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Äventyr i
glashyttan
Pontus Nyman har
rullat, blåst, värmt
och blåst ... och nu
ska dricksglaset
öppnas.
- Tryck lätt uppåt,
säger Lena ... Bra!

Jambo, alla läsare!
Vill bara säga att om ni nån
gång får möjligheten/chansen
att åka till Tanzania, TA DEN
vad ni gör! Det är ett fantastiskt
land med underbara människor
och fantastisk natur.
Marlene Olsson 30 juli
Läs mer ur resenärernas dagbok på www.syskonbandet.org
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Från verksamhetsledaren
Man vet aldrig hur en sommar blir.
Denna har varit rätt splittrad för mig,
eller omväxlande, om man vill uttrycka
det på ett annat sätt.
I slutet av juni hade vi au- och styrelsemöte. Bl a handlade det om min
tjänstledighet för fortsatta studier i
teologi som jag delvis ska försöka
kombinera med litet jobb på Syskonbandet. Under oktober kommer jag att
arbeta som vanligt på kansliet och ser
fram emot att kunna vara med på den
Nordiska konferensen i Danmark. För
övrigt kommer Tina Hanson att bli tillförordnad verksamhetsledare medan
jag är tjänstledig och det känns som
en mycket bra lösning. Välkommen
Tina till nya arbetsuppgifter!
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Hönökonferensen var som vanligt
givande och att bli bjuden på lunch av
Sture och Ingmari Lyreskog från Gävle blev en trevlig överraskning.
Den 22 juni fick Roland Hjortsberg
flytta hem till Jesus efter en kort tids
sjukdom. Maud Lindberg, Olle Andersson, Tina och jag besökte honom
endast några timmar innan han dog.
Vi läste bibeln, sjöng och bad tillsammans och tackade för Rolands liv.
Under hela sjukdomstiden och sedan
fram till begravningen hade vi nära
kontakt med Rolands bror och svägerska. De önskade att man i stället för
blommor skulle tänka på Syskonbandet. 54 insättningar har gjorts av 64
personer och vi har hittills mottagit
15 000 kr till Rolands minne. Tyvärr
har vi ingen möjlighet att publicera
varje enskild givare, men vi vill uttrycka vårt varma tack till dig som
varit med i insamlingen. Vi kommer att
sakna Roland som alltid har varit med
i alla olika arrangemang som vi ordnat. Roland var även styrelseledamot
i Syskonbandet 2006-2008 och under
2005 som ersättare. Vid begravningen
den 23 juli i ett sommarvackert Stockholm deltog ett 70-tal personer. Bl a
kom Ulrika Bergman från Varberg och
spelade orgel i Katarina kyrka och flygel vid den efterföljande minnesstunden. Flera syskonbandare var med
för att hedra Roland. Vi lyser frid över
hans goda minne.
När tanzaniaresenärerna vinkades av
på Arlanda kändes det mycket konstigt att inte följa med dem. Men det
har varit roligt att läsa deras resedagbok på hemsidan. Nu är alla välbehållna tillbaka, vilket vi tackar Gud för.
Själv fick jag möjlighet att vara en

vecka på Smålandsgården tillsammans med några från Syskonbandet
i ett arrangemang med Frälsningsarmén. Bl a kom Sonja Wall och hälsade på några timmar en eftermiddag.
Läs mer om våra dagar där på annat
ställe.
Så vill jag önska dig en god fortsättning av sommaren med Jesu ord i
Johannes kapitel 14 vers 27:
”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min
frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan
frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”
Att få leva i Guds frid är det största av
allt.
Kerstin Olsson

Medlemsnytt
Synskadade medlemmar
Dominique Adou, Härnösand
Yvonne Engström, Borås
Stödjande seende medlemmar
Christina Åberg, Örnsköldsvik
Madeleine Oskarsson, Västra Frölunda
Solveig Hansen, Sköllersta
Martin Widmark, Skellefteå
Barbro Johansson, Enköping

Välkomna!

