Kom med!
Kom med i vår gemenskap och dela erfarenheter!
Har du själv en synnedsättning, har en kristen tro,
har en anhörig med synnedsättning eller vill du stödja vår förening så kan du bli medlem. Du kan också
stödja vår förening genom ett ekonomiskt bidrag eller
genom att ideellt vara med som ledsagare på våra
evenemang. Har du frågor eller önskar du komma i
kontakt med oss så är du alltid välkommen att höra
av dig!

Kristna
synskadades
förening

Kontakta oss
Adress
Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 116 65 Stockholm
www.syskonbandet.se E-post: kansliet@syskonbandet.se
Telefon
Kansli och redaktion
08-641 30 45

Verksamhetsledare
08-641 30 95

Syskonbandet

Missionshjärtat

Kristna synskadades förening Syskonbandet bildades redan
1908 och har i alla år samlat personer med synnedsättning från
olika kyrkor och samfund. Idag har föreningen drygt 300
medlemmar, spridda i alla åldrar och över hela landet.

Gemenskapen
Högt värde sätts på gemenskapen inom
föreningen och det arrangeras olika
sammankomster så som årsmötesdagar,
regionala kurs- och gemenskapshelger,
ungdomsläger, barn- och familjeläger.
På några orter finns det även aktiva
lokala grupper som möts. Ett nordiskt
samarbete har utvecklats och man möts
med jämna mellanrum för
gemenskap och utbyte. Ibland arrangeras resor och då bland annat med syfte
att träffa systerföreningar i världen.
Sång och musik är uppskattade inslag
och medlemmars dröm om att tillsammans skapa en skiva blev till verklighet
i skivan Se solen igen, som Syskonbandet producerat genom sina medlemmars
stora engagemang.

Det finns ett stort hjärta och engagemang i föreningen för mission
och sedan många år har vi nära
kontakt med synskadade i Tanzania, Etiopien och Kongo-Kinshasa.
Syskonbandet har fått vara till stöd
och hjälp i uppbyggandet av motsvarande föreningar i dessa länder.
Idag har systerföreningarna en utbredd verksamhet i sina respektive
länder och är till stöd för tusentals
svårt utsatta synskadade.
Föreningarna får ekonomiskt stöd från Syskonbandet
och ibland görs insamlingar av hjälpmedel eller pengar
till konkreta projekt.

Tidningen
En tidning med samma
namn som föreningen ges
ut med 10 nummer per år.
Den innehåller bland annat reportage, intervjuer,
boktips och information
om vad som händer i
föreningen. Den ges ut i
storstil, punktskrift, inläst,
skickas per e-post och
finns på hemsidan.

