Syskonbandet
Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet
nr 3, 2011 Årgång 103
Syskonbandet
Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. 
Utkommer i punktskrift, svartskrift och på Daisy. Mars 2011.
Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr, 116 65 STOCKHOLM. 
Ansvarig utgivare: David Lindberg Redaktör: Kerstin Arnesson 
Telefon, kansli 08-641 30 45, 641 30 95, redaktion 031-702 09 19. 
E-post: kansliet@syskonbandet.org eller redaktion@syskonbandet.org
Hemsida: www.syskonbandet.org Plusgiro 3 64 49-7 Bankgiro 342-9552

På första sidan finns ett foto på snödroppar.
Den blida vår är inne
Den blida vår är inne
och nytt blir jordens hopp
Ny fröjd får varje sinne
nytt liv får varje knopp
Hur livligt solen strålar
Hur majestätiskt mild
För dödliga hon målar
odödlighetens bild.
Förskönad nu naturen
står klädd i högtidsdräkt
Vad ljuvlig vällukt, buren
till oss av vindens fläkt.
Vad prakt, vad rikedomar
som skiftar tusenfalt
Se runtomkring dig blommar
och lever, doftar allt.
J- O Wallin, Sv psalmboken 197
 Innehåll
Från verksamhetsledaren
Årsmötesdagar 2011
Från valberedningen
Varför är man med i Syskonbandet?
En sann entreprenör och entusiast, intervju med Petter Hölås
Vill du hjälpa våra vänner i Etiopien?
Kärleken ger. Betraktelse av Stanley Karlman
Bönebrevet
Sandra – praktikant på kansliet
Till sist

Från verksamhetsledaren 
Händer inget drastiskt på temperaturfronten i Mellansverige idag så är det nu officiellt vår! I sju dygn har medeltemperaturen nämligen hållit sig över nollan. I trakten där jag befinner mig, närmare bestämt i Stockholm, så får vi trots detta glädjande faktum vara tålmodiga, för några snödroppar eller andra grönskande tecken ser vi ännu inte skymten av annat än på denna tidnings framsida. 
    Fastän vintern segt hållit sig kvar och den efterlängtade våren låtit sig dröja, så är det märkligt tycker jag att vi enligt kalenderns datum allra redan är en bra bit in i mars. Är det någon annan som slås av förvåning över detta, att tiden, till och med månaderna, ibland går så snabbt? Många gånger har jag liksom alla fått höra att tiden går allt snabbare ju äldre man blir. Hur snabbt det kändes som att mars och de andra vårmånaderna gick förra året minns jag nu inte, men att jag blivit ett år äldre sedan dess är säkert och om man ska tro orden som flitigt används i folkmun så går tiden nu snabbare för mig än då. Är det då sant? Går inte tiden lika snabbt för oss alla? Alla har vi ju samma antal timmar på ett dygn och dygn på ett år. Men för en äldre person är faktiskt ett dygn en mindre del av hela livet än vad ett dygn för den yngre personen är. Sett ur detta perspektiv går tiden verkligen snabbare, då den är mindre, för varje stund vi har levt längre. 
    På endast sex dygn skapade Gud världen står det i Bibelns början. Men för Gud är tusen år som en dag och en dag som tusen år står det också, vilket i så fall ger Gud massor mer tid för sin skaparprocess.   Sett ur perspektivet att tiden går allt snabbare ju äldre man är, så är det inte svårt att tänka sig, även om tanken är svindlande, att Guds upplevelse av 1000 år endast är som en dag då Han själv har levt så oändligt mycket längre. Hur skulle han då hinna med något på sex dagar som för honom inte kan upplevas som mer än någon bråkdels sekund? Å andra sidan. För några dagar sedan drabbades Japan av den kraftiga jordbävningen som följdes av en flodvåg vilka tillsammans gav förödande konsekvenser. Om denna katastrof för natur och människor kan orsakas av att jordskorpsplattorna rör på sig och ger skalv i några få minuter, varför skulle då inte Gud kunna hinna skapa jorden, natur, djur och oss människor på hela sex dagar, vilket är så mycket som 8640 minuter? 
    Hur det än är med Guds tid och med din tid så hoppas jag att du ska hinna njuta av den annalkandes våren! Men allra först – njut en stund av att läsa denna tidning som bland annat handlar om ljud, kärlek, kommande årsmötesdagar, styrelsekandidater och texter av en skrivglad praktikant som vi på kansliet fått ha sällskap av en vecka. 
Tina Hanson

