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Singback cd’er 
 
Ved køb af 10 stk. af samme node er der 25% rabat. 
Leveringsomkostninger: 25 kr. for køb under 300 kr. 
 
 

Den fantastiske bog (1995)   
 
  1. Den fantastiske bog  
     (Den fantastiske Bibel) (12 kr.) C9503 
  2. Her er bogen (12 kr.) C9504 
  3. Bibelens forfattere  (ingen node) 
  4. Guds bibliotek (12 kr.) C9505 
  5. Seks og tres bøger (ingen node) 
  6. Min bibel vil fortælle (14 kr.) C9506 
  7. Yndlingsbogen (14 kr.) C9507 
  8. Ja, tro det eller ej (14 kr.) C9508 
  9. Guds fortælling (12 kr.) C9509 
10. Bibelmedley (14 kr.) C9510 
11. Kærlighedsbrev (14 kr.) C9511 
 
(9550  Den fantastiske bog) 
Nodesæt: 118 kr. for nodesæt, drama 
Drama:  24 kr. tekst-/drama 
Singback-cd: 129  kr. 
 
 
 
 
Guds folk på vej (1998)   
Hæftet indeholder sangene nr. 1-10 + drama, resten er løsnoder 
  1. Sejrssang (ikke løssalg) C9408/01 
  2. Manna og vagtler (ikke løssalg) C9408/02 
  3. Skyen (ikke løssalg) C9408/03 
  4. Det strømmer med vand (ikke løssalg) C9408/04 
  5. Lav en Gud til os (ikke løssalg) C9408/05 
  6. De 10 bud (ikke løssalg) C9408/06 
  7. Vandringssang (ikke løssalg) C9408/07 
  8. De tolv spejdere (ikke løssalg) C9408/08 
  9. Kobberslangen (ikke løssalg) C9408/09  
10. Guds folk på vej (ikke løssalg) C9408/10 
11. Må jeg smitte dig lidt  (12 kr.) D9517 
12. Det var svært for Jesu venner (14 kr.) C13887 
13. Jeg ved at Han lever (12 kr.) C9414 
14. Ingen kan stoppe os (12 kr.) D9805 
(C9408  Guds folk på vej + løse noder)  
Nodesæt:  200  kr. for hæfte+ løse noder 
Singback-cd:  129  kr. 

 
 
 
 

Fuglefri  (2001) 
  1. Fuglefri (12 kr.) C2002-01 
  2. Vi synger, ja vi synger (14 kr.) C2002-02 
  3. Dåbssang (14 kr.) C2002-03 
  4. Gør os rolige og stille (12 kr.) C2002-04 
  5. Forår inden i (14 kr.) C2002-05 
  6. Fangeleg (14 kr.) D2002-01 
  7. Børnesang (14 kr.) D2002-02 
  8. Englevagt (14 kr.) D2002-03 
  9. Børnesamvittighed (12 kr.) C2002-06 
10. Vintræet (Vi er i dig) (16 kr.) C9905 
11. Det er så godt at synge (10 kr.) D9911 
12. Aftenbøn (14 kr.) C2002-07 
 
(nbsæt5  Fuglefri) 
Nodesæt: 160 kr. for nodesæt 
Singback-cd: 159  kr. 
Kor-cd: 119  kr. 
 
 

Rundt om mig (2005) 
* = ikke samme arr. som på cd’en 
 
1. Du er min far (12 kr.) J2005-14 
2. Min hemmelige ven (14 kr.) J2005-15 
3. Gud! Han er god ved mig (16 kr.) J2005-16 
4. Gud passer godt på dig (16 kr.) J2005-17 
5. Når det stormer (16 kr.) J2005-18 
6. Gud er god, han lever/Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja! 
    (19 kr.) J2005-19 
  *(eller ’Gud er god, han lever’ nr. DC200504) 
7. Jeg kan hoppe højt i vejret/Guds kærlighed er rundt om mig 
    (19 kr.) J2005-20 
   *(eller nr. D9506/D9507) 
8. Syng Hosianna (13 kr.) J2005-21 
   *(eller D4884) 
9. Dans og syng en glædessang (22 kr.) J2005-22 
10. Gud er bare god mod mig (16 kr.) J2005-23 
 
 
 (J2005-60  Rundt om mig) 
Nodehæfte: 199 kr. 
Cd: 149,95 kr. 
Noder + cd: 275  kr. 
Singback-cd  159  kr. 
Noder + singback-cd: 375  kr. 
 
