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Tips på julgåvor!

Äntligen, Syskonbandet har
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Från verksamhetsledaren

Nu när mörkret är som mest kompakt
på vår del av jordklotet så pratar och
sjunger vi mer än någonsin om ljus.
Stjärnor som lyser, adventsljusstakar, julgransljus, det knappa solljuset
och tända stearinljus. Vi påminns om
frånvaron av ljus när det nu inte är här
och uppskattar glimten av ljus om det
så bara är ett litet värmeljus i en lykta.
Så påtagligt är ljus för oss, livsviktigt.
Somliga av er som alls inte ser, inte
ens har ögon, har sagt mig att ljus
ändå kan uppfattas. Några av er har
berättat att ljus är det enda ni kan se
med ögonen och en tänd lampa i ett
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mörkt rum är till stor hjälp för orientering i rummet. Också den som inte
kan se ljus så kan ljus kännas, från en
tänd lykta, från brasan, från solen.
Så tänker jag att också Gud kan vara
för oss i våra liv. När vi famlar i livets
mörker och har svårt att orientera oss
så kan Guds ljus leda oss. Även om
det bara är ett svagt litet ljus av Gud
vi uppfattar så kan det leda oss i livets
virrvarr. När stjärntydarna från österland följde den speciella nyuppkomna
stjärnan som ledde dem till Jesus som
nyfödd var det väldigt konkret för dem
som kunniga i himlakropparna att hitta
fram. Så konkret tycker jag själv
sällan Guds ledning är. Men jag tror
att aningen av att se eller känna ljuset
av Gud i oss eller i andra människor
kan räcka. Den aningen är något hålla
fast vid och fokusera på. Vi kan också
vara förvissade om att mörkret inte är
Gud utan att det är som det står bland
annat i första Johannesbrevets början
att ”Gud är ljus och att inget mörker
finns i honom”.
Jag önskar att du och vi alla i Julens
tid får uppleva, se och känna, ljuset
från vår kärleksfulla Gud, från andra
människor och att vi själva får vara
ljus för andra.
God och ljus Jul!
Tina Hanson

Medlemsnytt

Ny medlem
Bibbi Ernstdotter, Osby
Till Fridens hem
Milvi Lemming, Enskede
Marianne Johansson, Stockholm
(sedan 4 mån. boendes i Västervik)

Aktuellt från styrelsen

Personal
Styrelsens diskussioner om, och
översyn av, Syskonbandets organisation fortskrider. Dock har vi landat i att
vi behöver ha personal på vårt kansli.
Så inom de närmsta dagarna kommer vi att lägga upp en jobbannons
på bland annat Arbetsförmedlingen.
se. Vi söker då en person som kan
jobba både med kansliuppgifter och
som ekonomihandläggare. Tjänsten
är på 50 procent, och eftersom vi inte
vet något om framtiden så blir det en
visstidsanställning.
Gun Eriksson kommer att jobba kvar
hos oss som Kanslist till den 30 april
2018. Christian Saarenketo fortsätter
att sköta vår ekonomi tills vidare.
Vi jobbar idogt på att få till en utgivning av vår medlemstidning under det
kommande året.
Vi påminner om att vi söker personer
som kan/vill engagera sig i Syskonbandets Kapitalplaceringsgrupp. Så
om du känner att du kan detta med
kapitalplacering och värdepappershantering, eller om du vet någon annan som kan det, och som vill jobba
ideellt med det hos Syskonbandet så
kontakta någon av oss i Arbetsutskottet. Vi behöver besked snarast.
Gäster från Kongo
Den resa som vi planerade att göra
till Demokratiska Republiken Kongo
har pga det turbulenta läget i landet
fått ställas in. Det känns inte tillräckligt
tryggt att resa in i landet. Dock funkar
det bättre för kongoleser att resa ut ur
landet. Så styrelsen har beslutat sig
för att bjuda in två representanter från
Kongo till våra gemenskaps- och års-

mötesdagar 2018. Vi ser med spänning fram emot detta besök.
Julhälsning
Styrelsen vill önska er alla: En riktigt
god, välsignad, stillsam, underbar och
fantastisk jul. Samt ett Gott nytt glittrande och inspirerande år 2018.
Styrelsen genom Jenny Näslund,
ordförande