Årsmötesdagar 2011

Gemenskap med musik i herrgårdsmiljö på Värmdö, Stockholms skärgård!
Våra årsmötes- och gemenskapsdagar blir i år den 2-6 juni på Tollare folkhögskola. Tollare ligger på Värmdö, endast en mil utanför Stockholms centrum. Det är en lugn och naturnära vacker herrgårdsmiljö i skärgården vi kommer att vistas i.
    Gemenskap genom musik och körsång kommer att   prägla alla dagarna! Vår musikaliska medlem Kerstin Adeström kommer att lotsa och leda oss till gemensam skönsång. På programmet står även bibelstudium, utflykt, gudstjänst, årsmöte med mera. Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 4 juni. Utanför programmet finns det möjlighet att aktivera sig i gymmet, idrottshallen, bastun, spela utomhusbowling och ta sköna skogspromenader. 
    Dagarna kommer att passa för alla åldrar i så väl programinnehåll som körsångernas variation. För alla barn kommer det erbjudas särskild aktivitet parallellt med somliga programpunkter som exempelvis årsmötet.
    Samlingslokalen är utrustad med hörselslinga. Ledarhundar är välkomna och det finns promenadslinga i skogen som lämpar sig bra för rastning. Lokalerna och området är handikappvänligt och det finns rullstolsanpassade rum, dusch och toaletter.
    Plats och resa: Adressen är Tollare folkhögskola, 132 42 Saltsjö-Boo. Med kollektivtrafik tar du dig dit på 20 minuter från Slussen i centrala Stockholm, hållplatsen heter Tollare och därifrån 500 meters promenad. Syskonbandet subventionerar den del av din resa som överstiger 500 kr och med maximalt 700 kr.
    Tider: Vi startar på torsdagen den 2 juni, Kristi Himmelsfärdsdag, med eftermiddagsfika kl 15.00 och avslutar med lunch kl 12.00 på måndagen den 6 juni, Nationaldagen,
    Priser: Syskonbandets styrelse har beslutat att subventionera alla medlemmar som betalat sin medlemsavgift än mer, nämligen med 45 % av helpensionspriset! Detta innebär följande: 1900 kr/person för boende i dubbelrum och 2600 kr/person för boende i enkelrum. Observera att dessa priser gäller medlemmar i Syskonbandet som betalat sin medlemsavgift för 2011. 
    För ungdom 13-15 år gäller samma subventionerade priser. Barn 0-12 år i föräldrars sällskap är med gratis. För övriga gäller ordinarie priser för helpension vilka är följande: 3400 kr/person för boende i dubbelrum och
4600 kr/person för boende i enkelrum. I priset för samtliga ingår logi fyra nätter i rum med toalett och dusch, mat, lokalhyra, utflykt, aktivitet, ledsagning med mera under alla fem dagar.
    Anmälan: Sista dag för anmälan till detta arrangemang är den 2 maj. Ange eventuell specialkost samt vilken typ av boende du önskar. Du anmäler dig till Tina Hanson på telefon 08-641 30 95. 
    Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan eller om du har frågor!
Från valberedningen
Valberedningen kan nu tillkännage vilka som ställer upp i årets styrelseval. Det är: Ann-Christine Folke, Lena Johansson, Mirjam Lindberg, Bernt Mårtensson, Isabelle Svensson och Anita Örum. Två personer ska väljas in som ordinarie ledamöter på två år och två ska väljas som ersättare för ett år. Dessutom är det så, att vi behöver göra ett fyllnadsval av en ordinarie ledamot på ett år, eftersom Eva Fridh har meddelat att hon går av sitt mandat. 
    I nästa nummer av tidningen kommer ni att få en närmare presentation av styrelsekandidaterna. I skrivande stund har vi sex kandidater, men valberedningen jobbar på att få åtminstone en till; detta kommer att vara helt klart till nästa nummer av tidningen.
    Styrelsen har fem ordinarie ledamöter. De som är kvar ytterligare ett år är Erik Bondesson och Sture Lyreskog.
    För valberedningen
Lars-Ove Arnesson
Varför är man med i Syskonbandet?

