
Varje människa är en berättelse 
Det här är min. Här berättar jag min 
livshistoria, min önskan är att fler 
ska berätta sina. 
”Tusen tack, för att du delar med 
dig av barndomens väckelsebygd. 
Sopplunchgästerna både rördes och 
gladdes.” (Irené   Andersson, diakon 
Timrå församling)

Det är aldrig kört
En berättelse som vill inge hopp och 
framtidstro, och om att bli chef i sitt 
eget liv. Det är så många som sagt så 
mycket klokt. Jag delar med mig av vad 
mina förebilder sagt och skrivit. Jag har 
själv fått lära mig så mycket livsvisdom 
av så många andra.

Att insjukna i styrka
Om utmattningsdepression, och om att hitta 
en väg framåt. Utifrån egna erfarenheter och 
andras. ”Du lyckades väl med att fånga allas 
intresse för ditt angelägna ämne. 
Angeläget inte minst i miljöer och samman-
hang, där det goda ideella uttaget också 
hotar att dränera glädje och kraft. Jag tror 
att du med dina erfarenheter och insikter har 
en stor uppgift att fylla för kvinnor och män i 
olika åldrar” (Sigfrid Westman, Hudiksvall)

”Gör det lilla du kan, men inte alltid”. (NYTT) 
Om att försöka lämna duktighetskulturen och 
dämpa prestationskraven. Fånga inte dagen, låt 
dagen komma till dig. Du måste inte göra allt 
mycket bra, det räcker med bra.

Den smala vägen
En personlig berättelse om uppväxten i en 
väckelsebygd. 
”Följ med när Ewa Rosendahl blickar tillbaka 
på de gudsbilder som människor tapetserade 
hennes barndoms rum med. Boken bryter i 
sammanhang där gudstro, tradition och kultu-
rella uttryck flätas samman till en normerande 
enhet. Den hjälper dig att minnas eller hjälper 
andra att berätta. Läs den!” 
(Per Bäckman, verksamhetsutvecklare Sensus)

”Stackars utskällda jul” (NYTT) 
Ett julkåseri utifrån årets tolv månader. 
Om våra moderna splittrade familjer, om 
julstressen och längtan efter att fira den 
perfekta julen.
Hur ska vi klara av att fira jul, så att det 
blir till något meningsfullt och bra?
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