Trösten i sången

”Någonstans bland alla skuggorna
står Jesus.” Det här är en strof ur en
sång jag lärde mig som barn. En tid
har jag varit mycket sjuk och tillbringat
flera veckor på sjukhus. Första dagen, när jag ensam, orolig och ledsen
låg där och oroade mig, kom just den
strofen till mig. Vårdpersonal sprang
av och an. Alla hade frågor till mig,
som jag inte orkade svara på, tills
jag hörde sången i mitt inre. Tänk att
någonstans där, bland alla andra, står
Jesus!
Jag kände mig lugnare och trygg i
min visshet. Sångerna som finns i
mitt sångskafferi, kan hjälpa mig i så
många situationer, som annars kunnat
te sig helt hopplösa. En annan visa är
sången om skogsblomman. ”Ha tack
lilla blomma, för läxan du lärt. Om
enslig och ensam min stig, den Gud
som mig skapat, min fader ju är. Han
vårdar sig även om mig.”
Det finns så mycket läkning, bara i
att sjunga sångerna för sig själv. Det
känns så fantastiskt, att hitta tröst i en
textrad och en melodislinga. En annan
sång, som ger mig styrka är:
”Guds kärlek är, som stranden och
som gräset... ”
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Kraften når mig genom orden och jag
är så tacksam, över att ha fått denna
stora gåva. Gåvan att känna att det
finns en hand att vila i, när livet är
svårt. Jag mår väldigt mycket bättre
nu. Sjukhustiden är inte slut, men
orken är på väg tillbaka. Det finns så
många sånger kvar att sjunga och
snart, i februari, ska vi i Syskonbandet
få en chans att ta del av varandras
sångskatter. Kom du också och dela
med dig, lyssna på andra sjung ur vårt
nya sånghäfte som vi ska ha färdigt
då.
Välkommen till vår sång- och musikhelg som vi gemensamt gör till en
härlig upplevelse!
Madeleine Linder

Inbjudan till gemenskapshelg i musikens tecken
Tid: 23-25 februari (vecka 8) 2018,
start med kvällsmat kl. 17.00 på fredagen och avslut ca kl 14 på söndagen.
Plats: Glimåkra folkhögskola. Du tar
dig enklast med tåg till Osby station
och sedan färdtjänst 1,3 mil till Glimåkra folkhögskola. Meddela om du behöver samåka med andra. Söndagen
avslutas gemensamt efter gudstjänst
och mat i Osby Pingstkyrka.
Deltagaravgift & resesubvention:
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850 kr per person för medlem och
för dig som kommer med för första
gången på evenemang med Syskonbandet. Du erbjuds resesubvention på
din resa som överstiger 500 kr, maximal resesubvention är 700 kr. Kom
ihåg att du har möjlighet att ansöka
om Enskilt bidrag hos Syskonbandet
för ytterligare subvention så att du kan
delta. Ansökan ska vara inkommen
senast anmälningsdagen.
Anmälan: Senast den 26 januari, och
från det datumet blir anmälan bindande, till Tina på 08-641 30 95 eller
tina@syskonbandet.se. Antalet platser
är begränsat och först till kvarn gäller
så vänta inte med din anmälan!
Vi beger oss till Glimåkra folkhögskola
i nordöstra Skåne. Skolan som är en
ombyggd prästgård från 1700-talet
vilar på en kristen grund med koppling
till EFS. Kurser som erbjuds på skolan
är bland annat Gospellinje, Keramik,
Seniorkurser, E-sport och spelidéer,
samt preparandkurs för synskadade
ungdomar.
Denna helg lär och leker vi musik. Vi
vidgar våra musikaliska vyer genom
att dela musikens betydelse med
varandra. Självklart kommer vi också
sjunga och spela nya och gamla
sånger tillsammans så ta med dig
dina instrument! Du behöver inte själv
kunna spela något instrument utan du
behöver bara vara nyfiken på musik
och öppen för att lära dig om musik,
vara i musik och med andra personer.
Vi kommer också att medverka med
sång i gudstjänst.
Välkommen att höra av dig med din
anmälan eller om du vill veta mer!
Tina Hanson

Inbjudan till
årsmötes-dagar 2018

Redan nu kan avslöjas, och du kan
notera i din kalender för nästa år, att
Syskonbandsdagarna med gemenskap och årsmöte kommer äga rum
9-13 maj på Tollare Folkhögskola!
Temat för dagarna blir ”Gåvan att finnas till” vilket på olika vis ska genomsyra dessa dagar. Syskonbandet fyller
110 år 2018 vilket givetvis också ska
uppmärksammas. Det bjuds som vanligt på ett varierat program, god mat
och god gemenskap. Vår förhoppning
är att vi också ska få vara i gemenskap med representanter från vår systerförening i Kongo-Kinshasa. ALLA är
välkomna såväl ung som gammal, ny
eller senior i Syskonbandet, och ledarhundar!
Tollare folkhögskola där vi kommer
hålla till har blivit en kär plats vi återvänder till år efter år med sin goda
mat och vackra gröna plats i skärgården. Folkhögskolan ägs av IOGT-NTO
och ligger i Saltsjö-Boo bara någon
mil från centrala Stockholm. Alla rum
har dusch och toalett, rum och alla lokaler är tillgängliga för rullstol och det
finns hörselslinga i möteslokalen
Pris: 1800 för del i tvåbäddsrum,
2950 kr för enkelrum, 750 kr för barn
3-12 år i föräldrars sällskap
Kontakt: Du är välkommen att höra
av dig redan nu om du har frågor eller
vill anmäla dig till Tina på Syskonbandets kansli 08-641 30 95.