Till fridens hem
Georg Sidhem, Oviken avled den 1
april 2007, men uppgiften har inte nått
kansliet förrän nu. Vi lyser frid över
hans minne.
Roland Hjortsberg, Stockholm, fick
flytta till Jesus den 22 juni 2009. Den
29 juli skulle han ha fyllt 63 år.

Uppvaktning
Den 15 augusti fyllde Eva Fridh 30 år.
Vill du uppvakta henne önskar hon en
gåva genom Syskonbandets plusgiro
364 49-7 för att stödja arbetet i Etiopien. Märk din insättning med ”Eva 30
år”.
Kansliet

Ansvarsfonden
Nu är det hög tid för dig som är medlem i Syskonbandet att söka bidrag inför höstens aktiviteter. Den 1 september är nästa tillfälle och därefter den 1
december för det som sker i början av
nästa år. 1 mars är sista datum inför
vår och sommaraktiviteter.
Sök ur Ansvarsfonden:
– om du vill delta i en sammankomst
för synskadade utomlands
– om du av personliga skäl behöver få
hjälp till rekreation eller rådgivning
– om du på annat sätt önskar få tillgång till något, som skulle hjälpa dig
till ett rikare liv trots ditt synhandikapp
Bidrag kan också lämnas till kostnader för en utländsk gästs deltagande i
sammankomst anordnad av Syskonbandet.
Ansökan måste gälla aktivitet som
ännu inte skett. Ange hur stor egenavgift du kan stå för och hur stort belopp
du söker för.
Ansökan till Ansvarsfonden skickas till
kansliet@syskonbandet.org eller per
post till Syskonbandet, Gotlandsgatan
46, 5 tr 116 65 Stockholm. Skriv ”Ansvarsfonden” på kuvertet.
Styrelsen
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Två sekunders marginal…
Den som kommer ihåg en gammaldags glashytta där det dundrar och
sprakar, tror inte sina öron när man
kommer in i Ramnäs glashytta. Ugnen
drivs med el och blir upp mot 1 270
grader, något högre än traditionellt. En
gång per år byter man den keramiska
delen och det tar tre dygn att få ner
värmen… Följ med årsmötesdeltagarna och Pontus Nyman på glasäventyr.
- Man har bara två sekunder på sig
exakt innan nästa bit ska läggas till ett
glas, säger Carl Ryd när vi satt oss
tillrätta framför ugnen.
- Vi arbetar med lokaglas och återvinner glasflaskorna som ni druckit ur på
Ramnäs konferens… De förädlas och
smälts i hyttan. Eftersom det är ett
mycket hårt glas tar det nästan två år
att lära sig blåsa det och i början gick
det mesta i kras. Det är klart att det
var frustrerande. Vi har en miljöprofil
som består av allt från att inte använda gasol och onödiga kemikalier till att
källsortera.
Sodaglaset är bökigt att färga och det
är svårt att få färgen att gå in i glaset.
I stället blir det litet ruggligt.
- Vi ser det som en finess och något vi
utnyttjar i framställningen, säger Carl.
Carl fortsätter att berätta om glasets
historia då det först upptäcktes 700 år
f. Kr., medan ett glas skickas runt så
att alla får känna.
- Man kom på att glasera insidan av
vattenkrus som annars lätt läckte,
sedan blev det mer flärdfullt – man
började tillverka smycken. Glasblåsarpipan började användas för 2000
år sedan och Venedig blev den stora
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handelsplatsen för tillverkning av glasföremål.
Gustav Wasa brukade dricka ur grankoppar, men beordrade upp glasblåsare från Venedig ca 1555. Den första
glashyttan anlades i Enköping, vilket
får ledsagarna som allmänt kallas för
”enköpingsmaffian” att nöjda dra på
smilbanden, men snart flyttades den
dock till Stockholm. Eftersom man använt grankoppar brukade man kasta
dem över axeln när de var urdruckna,
vilket man sedan fortsatte med även
med de ”nya” glasen. Uttrycket ”Inget
kalas utan kras” myntades…
- Glaset får inte kylas för snabbt, då
spricker det, säger Carl. Det måste
sättas i kylugnen där det bara är 670
grader varmt, för att förhindra detta…
Har ni frågor eller är allt glasklart?
skämtar Carl, säkert inte för första
gången.
Lena Måwe, Carls kollega, blåser upp
en ballong av glas i 1 200 grader. Den
är så tunn, så tunn som cellofanpapper och går sönder. Vi blir rädda, men
skärvorna delas ut i våra händer och
ingen skär sig på detta supertunna
glas. Märkligt.
Så kommer vi då till ”Pontus Nymans
glasshow”. Han ska blåsa sig ett eget
glas.
- Verktygshanden på höger sida, där
finns alla verktyg. Med vänster hand
rullar du pipan, du måste rulla med
hela handen instruerar Lena. Vad vill
du ha för färg på ditt glas?
Pontus som har ca 5 % syn på ett öga
tycker om rött och så får det bli.
- Tänk på att smeka glaset, det är
segt som sirap när det kommer ur ugnen och är 1 200 grader varmt.

