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PAMELA GRANSKOG

När världen inte
längre är vanlig
En berättelse
om en familj i sorg

2250

En dag insåg Pamela Granskog att hennes mamma, som försämrats snabbt i en svår minnessjukdom, inte hade lång tid kvar i livet. Hur förbereder man sina barn på att världen inte kommer
att vara vanlig så länge till?
Jag ser hur hon så småningom försvinner.
Instinktivt vet jag att inget blir som förr. Det är
en förlamande känsla när man inser att man
nuddar vid något som är oåterkalleligt, något
som sträcker sig bortom livet. Nu inleder hon
sin ensamma vandring. Det är en vandring där
vi inte kan följa henne. Den vägen kan bara hon
gå, tänker jag. I bakgrunden hör jag hur Lina
ropar ”mommo, mommo”.
Fontana Media, inb.

2790
BJÖRN VIKSTRÖM

En gästfri Gud, en
gästfri kyrka
Hur ser en välkomnande kyrka ut? I en tid
då samhället samtidigt blir alltmer sekulariserat och mer mångkulturellt behövs ett
teologiskt genomtänkt förhållningssätt till
människor med olika livsåskådningar och
varierande kulturell bakgrund.
Björn Vikström formulerar här en
gästfrihetens teologi. Han visar också på
hur gästfriheten kan hjälpa oss att med
öppna ögon och bevarat hopp möta det
okända som framtiden för med sig.
Fontana Media, hft.

”

Detta är en inspirerande,
ögonöppnande och tankeväckande bok.
Joel Halldorf

ALARIC MÅRD

Begränsade är vi allihopa

Begränsade är vi allihopa är Alaric Mårds debutbok. Avväpnande och
ärligt berättar han om kärlek, relationer, föräldraskap, tro och om ett
liv med funktionsnedsättning. Med insikt och en stor portion humor
skriver han bland annat om vikten av att ställa varsamma frågor, om att
våga vara beroende av andra och om flickan från andra sidan Ytteresse.
Mötet med våra begränsningar behöver inte bara vara skrämmande.
Det kan också ge oss verktyg för en mer nyanserad syn på livet. I ett
ärligt möte med begränsningarna hittar vi nyckeln till den nya arenan.
Den vanliga människans arena. Där får vi kasta både offerkoftor och
hjältemantlar.
Fontana Media, hft.

2290

Boken har en ljus ton, men den trasslar
inte in sig i ett tillkämpat, så kallat positivt tänkande. Författaren är för känslig
och för smart för det.
Ann-Christine Snickars, Åbo Underrättelser

RUNA MELANDER

Marthas kokbok
Det finlandssvenska kökets trotjänare
finns nu i ny dräkt! Den 90-åriga kokboken är lika aktuell idag som någonsin.
Här hittar du traditionella och välbeprövade recept som bondomelett, goda
lådan, skomakarlax, lutfisk, pumpernicklar och mycket mera. Ett nyskrivet förord
av etnologen Yrsa Lindqvist ingår.
Fontana Media, inb.

2750

3200
TOMAS SJÖDIN

Lita på att det ljusnar
71 krönikor
Det här är Tomas Sjödins tredje bok med
krönikor. Den samlar 71 texter om livet och
att möta tillvarons mörker med hoppet om att
vi omges av goda krafter, tankar, blickar och
sammanhang.
Boken riktar ljuset på de högst ordinära
saker och människor som omger oss och väcker tron på att vi själva kan få bli en plats av ljus,
hopp och möjlighet för någon annan.

”
Libris, inb.

Jag har ett motto för allt jag
skriver: Att tala uppriktigt
om livet och att alltid försöka
tillföra en gnutta hopp.
Jag tänker ibland att det är
hoppet som är min uppdragsgivare och ljuset den jag står
ansvarig för.

Lyssna, leva, förstå

Festskrift till biskop Björn Vikström

Borgå stifts omtyckte biskop Björn Vikström lade i augusti ner herdestaven. I
denna festskrift deltar vänner och kollegor med artiklar om teman som står biskop Björn nära. Familjemedlemmar medverkar med personligt hållna brev.
Med texter av Mia Anderssén-Löf, Maria Björkgren-Vikström, Gustav
Björkstrand, Werner Jeanrond, Katarina Gäddnäs, Patrik Hagman, Ulla-Lena
Lundberg, Tapio Luoma, Kari Mäkinen, Ylva Perera, Erik Vikström, John
Vikström, Monica Vikström-Jokela, Ulf Vikström och Markus Österlund.
Fontana Media, inb.

