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SYSKONBANDET
Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet

Årsmötesdagar 2009

Många unga deltog. Här ser vi Jakob, Eva, Andreas,
Erik, Julia, Dominique, Narola, Pontus och Marie
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Från verksamhetsledaren
Mitt år kan indelas i livet före och efter
årsmötesveckan. Just nu går jag i ett
tacksamt ”rus” över att allt gick bra
och att ingen olycka hände. Jag glömmer aldrig olyckshändelsen under
årsmötesveckan på Smålandgården
då Else Johansson föll så illa att hon
fick lång konvalescens för bruten
axelkula. Jag pratade med henne
häromdagen och hon är så tacksam
över att allt läkte bra till sist. Varma
hälsningar från henne för resten! För
övrigt kommer du att kunna läsa om
årsmötesdagarnas program. Det är
roligt att arrangera gemenskapsdagar
med Syskonbandet. Sällan får jag så
mycket respons över hur positiva och
trevliga ni är att ha att göra med. Så
här skriver Ramnäs konferens på sin
hemsida:
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I maj gästades vi av Synskadades
Riksförbund när 86 glada valde oss
för sin jubiléumsmiddag. Sedan var
det dags för de Kristna Synskadades
Förening som spenderade 5 dagar
med oss innan avskedskramar utbyttes. Det är vid såna tillfällen som vi
verkligen får bevisat att vår utmärkta
anläggning kan tillgodose alla slags
behov - hur speciella de än må vara.
Tack Susanne Blomquist (SRF) och
Kerstin Olsson (Syskonbandet) för i år
och varmt välkomna åter!
Årsmötet visade att 84 medlemmar
skickat in sina valsedlar, så vi ligger
väl till i statistiken från de senaste sju
åren. Hur det gick i valet kan du läsa
längre fram i Årsmötesrapporten.
På årsmötet nämnde jag om den
eventuella möjligheten för några medlemmar att vara med under en semestervecka i sommar. Man kunde höra
av sig till mig om man var intresserad.
Anmälningstiden har gått ut men några få syskonbandare får chansen till
en vecka på Smålandsgården tillsammans med en grupp dövblinda i samarbete med Frälsningsarmén under
samma tid som tanzaniaresenärerna
är borta. Jag berättar om dagarna på
Smålandsgården i augustitidningen.
Vem vet, kanske blir det så bra att
vi kan göra en större inbjudan nästa
sommar?
Sommaren i övrigt består av arbete,
kompledighet och semester… Det blir
ju litet speciellt då både Enar och Marlene åker till Tanzania 19 dagar mitt
i sommaren, men en vecka på Hönö
ska vi njuta av som familj i alla fall.
Min pappa fyller 90 år i augusti och
det är också en familjehögtid som vi
ser fram emot. Kansliet är helt stängt

från den 6 juli – 27 juli. Under tiden på
Smålandsgården den 28 juli – 4 augusti är det också stängt, men du kan
nå mig på mobilen 0733 437 051 eller
lämna meddelanden på telefonsvararen, som jag kommer att kunna lyssna
av. Jag kommer även att kunna öppna
kansliets mail, så var inte rädd för att
försöka nå mig. Riktigt hur det ser ut
under resten av augusti är inte klart
än.
Så här säger Maud Lindberg på sin
telefonsvarare och jag låter det meddelandet gå vidare till er alla:
Var rädd om dig och betänk att var
dag är en gåva!
En riktigt välsignad sommar önskar,
Kerstin Olsson

Sponsra resan till Tanzania!
Det arbetas hårt bakom kansliets
kulisser. Enar Olsson är en hängiven
motor i förberedelserna för Syskonbandets resa till Tanzania under sensommaren 2009. Biljetterna är bokade, men fortfarande tas kontakter om
finansieringen och det ordnas andra
praktiska detaljer.
Många intresserade anmälde sig
under hösten 2008 och sju deltagare
valdes ut av styrelsen i december. Nu
är det också klart vilka fyra ledsagare
som följer med plus Enar Olsson, som
kommer att fortsätta sitt ledarskap
under förberedelserna och så ta hand
om hela gruppen under resan.
Det har skickats ansökningar om
bidrag till många olika stiftelser och
organisationer. Två av Syskonbandets

