
Kontakt: Johanna Köllerfors   
Tel: 0768-69 10 54 • E-post: johanna.kollerfors@varldenidag.se

Nå ut med ditt budskap som ibladad bilaga* och få 
annons på förstasidan och webbannons på köpet!

Ibladningspaket

* Bilagans ministorlek: 110x148 mm, maxstorlek: 280x397 mm.  
Totalvikten för bilagan får inte överstiga 100 g/ex.  
För övriga specifikationer och regler, vänligen kontakta oss!

2020

Nå ca 25 000 tidningsläsare + 50 000 unika besökare i veckan på webben! 
Ibladning är ett kostnadseffektivt sätt att sprida information till en intresserad och  
engagerad publik som Världen idags läsekrets utgörs av. 

En ibladning i ett ordinarie nummer kostar 17 650:-, då ingår även en annons på  
papperstidningens förstasida, 242 x 43 mm (ord pris 5 250:-) samt en webbannons,  
300x250 pixlar, som visas på varldenidag.se i en vecka (ord. pris 5 100:-).

Kyrkonummer
Varje månad distribueras ett kyrkonummer till alla kristna församlingar i landet vilket  
innebär ca 2 600 extra nummer i upplaga. 
Samma paketupplägg som ovan kostar i kyrkonumret 22 650:-.
Alla priser är exkl. moms.

Posttidning
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De rättfärdigas stig är som gry-

ningens ljus, som växer i klarhet 

tills dagen når sin höjd.

Ordspråksboken 4:18

Onsdag 11 september 2019 • Nyhetstidning på kristen grund • Nr 140 • Grundad 2001 • Pris 20 kronor • Kundtjänst: 018–430 40 50

Som e-tidning på lördagar!

Olof Edsinger: Det finns ett och 

annat att lära av profetorden som 

tecknades ner på Azusa Street. 

Ledare 2

Roar Sörensen: Tiden är inne för 

människor för vilka sanning och rättvisa 

betyder något, att besöka Hebron. 

Nyheter från Israel 11

Kunglig glans och politisk högtid 

när riksmötet öppnade Nyheter 4
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Det blir Ann Linde (S) som efter-

träder Margot Wallström som 

utrikesminister. Ann Linde har 

mött kritik för att – iklädd slöja 

– ha deltagit på handelsmöte i 

Iran och senare närvarat på en 

minnesdag för den islamiska, 

iranska revolutionen.

Både Lars Adaktusson (KD) 

och Ulf  Cahn från Förenade 

Israelinsamlingen uttrycker 

nu oro för Sveriges framtida 

Mellanösternpolitik.

Nyheter 5

Ann Linde blir 

Sveriges nya 

utrikesminister

1,7 miljoner 

svenskar lider 

av ensamhet 
Sex av tio svenskar känner 

sig ensamma ofta eller ibland. 

Det visar en ny undersökning. 

Undersökningen visar också att 

29 procent av dessa, alltså unge-

fär 1,7 miljoner, upplever detta 

som ett problem.

Bakgrunden till ensamheten 

är individualiseringen och 

bortvändheten från Gud, menar 

författaren Per Ewert som dok-

torerar på drivkrafterna bakom 

Sveriges sekularisering.

Nyheter 6–7

Israeler överfölls 

och misshandlades 

i Warszawa

Nyheter 8

Nytt lovsångsalbum 

på väg från Pingst

Nyheter 10
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Gud lade allt 

på rätt plats 
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Annika Lööfs längtan att byta bana 

möttes av Guds ”vänta, du ska få”. Så 

hon lydde och följde Guds ledning. 

I dag lever hon sin dröm och skapar 

vardagsglädje i sin keramikverkstad.

 Arbetsliv 12–13

Vi vill utrusta

ledare mitt i förföljelse

Kristna ledare
går på knäna och

behöver vår hjälp!
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Detta ingår:
•  Ibladad bilaga
•  Annons på sidan 1
•  Webbannons 

i en vecka


