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Från verksamhetsledaren 
”Sommar, sommar, sommar…”. Den 
kända valsmelodin som inleder varje 
program med radions sommarpratare ger 
verkligen association till att sommaren är 
här. Och sommar, sommar, sommar har 
det ju alla redan varit då den kom och lät 
sig smakas redan i egentliga vårmånaden 
maj. Somliga av er har säkert redan badat 
och njutit för fullt av somriga utflykter och 
en kopp kaffe på balkongen tillsammans 
med surrande bin eller i trädgården med 
fötterna nedgrävda i gräset. Andra av oss 
har mest hört om den, de ihållande 
soldagarna på väderprognoserna och 
värmts av den genom kontorsfönstret. 
Alla som besökt Syskonbandets kansli i 
varm sommartid vet att det blir hett här 
uppe under takåsarna. 

Hur vi än haft det i denna sak och hur 
vädret än blir under de månader vi kallar 
sommar, så vankas nu en tid för vila. 
Butiker stänger, kontor släcker ner och 
skolor har sommarlov. Kyrkors och 
föreningars regelbundna aktiviteter gör 
uppehåll och även gudstjänsterna blir 
färre i kyrkorna. Jag vet att detta för en 
del av er innebär en ovälkommen tid av 
tristess när det för andra är en helt 
nödvändig andningspaus, en  
andningspaus som vore bra men ack så 
svår att ta sig andra delar av året. En 
paus från vardagens hjul och då även 
tanke och själ kan få återhämtning, landa 
och mogna. Så är min förhoppning, för 
egen del och för dig som längtar efter det, 
men kräver motsägelsefullt också ett eget 
aktivt agerande att vila.  

Syskonbandets verksamhet pausar i viss 
mån och kanske mognar under den tiden 

inför de nya tag som tas när hösten 
drar igång, men somligt håller igång 
som vanligt. Varje månad, den första 
onsdagen, möts de som vill i 
bönetelefonen oavsett om det gått ut 
något påminnande mail eller ej. 
Isabelle Ulfsdotter som nu har 
uppdraget som vår redaktör kommer 
jobba på under sommaren med 
material inför augustis nummer. Och i 
mitten av augusti bär det av till 
Etiopien för en mindre 
representationsgrupp från 
Syskonbandet och norska KABB för 
deltagande i vår systerförening BCA:s 
25-årsfirande. Planerna för en helg 
med fokus på mission är också redan i 
full gång och om den kan du läsa här i 
tidningen och anmäla dig till redan nu 
för att se fram emot i höst! 

Jag önskar dig en fin, vilande och 
mognande sommar, sommar, sommar! 

Tina Hansson 

Medlemsnytt  
Till Fridens hem  
Barbro Rehnström, Älmhult  
Sonja Nilsson, Hässleholm  
Kerstin Strindberg, Sollefteå  

Syskon emellan 
Etiopienresenärer  

Den 15-24 augusti reser några 
representanter från Syskonbandet och 
norska KABB till Etiopien för att träffa 
våra vänner i systerföreningen BCA. 
Gruppen kommer delta i deras 
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årsmöteskonferens och firande av 25-
årsjubileum. Jag vill uppmuntra oss alla 
till att komma ihåg dem och resan i våra 
böner: att allt ska gå bra kring själva 
resandet och att det blir givande dagar 
både för resenärerna och medlemmarna i 
BCA. Be att de alla ska få inspiration som 
även får sprida sig vidare till oss! De som 
åker från Syskonbandet är: Enar Olsson, 
Tesfaye Deriba, Seble Deriba samt 
Michael Liljeqvist. 

Tina Hansson 

Grattis Dominique till giftermålet! 

