
 
  
Lördag 26 september 2020  
 
Lyssnar du eller läser du?  
Här kommer några tips på vad du kan läsa och vad du kan lyssna på.  
 
The Message av Eugene Peterson är en slags översättning av Bibeln. Den är 
skriven på ett enkelt och lättsamt språk. Betyg: Lätt och rolig att läsa!  
 
Podden Dagens Människa är producerad av tidningen Dagen. I veckan 
lyssnade jag på intervjun med Andreas Nielsen, ledare för Hillsong Sverige. För 
någon månad sedan lyssnade jag på intervjun med David Thurfjell, som nyligen 
släppt boken, Granskogsfolk, vilken handlar om att naturen blivit svenskarnas 
nya religion. Betyg: Båda poddarna är intressanta på sitt sätt.  
 
I veckan damp Joel Halldorfs nya bok, gud - jakten: existentiell svindel i det 
tjugoförsta århundradet  ned i vår brevlåda. Lycka. Sändaren publicerade en 
alldeles lysande intervju med författaren i förra veckan, vilken faktiskt fick två hela 
uppslag. Jag gjorde en snabb gallup på mötesplatsen i förra veckan och förstod till 
min förvåning att det inte är så många som läser Sändaren. Tidningen finns i 
kyrkan. Läs gärna när du är där. Betyg: Sändaren är bra just nu!   
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Vill du lyssna på Bibeln, då rekommenderar jag norea sverige, Vägen genom 
Bibeln. Det är Curt Westman som läst in alla Biblens böcker i 1245 
halvtimmesprogram. Curt läser och kommenterar Bibelböckerna utifrån sin kontext 
och sätter dem samman på ett mycket pedagogiskt sätt. Lugnt och metodiskt, 
blandat med gamla läsarsånger. Betyg: En lisa för själen!  

 
 

Det finns en app som heter Pray as you go, den ger dig bibelord och 
reflektioner varje dag. Lugn musik ramar in stunden. Betyg: Ny för mig, men jag 
gillar den redan!  

 
 
Lyssnar du eller läser du något som du vill dela med andra?  
Hör av dig till mig, så kanske jag kan skriva om det i något veckobrev framöver. 
Betyg: Delad glädje är dubbel glädje!  

 

#pastorannakarin 
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