Jag ringde några av syskonbandets medlemmar och ställde följande frågor: Varför gick du med i Syskonbandet? Vad är det bästa med Syskonbandet? Vad är ditt bästa minne? Så här svarade de:

Marie Bergström
Marie var med på sitt första barn- och ungdomsläger 1999. Då var hon bara tio år gammal. Där träffade hon Cilla Stjernberg, som var ungdomsledare. Cilla kom att bli en person som stod Marie väldigt nära. Sen dess har Marie alltid varit aktiv i föreningen.      
    Marie tycker som väldigt många andra medlemmar i Syskonbandet att gemenskapen och sammanhållningen är det bästa. Ingen är utanför, varken unga eller gamla, alla är med.
    Maries bästa minne är hennes första läger.

Gert Rosenkranz
Gert Rosenkranz första aktivitet var ett möte, redan då ville han vara aktiv. Gerts väldigt nära vänner Maud Lindberg och Ove Andersson anordnar tisdagsträffarna i Stockholm. Gert tycker att det är roligt och spännande att delta på träffarna, då han även får föreläsningar.
    Det bästa med Syskonbandet tycker Gert är att träffa andra synskadade och föreläsningarna. Även Gert tycker att gemenskapen viktig. Han har inga speciella minnen, men han tycker väldigt mycket om tisdagsträffarna.

Kerstin Strindberg
Kerstin Strindberg träffade under 1950-talet en medlem som tipsade om Syskonbandet. På den tiden fanns det inte många aktiviteter, men tidningen var något som Kerstin spenderade tiden på. Under somrarna åkte hon på aktiviteter på Sjöliden. Kerstin har jobbat i Tanzania i många år, då hon även var anställd av Syskonbandet. Där kämpade hon för att starta en blindskola. Även om Kerstin var blind och rätt ung startade hon skolan. Och idag finns det en möjlighet för de blinda i Tanzania.
Kerstin har suttit i styrelsen runt 12-14 år. När hon var i Tanzania tog hon en paus, sedan var hon med ytterligare några år fram till 2000-talet.   
    Hon tycker som många andra att gemenskapen betyder väldigt mycket, att alla håller ihop även om de tillhör olika kyrkor. Kerstin tycker att det bästa är att man får hjälpa andra synskadade i andra länder.
    Kerstin har varit medlem i över 60 år. Hon har varit med om så mycket så att hon har svårt att välja ut något speciellt minne.
Intervju: Sandra Ristic


En sann entreprenör och entusiast!

Petter Hölås är en synskadad företagare i Kungsängen som driver ett framgångsrikt företag inom ljud och ljudutrustningar. Så här står det på kommunens hemsida:
    ”Varje år på hösten delar Upplands-Bro kommun tillsammans med Företagarna ut ett pris till en företagare som har utfört en prestation i Upplands-Bro och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.
    Petter Hölås tilldelas priset årets företagare 2007. Han driver företaget Intelligent Sound AB.   Motiveringen till priset är att Petter ”trots sin synskada med envishet, vilja, stor kunskap och nytänkande byggt upp sitt företag som tillverkar och säljer ljudanläggningar.”

Norsk bakgrund
Jag fick höra talas om Petter i Järfälla församling och tyckte detta lät väldigt intressant och åkte ut till honom och hans fru Rigmor för en pratstund.
    Petter är född i Norge och hans intresse för ljud grundlades i femte klass tack vare en engagerad lärare i fysik. De fick göra besök på NTH, Norges Tekniska Högskola, och bland annat delta i ett försök med att kunna orientera sig i så kallade ”ljudrum”. Som 15-åring gick han på internatskola i Oslo och fick praktisera på Tandberg och forska i grunderna i hur ljud fungerar. Som tonåring började han bygga egna högtalare på fritiden. Detta var då ett fritidsintresse och Petter utbildade sig till fysioterapeut och jobbade som det på 1980-talet. Han och Rigmor var med i en kristen ungdomsgrupp som de stortrivdes i. Det var högt i tak och alla var precis lika välkomna.1988 flyttade de med sina tre barn till Sverige och Petter gick tre år på bibelskola hos Arken och hjälpte till i församlingen. Under denna tid fick han även kontakt med Syskonbandet och fick tidningen på kassett. 