Många känner Dominique Adou som är 
medlem i Syskonbandet och bosatt i 
Härnösand. På Syskonbandets skiva ”Se 
solen igen” finns hon med som 
leadsångerska i låten Du är med mig alla 
dagar. Den 10 februari i år gifte sig 
Dominique med sin fästman Franck. 
Bröllopet firades i Elfenbenskusten, 
Dominiques ursprungsland, tillsammans 
med släkt och vänner. Brudparet lärde 
känna varandra på blindskolan där 
Dominique studerade för många år 
sedan, innan hon flyttade till Sverige. Nu 
är hon tillbaka i Härnösand och hoppas 
på att Franck snart ska kunna komma till 
Sverige även han. Tills allt praktiskt 
ordnat sig får de två längta, planera och 
prata med varandra över nätet.  

Vi på Syskonbandet önskar Dominique 
och Franck stort grattis och lycka till i 
framtiden! Låt oss också hjälpas åt att be 
att myndigheterna hanterar ärendet 
snabbt och smidigt så de nygifta får börja 
sitt gemensamma liv. 

Isabelle Ulfsdotter 

Mitt möte med Kerstin Strindberg 

Jag kom i kontakt med Kerstin vid mitt 
första läger med Syskonbandet på 
Smålandsgården 2001. Hon blev 
fadder åt mig och min syster, så vi 
började brevväxla i punktskrift. När jag 
skickade henne en av mina virkade 
dukar blev svaret ”inte har du väl gjort 
den själv”. Minns även hennes första 
brev där hon skrev att jag säkert tyckte 
att hon var jättegammal, 68 år som 
hon var.  

I samma brev nämndes kallelsen till 
missionärslivet. Därom berättade hon 
genom åren och 2009 hade jag 
glädjen att besöka Tanzania med en 
grupp syskonbandare, däribland 
Kerstin. Höjdpunkten var att besöka 
den blindskola i Tabora som Kerstin 
grundade på 60-talet. Den allra första 
eleven undervisades i Kerstins 
sovrum, och ofta fick hon och hennes 
sällskap ge sig ut och leta efter 
synskadade.  

Flera levde isolerade på landsbygden 
utan ordentlig tillsyn. Om en flicka sa 
man att de kunde ta henne med sig 
eftersom ingen ändå tog hand om 
henne. Många var undangömda 
eftersom synskadan ansågs oren. 
Barn utan pigment i huden (albinos) 
var extra utsatta eftersom deras organ 
ansågs lyckobringande.  

Kerstin med flera hade alltså en stor 
utmaning framför sig, men genom 
information, svenskt bistånd och 
Herrens ledning möjliggjordes arbetet. 
Det känns gott att vi kan bidra med 
hjälpmedel vi själva inte använder 
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längre, exempelvis Perkinsmaskiner och 
regletter där punktskrift skrivs på papper. 
Sådant fick svenska skolbarn, däribland 
jag själv, använda i stor utsträckning 
innan datorer och läsplattor blev 
verklighet.  

När Kerstin studerade fick hennes 
mamma diktera läroböckerna medan hon 
själv skrev ner innehållet på punkt. Det 
var mycket omständligt, särskilt då andra 
språk skulle skrivas av. Under sina sista 
år i livet använde Kerstin både dator och 
iPhone. Med andra ord har mycket 
förändrats till det bättre både i Sverige 
och Tanzania. 

Vill du själv bidra till arbetet i Tanzania 
eller läsa någon av Kerstins två böcker 
kontaktar du vårt kansli. Du kan även gå 
in på www.syskonbandet.se/klarsyn och 
höra ett radioprogram där Kerstin 
intervjuades för två år sedan. 

Erik Bondesson 

Syskonbandets policy kring 
personuppgifter 
Med anledning av den nya lagen GDPR 
om hantering av personuppgifter som 
inkluderar alla företag och organisationer, 
alltså även Syskonbandet, har vi tagit 
fram och presenterar här vår policy för dig 
som prenumerant av vår tidning.  