ansökningar har resulterat i bidrag Lars Norrmans Testamentsstiftelse,
som förvaltas av SRF, och Radiohjälpen, vars bidrag går till ledsagares
kostnader. Alla som reser, både synskadade deltagare och ledsagare,
har uppmanats att utnyttja sina egna
nätverk och söka bidrag till den gemensamma reskassan. Många har
gjort enastående insatser och idag
räknar vi med att vi behöver fylla på
den kassan med ytterligare 100 000 kr
för att den planerade intäktsbudgeten
ska uppfyllas.
Visst är det spännande med Syskonbandets olika missionskontakter! De
som reste med Syskonbandet till Etiopien 2005 är fortfarande lyriska och
många av dem hade velat följa med
även på resan till Tanzania. Styrelsen
har med den här resan velat satsa på
att ge andra syskonbandare (gärna
ungdomar) chansen att möta systrar
och bröder i Tanzania för att lära sig
mer om deras livsvillkor och hur de
arbetar för att förbättra sin situation
och för att sprida evangelium om Kristus i den miljö där de lever. Sådana
möten är viktiga och kommer säkert
att göra avtryck hos resenärerna för
livet och kan komma att påverka hur
Syskonbandet ska arbeta tillsammans
med de tre systerföreningarna i Afrika
i framtiden.
Systerföreningen i Tabora vill ordna
ett seminarium där representanterna
för Syskonbandet får möta de lokala
medlemmarna för gemenskap och
överläggningar. Kostnaderna för detta
ingår inte i den ursprungliga budgeten. Seminariet är angeläget men det
behövs mer pengar!
Nu inbjuds även du att stödja resan till
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Tanzania. Det finns ett inbetalningskort i den här tidningen nr 6/7 – 2009.
Om du inte kryssar i någon ruta, räknar vi med att du vill ge din gåva till
Syskonbandets resa till Tanzania. Vi
ber om Guds välsignelse över både
resegruppen och alla som bidrar till att
göra resan möjlig.
Gun Eriksson

Syskonbandet
tackar Martin
som avgått
efter 15 år
i styrelsen
- En pensionär som tycker om att
sjunga och som gärna tar upp gitarren
då syskonbandarna träffas.

Tanzania-dagbok
på hemsidan
Den 24 juli bär det av! På kvällen
möts vi på Arlanda, det åldersblandade och ifrån Sveriges alla delar
samt Finland kommande gänget, för
att resa tillsammans till Tanzania. Vi
kommer att resa runt en hel del i landet och bland annat få träffa nationella
och lokala synskadeföreningar, besöka blindskolor, kyrkor, sjukhus och
delta i en konferens som den kristna
synskadeföreningen arrangerar och
som Syskonbandet stöttar. Vi kommer
också att åka på safari för att komma
riktigt nära de afrikanska djuren så
som giraffer och elefanter samt njuta
av Zanzibars stränder och bada tillsammans med delfinerna men förhoppningsvis inte hajarna.
Du kommer att kunna följa oss och
läsa om våra spännande händelser
på hemsidan www.syskonbandet.org
Där finns redan nu reseplanen dag för
dag men när resan startat kommer en
resedagbok också att finnas där och
så ofta chansen till dator och internet
ges, kommer den att uppdateras.
Läs, följ och be för oss!
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Tina Hanson

Så presenterar sig Martin Widmark,
som vid Syskonbandets årsmöte avgick efter 15 år i styrelsen.
Andra intressen som Martin har och
som dom flesta av oss inte känner till
är att han gillar att fiska lax i Skellefteälven och att han har två veteranmotorcyklar som han pysslar om och
gärna tar sig en liten tur med. En av
motorcyklarna är en Monark från 1948
och det var Martins allra första motorcykel som han fortfarande äger.
Det var för 25 år sedan som Martin
för första gången var med på Sjöliden tillsammans med hustrun Sonja,
som var synskadad. Sedan dess har
det blivit många samlingar med Syskonbandet. När Sonja dog 1994 blev
Martin tillfrågad om han ville gå med
i styrelsen på ett fyllnadsval på ett
år för att ersätta Sonja. Det blev inte
bara ett utan 15 år som Martin har
funnits med i styrelsen. På senare år
har Anita hjälpt honom mycket och varit med som ledsagare på Syskonbandets träffar då deras duettsång också
har varit mycket uppskattad.
Martin har haft olika funktioner i styrelsen. Under många år har han varit
sekreterare, men en period var han

också kassör. Han har även varit med
i arbetsutskottet så länge som det har
funnits.
- Dom samlingar, som jag har uppskattat allra mest, är årsmötesveckorna. Då har både unga och äldre
träffats och det har varit en skön och
varm gemenskap. Alla är så glada och
positiva och det smittar av sig, säger
Martin.
De två resorna som Martin gjorde till
systerföreningen i Kongo har gjort
starka intryck på honom. Speciellt
minns han mötet med den handikappade flickan Sara, som levde i total
fattigdom. Under 10 år har Martin
varje år skickat litet pengar för att
hjälpa Sara och fortfarande minns han
hennes blick då de träffades första
gången.
Martin är tacksam för det förtroende
som medlemmarna har visat honom
under så många år. Han vill fortsätta
att vara medlem i Syskonbandet, nu
som stödjande medlem.
- Kontakten med Syskonbandet har
betytt mycket då det gäller mitt sätt
att se på synnedsättning. Kontakten
har också betytt mycket för mitt eget
liv och då speciellt den varma kristna
gemenskapen som finns i Syskonbandet.
Även om Martin inte längre kommer
att vara med i styrelsen så hoppas
han att kunna vara med på Syskonbandets samlingar även i fortsättningen.
- Jag blir ju inte yngre, men jag vill
fortsätta med det jag gör så länge jag
orkar och kontakten med syskonbandarna vill jag ha kvar, säger Martin.
Text och foto: Enar Olsson

