
Bokcirkel i CK - När larmet tystnar hörs tonen  
 
Läsning ger ofta upphov till 
tankar och funderingar. Det kan 
därför vara gott och givande på 
flera plan att få dela 
funderingarna tillsammans 
med andra som läst samma 
sak. Dessutom är det också en 
god chans till att få ha en 
trevlig stund och möjlighet att 
lära känna varandra mer!  
 
Vi startar en bokcirkel i Centrumkyrkan och alla har chans att vara med. Blir intresset 
stort så gör vi flera grupper. För denna första bokcirkel blir träffarna i vårt Zoom-rum 
så du kan vara med var du än befinner dig. Vi kommer höras varannan vecka och vid 
tre tillfällen, preliminärt tisdagar kl. 18.00–19.30 men tidpunkten kan anpassas efter 
gruppen. Till varje tillfälle har vi läst ett visst antal sidor och till vår hjälp i samtalet 
finns frågor att utgå ifrån. Mer info om upplägget kommer till de som vill vara med.  
 
Boken vi läser i denna första bokcirkel är ”När larmet tystnar hörs tonen”  
av Sofia Camnerin, ny generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd.  
 
Det här står på bokens baksida:  
 
”Det föds en kraft när vi möts med endast våra ärliga jag, när vi släpper ner armarna 
och ser varandra i ögonen, när vi sjunker ner i en soffa i skolans hall, när vi kommer till 
en punkt där vi inte orkar mer. En dag tar det stopp. Sofia Camnerin blir sjukskriven. 
Hon är förälder till ett barn med dubbla neuropsykiatriska diagnoser, och har kämpat 
för honom under många år. Nu är orken slut. 
Finns det en kraft i lidandet? Ja, svarar Sofia Camnerin. Inte så att man känner kraft 
mitt i lidandet, inte heller så att lidandet är nödvändigt för att erfara kraft. Men i 
sårbarheten och det delade lidandet finns det en kraft. 
Genom personliga berättelser om vänskap, att bli utredd av Socialtjänsten, musik, 
ledarskap i kyrkan och barn som måste flytta hemifrån, och genom analytiska texter 
kring klimatförändringar, djupen inom oss och försoning, hjälper hon oss att tolka våra 
egna liv.”  
 

Bokens ordinarie pris är 230 kr men beställer vi boken som bokcirkel av 
studieförbundet Bilda så får vi den för halva priset.  
 



Vi gör detta som en del av Equmeniakyrkans satsning ”Vi läser”, som görs i 
år tillsammans med studieförbundet Bilda, där de uppmuntrar församlingar att starta 
bokcirklar. De föreslår fem böcker, en i kvartalet och en bonusbok, och erbjuder ett 
färdigt koncept med frågor man kan ta med sig in i samtalet och även möjlighet att 
delta i en storsamling per bok tillsammans med andra om man vill.  
 
Vi i vår bokcirkel i Centrumkyrkan behöver inte alls hålla oss precis till deras förslag på 
upplägg utan är fria att lägga upp det hur vi vill t.ex. vilka av böckerna vi läser. Om 
intresse finns så gör vi bokcirkel av någon mer av böckerna.  
 
Meddela Kim eller Tina på mail:  
kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se   
tinahan@hotmail.com 
 
eller telefon:  
Kim: 072-707 74 44  
Tina: 070-359 99 69 
 
om du vill vara del av bokcirkeln som läser Camnerins bok. Meddela samtidigt om du 
vill att vi beställer boken åt dig. Innan aprils slut gör vi beställningen och i början av 
maj hoppas vi komma igång.  
Hoppas vi ska bli ett gäng eller flera som kommer umgås på detta vis och reflektera 
tillsammans över boken, tro och liv!  
 
Hälsar Tina och Kim   
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