3150

”Skribenterna har lyckats väl. […] I sina artiklar diskuterar de frågor som är
brännande aktuella i kyrkan och samhället idag. […] De personligare bidragen, med början i pappa Johns kärleksfulla brev till sonen Björn, ger en bild
av en släktgemenskap som väcker respekt (och, ärligt talat, litet avundsjuka!)
och som ganska långt förklarar det engagemang och det försynta mod bokens
huvudperson visat hela sitt yrkesliv, inte bara under åren som biskop.”
Hedvig Långbacka, Nyckeln

NADIA BOLZ WEBER

KENT WISTI

Trasiga helgon

Svartgrundet

Att finna Gud i oväntade
människor

I Svartgrundet åker den svenske prästen Kent Wisti
till sina morföräldrars Österbotten. Genom mötet
med kyrkornas fattiggubbar gör han en personligt
hållen meditation om det som har gått sönder i oss.
Om spänningsfältet mellan våra förväntningar och
vilka vi egentligen är. Och om vikten av att inse att
vi är otillräckliga, men inte otillhöriga.
Verbum, inb. 27,50

Med hjälp av en mängd personliga berättelser pekar
författaren på hur Gud envist fortsätter att visa sig för
henne i de mest oväntade människor. Inte minst delar hon med sig av sina egna misstag och svagheter.
Libris, inb. 24,90

Vara människa

KERSTIN DILLMAR OCH
LARS BJÖRKLUND

Kroppar, medvetanden,
personer

Att hitta språk för verkligheten

ROWAN WILLIAMS

Rum för livet
Hur får vi utrymme att läka sår och växa vidare som
människor? När något i livet inte är som det ska kan
vi drabbas av existentiellt skav. Då kan vi behöva
hjälp att bearbeta och låta det som skaver ta gestalt.
I boken reflekterar författarna över själavårdarens
verktyg i detta uppdrag.
Argument, inb. 22,00

Vad innebär det att vara människa? Detta är en
innehållsrik och tankeväckande reflektion om
några av de mest grundläggande förutsättningarna med att vara människa: medvetande, språk,
relationer, tal och mänsklig mognad.
Libris, inb. 20,00

BORIS SALO

Källor till

Bönens ryggrad
& avstamp

arbetsglädje

Om Herrens bön
Hur lär man sig be? Och hur kommer man vidare
i bönelivet? Bönen Fader vår är ett öppet fönster in
i bönens värld och in i vårt eget liv. I bönen ser vi
Gud, oss själva, livet och världen. ”Att be är det mest
enkla och mest förunderliga vi människor får göra.”
ViBoSa, inb. 28,00

Boris Salo
ViBoSa

BORIS SALO

Källor till arbetsglädje
Arbetar vi för att vara lediga eller är vi lediga för att
orka arbeta? Hur ska vi hitta glädjen i arbetet? Med
kristen tro som bas behandlas aktuella arbetsfrågor,
synen på arbete, arbetets funktioner, energitjuvar
och kraftkällor. En aktuell bok för både arbetsgivare
och arbetstagare. Boken utkommer vecka 48.
ViBoSa, hft. 24,00

MIKAEL KURKIALA

BRENÉ BROWN

När själen går i exil

Mod att leda

Modernitet, teknologi &
det heliga
Utifrån antropologiska och filosofiska perspektiv
argumenterar Mikael Kurkiala för att kyrkan, med
sitt rika arv av berättelser, riter och rum, kunde
inta en viktig roll i den ekologiska, sociala och
andliga kris som vårt samhälle befinner sig i.
Verbum, inb. 25,00

Ledare är de som håller sig själva ansvariga för att
upptäcka potentialen i människor och idéer och att
utveckla den. Den här boken är för alla som vill välja mod före bekvämlighet, att göra en skillnad och
börja leda. Brené Brown ger oss handlingskraftiga
strategier och verktyg för att göra ett modigt arbete
och ta jobbiga samtal med hela och varma hjärtan.
Libris, inb. 28,00

Inspirerande böcker av Max Lucado!
Vackra böcker fulla av inspiration, tröst och hopp! Böckerna har stort format
(233 x 233 mm).

Korset

Korset står i centrum för den kristna tron och är ett tecken på Guds kärlek och omsorg.
I boken finns texter som påminner om korsets betydelse, texter som kan skänka frid,
uppmuntran och tacksamhet åt både bra och dåliga dagar.
Bornelings, inb.

20 st
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Hopp

Hoppet bär oss, leder oss och ger oss ny kraft även de mörkaste dagarna. Hoppet ger oss
liv när allt känns övermäktigt.
Bornelings, inb.