Söderbärke kyrka

Förväntansfullt tar 40 personer plats i
bussen som kör från Ramnäs konferens till Söderbärke kyrka denna Kristi
himmelsfärdsdag. Vitsippor och liljekonvaljer blommar i dikesrenen när vi
susar förbi och Gun Eriksson berättar
i bussen om sin uppväxt i just dessa
trakter.
- Det här är riktig nostalgi för mig, säger hon i micken. Hit till Söderbärke
cyklade vi som unga tjejer från Smedjebacken för att ”spana in killar”. Hennes pappa var pastor och de var fyra
barn i familjen, så hon fick lära sig att
hjälpa till hemma och hon hade små
anställningar redan tidigt.
När vi kommit ut ur bussen och är
på väg in till kyrkan får vi lyssna till
ett par trumpetare som spelar från
ett par öppnade fönsterluckor högst
upp i kyrktornet, en tradition man har
varje Kristi himmelsfärdsdag. Den ursprungliga kyrkan var från 1300-talet
och uppförd i gråsten. Av den finns
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inget kvar utom just några delar i tornet. Den nuvarande kyrkan stod klar
1734. Den är stämningsfull och vacker, stor, luftig och ljus. En populär bröllopskyrka, säger man och hänvisar
inte minst till det vackra läget vid sjön
Barken.
Vi är ungefär 100 personer som har
kommit för att fira Jesu uppståndelse.
Söderbärke PRO-kör medverkar och
de börjar med sången ”Tänk att få
vakna tidigt en morgon” av den engelska författarinnan Eleanor Farjeon
1931. Den populära psalmen, nr 181
i den svenska psalmboken, bearbetades till svenska av Anders Frostenson. Vi från Syskonbandet vaknade
inte så värst tidigt denna morgon, men
kyrkoherde Thomas Wallmark berättar
om Gökottan de haft mellan regn och
solsken tidigt i morse och som säkert
några av besökarna var med på. I sin
predikan hänvisar han sedan till filmen
”Så som i himlen” av Kay Pollak som
kom 2004. Han predikar över att lämna över uppdraget - så som körledaren i filmen gjorde och så som Jesus
gjorde till oss. ”Ske din vilja så som i
himlen, så och på jorden…” lärde Jesus oss att be.
Så läser vi tillsammans:
- Jag tror på en Gud som är helig och
varm, som ger kampglöd och identitet.
En helande Gud som gör trasigt till
helt, som stärker till medvetenhet.
- Jag tror på en Gud, som gråter med
mig när jag gråter så allting är gråt. En
tröstande Gud, som kan trösta likt den
som väntar tills gråten gått åt.
- Jag tror på en Gud som bor inom
mig och som bor i allt utanför. En
skrattande Gud, som vill skratta med
mig som lever med mig när jag dör.
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Ordförande Lars-Ove Arnesson fick
också tillfälle att berätta om Syskonbandet och Kerstin Olsson passade
på att dela ut syskonbandsbroschyren
till alla efter gudstjänsten.
Efter denna andliga spis for vi vidare
till Barken konferens där den lekamliga diton tog vid.
Text: Kerstin Olsson
Foto: Gun Eriksson

Bönebrevet
Maud Lindberg Stockholm skriver:
Hjälp oss att be för Syskonbandets
spridning i hela landet. Att det kan
startas lokala grupper överallt, att
Jesus får bli en verklighet för alla. Vi
skall bli en stark bönekedja över hela
landet!
Låt oss be för resenärerna till Tanzania. De besöker många olika orter, reser på många sätt. Vi ber om beskydd
över dem och att de ska få bli till välsignelse för dem de kommer att möta.
Låt oss be om Guds ledning för Syskonbandets framtidsarbete.
Roland Hjortsberg, Stockholm, insjuknade hastigt fredagen den 5 juni.
Vid denna tidnings pressläggning är
tillståndet fortfarande kritiskt. Låt oss
komma ihåg honom i våra förböner.
Kerstin Olsson

Medlemsnytt
Ny synskadad medlem
Mildred Nilsson, Stockholm
Till fridens hem
Ingbritt Andersson Järpås avled den
5 juni. Vi lyser frid över hennes minne!

Årsmötet 2009
Största delen av lördagen ägnades
åt årsmötesförhandlingar. Föreningens ordförande, Lars-Ove Arnesson,
hälsade alla välkomna och öppnade
mötet. 25 av föreningens vid årsskiftet
229 medlemmar var närvarande. Tre
av dessa var på sitt första årsmöte
och fick en särskild välkomstapplåd.
Till funktionärer under mötet valdes
Lars-Ove Arnesson till förhandlingsordförande, Roland Hjortsberg till vice
ordförande och Eva Fridh som sekreterare. Justerare av protokollet blev
Marie Bergström och Rut Ekström.
Hälsningar och förhandlingar
Som vanligt hade det inkommit en rad
hälsningar till årsmötet. De församlade hälsade sedan tillbaka med Psaltarpsalmen 68:20 där det står: ”Lovad
vare Herren dag efter dag! Han bär
vår börda, Gud är vår räddning.”
Så följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Under året som gått har
åtta medlemmar fått flytta hem till Gud
och parentation hölls över dessa.

