Film
Om tonårstid, utanförskap, utsatthet och unga tjejers identitet
Precious (2009)
Precious blir relegerad från skolan då hon, 16 år gammal, väntar sitt andra barn. Hennes pappa är
fadern. Modern lever på socialbidrag, misshandlar Precious och utnyttjar henne på alla sätt. Men
Precious blir antagen till en alternativ skolform, hittar vänner, lärs ig läsa och uttrycka sig och hittar en
självständig identitet. En svart film, fylld av hopp och kraft med många kängor åt ett maktlöst
vuxensamhälle som inte vill och kan skydda de svaga. Finns på Netflix.
Den gröna cykeln (2012)
En saudiarabisk-tysk film om att vara flicka/kvinna i en kultur dominerad av män. Wadjda är en 10-årig
flicka som drömmer om en egen cykel, en sådan som pojkarna på gatan har. Men flickor cyklar inte. De
går i flickskolor, bär slöja utomhus och väntar på att bli bortgifta för att sedan kanske dela mannen med
ytterligare en hustru. En varm och ändå samhällskritisk film, gjord av en kvinnlig saudiarabisk
filmskapare.
Om bibelns kraft och kristen tro
The Book of Eli (2010)
30 år efter att ett kärnvapenkrig ödelagt världen försöker människorna överleva på alla möjliga sätt.
Den starkes rätt regerar. Eli är en av få överlevande från tiden innan kriget. Han har ett uppdrag – att
föra boken västerut, till en plats där den är skyddad. Men andra söker också boken för egna syften.
Boken kan hålla människor i schack på ett helt annat sätt än genom våld och mord. En på många sätt
ruskig film med ett budskap värt att fundera på. Behövs Bibeln egentligen? Finns på Netflix.
Jerusalem (1996)
Väckelsen når den lilla byn i Dalarna, en väckelse som manar till omvändelse och innerlig gudstro, inte
bara yttre beteende. Ett missionshus byggs. En dag kommer en resepredikant med en ny uppmaning till
byborna - att flytta till det Heliga landet för att invänta Kristi återkomst. Filmen bygger på Selma
Lagerlöfs bok med samma namn som i sin tur bygger på en verklig händelse: Hur bönder från byn Nås
emigrerar till Palestina och förenar sig med gruppen som kallas den amerikanska kolonin.

Böcker
Om Jesus och Om Gud av Jonas Gardell
Teologi presenterad på ett spännande och engagerande sätt. Gardell presenterar fakta grundad i
bibelforskning och religionshistorisk forskning med fokus på egen reflektion och egna erfarenheter som
troende kristen, uppvuxen i en baptistisk frikyrkomiljö.
Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren (2011)
Tonårigt vardagsliv i en liten stad blir till en kamp för överlevnad med alla till buds stående medel.
Världen är inte vad den verkar vara. En organisation som kallas rådet kontrollerar noga den information
som sprids på internet och i andra medier. Andlöst spännande del 1 i Engelforstrilogin.