Vilka uppgifter vi har om dig som finns 
i vårt register, varför och hur de 
hanteras  

Dina uppgifter så som till exempel namn, 
adress, telefonnummer och annan info du 

själv lämnat till oss som vi finner 
relevant, lagras tryggt i vårt 
registersystem. Uppgifterna samlas in 
när du deltar på aktivitet med 
föreningen, blir medlem eller 
prenumerant eller för att du själv av 
annan anledning önskar kontakt med 
oss. Syftet med att vi sparar på 
uppgifterna är att vi ska kunna göra 
utskick av olika slag om 
Syskonbandets verksamhet och kunna 
ha en ömsesidig kontakt med dig så 
länge du själv önskar.  

Vårt register är inte kopplat till något 
system som gör att uppgifterna 
uppdateras automatiskt utan det görs 
manuellt. Det innebär att du behöver 
meddela oss om du flyttar till ny 
adress, byter namn, telefonnummer 
eller epost. I vissa fall kan vi hämta 
uppgifter från offentligt tillgängliga 
källor men även detta görs helt 
manuellt.  

Det är endast kanslipersonalen, i 
dagsläget två personer, som har 
tillgång till registret och lagrad 
information. Vi lämnar aldrig ut 
informationen till andra organisationer, 
företag eller personer utöver följande 
begränsade undantag:  

- Folkhögskolor, studieförbund 
eller andra vi samarbetar med 
vid en aktivitet kan komma att 
behöva lista över de som deltar 
med uppgifter så som 
personnummer eller adress  

- I vissa fall görs utskick till 
prenumeranter eller medlemmar 

http://www.syskonbandet.se/klarsyn
http://www.syskonbandet.se/klarsyn
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direkt från tryckeriet utifrån 
adresslista de får av oss  

- Medlemmar i Syskonbandet kan få 
ut lista med namn och 
kontaktuppgifter till föreningens 
medlemmar i syfte att kontakta 
medlemmar exempelvis i samband 
med en aktivitet eller fråga om val 
kandidatur  

Vi kommer att behandla dina 
personuppgifter i enlighet med de regler 
som följer av GDPR. Du finns kvar i vårt 
register om du inte meddelar oss annat. 
Du är alltid välkommen att höra av dig om 
du har frågor, för uppdatering av 
uppgifter, om du önskar strykas eller 
läggas till i listor för nyhetsutskick, 
prenumeration på vår tidning, eller 
medlemskap i föreningen Syskonbandet.  

Kontakta oss på:  
Tfn: 08-641 30 45 
Epost: kansliet@syskonbandet.se  
Adress: Gotlandsgatan 46, 116 65 
Stockholm  

Om denna policy ändras finns alltid 
aktuell version att läsa på vår hemsida 
www.syskonbandet.se. 

Ny redaktör för Syskonbandet 
Jag heter Isabelle Ulfsdotter och är ny 
redaktör för tidningen Syskonbandet. 
Många av er känner mig från olika 
aktiviteter med föreningen. Jag har varit 
medlem i Syskonbandet sedan jag var 
tonåring och kom i kontakt med 
föreningen genom kassettidningen 
Kompass och alla roliga läger. Jag är 
musiker och satt med i planeringsgruppen 

för 
Syskonbandets 
skiva ”Se solen 
igen”, med på 
skivan finns 
även min låt 
Helig frid. Jag 
har nu fått 
uppdraget att ta 
hand om vår 
tidning och det 
känns som en 
stor ära. 

Lite om mig: jag 
är frilansande 
journalist och musiker, sedan 
2012 driver jag mitt eget företag 
Ulfsdotter Musik & Kultur. Jag är 
utbildad musikhandledare och har 
även en dubbel kandidatexamen i 
sociologi och musikvetenskap. 
Jag har ingen formell 
journalistutbildning men min plan 
är att studera journalistik vid 
Södertörns högskola nästa höst. 
Men trots avsaknaden av 
högskolepoäng i journalistik har 
jag stor erfarenhet av själva 
hantverket, jag har skrivit för flera 
olika tidningar. Under min 
studietid på Örebro universitet 
skrev jag för Lösnummer, 
Örebrostudenternas tidning, där 
jag hade en chefredaktör som 
gav ovärderlig feedback på mina 
texter. Jag lärde mig otroligt 
mycket av arbetet på 
Lösnummers redaktion. 