september förra året, först på halvtid
och sedan 1 april på 80 procent. Hon
arbetar främst med barn och ungdom.
Årsmötesdeltagarna informerades
även om att en framtidsgrupp ska tillsättas. Föreningen är ju numera mer
än 100 år och det är alltid viktigt att
fundera på vilket arbetssätt som behövs i det samhälle man lever i.
Den finansiella krisen har påverkat
även Syskonbandet och det ekonomiska resultatet för föregående år
slutade på minus en halv miljon, som
täcks med fonderade medel. Fortfarande får man dock anse att föreningen har en mycket stabil ekonomi
och man behöver för närvarande inte
skära ner på verksamheten. Efter att
ha fastlagt budgeten för 2009 var det
dags att ajournera sig för lunch.
Val av alla de slag
Efter matpausen stod de olika valen
på mötesordningen. En ordinarie styrelseledamot avgick i samband med
årsmötet och ingen av de två suppleanter som suttit under året ställde upp
för omval. Kvar i styrelsen sedan förra
årsmötet sitter Lars-Ove Arnesson,
Erik Bondesson och Enar Olsson.
Årets styrelseval hade utfallit enligt
följande: ordinarie ledamöter på två år
är David Lindberg och Eva Backman.
Lena Johansson och Merike Gustavsson blir ersättare under det kommande året. Lars-Ove Arnesson omvaldes
till föreningens ordförande.

Kerstin Olsson tände ljusen
Under punkten ”Aktuell rapport” berättades bland annat om att Tina
Hansson är anställd från och med

När det kom till valet av barn- och
ungdomsrådet, som till skillnad från
styrelsevalet inte sker via poströstning
utan direkt i årsmötet, fanns sex kandidater till de fem platserna. Genom
handuppräckning valdes så Marie
7

Bergström (sammankallande), Pontus
Nyman, Julia Lindahl, Marlene Olsson
och Sofi Sundin.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften
ska vara 150 kronor även för år 2010.
Valberedningen inför nästa års val består av Rut Ekström, Anna Jakobsson
samt Bernt Mårtensson.
Avtackning
I slutet av årsmötet var det så dags
att avtacka flera som avgått från sina
uppdrag. Ett speciellt tack riktades till
Martin Widmark, som varit medlem i
styrelsen under 15 år.

Styrelsens kontaktuppgifter
Den nya styrelsen har haft ett möte
och konstituerat sig enligt följande:
Ordförande, vald av årsmötet:
Lars-Ove Arnesson
Olofstorp Tele 031-702 09 19
lars-ove.arnesson@icap.nu
Vice ordförande:
David Lindberg
Lajksjöberg, Tele 0942-310 46
l.d.lindberg@live.se
Sekreterare:
Eva Backman
Sollefteå, Tele 0620-164 60
ebn@kramnet.se
Vice sekreterare:
Enar Olsson
Enköping, Tele 0171-44 00 90
enarolsson@tele2.se
Övriga ledamöter:
Erik Bondesson
Vänersborg, Tele 0521-128 57
erik.bondesson@telia.com
1:e ersättare
Lena Johansson
Linköping, Tele 013-17 39 74
lena.johansson44@comhem.se

Lars-Ove Arnesson överlämnar
en gåva till Martin Widmark
Martin tackade och avslutade med att
säga att han under åren som styrelseledamot varit medlem i Syskonbandet,
trots att han är seende. Men då detta
enbart gäller just medlemmar i styrelsen bad han nu om att få komma med
som stödjande medlem. En fråga som
mycket snabbt besvarades jakande!
Text: Kerstin Arnesson
Foto: Enar Olsson
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2:e ersättare
Merike Gustavsson
Bankeryd, Tele 036-37 14 01
meg@telia.com

Kansliet

Sagt om årsmötesdagarna:
- Aldrig varit med om ett årsmöte
som gått så snabbt. Väl förberett.
Enar väldigt duktig att presentera
de torra sakerna så att man orkar
hänga med.

Från barn- och ungdomsledaren

En underbar, avkopplande, händelserik, lång och njutbar sommar önskar
jag er alla!
Text: Tina Hanson
Foto: David Lindberg

Tack
vill jag säga till
alla er som var
med på våra
gemenskapsoch årsmötesdagar i
Ramnäs!
Tack också för era synpunkter och
idéer som framkom inte minst under
de seminarier vi hade kring Syskonbandets olika verksamhetsdelar. Vi
värderar allas era synpunkter högt så
tveka inte att komma med fler! Dessa
kommer vi att ta med i styrelsen och i
framtidsgruppen framöver.
Sedan vi var i Ramnäs tycks sommaren snabbt både kommit och gått...
Första dagen av vår första sommarmånad juni tog jag mitt första havsdopp och det var ljuvligt! Så snart
som dagen därpå var det som om de
kyliga höstvindarna redan drog fram
och några av er längre norr ut i landet
fick säkert smaka snöflingor igen. Så
överraskar naturen oss. Men inte är
sommaren över. Glatt sorl och oväsen
hörs från uteserveringarna och kvällarna är ljusa som dagen som tecken
på att sommaren är här och kvar
länge till!
Hör gärna av er även under sommaren. I samband med tanzaniaresan tar
jag semester, dvs vecka 30-33, och är
onåbar. Därutöver svarar jag inte varje vecka dagligen på mail men du når
mig där och på telefon 046-131475.