OWE WIKSTRÖM & PETER STRANG

Den ofrånkomliga gåtan
Om döden och frågorna inför livets slut

”

”Vad handlar mitt
liv om? Hur vill jag
att det ska se ut? Vad
vill jag egentligen,
vilka prioriteringar
behöver jag göra?”

Livet och döden hör ihop och våra föreställningar om döden kommer att påverka
oss i våra liv. De bägge författarna har både personligen och i sitt arbete erfarenhet
av existentiella livsfrågor. Wikström är professor, religionspsykolog, författare och
präst, Strang är professor, författare, cancerläkare och palliativ läkare. Här tar de sig
an frågorna inför livets slut.
Libris, inb. 27,00

JONNA EKDAHL & DAVID OEST

LEIF CARLSSON

Dramaövningar för alla

Jag fattar fortfarande
ingenting

Verktyg för att bygga
trygga grupper
Genom lekfulla övningar kan vi skapa trygghet och
tillit i en grupp och låta deltagarna öva koncentrationsförmåga, samarbete och förmågan att bekräfta varandra. Olika improvisationsövningar låter oss utmana oss
själva, vår fantasi och vår förmåga att interagera med
andra.
Argument, inb. 20,00

Tankar för dagen
Radioprogrammet Tankar för dagen i svenska
P1 är en existentiell pärla mitt i nyhetsflödet.
Nu finns ett urval av dessa tankar i bokform: 25
skribenter delar med sig av 45 texter. Här finns
tankar av KG Hammar, Åsa Larsson, Mark
Levengood, Patricia Tudor-Sandahl, Håkan
Sandvik, Lisbeth Gustafsson m.fl.
Verbum, hft. 31,50

Möjliga svar på fler
omöjliga bibelställen

Hur ska jag tolka det här bibelsället? Leif Carlssons
tidigare bok Jag fattar ingenting har lästs och uppskattats av en stor publik. Med samma skärpa och
ödmjuka ton tar han sig nu an fler problematiska
bibelberättelser – för oss som fortfarande inte fattar.
Marcus förlag, hft. 24,50

CARL-ERIK SAHLBERG

Välsignelser i mitt liv
Författaren delar med sig av erfarenheter från sin
livsväg och om möten med människor både i Norden och Tanzania. Han tecknar ner det som format
hans livsprinciper och, framför allt, övertygelsen
om att Gud är god och ständigt vill välsigna oss.
Semnos förlag, hft. 18,50

ROYNE MERCURIO

ROBERTH JOHANSSON

Herregud & Co

Humor dag för dag

Anteckningsbok
Det här en praktisk anteckningsbok att brukas
privat, på jobbet eller i skolan. Inlagan innehåller
små färgglada figurer med tänkvärda citat som ger
inspiration i vardagen. Royne Mercurio vill genom
sina bilder påminna om att världen går att göra lite
vackrare och lite varmare!
Libris, inb. 12,50

Martin Luther ansåg det självklart att skrattet
föddes i himlen. Och visst är det något himmelskt
över ett gott skratt. I Humor dag för dag finns en
rolig historia för varje dag på året och varje historia är illustrerad på ett humoristiskt sätt.
Bornelings, ringbunden, 22,00

För ungdomar. Och andra vuxna.
Roliga Seriebibeln

TORGNY WIRÉN

Djupare under ytan
Djupare under ytan bygger på berättelser;
vardagliga händelser, dramatiska upplevelser, bilder ur livet som alla har en djupare
poäng att fundera vidare över. Boken är uppbyggd som en andaktsbok med en berättelse
för varje vecka under året. Till dessa knyts
ett bibelord för varje dag. Dessutom finns
50 ett antal reflektionsfrågor och en bön.
Verbum, inb.

26

1750

Möt Lurige Laban, Superprofeten Elia och
Grabbarna Grus i denna tecknade seriebok
med över 60 bibelberättelser! Här får du
också bekanta dig med Josefs spannmålsbutik, Sauls pajer, eldsflammande vrålåk
och uthyrning av begagnade kameler. Varje
berättelse är återberättad med värme och en
stor portion humor.
Bornelings, hft.

Bokkalas för alla barn!
Julens löfte,

SARAH SJÖGREN &
ANNA FORSMARK

Pysselbok

Lilla hemlisboken
Måste man alltid behålla en hemlighet för sig själv?
Billies mjukiskatt Kattis hjälper till och förklarar hur
man känner skillnad på en bra och en dålig hemlighet
– och hur man gör om man vill berätta den för någon.
För barn i 3–6-årsåldern.
Speja, inb. 13,50

Genom roliga färgläggningsbilder, labyrinter, ordrutor och pysselutmaningar får du upptäcka
hur Gud höll julens löfte.
Argument, hft.