Pontus rullar och samtidigt lägger
Lena den heta glasklumpen i blött
papper. Det fräser.
- Vi tar en puff till, inte så hårt, glaset
är tunt, säger Carl som följer det hela
för att assistera och som värmer upp
glasklumpen mellan Pontus insatser.
- Klarar den diskmaskin? undrar Pontus, även om hans glas bara är som
ett runt eldklot ännu. Han får veta att
det gör det inte. Det är säkrare att
diska för hand.
Nu centrerar de botten, sågar, släpper, värmer, snurrar fram och tillbaka,
värmer…
- Tryck lätt uppåt, säger Lena… Bra!
Pontus följer instruktionerna mycket
uppmärksamt och jag håller andan
flera gånger. Hoppas att han inte kommer att bränna sig eller att glaset går
sönder…
- Det är inte så varmt ändå, tycker
Pontus, som nu har blivit varm i kläderna. Tycker du att jag gör ett bra
jobb?
- Det här är bra, jag har sett mycket
värre, säger Lena. Ja, riktigt bra! I
morgon kan du dricka ur det. Det är
jättesvårt att få rätt känsla, du har det.
Fenomenalt!
- Menar du verkligen det, säger Pontus alldeles röd av lycka och upphetsning.
Kerstin Arnesson, som är Pontus
ledsagare under dagarna på Ramnäs,
kör honom tillbaka dagen därpå. Ett
fint glas med sina initialer ingraverade
i diamant kunde Pontus köpa ut. Det
är inte många av oss som har ett alldeles egentillverkat glas!
Nog blev det en häftig upplevelse,
precis som Pontus ville, både för honom och för oss som fick vara med!

Grattis Pontus för att du lyckades över
förväntan.
Text Kerstin Olsson

Ungdomsdagar på Nyhem
Den 13-15 juni var ett gäng syskonbandare i Västergötlands Nyhem! Vi
deltog där i den kristna konferensen,
vilken är Pingströrelsens största och
årligen återkommande, tillsammans
med ett tusental andra på ungdomsdagarna.
Vi gick på möten, seminarium, bibelstudium och fick lyssna till och sjunga
med i ösig musik av duktiga musiker,
rappa rappare, talangfulla sketchare
och inspirerande talare. Däremellan
hade vi mysiga stunder tillsammans i
caféet, matsalen och runt hamburgerkioskerna.
Med dessa fem ord beskriver en av
deltagarna vad dagarna innehöll:
kompisar, skratt, gemenskap, intressanta möten, roligt.
Så här skriver en annan:
Jag ångrar verkligen inte att jag följde
med till Nyhem!
Här är fem meningar som jag tycker
sammanfattar våra dagar där:
- Det mesta var väldigt givande och
intressant.
- Jag är glad att det fanns tid till att
bara prata och umgås.
- Det var bra att vi tillbringade en stor
del av tiden tillsammans, men att man
ändå hade möjlighet att välja att gå på
det man var intresserad av.
- Gruppen var lagom stor - just på ett
sådant ställe kan det vara lättare att
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inte vara för många, så att man vet
var man har varandra.
- Jag tycker absolut att detta är något
vi kan göra fler gånger!
Text och foto: Tina Hanson
barn- och ungdomsledare

