STUDIEMATERIALE OG DIVERSE
H066 Howes, Ryan, Rupp, Richard og Simpson, Stephen W.: Hvad din kone ville ønske du vidste
om sex. LogosMedia 2008. 8 t. 2 min. - Læst af Jesper Kristensen.
Sørg for, at din kone ikke fanger dig i at læse bogen under dynen, mens I elsker! Dét vil i hvert fald
tænde hende helt af!
God sex er en livsstil. Gode elskere er nemlig maratonløbere, ikke sprintere. Det hjælper ikke med et
par hurtigt lærte teknikker, hvis du ikke plejer et åbent og sundt forhold til Gud og til din kone. Det er
denne åndelige vinkel, der gør bogen til en helt særlig sexguide.
Så læs bogen i dagslys. Tal med din kone om det, du læser. Og glæd dig over, at der nu endelig findes
en bog om det kristne ægteskab, hvor der også er vejledning i konkret elskov – i et sprog, der er sjovt
og sexet uden at være vulgært.
I003 Ingemansen, Anette: Under Guds sol. Lohse 2001. 1 t. 57 min. - Læst af Dorete Damgaard
Hansen.
Prædikerens Bog er et studie over livet, som det virkelig er. Det er ikke barnemad, men ægte råkost for
sjælen. Det afslører Gud som den han er og os som dem vi er. Og stiller os over for afgørelsen om, at
leve et helt og ærligt liv for Gud. Det giver livet mening og værdi og bringer takken frem; det har vi
brug for. Dette bibelstudie er på otte afsnit; det kan anvendes i grupper eller til selvstudium.
J002 Jensen, Morten Hørning: Møder med Jesus – forklaringer til Markusevangeliet.
Bibellæserringen 2014. 4 t. 33 min. – Læst af Jesper Kristensen.
"Møder med Jesus - forklaringer til Markusevangeliet" er et studiehæfte for både nye og erfarne
bibellæsere.
Det er bygget op i afsnit, som gør det let at danne sig et overblik over Markusevangeliet. Hvert afsnit er
inddelt i flere underafsnit, og hæftet er anvendeligt til både individuelt brug og i grupper.
"Møder med Jesus" vil være oplagt til deltagere på et kristendomskursus, en åben bibelstudiegruppe og
lignende, da begreber og personer er forklaret i faktabokse. Indholdet henvender sig dog til alle, som
ønsker større kendskab til, hvad 'evangeliet' er.
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