Inbjudan till Konfaläger/
Kristendomsskola

Även 2018 inbjuder Syskonbandet
till kristendomsskola för dem som är
i 14-årsåldern, som ett samarrangemang med Equmeniakyrkan.
Syskonbandet ordnar så att ledsagare
finns till hands för den som är i behov
av det. Vi ser också till att undervisningsmaterial med mera finns tillgängligt på det sätt som fungerar bäst för
deltagarna. Två intensiva veckor fyllda
av glädje, allvar och undervisning om
kristen tro kan förväntas!
Tidpunkt: 25 juni – 7 juli 2018
Plats: Sjöviks folkhögskola utanför
Avesta i södra Dalarna
Pris: prel. 3900 kr för hela vistelsen
Anmälan & frågor: I februari kommer
Equmeniakyrkan ut med mer information och anmälningsperioden öppnas
upp, men du är välkommen att höra
av dig redan nu till Syskonbandet på
08-641 30 95 eller
tina@syskonbandet.se.
Läs här om vad tre elever som gick i
årskurs 4 sommaren 2016 berättar för
Equmeniakyrkans tidning ”Equmen”.

”På Sjövik kan man dela
djupare saker än i skolan”
För fyrorna Lovisa, Hanna och Ludvig
är Sjövik ett andrum och en oas varje
sommar. Ändå känns det naturligt att
detta är sista året.
- Men jag försöker ta tillvara varje minut på ett annat sätt i år också
– JAG ÄLSKAR ATT vara här, utbrister
Lovisa Hurtig, 17 år från Uppsala.
Kompisarna Hanna Christoffersson,
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också från Uppsala, och Hampus Tuomi från Ludvika håller med.
- Det är nästan som att ta en paus
från det riktiga livet att komma hit, det
är en så otroligt trygg miljö. Det är så
skönt att veta att jag kan komma hit
och ha vänner som verkligen tycker
om mig, säger Hanna.

lika inbjudande mot de som är yngre
och de får samma upplevelse, säger
Hanna.

Tryggheten gör också att en person
kan utvecklas och växa. För Hampus
blev det första året mycket mer än ett
kul läger på sommarlovet.
- Det var en stor förändring. När jag
kom hit första gången hade jag inte
särskilt stort självförtroende, men
efter två veckor kände jag alla här och
hade blivit mer utåtriktad. Jag var en
annan person när jag kom tillbaka till
skolan i åttan, berättar han.

Text: Sara Grant
Foto: Marcus Gustafsson

Att man har kyrkan som gemensam
bakgrund gör att samtalen hamnar på
en annan nivå.
- Eftersom jag vet att alla tänker väldigt lika om vissa saker, kan man dela
djupare saker på Sjövik än jag känner
att jag kan i skolan. Vi har något här
som binder oss samman, säger Lovisa.
- Och andakterna är en anledning
att man kommer tillbaka. Hemma är
det mest äldre och kanske fem, sex
ungdomar, här blir det så mycket mer
kraft i lovsång och allting, säger Hampus.

Swish

NÅGRA AV DEM har träffats mellan
lägren. Inte ofta, men det har hänt.
Det går alltid lika fort att komma in i
den vanliga gemenskapen och gruppkänslan igen. Lite märkligt är det dock
att vara äldst.
- Jag har hittat vem jag är här, det är
en del av min uppväxt. Nu när vi är
äldst får jag tänka efter, så att vi är
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Från Equmeniakyrkans tidning
Equmen nr 2 – 2017
Läs mer på Equmeniakyrkans hemsida www.equmeniakyrkan.se.

Nu har Syskonbandet swish!
Att kunna swisha in gåvor, medlemsavgift och deltagaravgifter till Syskonbandet har efterfrågats och nu är det
möjligt. För dig som inte är insatt i vad
det handlar om så är det en betalningsfunktion som man kan ha på sin
smarta mobiltelefon som gör att man
snabbt och enkelt men ändå säkert
kan överföra pengar från sitt konto till
någon annan t.ex. Syskonbandet.
Syskonbandets swish-nummer är
1231 488 220
Varje gång du gör en betalning med
swish så dras 2 kr ifrån det överförda
beloppet i avgift till banken. Detta
oavsett storlek på beloppet du väljer.
Däremot kostar det dig själv inget
extra.
Välkommen att börja swisha till Syskonbandet!

Från valberedningen
Nu är det dags igen att föreslå kandidater till vår styrelse. Känner du till
någon som du tror skulle tillföra vår
förening något genom att ställa upp i
styrelsevalet? Någon med en särskild
kompetens? Det kan vara antingen en
kristen synskadad eller en stödjande
medlem. Kanske en sådan person
skulle kunna värvas som medlem?
Mandatperioden går ut för Jenny
Näslund, Tesfaye Deriba och Marie
Bergström samt för ersättarna
Madeleine Linder och Michael Hellström.
Vi behöver dessutom göra ett fyllnadsval för Ann-Christine Folke som
lämnat sin styrelseplats i förtid.
Totalt önskar vi ha fler namn att
föreslå föreningen än de sex som ska
väljas.
Fram till 15 januari 2018 kan du
kontakta någon av oss i valberedningen för att föreslå kandidater.
Anita Örum, sammankallande,
070-149 99 26 eller
anita.orum@gmail.com
Pontus Nyman, 0739-538 001 eller
pontusn@hotmail.com
Rolf Eriksson, 076-133 91 00 eller
fotograf.rolf.eriksson@gmail.com
Lena Johansson, ersättare
070-306 38 26 eller
lena.johansson50@comhem.se.