Julia

Emelie

Från ordföranden
Lördagen den 27 juni träffades styrelsen till samtal och beslut kring Syskonbandets olika verksamhetsområden.
Just nu finns det en hel del att ta
ställning till kring våra internationella
kontakter. Vi planerar att styrelsens
nya sekreterare Eva Backman i höst
besöker Kongo tillsammans med Gun
Eriksson. De ska träffa vår systerförening där för att få ett bättre begrepp
om hur vårt stöd till dem kan bli bättre.
Många av er som läser detta har säkert hört att det finns stora behov i
Etiopien. Dels ett hus som är i stort
behov av renovering. Dessutom har
man förlorat ett regelbundet bidrag. Vi
försöker från Syskonbandets sida att
undersöka vad vi skulle kunna göra,
utöver det stöd vi redan ger.
En del av er kanske har följt rappor6

terna på hemsidan från Syskonbandets Tanzania-resenärer. Mer om den
resan kommer vi naturligtvis att kunna
läsa i tidningen också framöver.
Något som direkt berör hemmaplan
är att Kerstin Olsson vill fortsätta sina
teologistudier och därför kommer att
vara tjänstledig i olika grad från och
med 24 augusti. Tina Hanson kommer
att gå upp på heltid och vara tillförordnad verksamhetsledare. Kerstin
planerar att vara helt tjänstledig under
vårterminen 2010. Det är också så, att
Gun och Anders Eriksson kommer att
avsluta tjänsten som ekonomihandläggare vid årsskiftet. Ekonomitjänsterna motsvarar 20%, som vi under
några år köpt av Gun och Anders.
Styrelsen kommer i slutet av augusti
att göra en fullständig inventering av
alla de arbetsuppgifter som ligger på
kansliet idag. Både på kort och lång
sikt är det bra för oss att veta vilka
uppgifter våra anställda ska ta sig an.
I nästa steg är det också aktuellt att
se om det finns ytterligare uppgifter
som borde finnas på kansliet. Inte
minst är det viktigt att få klart för sig
vilka uppgifter som ska prioriteras den
närmaste tiden när vi inte har en ordinarie verksamhetsledare.
Vid de senaste sammanträdena har
styrelsen diskuterat behovet av en
framtidsgrupp i Syskonbandet. Vi
hade en arbetsgrupp inför årsmötet
som förberedde de seminarier som
hölls kring Syskonbandets olika verksamhetsgrenar. Tanken var att styrelsen efter årsmötet skulle tillsätta
en framtidsgrupp med uppdrag att
komma med förslag till nästa årsmöte
om Syskonbandets framtida inriktning och verksamhet. Vid vårt senaste

sammanträde kom vi fram till att avvakta ytterligare med framtidsgruppen. Bland annat behöver vi fundera
mer på vilket uppdrag en sådan grupp
skulle ha. En ”framtidsfråga” är kansliet och hur vi på bästa sätt utnyttjar
de möjligheter vi har där. Oavsett om
vi har en framtidsgrupp eller ej, så
kommer styrelsen att arbeta med den
frågan under hösten.
Vi har mycket att vara tacksamma
för. Antalet medlemmar är inte så
stort, men vi har en stor verksamhet
som berör många synskadade både
i Sverige och i andra länder. Det är
inte många ideella organisationer
som har så goda ekonomiska förhållanden som Syskonbandet har, trots
den allmänna finansiella krisen. Våra
anställda gör en stor och engagerad
insats. Dessutom har vi som medlemmar möjlighet att på olika sätt engagera oss i föreningen, och många gör
det också. Oavsett våra omständigheter, kan vi alla vara med i förbön för
vårt arbete.
När det gäller kommande arrangemang, så ligger den nordiska konferensen den 1-4 oktober närmast.
Den 29-31 januari möts vi på Solhaga
till en gemenskapshelg för alla åldrar
och Årsmötesdagarna kommer att ske
under Kristi himmelsfärdshelgen den
12-16 maj 2010. Notera dessa datum
redan nu.
Så önskar jag er alla en god höst.
Hör gärna av er med synpunkter och
tankar kring vårt arbete, antingen till
kansliet eller till någon av oss i styrelsen. Följ gärna också Syskonbandet
på hemsidan www.syskonbandet.org.
Med önskan om Guds välsignelse!
Lars-Ove Arnesson, ordförande