Choklad, choklad,
choklad …
Choklad i olika
färg och form,
från mörkaste
brunt och starkt
kakaosmakande
till söt vit, doftande och välsmaklig,
låg den i en lång rad av skålar och vi
smakade och njöt! Det yngre gänget,
som var med i Ramnäs, hade nämligen en chokladafton under fredagen.
Kocken med sin traditionella höga
vita hatt inledde med att berätta för
oss om chokladens historia. Efter att
ha smakat oss igenom de olika nyanserna av choklad fick vi fortsätta att
fylla chokladbehovet i form av en pudding. Kocken fortsatte att underhålla
oss genom att lära oss enkla sätt att
skapa chokladdekorationer att pryda
exempelvis en tårta med. Smält choklad ringlade han tunt på kall plåt så
att det såg ut som trasslad spagetti.
Några provade på att ringla och vi
andra kladdade i oss några chokladspagettin.
Chokladintaget slutade inte där utan
på fat fanns bitar av chokladiga kladdkakor. Före uppätning fick vi själva dekorera med chokladbitar i olika former
och smaker samt frukt och grädde.
Denna dekorering gjordes med stort
engagemang och entusiasm, då den
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var en tävling och pris att vinna stod
på spel! Kocken tillsammans med sin
hovmästare Ulf var enväldiga domare
och deras vinnare blev Julia och Pontus på delad första plats och Marlene
på andraplats tätt därefter. Förstaprisvinnarna fick varsin glänsande inslagen låda som starkt misstänks innehålla choklad.
Allas chokladberoende munnar, magar och sinnen var efter denna afton
väl mättade. I form av ljudklipp på
Syskonbandets hemsida kan du lyssna på chokladupplevelserna och beskrivning av de vinnande kladdkakedekorationerna. Låt dig inspireras till
eget dessertdekorerande där hemma!
Text och bild: Tina Hanson

Sagt om årsmötesdagarna:
- Programmet var väldigt varierat
och det kändes inte som att det blev
för mycket av något. Det var även
bra att vi tillbringade den största delen av tiden tillsammans hela gänget, men att vi delade upp oss ibland
(tänker bl.a. på fredagskvällen då vi
yngre hade chokladafton).
- Den internationella kvällen var
otroligt lärorik. Att lyssna på någon
som berättar är jätteroligt, men det
är också bra att få möjlighet att ta
del av informationen med hjälp av
egna sinnen. Här fick vi ju verkligen
använda alla: hörsel, känsel, lukt
och smak.
- Maten, boendet och den service
vi fick av personalen kunde inte ha
varit bättre! Det märktes att de gjorde allt de kunde för att våra dagar
skulle bli så bra som möjligt.
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Nordisk konferens
1- 4 oktober
2007 hölls vår första Nordiska konferens på senare år och då var vi i
Sverige. Det var mycket lyckade dagar tillsammans med medlemmar
från Syskonbandets systerföreningar
i Norge, Danmark och Finland. Nu är
det äntligen dags att mötas igen!
Årets arrangörer för den Nordiska
konferensen är Danmark och vi kommer att vara på Fuglsangcentret i
danska Fredericia. Denna konferens
inleds torsdagen den 1 oktober kl
17.00 och avslutas efter gudstjänsten
söndagen den 4 oktober.
Fuglsangcentret är en mycket fräsch
och till olika funktionshinder välanpassad konferensgård med stora aktivitetsmöjligheter och fantastiskt god
mat och högstandardsservice. I byggnadens omgivning finns trevliga promenadslingor och som innergård finns
en vacker sinnesträdgård dit också
många av rummen leder. Invändigt
finns simbassäng och bastu att njuta
av samt showdown och elektronskytte
att roa sig med!
På programmet står bibelstudium med
den uppskattade talaren Kurt Hjemdal. Andakt, bönevandring och möjlighet till samtal i smågrupper ges, men
också medverkan från de olika länderna. Det blir utflykt i närområdet Fredericia. Ytterligare en höjdpunkt är att
vi gästas av den blinde jazzmusikern
och hymnskrivaren Willy Egmose.
Förutom njutbara stunder i matsalen
med bland annat de kända danska
smörrebröden, blir det tid för fysisk
aktivitet, lek, sång och underhållande
samlingar. Vi ser fram emot många
trevliga stunder tillsammans!

Resa
Smidigaste ressättet är att ta tåg eller
flyg till Kastrup och därefter ansluta till
den buss som Syskonbandet hyr och
som tar ca 2 timmar. Vår buss avgår
ca kl 14 från Kastrup. Den kostar 100
kr per resa, dvs 200 kr t o r Kastrup Fuglsangcentret.
Tåg den 1 oktober:
- Från Göteborg avgång kl 9:42.
Ankomst Kastrup 13.23.
- Från Stockholm avgång kl 8.21.
Ankomst Kastrup kl 13.28.
Tåg den 4 oktober:
- Hemresan sker från Kastrup kl 16.09
Ankomst Göteborg kl 19.32.
- Från Kastrup Kl 16.31.
Ankomst Stockholm kl 21.39.
(Med reservation för nya tidtabeller.)
Det går bra att boka hela resan via
SJ 0771-757575.
Det går även bra att ansluta där tåget
stannar längs med vägen. Syskonbandet står vid detta researrangemang för högst 700 kr efter det att
du betalat din egenavgift på 500 kr.
Resekostnad utöver 1 200 kr står du
för själv.
Pris
Dessa lyxiga och trevliga dagars vistelse, tillsammans med de nordiska
vännerna, subventioneras och kostar dig endast 1 800 kr för tre dagars
helpension i dubbelrum. Enkelrum kan
önskas men ej garanteras.
Anmälan
Senaste dagen för anmälan är den 14
augusti, som är vår sista dag att boka
i Danmark. Denna dag vill vi också att
du har satt in anmälningsavgiften på
500 kr på plusgirokonto 3 64 49-7. Vid
avhopp efter 14 augusti återbetalas

