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Rejsen til Ariana Christian Ulrich Terp Hent PDF Forlaget skriver: Rejsen til Ariana er feltpræstens
personlige beretning om arbejdet som sol-daternes præst på ISAF hold 9.

I det historiske og aktuelle perspektiv er det den "gode historie" om et en-gagement i Afghanistan, der så ud
til at have relativt positive udsigter. Men forholdene i Afghanistan ændrer karakter under udsendelsen, og det

hele bliver mere problematisk. Flere bomber og raketter og sværere arbejdsforhold.
Muhammed-krisen opleves på første hånd, da voldsomme uroligheder breder sig i de dele af Afghanistan,

hvor de danske soldater er stationeret. Mediernes rolle og virkemidler opleves på kort hold og kommenteres i
klart sprog.

Bogen skildrer både de soldatermæssige forberedelser og feltpræstens tanker og oplevelser før, under og efter
udsendelsen. Det er en rejse til et af verdens kriseområder og en beretning om de danske enheders vilkår i
Afghanistan. Hvilke tanker gør man sig overfor en så speciel opgave med mange usikkerhedsmomenter og

farer.
Det er fortællinger om mødet med et ukendt land og en for de fleste dan-skere fremmed kultur. Et møde med
en betagende verden oplevet under præstens rejser rundt i landet og deltagelse i enhedernes arbejde blandt

lokalbefolkningen.
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