På Smålandsgården igen…
I början av 2000-talet hade Syskonbandet sina årsmötesveckor på Smålandsgården i Örserum fem år i rad.
Det var mycket uppskattat, men blev
för litet för våra arrangemang. Smålandsgården ägs av Frälsningsarmén
och numera erbjuder de en semestervecka för i första hand döva, några
synskadade och några med både syn
och hörselproblem. Denna sommar
erbjöds även några få från Syskonbandet att följa med.
Första kvällen var det ett väldigt högt
ljud i matsalen för glädjen var stor att
återigen få träffas och då pratades det
glatt. De döva satt vid ett eget långbord och de pratade med varandra
med teckenspråk – ljudlöst - så uppenbarligen var det vi andra som var
högljudda.
På onsdagen tog vi en långpromenad genom Örserum, läste bok på
eftermiddagen och njöt av Läsarsångernas kväll i Örserum kyrka. Smålandsgårdens hotellchefer Ewa och
Börje Jonsson medverkade med tal
och sång, förutom ett husband med
kornett, fiol, 12-strängad gitarr och
piano. Ca 60 personer fyllde den lilla
kyrkan med sång så att taket nästan
lyfte. Sånger som: Var jag går i skogar berg och dalar, Som en härlig
gudomskälla, Namnet Jesus, O, store
Gud, Nu är jag nöjd och glader och O
hur saligt att få vandra varvades med
solosånger. Jag är med er alla dagar i
kanon avslutade den knappa timmeslånga sommarmusiken. Dessa sånger
binder verkligen samman alla slags
kristna för den generation som kan
dem.
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Under torsdagen blev det utflykt
till Gränna och Krydderiet Krokus i
Adelöv. Nöjda syskonbandsturister
kom tillbaka med polkagrisar, detta
godis som för övrigt firar 150 år i
år, hjortronmarmelad, disksvampar,
Smålandste och barkbröd… Det sistnämnda var väl inte precis så genuint
Småländskt utan kom från Härjedalen,
men blev ändå en intressant upplevelse till eftermiddagskaffet. Efteråt var
det åter dags för bokläsning. Kerstin
Olsson fortsatte att läsa ett utdrag från
hemsidan http://www.aglimpseofeternity.org Där delar Ian McCormack sin
berättelse om mötet med livet efter
döden i En glimt av evigheten.
Att vi kunde bli så genomblöta efter att
i regnet ha sprungit de ca 50 metrarna
mellan Storstugan och huvudbyggnaden kunde vi aldrig ha trott. Några
valde att klä om, andra satt i sina
blöta byxor och torkade. God samvaro
med skratt och öppenhet i goda vänners lag är gåvor vi får ta emot när de
ges. Så var det den kvällen.
Semestervecka i Frälsningsarméns
regi betyder flexibilitet. Vi hade rest hit
i tre minibussar och ett par bilar, vilket
gjorde att alla önskemål i stort sett
kunde tillgodoses. Utflykten till Jönköpings stadspark sköts upp, visa av er-
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farenheten från dagen innan. Himlen
var mörk även denna dag och regnet
låg tungt över Småland. I stället valde
syskonbandarna att ta en långpromenad i skogen. Sedan fortsatte samtalet från boken och vi läste flera bibelställen om den förhärligade Jesus. Oj,
vilket intressant samtal vi fick! Inget
är så berikande som att få dela frågor och erfarenheter, läsa bibeln och
begrunda tillsammans hur allt hänger
ihop. Vår Gud är så stor och bibeln
den mest spännande bok som finns.
Vi var inte det minsta avundsjuka på
dem som åkt till shoppingcentret A6 i
Jönköping...
Lördag fm spenderades på loppis
långt in i skogen. En talbok för 10 kr
blev fynd denna gång. På kvällen åkte
vi till Tranås och Frälsningsarméns
sommargård som fylldes till sista plats
och mer därtill. Ewa och Börje Jonsson hade ett program med sånger och
berättelser om möten med människor
i Israel. I söndagens gudstjänst predikade Britt-Marie Alm, Stockholm, som
är programansvarig för Frälsningsarméns arbete och jag fick tillfälle att
berätta något om Syskonbandet. En
ny medlem, två stödjande och två nya
prenumeranter fick vi under denna
mysiga vecka. Vi hoppas på fler tillfällen även om det är som Elsie Viggen
säger att döva och blinda är den säm-