inte anmälningsavgiften.
Resterande 1 300 kr betalas in senast
den 14 september.
Vi behöver följande uppgifter av dig:
- Namn och personnummer
- Upplysning om medlemskap i SRF
(avgiften är starkt subventionerat för
SRF-medlemmar)
- Om du har med ledarhund samt hundens namn
- Allergier
- Om du är punktläsare
- Upplysning om annat funktionshinder
Platserna är begränsade så dröj inte
med att anmäla ditt deltagande! För
frågor eller anmälan kontakta
kansliet – Kerstin på 08-641 30 45;
kansliet@syskonbandet.org
eller Tina på 046-13 14 75
syskonbandet.ung@live.se
Varmt välkommen!

Kerstin Olsson
Tina Hanson

Dukat för
nattvard.
Foto: Enar
Olsson

Sagt om årsmötesdagarna:
Om nattvardsgudstjänsten:
- Varierande innehåll med fin sång,
intressant predikan och skön gemenskap vid nattvarden. Härligt att
få be för varandra.
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Utgångspunkten
Det äldsta exemplaret av Syskonbandets punktskriftstidning som vi funnit i
arkiven är från juli 1909. Den uppger
sig vara nummer sju för 1909, men
frågan är om det verkligen utkom sex
nummer tidigare under detta första
utgivningsår. Det skulle faktiskt kunna
vara så, att denna tidning helt enkelt
är den första som kom ut. Jag har läst
en del andra tidningar från de första
åren, men just detta exemplar från
1909 skiljer sig mycket från de övriga.
Vanligen var det en hel del artiklar
av uppbyggelsekaraktär. Det fanns
personliga hälsningar under rubriken
”Syskon emellan” och så småningom
kom rapporter från de resor som företogs och lokala möten som hållits.
Men den här tidningen från sommaren 1909 är verkligen en ren
föreningstidning. Första artikeln är
protokollet från årsmötet som hölls
i Stockholm den 6 juni. Sedan följer
referat från de möten och samkväm
som hölls i anslutning till årsmötet.
Därefter följer föreningens stadgar.
Den sista artikeln är revisionsberättelsen för 1908. Där finns också hela
kassarapporten med. Bland annat kan
man se att utgivningstillståndet för föreningens tidningsorgan kostade 15 kr.
Tidningen omfattar tolv sidor punktskrift med det förkortningssystem som
då var aktuellt. Formatet är 19 rader
per sida, som längst 36 tecken per
rad, dvs ett lite annat format än nuvarande A4.
I årsmötesprotokollet kan vi läsa följande i paragraf 5: ”Angående föreningens tidningsorgan beslöts, att detta
från och med 1910 skulle utgå med
ett 20-sidigt nummer i månaden och
12

såvitt möjligt regelbundet omkring den
15:e.”
Det framgår av referaten från uppbyggelsemötena att det redan fanns
sånger i punkttryck, men i protokollet
paragraf 8 står: ”Ett förslag om utarbetande och tryckande av en omfångsrikare sångbok blev av föreningen antaget och överlämnades ombesörjandet
av detta arbete åt en kommitté …”.
Andlig läsning och sånger i punktskrift kom igång direkt när föreningen
bildades, liksom resorna för att göra
Syskonbandet känt. Jag fortsätter att
citera ur protokollet, paragraf 9: ”Uttalades önskvärdheten av att broder
Sahlqvist om möjligt även i år företogo
några resor för att göra Syskonbandet, dess ändamål och verksamhet
mera kända. Broder S erinrade därefter om hurusom Gud av var och en
väntar, att han på sin plats i livet och
i den omgivning, där han av Herren
blivit satt, sprider en god Jesu Kristi
vällukt omkring sig. Alla hade vi här
en stor uppgift att fylla. Genom flitigt övande av bön och förbön skola
alltjämt härliga erfarenheter av Guds
hjälp och mäktiga ingripande göras.
Det är icke alltid så lätt att av hjärtat
bedja: ’Ske din vilja’! Gud vill dock
genom sin Ande lära oss detta. – Sedan medlemsavgiften bestämts till 25
öre och några sånger sjungits, avslutades det i allo goda mötet.”
Predikant A. Sahlqvist gjorde alltså
resor för Syskonbandet redan under
första verksamhetsåret. Han var också föredragshållare/bibelstudieledare i
föreningens samlingar kring ordet. Det
framgår inte om han var synskadad,
men onekligen var han med i årsmötet.