Tidningen Syskonbandet är en 
medlemstidning och jag vill gärna 

mailto:kansliet@syskonbandet.se
http://www.syskonbandet.se
mailto:kansliet@syskonbandet.se
http://www.syskonbandet.se
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Britt-Marie är född i Flen och har vuxit 
upp i Katrineholm, i Nacka har hon 
bott sedan slutet av 90-talet. 

– Det var jobbet och kärleken som 
förde mig till storstan och sedan dess 
har jag blivit kvar. Mina systrar bor 
också i Stockholm och det är roligt att 
kunna träffas ofta.  

När Britt-Marie beskriver sig själv tonar 
bilden av en social och utåtriktad 
person fram. När hon inte jobbar 
tycker hon om att umgås med familjen, 
släktforska, lösa korsord och att gå ut 
och dansa till livemusik. Hon dansar 
främst foxtrot men även en del 
gammeldans så som schottis, hambo 
och vals.  

– Dans är bra motion och även en 
väldigt social och rolig aktivitet. Det 

finns många bra 
dansband men mina 
stora favoriter är 
Vikingarna. 

 
Britt-Marie ser fram 
emot att få dela med 
sig av sin kunskap till 
Syskonbandet och 
hon hoppas på ett 

roligt och varierande jobb. Du når 
henne lättast via telefon till kansliet på 
förmiddagarna eller via e-post: 
kansliet@syskonbandet.se  

Isabelle Ulfsdotter 

ha era synpunkter på innehållet. Har du 
förslag på ämnen att skriva om eller 
personer att intervjua är du mer än 
välkommen att höra av dig. Vill du själv 
skriva något till tidningen går det 
naturligtvis också bra, jag finns med som 
bollplank om du önskar feedback på 
texten. Jag nås via e-post: 
redaktion@syskonbandet.se  eller telefon 
070-2567888. 

Nu vill jag önska alla medlemmar en 
riktigt skön och solig sommar! 

Isabelle Ulfsdotter 

Lär känna Britt-Marie 
I förra numret fick vi veta att Britt-Marie 
Bergström blivit anställd som kanslist på 
Syskonbandet, men vem är hon 
egentligen? Här 
följer en lite närmare 
presentation av vår 
nya medarbetare. 

Sedan den 10 april 
arbetar Britt-Marie 
halvtid på 
Syskonbandets 
kansli och är hittills 
mycket nöjd med 
både arbetstid och arbetsuppgifter. Hon 
hittade annonsen på Platsbanken på 
Arbetsförmedlingens hemsida och blev 
genast intresserad. 

– Jag är utbildad inom bokföring och 
administration och har letat efter ett 
lämpligt deltidsjobb. Jag har ett medfött 
hjärtfel som gör att jag inte kan arbeta 
heltid. 

Fakta om Britt-Marie  
Familj: två systrar i Stockholm 
och mamma i Katrineholm 
Bor: Nacka  
Ålder: 48 år  
Favoritmat: husmanskost 
Favoritgodis: smågodis, främst 
lakrits.

mailto:kansliet@syskonbandet.se
mailto:redaktion@syskonbandet.se
mailto:redaktion@syskonbandet.se
mailto:kansliet@syskonbandet.se
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Styrelseval: 

I år skulle 5 ordinarie ledamöter väljas 
då vi hade 2 fyllnadsval att fylla på 1 
års mandat. 

50 röstsedlar hade inkommit och vår 
nya styrelse ser nu ut enligt följande: 

På 2 år valdes: Jenny Näslund, 
Tesfaye Deriba, Maddeleine Linder. 

Fyllnadsval på 1 år: Lena Johansson 
och Kait Bessing. 

Rolf Eriksson förste ersättare 

Mikael Hellström andre ersättare. 

Årsmötet valde också en ny 
valberedning och nya 
verksamhetsrevisorer för kommande 
år.  