Medlemsavgift 2018

Strax är ett nytt år här med nytt innehållsrikt verksamhetsår för Syskonbandet! Du som medlem i föreningen
kommer som vanligt erbjudas subventionerade arrangemang, tidningen
Syskonbandet, möjligheten att söka
extra enskilt bidrag för att delta i
arrangemang, att hjälpa kristna synskadade i våra afrikanska missionsländer, föreningslokal som du är
välkommen att besöka och få billigt
nattlogi i centrala Stockholm, kanslipersonal som finns till hands för samtal och service, och inte minst plattformen att ha gemenskap och utbyte
med andra kristna synskadade. Tillsammans bidrar vi något till allt detta
genom den årliga medlemsavgiften.
Det är alltså dags att betala medlemsavgiften på 200 kr för 2018 och det
gör du till Plusgiro 36449-7 eller swisha 1231 488 220. Märk din betalning
med ditt namn och att det gäller medlemsavgift. Du kan fylla i och använda
det bifogade inbetalningskortet. Önskar du få ett färdig-ifyllt inbetalningskort hemskickat till dig så kontakta
kansliet och vi ordnar det. För att du
ska få chans att delta i poströstningen
av vår styrelse ska medlemsavgiften
ha kommit in senast den 1 mars.
Tack på förhand för ditt engagemang
genom medlemskap, betald årsavgift,
böner och övriga gåvor!
Tina Hanson

Anita Örum
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Vi har en alkoholpolicy

I Syskonbandet har det länge, kanske
alltid, funnits en tradition av att våra
arrangemang är fria från alkohol och
andra droger. För att det ändå ska
vara tydligt vad som gäller så framarbetades under förra året en skriftlig
policy som godkändes av årsmötet i
maj i år. De som närvarade på årsmötet, liksom vi alla i föreningen, kommer
från olika traditioner, syn och vana
vad gäller alkoholhaltiga drycker men
det rådde stor enighet när policyn
röstades igenom och den följer här i
sin helhet.

Syskonbandets alkoholpolicy
I Kristna synskadades förening Syskonbandet inbjuder vi alla till att vara
en del av gemenskapen. Vi vill värna
om allas möjlighet att vara med och
känna sig trygga oavsett bakgrund
och inställning till alkohol. För att uppnå detta är våra aktiviteter alkoholfria.
Föreningens medlemmar, och andra
som deltar i våra arrangemang, har
olika syn på användandet av alkohol,
men när vi är tillsammans under arrangemang i Syskonbandets regi vill
vi att alla visar hänsyn och respekt för
varandra och denna policy.
Våra arrangemang ska vara alkoholfria och Syskonbandet ska verka för
alkoholfria samarrangemang.
Policyn gäller deltagare, ledsagare
och ledare.
Policyn gäller under arrangemanget
och under gemensamma resor.
Denna policy innefattar naturligtvis
även olagliga droger så som narkotikapreparat.
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Denna policy har antagits vid årsmötet
2017-05-27

Dagen för ledsagare

Hur det är att inte se och vad som är
bra att tänka på som ledsagare var
huvudfrågan och samtalsämnet när
Syskonbandet bjöd in ledsagare till en
dag bara för dem den 18 november.
Alla våra ledsagare är med helt ideellt på våra arrangemang. De flesta
har ingen utbildning på området och
många har ingen erfarenhet att ledsaga sedan tidigare men lär sig genom att vara med. Det här är, så vitt
vi känner till idag, första gången som
Syskonbandet ordnar en träff för ledsagare och vi vet att det är uppskattat
och att det känns viktigt att få prata
med varandra om hur det är att vara
ledsagare. Sådan möjlighet har efterfrågats.
Elva personer var det som nu möttes,
en lagom stor grupp för samtal, med
människor som kunde dela många
olika slags erfarenheter. De flesta har
redan varit med oss som ledsagare,
någon vid många tillfällen och andra
färre. En person var med oss för första gången, för att få veta mer och
eventuellt kunna ”erbjuda sina ögon
och sin tid” vid framtida arrangemang.
Genom besök på Osynlig utställning,
där vi i kompakt mörker gick, lyssnade
och kände oss fram i olika miljöer så
som en lägenhet, en bullrande trafik,
på skogsstråk med porlande vatten
och en bar med högt spelande musik,
gavs en glimt av inblick i hur det är att
inte se. Många uttryckte hur det gav
dem insikter och fördjupad förståelse
av olika situationer, vad som är sär-

skilt obehagligt och vad som behövs
för att man ska känna sig trygg men
också hur man lägger mer märke till
somliga ting när synen kopplas bort
medan hörseln och känslan kopplas
på desto mer. Styrelseledamot
Tesfaye Deriba, verksamhetsledare
Tina Hanson och Elisabeth Haag från
studieförbundet Bilda ledde samlingen
som tog vid med fördjupade samtal på
Syskonbandets kansli.
På frågan om varför du är med som
ledsagare på Syskonbandsarrangemang, hur det är att vara med som
ledsagare och vad får du själv ut av
att vara med som ledsagare, var följande något av det som skrevs av
dem som var med:
- Att ledsaga ingår i livet, är en del av
livet.
- Fin gemenskap, känns meningsfullt.