850

NICLAS OCH ANNA BLÅDER

Nära dig
Bibelberättelser om livets
frågor och känslor

TIM THORNEOROUGH
& JENNIFER DAVISON

En väldigt
högljudd jul

När blir du rädd? Hur känns det att vara ensam? En
bok perfekt för högläsning och samtal kring livets
stora frågor! Med fina och livfulla illustrationer.
Verbum, inb. 22,50

Gud som haver
barnen kär
Sjunga-med-bok

1400

Läs eller sjung med i barnens favoritsång! I boken
kombineras fina illustratoner med texten till den
älskade aftonbönen. Boken har sidor i tjock kartong.
Bornelings, inb. 12,00

SÖREN DALEVI &
MARCUS-GUNNAR
PETTERSSON

LINDA PALM &
JOHANNA LUNDQVIST BJÖRN

Barnens bästa
bibel – Julen

Sorg på olika sätt
”Berätta för mig hur du känner,
jag har tid och vill lyssna på dig.”
I den här boken får barnet och den vuxne tillsammans utforska hur sorg kan kännas på olika sätt.
Argument, inb. 13,50

Hur högt kan du ropa? Hur tyst kan
du viska? I den här boken får du veta
hur tyst – och hur högljudd! – den
första julen var. Dessutom kommer
du att upptäcka varför Jesu födelse
var värd att ropa ut!
Argument, inb.

700

I det här fängslande häftet återberättas julevangeliet med en ny röst
och pensel. I berättelsen får vi följa
Maria och Josef på deras spännande resa – allt från Marias möte
med ängeln Gabriel, vandringen
till Betlehem, födseln av det lilla
Jesusbarnet, möten med herdar,
änglakör och vise män till flykten
till Egypten.
Speja, hft.

Julstjärnan
STEPH WILLIAMS

Mannen som vägrade vara tyst,
Aldrig för liten, Det allra bästa
”Jesus skulle komma på middag! Och Maria hade bråttom, bråttom …”
I tre små häften illustreras och återberättas bibelberättelser på ett underbart charmigt sätt.
Argument, hft. 8,00/st.

I skolornas glada jultidning finns
berättelser, knep & knåp, recept
och mycket mera. Läs bl.a. om
läshunden Geisha, om vad man lär
sig i en matskola och om världens
starkaste chili!
Fontana Media

700

Favoriter som håller
MONICA VIKSTRÖM-JOKELA
& JOHANNA SJÖSTRÖM

MARTIN LÖNNEBO

Bärtil och
knytkalaset

De första stegen med
Frälsarkransen

Gör mig till din

I fjolårets glada favorit Bärtil och knytkalaset ställs det till med knytkalas på fåret
Bärtils äng. Det blir grisigt gott! Boken
90 innehåller recept av mästerkocken Micke
Björklund.
Fontana Media, inb.

Frälsarkransen är ett unikt stöd för att i vardagen
vara nära det egna inre livet och samtalet. Boken
har ett vackert maldivgrönt omslag i sammet och
levereras i en ask tillsammans med en Frälsarkrans,
vilket gör den till en idealisk gåva.
Verbum, inb. 23,50

19

MONICA VIKSTRÖM-JOKELA

Hej Gud, här bor jag
Barnens bönbok

John Vikström

Hemma
i livet

Tankar om
livsmening och hälsa

Omtyckt bönbok i nytryck! I den här boken
symboliserar hemmets olika rum stunder för
bön och samtal. De kluriga texterna och glada
bilderna passar fint för barn i olika åldrar.
90 Fontana Media, inb.

19

JOHN VIKSTRÖM

Hemma i livet
Tankar om livsmening
och hälsa
Vad är viktigt i livet? Hälsa handlar inte enbart om fysiskt välmående, skriver John Vikström, den har också
en psykologisk, social och andlig dimension. Viktigare
än hur vi mår är själva livsinställningen. Ser vi mening
i livet – i vardagen såväl som i livet som helhet?
Fontana Media, inb. 21,00

ANNA PELLA &
ANNA FORSMARK

Operation rädda
sommarlovet
Det är sommarlov, men Mio är sjuk. Tänk om
alla roliga planer blir inställda? Det här är
00 andra delen i serien om Funkisfamiljen.
Libris, inb.

