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Hvad gør vi, hvis der sladres? - Om os selv, en ven eller et menneske i tjeneste? Hvad siger Bibelen om
sladder og bagtalelse?- Og hvordan kommer vi videre?

Bogen er velegnet til studie - og undervisningsgrupper om emnet sladder eller mobning, der tager
udgangspunkt i det talte. Den er skrevet med en vinkel på emnet, der er inspireret af almindelige god tone og
normer i kristent regi, men kan bruges, hvor som helst, man ønsker en dialog om værdigrundlag i vor kultur

ud fra emnet.

Bogen giver et bud på, hvordan man tackler kriser i livet konstruktivt, kriser der kan være konsekvensen af
bl.a. ondsindet sladder.

»En både velkommen, nødvendig og anbefalelsesværdig bog set i lyset af, hvor stor plads vore ord og tale har
i Jesu undervisning, og hvor lidt plads der gøres til denne vigtige side af forkyndelsen i vor tid.«

- Anders Ova, forfatter

»Bogen er en god reminder om at leve ret. Hvad lytter vi til og hvad fortæller vi om andre? Man rives let med
af sladder og behøver aktive værktøjer for at holde sig fri. Denne bog er et sådant værktøj.«
- Birgith Krogh Jensen, gruppeleder og med i menighedsrådet i Kolding Valgmenighed
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