- Stimulerande, en helg (eller längre)
som inte är som andra helger. Det
bästa av allt att få möjlighet att lära
känna så fina, varma, överseende och
tålmodiga människor.
- Det är spännande och lärorikt.
- Som ledsagare lånar man ut sina
ögon och sin tid och i gengäld får man
upplevelser och erfarenheter som
man inte kunnat få i något annat sammanhang.
- Det är intressant, trevligt och utmanande.
- Jag lär mig sjukt mycket om mig
själv. Och jag får en väldigt stor
”modighets-boost” av alla underbara
synskadade.
- Jag träffar fantastiska människor
som jag inte skulle ha mött i vanliga
fall. Får nya erfarenheter och delar
tankar och funderingar som fördjupar
min tro.
Tina Hanson
- Samvaro och
gemenskap under lugna former.
Delaktighet i en ny
värld.
Känner du dem
som också kan
vara intresserade
av att komma med
på våra arrangemang som ledsagare? Berätta
då gärna om den
möjligheten och om
hur andra upplevt
det så som du har
läst här ovan!
Tina Hanson
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Boktips
Anders Holmberg tipsar om två
böcker med andligt innehåll.
TROVÄRDIG
- att finna tillit i en flyktig tid
av Tomas Hammar, utgiven 2014
Tomas Hammar är pastor i Equmeniakyrkan. TROVÄRDIG är en reflektion om hur vi som privatpersoner är
trovärdiga, om hur Jesus är trovärdig
och om hur kyrkan är trovärdig.
Boken finns hos MTM som talbok
(drygt 4 timmar) inläst av Björn
Sjöquist
NATTEN ÄR MITT LJUS
av Wilfrid Stinissen, utgiven 1990
W.S. är katolsk präst. Han skriver om
Johannes av Korset som levde i
mitten av 1500-talet, om hans sätt att
tänka och om vikten av att leva i
reflektion, bön och kontemplation
under vårt sökande efter Gud.
Boken finns hos MTM som talbok
(9 timmar) inläst av Christer Bjärehag.
Anders läser gärna skönlitteratur
som talbok men önskar att han skulle
kunna läsa den här typen av böcker
på punktskrift.
- När jag läser andlig litteratur vill jag
kunna stanna upp och fundera och på
ett enkelt sätt hitta tillbaka där jag var
i texten och det tycker jag är enklare
när jag läser punkt.
Maria Selberg tipsar om en bok som
hon snart har läst färdigt.
DEN STENLAGDA VÄGEN
av Allan Willny, utgiven 2009
- En bra och känslig berättelse om
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huvudpersonen John, som reser till
ön Patmos där uppenbarelsebokens
författare Johannes fick de uppenbarelser/syner som återberättas i Bibeln.
John får sin version, i modern tid, av
motsvarande uppenbarelser. Han
berättar om dem i form av vykortshälsningar som motsvarar Johannes
sändebrev. Allan Willny är präst i Ösmo-Torö församling.
Boken finns hos MTM som talbok,
inläst av Peter Mattsson (nästan 9
timmar)
Kansliet tipsar om tre böcker som
väckt intresse vid läsning av olika
samfundstidningar under hösten. En
handlar om ett utvisningsärende med
trosfrågor i fokus och de två andra har
inspirerats av uppväxt i kyrklig (läs
frikyrklig) miljö.
UTVISNINGEN
av Ingemar Olsson, utgiven 2014
Ingemar Olssons yrkeskarriär har
handlat om att skriva och framföra
musik med andligt och samhällskritiskt
innehåll. I höst har han intervjuats av
flera kyrkliga tidningar om sitt agerande i ett specifikt utvisningsärende.
Han har även tidigare engagerat sig
för sådana frågor och under ett vikariat som pastor i en liten församling
mötte han ett människoöde som engagerade honom till praktiskt handlande. Detta berättar han om i den här
boken, som kan läsas som ett inlägg
i samhällsdebatten om invandring till
Sverige eller som en spänningsroman
som engagerar från första till sista
sidan.
Boken finns hos MTM som talbok,
inläst av David Zetterstad (7 timmar)

