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Én ting er at jeg møtte Jesus. Men at han kjente meg, det er voldsomt. Han som er sønn av den Gud som er så
fjern for mitt liv og min familie at min mor nettopp nå over kaffen kun kan bruke ham som et utropsord. Gud, er du blitt religiøs? - Ja, det er jeg vel, svarer jeg og ser ned i gulvet, ikke flau, men sjenert. Selv for et
ordrikt menneske som meg, er det vanskelig å få det sagt. Tro er et taust område, et tabu i mitt liv og i mange
danskers liv. - Ingen må få vite noe om møtet mor. (Fra boken) Charlotte Rørth (f. 1962) er journalist i
Nordjyske Stiftstidende og skribent i Information, København. Hun skriver om kultur, kjønn,
samfunnstendenser og tro. Jeg møtte Jesus er hennes debut som forfatter.
- Jeg har hatt flere store og små opplevelser, som jeg kanskje kan fortelle om, begynner KrF-politiker Anita
Apelthun Sæle. Ari Behn støtte på Jesus. Kjøp Jeg møtte Jesus. Én ting er at jeg møtte Jesus. Men at han
kjente meg, det er voldsomt. Han som er sønn av. www.mf.no/pamelding-fagdagen-jeg-motte-jesus.
BIDRAGSYTERE:. Debutboka «Jeg møtte Jesus» ble utsolgt i løpet av tre dager og kommer ut i stadig flere
land.
Boken Jeg mødte Jesus – og historien bak boken – har tatt Danmark med storm. Førsteopplaget, utgitt på det
venstreradikale Information forlag, var utsolgt på. Jeg møtte Jesus (Heftet) av forfatter Charlotte Rørth.
Religion. Pris kr 193 (spar kr 27). Boken «Jeg mødte Jesus» – og historien bak boken – har tatt Danmark med

storm.
Førsteopplaget, utgitt på det venstreradikale Information forlag, var utsolgt. Én ting er at jeg møtte Jesus. Men
at han kjente meg, det er voldsomt. Han som er sønn av den Gud som er så fjern for mitt liv og min familie at
min mor nettopp. «Jeg møtte Jesus – bekjennelser fra en motvillig troende» Møt Charlotte Rørth under
bok-presentasjonen på Nidaros Pilegrimsgård onsdag den 24 juni 2015. Én ting er at jeg møtte Jesus. Men at
han kjente meg, det er voldsomt.
Han som er sønn av den Gud som er så fjern for mitt liv og min familie at min mor nettopp. Den kritiske,
danske journalisten Charlotte Rørth har satt brus i danske avisspalter og folkesnakk etter hun publiserte
boken «Jeg møtte Jesus» for noen uker.