Vi fick rapporter om hur vår 
verksamhet löper på, så väl här 
hemma som i våra internationella 
kontakter. Vi diskuterade ett eventuellt 
framtida arvode till föreningens 
ordförande då denna har stort ansvar 
och lägger mycket tid på att sköta 
föreningen. Frågan hänvisades till 
kommande styrelse som vid nästa 
årsmöte ska ha sett över frågan. 

En motion hade också inkommit till 
mötet. Det var vår medlem Kerstin 
Adeström som ville starta en 
Syskonbandskör med regelbundna 
träffar. Årsmötet valde dock att avslå 
motionen enligt styrelsens förslag. 
Mötets mening var att man självklart 
ska sjunga tillsammans i 
Syskonbandet, men att starta en kör 
där man ska träffas några gånger och 
sedan öva själva i vår regi är inte 

Årsmötesreferat 
Årsmöte för Kristna synskadades förening 
Syskonbandet lördagen den 13 maj 2018, 
kl 10.00-17.00.  

Vi var 28 röstberättigade medlemmar 
samt ett gäng ledsagare som denna 
vackra, soliga lördag tog plats i 
samlingssalen på Tollare Folkhögskola för 
att hålla föreningens årsmöte. Vår 
föreningsordförande Jenny Näslund 
öppnade mötet och höll i de första 
punkterna till dess presidiet var valt. 
Sedan fick vår nyvalda mötesordförande 
Lena Nizula Wäster ta över klubban för 
resten av dagen. Vid hennes sida satt 
Erik Bondesson som skrev 
årsmötesprotokollet. Till justerare valdes 
Ruth Ekström och Lars-Ove Arnesson. 

I år var det en hel del hälsningar som 
inkommit till årsmötet, både från våra 
egna medlemmar som inte kunde 
närvara, men också från våra tre 
missionsländer i Afrika. Årsmötet valde att 
hälsa tillbaka till alla med bibelordet ”Jag 
är med er alla dagar till tidens slut” ur 
Matt 28-20. Under året hade 9 
medlemmar fått hembud till herren och vi 
hedrade dessa genom att tända ljus, läsa 
upp deras namn, be en bön och slutligen 
sjunga ”bred dina vida vingar”. 

Vi fick i år äran att hälsa 10 nya 
medlemmar välkomna in i vår 
gemenskap. 

Vad gäller de stående punkterna som 
budget och verksamhetsplan var årsmötet 
nöjda med styrelsens förslag. Revisionen 
såg också bra ut och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
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de som ville gudstjänstverkstad inför 
söndagens gudstjänst. Vi bestämde 
sånger och vad som skulle läsas och 
göras under gudstjänsten. Sedan var 
det lite övning under helgen till detta.  

Vi har också haft kontakt med 
människor från Afrika. Vi ringde upp ett 
litet gäng i Kongo, en från Tanzania 
och en från Etiopien och de berättade 
om våra systerföreningar i dessa 
länder och en del om hur man lever 
där. Det var intressant. Dagen efter 
berättade Tesfaye Deriba lite om 
Etiopien, landet han ursprungligen 
kommer från. Vi fick smaka på en sorts 
små nötter som de brukar äta i 
Etiopien. Sedan hade Gun Eriksson 
med sig olika saker från Kongo, och 
alla deltagare fick varsin sak som vi 
fick ta med oss hem för att komma 
ihåg människorna i landet och att be 
för dem.  

På eftermiddagen satt vi i mindre 
grupper och samtalade kring frågor 
som handlade om Syskonbandet i 
framtiden. Sedan hade vi fest och 
firade att Syskonbandet fyller 110 år. 
Vi åt en god middag och tårta.  

aktuellt i nuläget. Dock är det självklart att 
man får samlas var och när man vill och 
uppträda i Syskonbandets namn. 