Företaget startas upp
Efter att ha funderat kring framtiden och vad han skulle sysselsätta sig med togs beslutet att starta upp ett eget företag och jobba med ljud och högtalare med mera. I köket monterades det och i vardagsrummet var det lager samtidigt som ett familjeliv med tre barn hade sin gång. Det var så klart stunder som var tuffa men de har alltid funnit tröst i Guds ord och haft goda vänner som har träffats och stöttat varandra. Idag har de stora lokaler med lager, montering, studio och en reception. Rigmor är mycket aktiv i företaget och tar emot kunder, löder kablar, sköter transporter och mycket mer. 

Fokuserat ljud
Jag fick en demonstration av de högtalare som de bygger och säljer. Det är svårt att återge i skrift vad man upplevt som ljud. När Petter pratade i mikrofonen och stod en bit bort från högtalarna och omväxlande slog över mellan vanliga högtalare och deras egna så blev det väldigt tydligt hur ljudet från de vanliga högtalarna gjorde att man tappade fokus på den som pratade då rösten kom från högtalaren och inte från den plats där talaren stod. Men med deras egna högtalare var det omöjligt att avgöra vilken punkt ljudet kom ifrån, det var väldigt tydligt och ”nära” och man sökte inte omedvetet efter punkten som talet kom ifrån. 

Framtiden
Man håller nu på och bygger upp ett försäljningsnät över hela Norden och har ett 20-tal olika utvecklingsprojekt som ska resultera i olika framtida produkter. Företagets mission är att förbättra ljudmiljön utan att behöva göra om miljöerna utan istället utgå ifrån hur det ser ut och anpassa högtalare och ljudanläggning därefter.
    Förutom att göra inspelningar och mixningar åt musikartister spelar Petter själv gitarr och sedan ett par år tillbaka även trummor. Han är stolt ägare av ett Ludwig-trumset anno 1963 och jag fick höra ett smakprov på hur det kan låta.
    Det var en smula rörigt i lokalerna men det var en fridfull och skön atmosfär och jag kände mig glad när jag åkte mot kansliet igen över att ha träffat en sann entusiast som verkligen ser möjligheter och sprider glädje omkring sig!
Text och foto: Ronny Gilderskär
Vill du hjälpa våra vänner i Etiopien?
Som de flesta känner till har vi i Syskonbandet fått vara med och bistå våra systerorganisationer i länder där kristna synskadade har det mycket besvärligt.   Vi har varit engagerade främst i Etiopien, Tanzania och Kongo. Då det gäller Etiopien samarbetar vi med BCA som är en organisation av- och för kristna synskadade med ca 3 000 medlemmar. BCA bedriver ett aktivt och på många sätt hängivet evangeliskt arbete och verkar för att synskadade, genom utbildning, arbete och försäljning ska kunna få en försörjning och ett någorlunda värdigt liv.

BCA:s center, som blev klart under 1990-talet, visade sig dessvärre vara ett fuskbygge med stora brister. Byggmästaren kunde inte ställas till svars eftersom han var försvunnen. Under 2009 kunde byggnaden inte användas bland annat då det var stor risk att taket skulle rasa. Efter vädjan från BCA, drog Syskonbandet igång en räddningsaktion under sommaren 2009. Pengar samlades in och i slutet av året påbörjades renoveringen av centret. Den gången kunde vi glädjande nog bidra med nästan 134 000 kr. Centret, som hållit på att rasa ihop, fick nytt liv och blev bättre, ljusare och trevligare än vad det var från början. Taket lades om och grunden förstärktes. Genom renoveringen har det skapats förutsättningar för att verksamheten ska kunna växa och utvecklas. Syskonbandet har tidigare rapporterat om återinvigningen då glädjen och tacksamheten bland de etiopiska vännerna var enorm.
    Centret ligger i en liten stad som heter Sebeta endast några mil från Addis Abeba. I Sebeta finns även en blindskola och närheten till huvudstaden gör även att många synskadade kan samlas i centret. Det behövs dock göras ytterligare förbättringar och BCA har nu vänt sig till Syskonbandet med en omfattande projektansökan. Syskonbandets styrelse har bedömt att vi som ett första steg kan försöka hjälpa till med det mest angelägna, nämligen att bekosta bygget av en latrin- och toalettbyggnad av traditionell typ som fungerar istället för de nuvarande toaletter som skapar stora problem. Det handlar nu om en byggnad med sex toaletter med tillgång till vatten för rengöring av byggnaden samt för personlig hygien. Bygget har planerats och kostnadsberäknats av en man från den lokala Pingstmissionen som har gjort ett storartat arbete med den tidigare renoveringen och som vi i Syskonbandets styrelse hyser stort förtroende för. Kostnaden för det nu aktuella projektet har beräknats till cirka 113 000 kr. Syskonbandets styrelse har bedömt att det inte finns möjlighet att lämna bidrag via föreningens budget. Vi vädjar därför istället om medlemmarnas ekonomiska stöd till projektet. En del pengar till projektet har redan kommit till Syskonbandet. Enar Olsson kommer att besöka Sebeta i början av april 2011 och är också den som haft den direkta kontakten med projektledaren i Sebeta.
    Jag tror att Syskonbandet och dess medlemmar är Guds resurs som han vill använda, Det är en glädje att få känna delaktighet i ett arbete som bär frukt. Om vi verkligen inser vad Gud har gett oss, så vill vi visa honom vår kärlek genom att ge till det vi tror ska bidra till att Hans vilja ska ske och Hans rike komma. Du som har möjlighet att ge ett bidrag, litet eller stort, är varmt välkommen med din gåva till Syskonbandet som förmedlar pengarna vidare till projektet. Syskonbandets plusgiro är 3 64 49-7. Märk inbetalningskortet med Latrinprojektet Etiopien. Tänk gärna på centret även i dina böner.
Sture Lyreskog

