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Diakonins månad 2013 

Litteraturtips sammanställd av Curt Karlsson 

 

Salt,  

Runar Eldebo, Libris 
”Ni är jordens salt”, säger Jesus i 

Bergspredikan. Vad menade Jesus?   

Hur kan vi vara jordens salt idag? 

 

Det odelade livet,  

Maria König, Libris 
Boken ingår i serien Nya testamentets 

budskap och handlar om Jakobsbrevet. 

 

Att komma hem,  

Henri Nouwen, Libris 
I mötet med Rembrandts målning Den 

förlorade sonen upplever författaren ett 

möte som förändrar livet. 

 

Försoning behövs,  

Sofia Camnerin och Arne Fritzson, 

Verbum 
Boken har formen av ett samtal 

kring frågeställningar om gudsbild, 

lidande, ondska, död och förlåtelse. 

 

Att finna fotfäste,  

Niklas Piensoho, Cordia 
Det dubbla kärleksbudet löper som en tråd 

genom boken. 

 

Du är mer än du anar,  

Tommy Hellsten, Libris 
Hur ofta vågar vi lyssna till själen? ”En 

själfull människa lever tätt intill sitt eget 

sanna jag och lyssnar till sitt inre”. 

 

Kartbok för vilsna själar,  

Björn Ogéus, Libris 
Svåra smärtsamma minnen kan ta över 

tankarna. Det finns en karta för varje vilsen 

själ. 

 

Själavård helt enkelt,  

Cecilia Wadstein, Verbum 
Det är varje kristens kallelse att vara 

varandras själasörjare. 

 

Skamfilad,  

Göran Larsson, Cordia 
Bilden av skam kan förekomma i olika 

skepnader och kan ta makten över våra liv. 

Författaren visar på olika vägar till 

bearbetning. 

 

Brott och förlåtelse,  

Magnus Abrahamsson, Verbum 
Kan vi som medmänniskor förlåta den som 

begått ett grovt brott?  Istället för 

”brottsling” bör bli tala om en människa 

som begått ett visst brott. 

 

Vägen vidare,  

Fredrik Bengtsson, Cordia 
De existentiella orsakerna till utbrändhet 

lyfts fram och relateras till samhället, 

arbetslivet och individen. 

 

Hur ska jag orka? 

Lars Björklund, Libris 
Ensamma klarar vi inte så mycket. Vi 

behöver varandra och vi behöver hitta 

praktiska lösningar som kan hjälpa oss 

med det som blivit vårt ansvar. 

 

Vägar i sorgen, 

 Lars Björklund och Göran Gyllen-

swärd, Natur och Kultur 
I sorg är man mycket sårbar och känslig. 

Hur en sörjande blir bemött kan ibland 

direkt vara avgörande för att orka leva 

vidare. 
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Att få bitarna på plats,  

Fredrik Bengtsson, Cordia 
Samhället förändras i allt snabbare takt, 

men människans grundläggande behov av 

att bli sedd och hörd kvarstår. 

 

Livsglädjen och det djupa allvaret, 

Peter Strang, Natur och Kultur 
Livskriser och existentiella utmaningar 

drabbar alla människor, men de blir särskilt 

påtagliga vid en livshotande sjukdom. 

 

Det räcker inte med att vara snäll, 

Ulla Holm, Natur och Kultur 
Att vara vänlig och omtänksam är positiva 

egenskaper. Men ibland krävs mer än att 

enbart vara snäll i mötet med en annan 

människa. 

 

Vägen in, om andlig vård i 

kriminalvården, 

Peter Carlsson, Sveriges Kristna Råd 
Kyrkan finns innanför murarna genom 

diakoner, pastorer, präster, besöksgrupper. 

Boken beskriver mötet med de intagna och 

häktade i celler, korridorer och 

andaktsrum. 

 

Ögonblick som förändrar livet, 

Annika Östberg, Ekerlids Förlag 
Boken skildrar fängelselivets hårda villkor 

men också ljusglimtar mitt i allt det mörka. 

En rättfram berättelse utan hyckleri och 

tillrättalägganden. 

 

Tid för förändring,  

Patricia Tudor-Sandahl, Brombergs 
Innehåller vardagsfilosofiska berättelser, 

bland annat från radions Tankar för dagen i 

radions P 1.  

 

I tacksamhetens tecken,  

Patricia Tudor Sandahl, W&W 
Det finns tusen skäl att vara tacksam om 

man bara vill se dem.  

 

Islamofobiska fördomar och 

hatbrott,  

Klas Borell, SST:s skriftserie - 

Nämnden för statligt stöd till 

trossamfund 
Människors frihet att utöva sin religion är 

en av de grundläggande fri- och 

rättigheterna i Sverige. 

 

Stress och psykisk ohälsa hos unga 

med autism och asperger,  

Diana Lorenz, Gothia förlag 
Långvarig stress utan återhämtning kan 

leda till svår ångest, depression och annan 

psykisk problematik.  

 

Sorg hos barn, En handledning för 

vuxna,  

Atle Dyregrov, Studentlitteratur 
Råd och stöd hur man på bästa sätt tar hand 

om barnen när närmaste familjen drabbas 

av ett dödsfall. 

 

Skarpa lägen,  

Gabriella Ekelund och Annamaria 

Dahlöf, Utbildningsradion 
En vägledning när det är extra svårt att 

vara vuxen i ett barns vardag. 

 

Orden och tystnaden, en bok om 

tillit,  

Lars Björklund, Libris 
Boken belyser ordens begränsningar och 

möjligheter och om tystnaden som ett 

språk för livets djupaste erfarenheter. 

 

Något att hoppas på, När det värsta 

har hänt,  

Per Arne Dahl, Libris 
”Hoppet är ett sätt att angripa framtiden”. 

En hyllning till dem som lever vidare efter 

en katastrof. 
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Lär känna dig själv på djupet,  

Marta Cullberg Weston, Natur och 

Kultur 
I de inre scenerna öppnas dörren till 

tidigare ordlösa föreställningar som 

påverkat vårt liv. Boken handlar om att 

möta sitt inre barn. 

 

Den onödigaste döden, om konsten 

att leva,  

Stefan L Holm, Cordia 
Boken handlar om en ung människas 

självmord och om en pappas kärlek till sin 

dotter. 

 

Ta det som en man,  

Steinar Ekvik, Verbum 
Det finns många sätt att sörja. Boken söker 

beskriva sorgreaktioner utifrån kvinnors 

och mäns perspektiv. 

 

Man trivs där man behövs, relevans, 

relationer, resurser, resultat,  

Ideellt forum, Svenska kyrkan 
Tankar om frivilligarbete för bland annat 

volontärer. Ärkebiskop Anders Wejrud: 

”Lite sämre med pengar kan vara bra för 

all utveckling, oavsett organisation”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett bönens hus för alla folk. 

Handbok för mångkulturell 

församling, Evangeliska frikyrkan 
I handboken ges olika motiv för behovet av 

mångkulturella församlingar. 

 

 

Studieförbunden erbjuder olika 

material. 

 

Exempel: 

 

 Liv i balans,  

 Sensus studieförbund 
 Samtalsmaterial om livet 

 och tillvaron i biblisk belysning 

 

 Värderingsövningar och olika 

 pedagogiska tips,  

 Sensus studieförbund 

 till hjälp för ledare 

 

 Hela livet, Studieförbundet  

 Bilda, Origo resurs 
 Materialet är uppbyggt i olika steg 

 med syfte att lära känna sig själv och 

 stärka självkänslan inför en 

 arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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