Årsmötet var ett mycket trevligt sådant 
och när väl Lena lämnade tillbaka 
klubban till Jenny Näslund som valts om 
till ordförande på 1 år var alla tillfreds och 
Jenny avslutade mötet med att vår nya 
kanslist och ekonomihandläggare Britt-
Marie Bergström fick presentera sig själv 
och lära känna oss lite mer. 

Sedan avtackades de två ledamöterna 
Marie Bergström och Lars-Ove Arnesson  
som valt att avsluta sin styrelseperiod för 
denna gången med varsin ask praliner. 

Marie Bergström   

Gemenskaps- och årsmötesdagar 
med Syskonbandet  
Under Kristi himmelsfärdshelgen, den 
9-13 maj, hade Syskonbandet dagar av 
gemenskap och årsmöte. Vi höll till på 
Tollare folkhögskola i Saltsjö-Boo utanför 
Stockholm. Temat för helgen var ”Gåvan 
att finnas till”.  

På torsdag förmiddag efter att vi haft 
morgonsamling och gökotta höll Lars 
Hermansson som är sjukhuspastor i ett 
intressant seminarium kring detta tema 
som vi fick lyssna till. På eftermiddagen 
efter lunch var det lite utomhusaktiviteter i 
det fina vädret. Vi var några stycken som 
gick till havet som ligger i närheten, och 
det var ett par som badade.  

Sedan satt jag och några andra ute och 
sjöng och spelade lite. Det var fridfullt 
tycker jag. Lite senare den dagen hade Några av deltagarna på gemenskapsdagarna.
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om inre och yttre mission. Färsk och 
säkert spännande rapport kommer vi 
också få från den grupp av 
Syskonbandare som då varit i 
Etiopien. Det blir gemenskap vid 
måltider och andakter och även 
nattvaka i bön för den som orkar!  
 
Helsjöns folkhögskola och kursgård 
ligger naturskönt vid Texelbergets fot 
och Helsjöns strand, 6 mil från 
Göteborg. Skolan är knuten till 
Svenska kyrkan och köket använder i 
största möjliga mån rättvisemärkta 
varor. Alkohol är inte tillåtet på skolan. 
Ledarhundar är välkomna och 
tillgängligheten är god, dock 
förekommer backar på området mellan 
de olika lokalerna.  
 
Resa  
Gemensam buss kommer erbjudas tur 
och retur från Göteborg central till 
Helsjöns folkhögskola. Du betalar 250 
kr för tur och retur. Bussen går från 
Göteborg C kl 15.00 på fredagen och 
är tillbaka på söndagen kl 14.30. 
Syskonbandet erbjuder dig 
resesubvention för den del av din resa 
som överstiger 500 kr (med maximalt 
700 kr). För dig som tar dig med egen 
bil/taxi är adressen Helsjön 1, Horred.  

Pris  
Följande subventionerade pris gäller 
för medlemmar som betalat 
medlemsavgift och inkluderar all mat, 
logi, program och tillgängliga 
ledsagare.  
Del i tvåbäddsrum: 1200 kr 
Barn 0-12 år: 600 kr  
 

Lars-Ove Arnesson höll ett tal om 
Syskonbandet och berättade lite om hur 
det har varit i föreningen under tidigare år. 
Monica Söderberg var där på festen och 
sjöng och spelade gitarr.  

I en del av sångerna var det lite allsång. 
Det var trevligt. Lördagen ägnades det 
mesta av dagen till årsmötesförhandlingar 
med tillbakablickar från året och lite om 
hur vi tänker oss framtiden. Det var också 
val av personer till styrelse. På kvällen var 
det öppen scen där alla som ville fick 
medverka med något, som att till exempel 
sjunga, berätta något eller läsa en dikt. 
Så blev det snabbt söndag, och efter 
morgonrutinerna hade vi gudstjänst. Jag 
och några till ledde sången, och det 
lästes bibelord och några hade ett litet 
drama om Den förlorade sonen. Efter 
lunch och avsked med varandra var det 
dags att åka hem var och en till sitt. Det 
var trevliga dagar tillsammans och jag 
hoppas på att få träffas snart igen. Tack 
till Syskonbandet för bra gemenskap! 