Under dessa årsmötesdagar i Stockholm för 100 år sedan lyssnade man
till föredrag, som det benämns, i Beskowska skolans hörsal. Men syskonbandarna var också inbjudna till samkväm på Hantverksskolan med adress
Klara Ö. Kyrkogata.
Avslutningen på Gunnar Wennbergs
referat går faktiskt helt i stil med vad vi
får höra idag och säger till varandra.
Men språkdräkten är ju annorlunda:
”Skilsmässans stund var inne. Som
aldrig tillförne förnams nu, huru fast
och innerligt ’Syskonbandet’ dock
knutits. Med hjärtan uppfyllda av
glädje och tacksamhet mot Gud och
människor, Vilka även på mångfaldigt
sätt i dessa dagar visat oss kärlek och
välvilja, och i förlitande på Herrens
ständiga omsorg, kunde vi återvända
var och en till sin av Herren givna kallelse. ’Mötas och skiljas är världens
gång, men skiljas för att mötas, det är
hoppets sång.’ Herren allena äran.”
Ja, det här var några glimtar från den
äldsta medlemstidningen vi hittills har
funnit och samtidigt en återklang från
årsmötet efter det första verksamhetsåret. Det är bara stadgarna jag inte
alls berört i den här presentationen.
Det kan vara aktuellt att återkomma till
dem senare. Både språk och innehåll
är rätt annorlunda jämfört med våra
aktuella stadgar. Då och då är det
värdefullt att gå tillbaka och se förändringarna i tanke och uttryck. Syskonbandet går vidare, och vi får utbe
oss vishet om den väg vi ska gå för att
göra Guds vilja i vår tid och situation.
Jag önskar er en god och välsignad
sommar!
Lars-Ove Arnesson

Ansvarsfonden
För dig som är medlem i Syskonbandet gäller att du kan söka bidrag från
Ansvarsfonden vid tre tillfällen om
året. Sista datum för ansökningar är
1 mars, 1 september och 1 december.
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

Sagt om årsmötesdagarna:
Om bibelstudium och bönevandring.
- Kände sig upplyft och välsignad
efteråt.
- Bibelstudiet var bra och lagom
långt. Bönevandringen var härlig
framförallt när vi bad för varandra
och de andra böneämnena.
- Indelningen i smågrupper vid bönevandringen tycker jag var särskilt
fin, då vi i olika åldrar fick tillfälle att
bedja för varandra.
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Punkten som inte försvann
- Jag är glad att punkten inte försvann
i historiens dimmor, säger Maria Selberg, Fagersta och berättar vidare om
hur hon lärde sig punktalfabetet.

klart att böckerna är litet stora. Jag är
verkligen glad att punkten finns kvar
och inte försvann i historiens dimmor…

- Första gången jag ”såg” hur alfabetet såg ut på blindskrift var jag bara
5-6 år. Men då lärde jag mig det inte,
bara nosade på det. På Tomteboda
fick jag lära mig. Jag kan nog säga att
det enda positiva på Tomteboda var
kristendomslektionerna och att lära
sig punktskrift.
- Skolan i sig var inte så svår, men
att bo på internat när man är 7 år är
inte bra. Punktskriften fick vi lära oss
en bokstav i taget av läraren Gunilla
Brundin. Hon var verkligen bra. När
vi övade en bokstav fick vi en berättelse med många ord som innehöll
just den. Jag minns berättelser om
”Lammet Ulla som mötte ett lejon som
var hotfullt” och ”Hjälten Hjalmar som
inte var lika modig som hans hushållerska” eller ”Vimsiga Vivi från Vimmerby”. Så skulle vi titta på hennes
”nya vårhatt” och fick känna på Gunillas huvud där hon tagit på sig huven
som låg över braillemaskinerna… Vad
roligt det var! Hon var så bra på att
spela teater och spöka ut sig.
- Vi skrev på braillemaskinerna om
och om igen de bokstäver hon lärde
ut. Sedan fick vi längre och längre
ord. Det var ett kul sätt att lära sig på.
Har du haft glädje av att kunna läsa
punkt tycker du?
- O, ja. Jag kan läsa utan att någon
blir störd, läsa utan lampa men det är
14

Maria Selberg sjöng till eget gitarrackompanjemang i inledningen av
bönevandringen.
Text: Kerstin Olsson
Foto: Enar Olsson

Sagt om årsmötesdagarna:
- Jätteroliga aktiviteter tycker jag att
vi hade under årsmötesdagarna.
Festkvällen var rolig. Tack så jättemycket till kanslipersonalen. Ni är
så bra och duktiga på att förbereda
dom här dagarna. Ett jättestort tack
till er ledsagare, ni är jättebra. Det
är som sagt jättekul att vara med i
Syskonbandet. - Ha det så bra alla
så ses vi snart igen!!!