KRISTUNGEN
av Malin Aronsson, utgiven 2017
Malin Aronsson, journalist och krönikör, skriver i sin debutbok om hur det
är att växa upp i en kristen familj och
vara en del av en frikyrka. Hon berättar hur man gör för att gå från sina
föräldrars tro till en barnatro och till
sist göra tron till sin egen.
Boken finns hos MTM som talbok,
inläst av Aminata Grut (6,5 timmar)
FÖR ATT VÄCKA HON SOM DRÖMMER
av Johanna Nilsson, utgiven 2017
Johanna Nilsson har skrivit många
böcker för både barn, ungdomar och
vuxna. Hon tvekar inte att använda
sina egna erfarenheter när hon skriver hur mörka och svåra dessa än är.
Den här boken kom till efter en svår
tid med depression. Miljön är hämtad
från Johannas uppväxt i Borlänge familj, skola och kyrka.
Inför nominering till årets Augustpris
presenteras boken så här: ”När liv
och trygghet försvinner i kaos försöker
bokens huvudperson, Josefin, återta
kontrollen genom självsvält, extrem
träning och självskadebeteenden.
Samtidigt är det hennes livskraft som
lyser upp i det nattsvarta.”
Josefin funderar också mycket på
Gud. Hon tvivlar och ifrågasätter och
brottas samtidigt med både existensens mysterier och typiska tonårsproblem som föräldrarelationer, identitet
och förälskelse. (Dagen 2017-11-24)
Boken finns hos MTM både som talbok, inläst av Thomas Ekelöf (9 timmar) och som punktskriftsbok.

Personporträtt:
Pontus Norshammar

- om studier, yrkesliv och drömmar
Jag mötte Pontus första gången vid
Syskonbandets årsmötesdagar på
Helsjöns folkhögskola 2015. Då var
han en av dem som såg till att vi hade
musik vid all gemensam sång. Sedan
har jag mött honom i olika sammanhang inom Equmeniakyrkan. Den här
hösten finns Pontus i den församling
där jag är medlem, Immanuelskyrkan i
Stockholm.
Hur kommer det sig att jag möter dig
här, Pontus?
- Jag har gått Equmeniakyrkans utbildning för diakoner och medan jag
funderar på om arbete som diakon i
en församling passar mig, praktiserar
jag här i höst. Jag trivs bra och tycker
det är stort att jag kan få möta människor med många olika behov. Bara
att sitta ner i kaféet och prata känns
meningsfullt. För några är ett personligt samtal en viktig livlina.
Att studera till diakon, är det något du
har funderat på länge?
- Nej jag är egentligen journalist och
har t.ex. arbetat i RP-föreningen som
också finns på Gotlandsgatan där
Syskonbandet har sitt kansli. Jag har
även varit aktiv inom Unga Synskadade så jag har redan erfarenhet av
att arbeta inom ideella organisationer
vilket hjälper mig att förstå hur en kristen församling/kyrka fungerar.
Hur fick du kontakt med kyrklig verksamhet? Är det något du har vuxit upp
med?
- Jag växte upp i ett vanligt arbetarhem där man inte talade om kristen
tro. Jag konfirmerades i Svenska kyr11

kan men kände inte att det jag lärde
där berörde mig. Jag kommer från
Laholm där Svenska kyrkan är mycket
högkyrklig och de enda fria rörelser
som jag kände till på min hemort var
Jehovas vittnen och Livets Ord och
ingen av dessa presenterade något
som lockade så jag fick aldrig tanken
att kyrklig verksamhet skulle kunna bli
mitt intresse och arbetsmiljö.
- Jag flyttade till Stockholm 2006 för
arbetet i RP-föreningen och för kärleken. Jag ville gärna sjunga i kör för
det hade jag tyckt om att göra när
jag gick på Folkhögskola i Grimslöv,
Alvesta. Min flickvän hade en kompis som sjöng i kör i Missionskyrkan i
Älvsjö och hon ordnade så att jag fick
komma med i kören, där jag trivdes
och snart kände mig hemma i församlingen.

tade om Syskonbandet och när Syskonbandets skiva skulle produceras
fick jag erbjudande om att vara med.
Jag har varit medlem i Syskonbandet
sedan 2013 och det är tack vare skivan.
Vad är orsaken till din synskada?
- Synskadan är inte mitt enda funktionshinder. Jag har också en CPskada som gör att jag haltar. Synnedsättningen fick jag under tiden jag
vårdades i kuvös så båda funktionshindren har jag haft hela livet. Den grå
starr som bildades kunde man inte
åtgärda när jag var spädbarn. Senare
har jag opererats en gång med gott
resultat, dvs synen förbättrades.
Läkarna är osäkra på utgången av en
eventuell ytterligare starr-operation.
Det kan bli så att jag kommer att
se dubbelt efter operationen så det
känns inte självklart att göra en sådan.
Vad drömmer du om för framtiden?
T.ex. vad tänker du att du gör om två
år?
- Jag hoppas att jag då är ordinerad
diakon och arbetar som sådan.,
- Jag önskar också få fortsätta att
sjunga i kör för det ger en så fin
gemenskap så vill jag fortsätta att
spela slagverk.

