara länkar finns också på hemsidan.

Vi kommer gärna och visar våra produkter och säljer direkt hos
er. Kontakta oss för vidare information på 0582-157 57 eller
info@tomsing.se

Allt får inte plats i katalogen längre, och vi har en hel del att erbjuda utöver det som ryms här. Det finns många CD-skivor och små
böcker men även pedagogiska dataspel, gamla LP-skivor och kassettband. På hemsidan www.tomsing.se hittar du fortfarande allt detta.
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Först kom serien om ”De mäktiga fem” som handlar om teknik och naturkunskap
för barn. Därefter följde en serie om de olika räknesätten - ”Matematik-gänget”.
Böckerna har blivit mycket uppskattade och de har fått fantastiska recensioner. Därför är det extra roligt att nu få introducera en serie om ”Krafthjältarna” med samma
upphovsman - Mattias Blomfeldt. Mattias som är förskollärare står som vanligt för
de finurliga illustrationerna. Han står även för texten, men har den här gången även
tagit hjälp av hustrun Annika.
Temat i de nya böckerna är förnybar energi och på ett enkelt och finurligt sätt vävs
en berättelse ihop med en förklaring till hur de olika kraftkällorna fungerar. Huvudpersonerna är Batteriet, som får hjälp att laddas, och Motorn som får saker att hända.

Författarna
Mattias & Annika Blomfeldt

