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Tipsa Dagen!

■ Känner du till en nyhet 
som Dagen borde skriva 
om? Hör av dig!
Mejl: tips@dagen.se
Telefon: 08-619 24 24
Sms: 076-538 24 24

Tryck: V-TAB, 
Västerås, 2013

Dagen ansvarar 
ej för obeställt 
material.

105 36  Stockholm
Tfn: 08-619 24 00
Fax: 08-619 24 66

Ansvarig utgivare: 
Daniel Grahn

E-postadresser:
fornamn.efternamn 
@dagen.se

Redaktion
Redaktionschef: Thomas Österberg
Nyhetschef: Rickard Alvarsson, David Wingren
Featurechef, utv. redaktör: Ann Jonsson
Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund

Kundcenter
Prenumeration, utebliven tidning: 
08-619 24 20, info@dagen.se
Annons: 
08-619 24 60, annons@dagen.se

Marknad
Vd: Daniel Grahn
Marknadschef: Claes Parsmo
Annonschef:  
Liselotte Skoglund
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6 månader: 1 050 kr
3 månader: 575 kr
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Tack för i dag
fredag den 4 oktober 2013

Kan man vara ärlig 
med sin tro när  
man söker jobb?

Dagen i morgon

Bön får man  
aldrig för 
mycket av
Det handlar mycket om bön 

just nu i Dagen. Missa 
till exempel inte Daniel 

Grahns ledare i dag om bönens 
kraft i Småland, USA och Mellan-
östern! Vi hoppas verkligen att 
kampanjen ”bön för Mellanös-
tern” får stort genomslag i svensk 
kristenhet. 

Att be är det man aldrig kan 
göra för mycket - men däremot, 
förstås, för litet. För egen del har 
jag aldrig känt 
mig så påtagligt 
buren av mångas 
förböner som nu 
under vår dot-
ter Ulrikas sjuk-
domstid. Och jag 
ser det som ett 
bönesvar att den första tuffa cell-
giftsbehandlingen, som ledde till 
svåra infektioner med långa anti-
biotikakurer, visade sig få ett ut-
märkt resultat som ger ännu stör-
re hopp för framtiden.

M e n  e n  j o b b i g  tid är det, för Ulle 
och för oss i närheten. Det gäl-
ler vare sig hon är inlagd på sjuk-
hus eller, som just nu, återhämtar 
sig hemma hos mamma, pappa 
och katten. Katten är viktig. Det 
är med tecknet för katt (en hand 
stryker den andra handryggen) 
som Ulle skiljer på ”hemma hos 
mig i gruppboendet” och ”hem-
ma i Bromma”. För katten är ju, 
i motsats till mamma och pappa, 
den varelse som aldrig finns på 
annat än det senare stället.

www.emmaisraelsson.se 

instagram: 
emmaisraelssonstockholm
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Vädret – för fem dagar framåt

nu avgörs SM i Wordfeud

v i n n a r e .  Tomas Hagenfors med vinnartröjan som 
förkunnar att han segrat i svenska division 1 i Wordfeud. 

I helgen bildas Svenska Word-
feudförbundet. Den kristna 
sångaren och låtskrivaren Tomas 
Hagenfors är initiativtagare.

Den tidigare svenske mästaren i 
luffarschack har en ny passion: 
ordspelet Wordfeud, ett slags 
Alfapet som spelas online via din 
smartphone. 

Tillsammans med två andra 
hängivna WF-spelare i Halls-
berg har Hagenfors bjudit in 
till SM i Wordfeud nu i helgen, 
förmodligen den första livetur-
neringen i bokstavsspelet som 
spelats i Sverige. Samtidigt pas-
sar spelarna på att organisera sig 
genom att bilda ett förbund. En 
interimsstyrelse finns redan och 
Hagenfors är en av ledamöterna.

Sedan knappt två år tillba-
ka pågår seriespel i Wordfeud 
omfattande åtta divisioner. Var 

tredje vecka startar en ny sä-
song. Senaste segraren i division 
1 heter – Tomas Hagenfors! Han 
har också lyckats vinna Svensk 
Cup 8, en utslagsturnering med 
128 deltagare.

ny batalj avgörs i helgen
Många matcher blir det. Och i 

helgen kan hugade åskådare och 
deltagare ta sig till biblioteket i 
Hallsberg där en ny batalj ska 
avgöras. Frågan är bara:
Hur hinner du spela alla matcher? 
Det tar ju tid att spela Wordfeud.

– Det gör det. Å andra sidan 
finns det nätter, skrockar Tomas 
Hagenfors belåtet. 

Fotnot: Läs mer om SM i Word-
feud på www.wordfeud.se

Man har 
ju tre 

dygn på sig 
att göra ett 
drag. Alltid 
hittar man 
någon tid.

To m a s 
H ag e n f o r s

Urban THomS
urban.thoms@dagen.se

08-619 24 91

Elisabeth Sandlund,
opinionsredaktör

Att 
Gud 

hör bön om 
stort och 
smått.
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