 

 
 
Kids for Jesus - Barnets bedste ven (2007) 
1. Din trofasthed (12 kr.) G 2007-11 
2. Syng glæden ud  ingen node  
3. Den bedste ven  ingen node  
4. Det må godt kunne ses på mig  ingen node 
5. Alt i orden  ingen node 
6. Kan ikek se dig (14 kr.) G2007-16 
7. Lad dem elske hinanden  ingen node 
8. Englevagt (14 kr.) D2003-02 
9. Gud er min far i himmelen  ingen node 
10. Jesus er herre  ingen node 
11. Lille lam  ingen node 
12. Når jeg kommer hjem (14 kr.) J2005-12 
13. We are marching in the light of God-Siyahamba (B08684)  
 
Cd: 149,95 kr. 
Singback cd: 159  kr. 
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Som jeg er (2007) 
1. Om det går op eller ned  (14 kr.) G 2007-01 
2. Aldrig alene  (14 kr.) G 2007-02 
3. Du glæder mig  (14 kr.) G 2007-03 
4. Som jeg er  (14 kr.) G 2007-04 
5. Fedt at gå på vand  (14 kr.) G 2007-05 
6. Han har den hele vide verden  (14 kr.) G 2007-06 
7. Du er virkelig Gud  (14 kr.) G 2007-07 
8. Du er her  (14 kr.) G 2007-08 
9. Hverdags Gud  (14 kr.) G 2007-09 
10. Når hjertet græder  (14 kr.) G 2007-10 
 
G 2007-50 Som jeg er 
Nodehæfte: 199,00 kr. 
Cd: 149,95 kr. 
Singback cd: 159,00 kr. 
Dvd med koreografi: 149,95 kr. 
Tekstark til de enkelte sange:   12,50 kr. for 10 ark 
 
Startpakke til gospel-kids med cd, 2 nodehæfter, 10 tekstark til hver sang, 
dvd, singback cd, infofolder med forskellig vejledning (ang. pr-materiale, 
vedtægter, økonomi), andagtsvejledning 
 
Samlet pris: 981,90 kr. 
 
Samlet rabatpris: kr. 799,00  
 
(besparelse = kr. 182,90)    
 
 
 
 
 
 
Livsglæde (2008) 
1. Jesus, du er god (14 kr.) G 2008-01 
2. Der er noget som kribler  (16 kr.) G 2008-02 
    findes i både lys og dyb udgave 
3. Jeg vil synge ud min tak  (16 kr.) G 2008-03 
4. Kære Jesus jeg be'r til dig (12 kr.) G 2008-04 
5. Livsglæde  (14 kr.) G 2008-05 
6. Så godt vi har det sammen  (12 kr.) G 2008-06 
    findes i både lys og dyb udgave 
7. Nu vil vi synge  (12 kr.) G 2008-07 
    findes i både lys og dyb udgave 
8.Vennesang (12 kr.) G 2008-08 
9. Om jeg er lille eller stor  (12 kr.) G 2008-09 
    findes i både lys og dyb udgave 
10. Min bedste ven  (14 kr.) G 2008-10 
11. Joh. 3,16  (12 kr.) G 2008-11 
12. Det bedste af alt  (12 kr.) G 2008-12 
 
G 2008-50 Livsglæde 
Nodehæfte: 199,00 kr. 
Cd: 149,95 kr. 
Singback cd: 159,00 kr. 
Dvd med koreografi: 150,00 kr. 
Tekstark til de enkelte sange:   12,50 kr. for 10 ark 
 
Startpakke til gospel-kids med cd, 2 nodehæfter, 10 tekstark til hver sang, 
dvd, singback cd, infofolder med forskellig vejledning (ang. pr-materiale, 
vedtægter, økonomi), andagtsvejledning 
 
Samlet pris: 1006,95 
 
Samlet rabatpris: kr. 799,00  
 
(besparelse = kr. 207,95) 

Så er der fest (2010) 
1. Der er fest, sang og glæde 
2. Gud gør mig tryg 
3. When I'm at school 
4. I do believe in Jesus 
5. Jesus han er nær 
6. Gud er alle tiders 
7. Herren velsigne dig 
8. Spred lidt glæde 
9. When we worship 
10. Inden i mig 
11. Gud ser os 
 
Noderne sælges ikke i løssalg. 
 
G 2010-12 Så er der fest  
Nodehæfte: 199,00 kr. 
Cd: 150,00 kr. 
Singback cd: 159,00 kr. 
Dvd med koreografi: 150,00 kr. 
 
Startpakke til gospel-kids med cd, nodehæfte, dvd, singback cd, infofolder 
med forskellig vejledning (ang. pr-materiale, vedtægter, økonomi), 
andagtsvejledning 
 
Samlet pris: 658,00 
 
Samlet rabatpris: kr. 629,00 
 
(besparelse = kr. 29,00) 
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