15

Sjung stjärnor
De vackraste finlandssvenska dikterna om vinter
och jul hittar du i den här samlingen! Klassiska
och nyskrivna, glada och tankeväckande, vintriga
och värmande.
Dikter av bl.a. Claes Andersson, Birgitta Boucht,
Bo Carpelan, Erik Granvik, Katarina Gäddnäs,
Lars Huldén, Mark Levengood, Viola Renvall,
Susanne Ringell och Zacharias Topelius.
Fontana Media, hft. 9,00

ERIK VIKSTRÖM

I bönens tid

M.J. THOMAS

Mysteriet med de
gömda skriftrullarna

1650
st

En äventyrsserie som hjälper barn att upptäcka Bibeln! Följ med
syskonen Peter och Mary och deras hund Hank när de med hjälp
av några urgamla skriftrullar färdas tillbaka i tiden och landar mitt
i spännande äventyr. Böckerna kan läsas fristående.

Den stora flykten (del 3, om uttåget ur Egypten)
Spionerna i Jeriko (del 4, på hemligt uppdrag i Jeriko)
Den store krigaren (del 5, om mötet med David)
Bornelings, inb.

En bok fylld med innerliga, klarsynta böner att be
och meditera över. Här finns böner som passar för
dagar av olika slag, ljusa som mörka.
Fontana Media, inb. 19,00

KARIN ERLANDSSON

Hela himlen stormar
Och andra texter
I texterna ryms dagar när man hamnat på botten
av sig själv liksom dagar av självklar gemenskap
och samtal. Och vad ska man göra när längtan är
så stark att den river och sliter i en? Ja, då fortsätter
man hoppas.
Fontana Media, hft. 23,90

Inför ett nytt år!
HENRI NOUWEN

Buren

Ovillkorligt älskad

Årsbok för Borgå stift 2019

365 påminnelser om vår
sannaste identitet

Vad bär dig i dag? Årsboksskribenterna tar
fasta på de ord och uppdrag som ger styrka i
vardagen. Med texter av Kent Wisti, Helene
Liljeström, Lars-Johan Sandvik, Maria Widén,
Ruth Illman, Bo-Göran Åstrand m.fl.
Stiftskrönika och kontaktuppgifter till församlingar och organisationer ingår.
Fontana Media, hft. 19,90

Dagliga meditationer för ett helt år. Texterna
i boken är hämtade ur den omtyckte teologen Henri Nouwens skrifter.
Insikten att vi är älskade av Gud förändrar oss. Vi blir mer intresserade av att
vara än att göra; vi binder våra sår snarare
än springer från det som orsakar oss smärta;
vi befinner oss nära döden i stället för att
förneka den.
Libris, inb. 26,50

Psalmbok med
tillägg – grön

Dagens Lösen 2020

”

Melodipsalmbok, med noter.
Komplett med alla psalmer
plus psalmbokstilläggets 147
psalmer. Grönt omslag med
slitstark yta och två märkband.
Fontana Media, inb. 28,90

Goda ord, varje dag! Dagens Lösen är världens
äldsta regelbundet utkommande andaktsbok.
Den lilla boken med bibelord, böner och tankar
för årets alla dagar kommer ut på sextio språk i
mer än hundra länder. Omslagsfoto av Camilla

Andersson.
Fontana Media, hft. 10,00

”Den som handlar av kärlek har rätt,
även om han inte får rätt.”

Dagens Lösen, november 2020

Psalmbok med tillägg
– fyrfärg

Melodipsalmbok, med noter. Komplett
med alla psalmer plus psalmbokstilläggets 147 psalmer. Fyrfärgsomslag
på mattlaminerad kartong. Omslag av
Johanna Öst Häggblom.
Fontana Media, inb. 27,90

Psalmbok med
tillägg – blå

Textpsalmbok, utan noter,
med större text. Komplett
med alla psalmer plus
psalmbokstilläggets 147
psalmer. Blått omslag med
slitstark yta och två märkband.
Fontana Media, inb. 29,90

Beställningskupong JULKATALOGEN 2019
Titel

Jag beställer

Årskalendern
Ecclesia 2020
Den behändiga fickkalendern innehåller
kyrkoårets alla högtider och bibeltexter.
Fontana Media, ringpärm, 14,50

Fråga efter Fontana Medias böcker
i din lokala bokhandel!

ex
ex

Ett urval av våra böcker finns i
bokhandeln Sacrum på
Sandvikskajen 13, Helsingfors.

ex
ex
ex
ex
ex
ex
Fontana Media, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
Tfn 040 831 5897 • info@fontanamedia.fi
Beställ böckerna här eller logga in i vår nätbokhandel: www.fontanamedia.fi

Namn
Adress
Postningskostnader tillkommer.

Telefon

BÖCKERNA I DENNA JULKATALOG
hittar du också i vår webbokhandel
– öppen dygnet runt!
www.fontanamedia.fi