Pontus och Tesfaye vid inspelningen
av Syskonbandets skiva
SE SOLEN IGEN
- Genom arbetet på Gotlandsgatan
träffade jag bland andra Tina Hanson, Marie Bergström. Tesfaye Deriba
kände jag sedan tidigare. De berät12

Om identitet – du är naturligtvis inte
vad du gör, inte heller dina funktionshinder - så nu undrar jag: ”Vem är
Pontus Norshammar?”
- Jag är en kille som befinner sig mitt
i livet och är intresserad av en massa
olika saker. Jag brinner för rättvisa
och önskar att fler ska få uppleva
musik som ett verktyg för helande.
Berättat för Gun Eriksson

Julens innehåll

röner kärlek och förståelse, en vackert
smyckad julgran, julgåvor, hälsa, nöjen, med ett ord allt, som kan tänkas
av detta livets goda - är det inbegripet
i ditt ”god jul”, och är detta ditt hjärtas
önskan för alla du sålunda hälsar?

Jul! Det är jul igen
- vilken rikedom av
varma, ljusa minnen och känslor
är det ej ägnat att
väcka. Det är jul
igen - huru oemotståndligt tränger sig
ej med den tanken hågkomsten av
glada och lyckliga stunder i kära anhörigas och vänners krets fram hos
envar, som åtnjutit välsignelsen av ett
hem, ett verkligt hem. Och med vilken
glad tillförsikt och förväntan hälsas
icke allmänt denna ljusets och glädjens härliga högtid! I slott och koja
stökas det, och rustar man till med all
omsorg och iver. Allt, från det största
till det minsta, måste vara väl i ordning; och så bra och präktigt, som står
till, skall det vara - Det skall synas,
att det är jul. Och god jul, god jul! Så
hälsa vi våra kära och hälsas tillbaka
av dem. Man känner sig riktigt värmd
och uppfriskad. Och glömda är julbrådskans alla besvärligheter; såsom
bortblåst varje förnimmelse av olust
och trötthet.

Visserligen är det en betydelsefull och
innehållsrik hälsning. Men är detta allt,
som du tänker dig höra samman med
glädjens högtid, då har du visserligen
själv ännu aldrig i sanning firat jul. Du
har för dig behållit skalet, som ju ofta
ser inbjudande ut, och därmed låtit
dig nöja, men du har ännu aldrig smakat kärnan eller njutit av dess friskhet
och sötma, som allena har bestående
värde; du har ännu aldrig fattat julens
sanna och verkliga, dess egentliga
innebörd, för dig såsom för en hel
värld. Och likväl har du så ofta hört
det, ja, åter och åter har du lyssnat
därtill, till glädjebudskapet, det härliga
och stora, hört om barnet i krubban,
om Guds son, vilande på en bädd av
strå; du har hört om ”soluppgången av
höjden”, som i tidens fullbordan besökte jorden.

Denna artikel är hämtad ur tidningen
Syskonbandets allra första julnummer
från 1909. Den som skriver är Gunnar
Wennberg, föreningens förste ordförande och redaktör.

Det är jul igen - god jul, god jul! Ja så
ljuder det oss till mötes, och så hälsa
vi muntligen och i våra brev dem,
med vilka vi på ett eller annat sätt äro
förbundna. God jul, god jul! Men vad
mena vi då egentligen med denna
hälsning? Och vad inlägger du i ditt
”god jul”? Ett rikligt bord, högtidsdräkt;
ett varmt och trevligt hem, där man

Och hur mången gång har du ej lyssnat till förkunnelsen om den gamla
profetian och dess härliga uppfyllelse:
att det folk, som vandrade i mörkret,
sett ett stort ljus; du har hört om Guds
son, för dina synders skull utgiven
och för din rättfärdiggörelses skull
uppväckt och förhärligad. Korteligen,
du har hört den dyra sanningen, att
Gud så älskade världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var
och en, som tror på honom, icke skall
förgås utan hava evigt liv. Och likväl,
i trots av att du så ofta hört allt detta,
och om och om igen lyssnat till ”det
glada budskapet”, så går du alltjämt
13

med samma dom, vilande över dig,
den dom, varom det heter: Detta är
domen, att ljuset har kommit i världen,
och människorna älskade mörkret
mer än ljuset, ty deras gärningar voro
onda. (Joh. 3:19) Och omöjligen kan
någon, med den domen vilande över
sitt huvud i sanning fira åminnelsehögtiden av hans födelse, som just
därtill kommit i världen, att han skulle
nedslå mörkrets gärningar, frälsa och
försätta i ljus och frihet alla, som voro
fångna i syndens band och mörker.
Käre vän! Låt då nu sanningens ord
nå ditt arma hjärta! Hör och besinna:
Det skedde för dig, att Gud uti kött uppenbarade sig, att himlarnas herre på
jorden blev träl, helt fattig och plågad
för syndares väl; Det undret skedde
för dig – för dig och för mig – o, tro
det! Tag emot Guds outsägliga gåva,
Jesus Kristus! Giv honom hela ditt
hjärta, och du skall, i besittning av alla
förutsättningar därför, hava en i sann
mening god jul. Du skall få röna välsignelsen av det ordet: Åt alla dem,
som mottogo honom, gav han makt
att bliva Guds barn, dem, som tro på
hans namn.
Från att hava varit under fördömelsen,
kommer du så under nådens välde,
och frälst av nåd, får du leva blott på
nåd, och mottaga ”nåd för nåd” av julens herre och konung, Herren Jesus
Kristus. Och icke betyder sedan så
synnerligen mycket, huru dina förhållanden i det timliga gestalta sig - om
du mycket eller litet har - ty julefrid
och julefröjd äro nu din del, vilken icke
skall tagas ifrån dig. I Sanning må du
nu jubla: ”Min vän är min, och jag är
hans”, ”han sörjer för mig!”
Vad du dock är lycklig, ja, även i störs14