Min resa till Nepal
Under de två första veckorna i april
var Julia Lindahl i Nepal med föreningen Unga Synskadade. Hon var
med om mycket och delar här med sig
av några av sina upplevelser.
Nepal är ett av världens fattigaste länder. Det ligger i södra Asien, mellan
Indien och Kina. I Nepal finns åtta av
världens tio högsta berg. Landet har
under cirka tio år befunnit sig i inbördeskrig. Under en lång tid hade kungen betydligt mer makt än politikerna.
En stor del av befolkningen var upprörd över detta. År 1996 gjorde en maoistisk gerilla uppror mot regeringen.
Kriget avslutades 2006 i ett fredsavtal
mellan regeringen och de maoistiska
rebellerna. Sedan dess är landet en
republik med president och premiärminister. Oroligheterna i landet har
gjort att svenskar länge har avråtts
från att resa dit, men sedan några år
tillbaka är det relativt stabilt.
Unga Synskadade har sedan början
på 2000-talet drivit ett projekt i Nepal som har gått ut på att hjälpa till
att starta upp ett kvinnoboende för
både synskadade och seende kvinnor, samt att ge ekonomiska bidrag
till en musikutbildning för synskadade
studenter. På boendet finns det plats
för drygt 30 stycken unga kvinnor och
det skall vara lika många synskadade
som seende. Många av dem studerar
musik, men vissa läser andra ämnen.
Alla som har gått musikutbildningen
får inte jobb, men vissa, företrädesvis
män, anställs som musiker på restauranger.
Vi bodde på Kathmandu guest house,
ett mysigt hotell med en trädgård

utanför. Vårt schema var fullspäckat,
då våra nepalesiska vänner ville att vi
skulle hinna uppleva så mycket som
möjligt. Vi hade många formella och
informella möten med synskadeföreningen på deras kansli. Projektets
utveckling diskuterades med ordföranden och andra högt uppsatta tjänstemän. En dag hade vi möte med ungdomskommittén. Då pratade vi mer
generellt om likheter och skillnader
mellan att leva som synskadad i Sverige jämfört med i Nepal.
Då vi inte var på kansliet gick vi stadsvandringar, besökte tempel och museum, klättrade i berg och lyssnade
till nepalesiska sånger framförda av
mycket duktiga musiker som antingen
gick på eller precis var färdiga med
utbildningen. På det gemensamma
musikprogrammet som vi hade en
av dagarna sjöng vi några svenska
sånger för dem. Några av oss övernattade på kvinnoboendet i slutet av
resan. Det var roligt att se hur bra de
verkade trivas där.
Sverige och Nepal är nästan som
natt och dag. Som väntat upplevde vi
mycket stora kulturskillnader. Det var
inte helt enkelt att gå omkring i Kathmandu. Vi svenskar höll ihop i stort
sett hela tiden. Tutande bilar kom från
alla håll och det var fullt av människor
överallt. Ibland var det till och med
folk som stoppade bilarna genom att
knacka på dem för att visa att de ville
komma fram. Det första jag tänkte på
när jag hade kommit tillbaks till Sverige var: ”Varför tutar ingen? Skall det
vara så här tyst?”. Jag beundrar verkligen personer som inte ser någonting
alls men som helt på egen hand tar
sig fram i detta kaos, men man vänjer
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Maten är ganska stark och kryddig.
Den är enkel men ändå smakrik. Menyerna är stora och ibland upplevde vi
nästan att det var för många olika rät�ter att välja mellan. På i stort sett alla
matställen fanns det momo. Det är
degknyten som är fyllda med kött eller
grönsaker. Dessa var väldigt omtyckta
av oss svenskar.
Människorna i Nepal var otroligt gästvänliga och de gjorde allt för att vår
vistelse skulle bli så bra som möjligt.
De var alltid positiva och hjälpsamma.
Nästan hela tiden hade vi minst en
nepales med oss när vi var ute någonstans.
Personer med funktionsnedsättning
som bor i staden har det förhållandevis bra ställt. Vissa får möjlighet att
studera på universitet. På landsbygden ser tillvaron dock helt annorlunda
ut. Där känner de flesta inte alls till
sina rättigheter och man är helt undanskuffad från samhället. Utbildning
har de inte tillgång till och många lämnar aldrig hemmet. Det kan bero på

att anhöriga vill skydda dem från faror,
men oftast har det troligtvis att göra
med att familjen skäms för att visa
upp dem för omgivningen. Förr i tiden
var det på precis samma sätt även i
vår del av världen. Erfarenhets- och
informationsutbyte mellan människor
från alla olika länder tror jag kommer
att få en väldigt stor betydelse i framtiden.
Efter att ha kommit hem från en sådan
här resa reflekterar jag mycket över
hur bra vi faktiskt har det här i Sverige
och hur mycket vi har att vara tacksamma för. Givetvis finns det brister
även i vårt samhälle och vi skall alltid
arbeta för en förbättring, men samtidigt skall vi minnas det vi har och
inte bara oroa oss över det vi inte har.
Detta är helt klart den mest upplevelserika resa jag har gjort hittills och
den har gett mig många fina minnen
för livet.
Julia Lindahl

Julia med sånghäftet under årsmötesdagarna.
Foto: Enar Olsson

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.
Utkommer i punkt, svart tryck och på daisy. Juni-Juli 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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Iris Hantverk AB Fagersta 2009

sig säkert vid det som med allt annat.
I Pokhara, den andra staden som vi
besökte, var det inte alls lika mycket
trafik och luften var mycket renare än i
Kathmandu. Många barn kom fram till
oss för att be om pengar. Vi önskade
såklart att vi kunde hjälpa varenda en
av dem.