Therese Petersson Sandsjöfors 

Inbjudan till Missionshelg  
Den 12-14 oktober bjuder Syskonbandet, 
med Missionsgruppen i spetsen, in till en 
helg med fokus på mission på vackra 
Helsjöns folkhögskola i Västergötland.  

Helgen kommer bjuda på sång på olika 
språk samt smak och rytmer från de 
länder i Afrika vi har anknytning till. 
Mission, vad angår det mig? Vad kan vi 
konkret göra i vår mission och kan hela 
Syskonbandet få missionsandan? Det är 
frågor vi kommer ställa oss i workshops 
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funktionalitet, är skapade till Guds 
avbild.  

Lasse har under många år arbetat 
inom Pingst Omsorg som tidigare gick 
under namnet Pingströrelsens 
handikappverksamhet.  

– Jag har varit delaktig i arbetet i över 
tio år, dels som styrelseledamot och 
dels som lägerledare på Furuboda.  

Det var på Furuboda som frågan om 
tillgänglighet och delaktighet blev en 
hjärtefråga för Lasse: 

– Där fick jag lära känna barn som 
hade olika diagnoser och 
funktionsnedsättningar, jag började 
se dem som unika individer med 
egna gåvor och behov. Det var 
otroligt givande.  

Lasse menar att ett vanligt misstag i 
samhället är att människor med 
funktionsnedsättning blir betraktade 
som en homogen grupp och antas ha 
liknande förutsättningar. 

– Jag har lärt mig att det inte handlar 
om en kategori människor, det är 
personer med helt olika bakgrund och 
behov. Det gäller att anpassa 
verksamheten till individen. Den som 
hör dåligt kanske behöver en 
hörselslinga men det hjälper inte den 
som har en synnedsättning. 

– Sedan 90-talet har livsvillkoren för 
personer med funktionsnedsättningar 
förändrats mycket i det svenska 
samhället. 1994 kom LSS-reformen 
som var ett viktigt steg mot ett 
självständigt liv för vuxna med 
funktionsnedsättning. Det blev också 

Lakan & handduk ingår inte men går bra 
att hyra för 80 kr.  
 
Anmälan 
Senast 12 september till Tina på 
Syskonbandets kansli, 08-641 30 95 eller 
tina@syskonbandet.se. Samma datum 
gäller för dig som vill ansöka om enskilt 
bidrag för deltagaravgiften.  

Alla är mycket varmt välkomna till denna 
inspirerande helg!  

Missionsgruppen 

Gåvan att finnas till – intervju med 
Lars Hermansson 

Under 
årsmötesdagarna på 
Tollare Folkhögskola 
hade vi glädjen att få 
lyssna till ett 
seminarium med Lars 
Hermansson på temat 
Gåvan att finnas till. 
Jag ringde upp Lasse 
och bad honom berätta lite mer om 
materialet som låg till grund för seminariet 
och sin egen relation till det. 

Gåvan att finnas till (The gift of being) är 
en skrift som tagits fram av en 
arbetsgrupp från Kyrkornas världsråd och 
finns att ladda ner gratis från SKR’s 
hemsida. Skriften behandlar kyrkans, 
samhällets och skaparens syn på 
människor med olika typer av 
funktionsnedsättningar. Grundsynen i 
texten är att vi alla är en gåva till 
varandra, att livet är en gåva från Gud 
och att var och en av oss, oavsett 

mailto:tina@syskonbandet.se
mailto:tina@syskonbandet.se


!11

– I frikyrkan har vi en lång tradition av 
att be för sjuka, ibland sker det ett 
under, ibland inte. När det gäller 
medfödda funktionsnedsättningar är 
det knepigare, grundsynen måste alltid 
vara att alla människor duger precis 
som de är. Ett barn med exempelvis 
Downs syndrom är ganska präglad av 
sin funktions-nedsättning, utan den 
skulle barnet vara en helt annan 
person. Vi är alla värdefulla och 
perfekta i Guds ögon, det måste vi 
förstå för att kunna se på varandra 
med samma kärlek och respekt, säger 
Lasse. 