sta tänkbara kombinationen…
Syskonbandare, som var med på
Smålandsgården och som är med på
bilden i ordning från vänster:
Rakel Hading
Berit Johansson (blivande medlem)
Benny Pettersson
Elsie Viggen
Greta Johannesson
Bernt och Elsie Mårtensson
Margareta Lindblom
Margareta Persson
Kerstin Olsson.
Text Kerstin Olsson
Foto Stefan Nordensson

Läser bara en punkttidning
- Syskonbandet

Bernt Mårtensson
Västerås
60 år
Hur lärde du dig att läsa punkt?
- Genom Tomtebodaskolan. Det var
vanlig lästräning. Man började med
mor, ros, ås och far är rar … Det där
enkla. Sedan fick vi praktisera räkning i punktskrift och förkortningar.
Det tycker jag att det är bra att det har
kommit bort.
Vad har punkten betytt för dig?
- Den betyder allt för jag läser mycket
via datorn. T ex om man vill ta fram
information via nätet, Sveriges Radios
programtablå och kortare artiklar. Jag
sitter och skriver mycket i mitt jobb

och behöver kolla upp vad jag skriver
och måste behålla stavningen. Nu
läser jag bara en punkttidning och det
är Syskonbandet och litet skrifter som
SRF skickar ut.
Hur hörde du talas om Syskonbandet?
- Det är länge sen, kanske redan på
60-70 talet egentligen, men jag tyckte
då när jag var ung och okunnig i frågor, att jag stod för långt ifrån Syskonbandet. De var mossiga tyckte jag.
Tron är något som har mognat fram.
Jag har aldrig haft någon stark frälsningsupplevelse utan det har mognat
fram. Men Syskonbandet har moderniserats. Problemet är att hänga med
sin tid och samtidigt förmedla budskapet. Jag tror att det är svårt för det
finns många olika tänkanden nu för
tiden.
Vad tycker du är utmärkande för Syskonbandet?
- Budskapet om evangelierna och den
kristna tron. Många har inställningen
att man blir ofri om man blir kristen,
men det är ju tvärt om! Jag behöver
inte känna att jag tappar kontrollen
över mitt liv för det. En pingstpastor
sa att vi har förstånd, känsla och vilja.
Hur man än vänder så har man alltid
ett ansvar för det man gör. Kan man
bara stå för det man gör är det inga
problem alls.
Vad tycker du om Syskonbandets arrangemang?
- Jag vill gärna vara med på det jag
kan, hinner och orkar. Ibland är det
litet intensivt program, men det är
rätt skönt här på semesterveckan på
Smålandsgården.
Text Kerstin Olsson
Foto Elsie Mårtensson
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Medlemmarna tycker till
Under dagarna på Ramnäs hade vi
seminarier som berörde olika delar av
Syskonbandets verksamhet. Dessa
var Barn- och ungdomsarbetet, Gemenskapsaktiviteter, Media, Internationella kontakter och Syskonbandets
ekonomi. I dessa seminarier fick alla
chansen att dels få större kunskap
om hur det fungerar inom en viss del
av verksamheten och dels att dela
med sig av sina synpunkter och idéer
liksom att lyssna till andras. Synpunkterna var ibland mycket olika för olika
personer, ibland entydiga i gruppen
och ibland ambivalenta hos var och
en. Här får du i korta drag ta lite del av
det som sades!
Gemenskapsaktiviteter unga och
äldre
Både under seminariet kring gemenskapsaktiviteter liksom det om barnoch ungdomsarbetet poängterades
den fina gemenskapen som råder i
syskonbandssammanhang. Det är
detta som gör att man vill vara medlem i föreningen och återkomma på
aktiviteter. Programinnehållet är viktigt
för att locka nya att komma, menade
de yngre, men spelar därefter inte så
stor roll. De flesta av de yngre har fått
höra om Syskonbandet först genom
Onesimos/Kompass, men de allra
flesta, unga som äldre, har kommit
med genom att någon i Syskonbandet, anställd eller medlem, har tagit
personlig kontakt med dem och fått
dem med på ett arrangemang. Stockholms tisdagsträff har goda erfarenheter, förutom genom personkontakter,
av att annonsera i Stockholms taltidningar. Det framkom också att man vill
att det ska göras ännu mer reklam för
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Syskonbandets årsmötesdagar så att
de som inte varit med förstår hur bra
allt är ordnat!
Boende- och matstandarden dryftades
och åsikterna därom var mycket spretiga. De flesta uppskattar den höga
kvalitén men många tycker samtidigt
att lägre standard för att hålla nere
kostnader kunde prioriteras, särskilt
i matväg. I det yngre gänget tyckte
man att luftmadrass kunde duga, så
som gjorts förut, samtidigt tyckte någon att det var krångligt att hitta fram i
ett stort rum med madrasser. Särskilt
bland de äldre ville man ha säng och
toalett på rummet.
De allra flesta tyckte att antalet träffar
per år är lagom som det nu är. I frågan om huruvida träffar ibland skulle
vara mer programlösa eller ej gick
åsikterna isär. Likaså var åsikterna
olika gällande förslaget att ibland ha
temahelger eller att i ett gemensamt
läger ha olika temaaktiviteter, dock
inte renodlade temaläger då man trodde att det snarare minskar än ökar intresserade deltagare. Uppfattningarna
var kluvna i huruvida man föredrar att
återkomma till bekant plats eller om
man vill passa på att upptäcka nytt.
Några konkreta förslag på aktiviteter
som framkom var att gå skogspromenader, utöva musik, göra utflykt med
hyrd buss, sol, bad, sång, gemenskap, lek, äta något gott, korvgrillning
och att ha det ganska fritt överhuvudtaget.
Media – tidningar, hemsida mm
När det gäller Syskonbandets medier
uttrycktes det att hemsidan är mycket
viktig som ”ett ansikte utåt”. Förslag
om att starta upp en webbradio, t.ex.
tillsammans med KABB i Norge som