ta betryck, du, som av hjärtat så kan
sjunga. Du har visserligen även alla
betingelser för ett lyckligt och nyttigt
liv här, och till beständig glädje och
hugnad där, i det eviga fridsriket, där
ingen död skall vara mer, och ingen
sorg - intet mörker.
Ära vare Gud i höjden och frid på
jorden, till människorna ett gott behag
- Ja, det är julens innehåll. God jul!
Konverterad från punktskrift
av Lars-Ove Arnesson

Syskonbandets första
kvartalsblad

Här visass en bild av framsidan på
Syskonbandets första kvartalsblad
som gavs ut till julen 1921. Ansvarig
utgivare var Gunnar Wennerberg. På
omslagets insida skriver han:

”Denna lilla skrift, Syskonbandets
kvartalsupplaga till de blindas kristliga organ, vill för våra seende vänner
vara såsom en relfex av den bland de
blinda utgivna månadsskriften Syskonbandet.” Prenumerationen kostade
1 kr för en årgång.

Ordbowling med julmat

Här ser du tio personer och deras
favoritjulmat. Kasta om bokstäverna
i deras namn, så får du fram vad de
helst vill inmundiga. Ordbowling kommer av att orden innehåller tio bokstäver likt tio käglor i bowling.
Skicka in ditt svar till
kansliet @syskonbandet.se senast
31 januari 2018 om du vill vara med
och tävla om ett pris. Vinnaren lottas
bland dem som skickat in rätt svar.
1. Lasse Slinp
2. Anne Mirrda
3. Pekka Rappa
4. Arvid Gacks
5. Bärne Dcökk
6. Harold Sick
7. Kelly Bråss
8. Karl Bluttö
9. Liss Alldal
10. Tord Hadecs
Lycka till!
Erik Bondesson

Tips på julgåvor

Här får du tips på julklappar att ge
bort samtidigt som du stödjer Syskonbandet och sprider glädje till många!
Eftersom dagarna till Jul är få så behöver du höra av dig direkt om det
är något du vill ha skickat till dig eller
någon annan.
Ge Syskonbandet en julklapp
Skänk ett valfritt belopp till Syskonbandets verksamhet eller till vår mission och systerföreningar i Tanzania,
Etiopien och Kongo-Kinshasa. Använd
det medföljande inbetalningskortet
eller gör en insättning på plusgiro
36449-7. Du kan nu också swisha din
gåva till 1231 488 220.
Syskonbandets CD ”Se solen igen”
Vår omtyckta skiva fortsätter att sprida
glädje. Detta blir en gåva som berör i
både text, musik och sitt vackra taktila
fodral. Du köper den nu för 100 kr där
varje krona går direkt till Syskonbandet. Du kan få den inslagen för 20
kr extra och skickad hem till dig eller
direkt till den du vill ge bort den till. Ett
enkelt kort med en hälsning från dig
kan också medfölja presenten. Porto
tillkommer.
Årsprenumeration på tidningen
Syskonbandet Ge bort en prenumeration till någon som själv inte är med
i Syskonbandet. En årsprenumeration
på vår tidning som (CD, punktskrift,
tryckt eller på e-post) för 200 kr.
Gåvogram
Ge ett vackert gåvogram till den som
redan har allt den behöver! Du väljer
själv ett belopp (minst 100 kr) som går
till Syskonbandets verksamhet eller till
vår mission i Afrika. Vi skickar gåvogrammet till den adress du önskar.
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Lyss till änglasångens ord
Gud är kommen till vår jord!
Nyfött barn vår konung är,
frid åt människor han bär.
Folk, stäm in i himlens kör
med sång som aldrig dör!
Han som fötts i Betlehem
är vår frälsare och vän.
Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!
Han som tronat högt i skyn,
oåtkomlig för vår syn,
blir ett barn i jungfruns famn.
Nära kommer livets ord,
tar gestalt på denna jord.
Mitt ibland oss bor det här,
visar oss vad kärlek är.
Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!
Barn och broder, Gud och man,
fridens furste heter han,
stillar oro, läker sår,
lär oss bedja Fader vår,
delar all vår lust och nöd
mellan födelse och död,
möter oss en gång på nytt
när en evig dag har grytt.
Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!
Svenska psalmboken nr 123
Översatt av Britt G. Hallgren
Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.
Utkommer i punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns också
på vår hemsida: www.syskonbandet.se/medlemstidning.
Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr. 116 65 STOCKHOLM.
Ansvarig utgivare: Jenny Näslund, ordförande
Telefon kansli och redaktion: 08-641 30 45, 08-641 30 95
E-post: kansliet@syskonbandet.se eller redaktion@syskonbandet.se
Plusgiro 3 64 49-7
Swish 1231 488 220
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