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Lilypress lager kunst, trykksaker, leseplaner og annet materiell på din bestilling. Siden 2020 

har Lilypress-kort og plakater blitt solgt i flere butikker i Bergen, inkludert Planterommet og 

Bergen Kristelige Bokhandel.  

 

Nå åpnes tilbudet for flere interesserte bedrifter. Ta en titt gjennom produktkatalogen og 

ta kontakt enten via bestillingsskjemaet for bedrifter på nettsiden eller via mail. Du finner 

informasjonen nederst på siden. 

 

For øyeblikket tilbys 

  - Enkle kort  

  - Doble kort med konvolutt  

  - A4 plakater  

  - A3 plakater 

  - Leseplan: Jeg er vintreet (2021) 

 

Innkjøpspriser for 2022 kan diskuteres, men utgangspunkt for priser er: 

  

  - Enkle kort: 9,-/stk 

  - Doble kort: 14,-/stk 

  - A4 plakater: 49,-/stk 

  - A3 plakater: 79,-/stk 

  - Leseplan: 80,-/stk 

 

 

 

Kontakt: lilypress.no  hei@lilypress.no  



020 Hei venn 021 Hurra hurra beige 022 Hallo vakre venn 023 Tenker på deg 

024 Hipp hipp neon 025 Barnekort rosa 026 Barnekort grønn 027 Hei gode venn 

028 Hurra hurra neon 



032 Gratulerer så mye 033 Grattis beige 034 Dåpskort 035 Velkommen til verden 

036 Bryllupskort 037 Den store dagen 



040 Vær modige 041 Takk Herren 042 Bli i Hans kjærlighet 043 Jeremia 29:11 

044 Kom til meg 045 Legg din vei 046 Stol på Herren 

047 Dåpssong 048 1. Johannes beige 049 Johannes 13:34 050 Ordspråkene 



Lilypress sin første bibelleseplan ble trykket høsten 2021. Den ble fort utsolgt og trykket opp på 

nytt. Leseplanen er basert på Johannes 15:1-11, hvor den i åtte deler går gjennom et eller flere 

vers. Hver del inneholder en andakt, spørsmål, en utfordring, notatplass og en liste til takke-

emner/velsignelser.  I tillegg er heftet fylt av ulike enkeltsider som kan brukes på ulike måter, for 

eksempel helsider med bibelvers som kan klippes ut og henges opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leseplanen er trykt som hefte i størrelse 

20x25 cm. Den er trykket på matt papir 

så den er behagelig å skrive på. Lese-

planen trykkes opp etter bestilling. 