ett nytt forum framkom också. Tidningen Kompass som tidigare gavs ut till
barn och tonåringar ansågs av några
vara en viktig kontaktlänk till nya
unga men man tyckte också att en ny
variant så som på hemsidan skulle
kunna vara ett bättre framtida alternativ. Idéer framlades om att inspelade
hälsningar skulle kunna dels skickas
ut per e-post och dels läggas ut på
hemsidan liksom inspelade intervjuer
med medlemmar. När det gäller medlemstidningen önskade några se mer
andlig uppbyggelsetext. Det framlades
förslag om att ha en ungdomssida i
tidningen liksom det finns ungdomssida på hemsidan. Flera yttrade synpunkter om att det är bra att medlemstidningen innehåller material om och
av medlemmar. Förslag om att göra
en andaktsbok med material av våra
medlemmar framkom och önskemål
om att vi ska göra en egen sångbok
innehållande även nya, mer ungdomliga, sånger.
Internationella kontakter
När det gäller vårt internationella
engagemang framkom funderingar
om varför vi inte har större engagemang i Tanzania i t ex litteraturarbetet
i Arusha. Frågan ställdes också om
det inte finns utrymme att stötta våra
missionsländer med mer än de ca
35 000 kr/år som vi gör i dag. I så fall
måste givandet öka, men många offrar redan både till vår mission och till
sina församlingars mission. Gällande
det nordiska samarbetet samtalades
det kring att göra studiebesök hos
våra systerföreningar i Norden och
England samt att samarbeta gällande
U-landsarbete. Kontakt med Island
efterlystes.