Isabelle Ulfsdotter 

Boktips 

Oavsett om din sommar består av lata 
dagar i hängmattan, många timmar på 
resande fot eller trevligt småpysslande 
hemma kan det passa bra med en god 
bok i hörlurarna. Här kommer ett par 
lästips. 

Pastor Viveka och 
tanterna  
Av: Annette Haaland 

Del 1 i serien om 
Pastor Viveka 

Det här är en 
mysdeckare som 
utspelar sig i 
frikyrkomiljö bland 
kaffekokande tanter 
och barnfamiljer. En 
dag hittas en av kvinnorna i 
kaffekommitén död och idyllen rubbas. 
Pastor Viveka börjar undersöka saken, 

lättare för barn att få extra stöd i skolan. 
Lasse säger att kyrkan hängt med i den 
här utvecklingen snarare än gått i 
bräschen för den.  

– Det finns kyrkor som ligger i framkant i 
de här frågorna. Jag tror också att många 
församlingar har goda ambitioner men 
inte vet hur de ska gå tillväga. Lasse 
tillägger att det är oroande att se hur 
samhället i stort nu tar steg tillbaka på det 
här området istället för att gå framåt. 

Skapade till Guds avbild  

På frågan vad som är det enskilt 
viktigaste i materialet Gåvan att finnas till 
svarar Lasse: 

– Att alla har ett liv värt att leva, oavsett 
funktionalitet.  

Traditionellt har det funnits en idé om att 
det är våra intellektuella förmågor som 
gör oss till Guds avbild. Det har lett till att 
personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har betraktats som 
mindre delaktiga i livet med Gud.  

– Jesus är den ende som fullt ut visat vad 
det innebär att vara Guds avbild. När vi 
tror på honom och strävar efter att bli lika 
honom blir vi avbilder av skaparen, det 
hänger inte på våra förmågor. Gud är inte 
antiintellektuell men de viktigaste 
sanningarna om livet kan till och med ett 
barn ta till sig.  

Frågan om bön för helande upplevs som 
problematisk av många kristna med 
funktionsnedsättning. Inte sällan lägger 
någon händerna på en kyrkobesökare 
med normbrytande funktionalitet och 
börjar be utan att ens fråga om personen 
önskar förbön.  
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kan det vara så att en mördare gömmer 
sig mitt ibland församlingsmedlemmarna? 
Boken utspelar sig i Gamla Enskede och 
är kanske lite extra trevlig för dem som 
bor i trakterna och kan känna igen sig i 
miljön.  

Annette Haaland är lärare på Bromma 
folkhögskola och även pastor i 
Equmeniakyrkan. Pastor Viveka och 
tanterna är hennes debutroman. 

438 dagar 
Av: Johan Persson och Martin Schibbye  

Natten till den 28 juni 2011 riskerade 
journalisterna Johan Persson och Martin 
Schibbye allt genom att korsa gränsen 
mellan Somalia och Etiopien för att nå 
den stängda Ogadenregionen. Allt gick 
snett. Du hörde säkert rapporterna om de 
två svenska journalister som hamnat i 
etiopiskt fängelse. Det här är deras egen 
berättelse om tiden i Etiopien, om politik 
och om vänskap.  

2017 mottog Martin Schibbye Martin 
Luther King-priset, ett pris som delas ut 
av Sveriges Kristna Råd, 
Equmeniakyrkan och 
Kristna fredsrörelsen. 

Den här boken är lite 
extra intressant eftersom 
Syskonbandet har en 
systerförening i Etiopien. 
Passa på att lära dig mer 
om landets politik och 
samtidigt få en riktigt 
spännande läsupplevelse. 
Boken finns tillgänglig på 
Legimus, den finns även 

som ljudbok och läses då av Martin 
Schibbye och Martin Wallström. 

Isabelle Ulfsdotter 
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