Ekonomin
En sammanställning av Syskonbandets ekonomi för de senaste fyra åren
hade gjorts till seminariet kring ekonomin och detta gicks igenom med möjlighet för deltagarna att ställa alla sina
frågor.
Är du intresserad att ta mer del av
vad som framkom under seminarierna
så har du möjlighet att via e-post få
samtliga noteringar som gjordes. Ring
kansliet eller maila till syskonbandet.
ung@live.se Inga namn nämns i noteringarna. Du är välkommen att höra
av dig med fortsatta kommentarer,
synpunkter och idéer!
Tina Hanson

Från barn- och ungdomsledaren
I skrivande stund befinner jag mig
i Tanzania. Ni har kunnat följa vår
resa på hemsidan. Jag kan berätta
att denna resa hittills har varit mycket
lyckad. Gud har beskyddat oss från
både olycka och sjukdom.
Snart är jag tillbaka i Sverige. Förmodligen kommer jag inte länge att
kunna hålla mig ifrån att snarast återuppleva resan genom att titta på de
hundratals bilder vi tagit och se alla
filmsnuttar. Somligt kommer jag att
uppleva på ett nytt sätt dessutom t.ex.
att i bild få se de färgglada ödlor jag
fått beskrivet för mig men som jag
med ögat inte kunnat se.
I slutet av augusti kommer jag att
vara på kansliet i Stockholm och
jobba tillsammans med Kerstin Olsson och Eva Backman som efter or11

Kristen idag
Pastor Daniel Alm
från Pingstkyrkan i
Västerås besökte
oss i Ramnäs.
Daniel Alms bibelstudium följdes av
en bönevandring med stationerna
Tillbedjan, Relationer, Evangelisation
och Syskonbandets framtid. Här följer
en kort sammanfattning från Daniels
undervisning.
2 Timoteusbrevet 1:9-10
Han har frälst oss och kallat oss med
en helig kallelse, inte på grund av det
som vi har uträttat, utan i kraft av sitt
beslut och sin nåd, som han har gett
oss i Kristus Jesus från evighet och
som nu har blivit uppenbarad, när vår
Frälsare Kristus Jesus trädde fram.
(Sv Folkbibeln)
Kallelsen i sig är helig och den leder

till ett heligt liv. Vi är inte okallade utan
vi uppmanas att följa Jesus. Det är
Guds beslut och Guds nåd, istället för
vår obeslutsamhet och onåd…
Ett heligt liv kan ta sig uttryck så här:
Vi är kallade till tillbedjan:
- Att varje dag ha en relation med Gud
genom bönen och Bibeln.
- Att leva ett liv där allt sker till Guds
ära.
Sträck dig uppåt i Guds tjänst!
Vi är kallade till gemenskap:
När man tar emot Jesus får man lärjungarna på köpet… Att bli frälst är
personligt, men inte privat. Att finnas i
en församling innebär:
- Att regelbundet finnas med i gudstjänstfirandet
- Att vara med i en liten gemenskapsgrupp för att kunna be och hjälpa
varandra
- Att ansvarsfullt tjäna med engagemang och ekonomi
Rikta dig inåt för församlingens
bästa!
Med människor som livsvänner:
- Att frimodigt berätta om Jesus
- Att leva ett liv som berättar om Gud
genom goda gärningar
Vänd dig utåt och vinn en vän för
livet!
-Helheten blir mer än summan av
alla delar inför Gud!
Referat och foto Kerstin Olsson

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.
Utkommer i punkt, svart tryck och på daisy. Augusti 2009.
Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr. 116 65 STOCKHOLM.
Ansvarig utgivare: Lars-Ove Arnesson, ordförande
Redaktör: Kerstin Olsson Layout Svart tryck: Gun Eriksson
Telefon 08-641 30 45
E-post: kansliet@syskonbandet.org
Hemsida: www.syskonbandet.org
Plusgiro 3 64 49-7 Bankgiro 342-9552
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dentlig genomgång ska sammanfatta
tjänsternas arbetsuppgifter. Jag går
då även upp i tjänst och går in som
tillförordnad verksamhetsledare. En
spännande, rolig men också mycket
utmanande tid ligger framför både
mig personligen och oss som Syskonband!
Tina Hanson