Kärleken ger...
Stanley Karlman, pastor i pingstkyrkan i Karlshamn, har skrivit månadens betraktelse, som handlar om kärlek.
Det talas mycket om kärlek idag, men det verkar som om de allra flesta inte vet vad kärlek är. I Pingstkyrkan Karlshamn, där jag är pastor, har vi som tema denna månad ”Kärleksfulla relationer”. Jag har nyss predikat och då var min rubrik ”Kärleken ger”. Här har vi något av kärlekens kärna: den ger. Ingen av oss kan kräva kärlek från någon annan, men när någon ger mig kärlek kan jag välja att ta emot. I Bibeln läser vi ”ge så skall du få”. Det gäller också kärleken. Det händer något när jag visar att jag uppskattar och tycker om någon. Ofta får jag kärlek tillbaka, alltså ett givande ger något gott och en relation börjar växa fram.
    Vi människor är födda med ett behov av att vara älskade. Vi är skapade att leva i relation med andra, trots detta är det så många som lever i ensamhet. Min dröm och längtan är att jag skall bli bättre på att se dem som ingen annan ser. Alla behöver kärlek och jag vill dela den med alla som jag möter, ge något gott och positivt mitt i vardagslivet. 
    En dag var jag och handlade i mataffären som ligger i närheten av där jag bor. Så mötte jag även denna gång en av de som arbetar där och som vanligt mötte jag hans äkta och varma leende. Så bestämde jag mig, att idag säger jag det jag länge tänkt och jag sa: ”Du ser alltid så glad ut”. Han blev ännu gladare och så säger han: ”Idag var det en kund som blev arg på mig för att jag var glad.” Då funderade jag, undrar vad den kunden har för problem. Nu när jag skriver tänker jag, vad har den kunden med sig, som gör att han eller hon inte kan ta emot kärleken i det leende denna medarbetare har? Jag är ändå övertygad om att kunden fick med sig något av medarbetarens kärlek och jag är tacksam att jag fick uppmuntra denna glade medarbetare.
    Om vad kärlek är kan vi läsa i 1 Kor kapitel 13. Det sammanhanget har fått rubriken ”kärlekens lov”. Där får vi en fantastisk beskrivning vad kärlek är och även vad den inte är. Vi läser från vers 4 till 7:   ”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp,den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläder sig över sanningen.   Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.”
    Allt detta finns i begreppet kärlek och mycket mer. Det är Gud själv som gjort det möjligt. I Johannes 3:16 läser vi att han älskade dig och mig så mycket att han gav oss Jesus. Jesus uppgift var att rädda oss, genom hans förlåtelse kan vi ta emot Guds stora kärlek, som är Jesus själv. 
    Nu när vi närmar oss påsk, så är det just det som påsken handlar om, Guds utgivande kärlek till oss. Jesus död och uppståndelse visar på att han älskar oss så myket att han är villig att dö för oss. Guds gåva kärlek lär oss denna stora hemlighet att kärleken ger och den kan aldig ta, men vi kan lära oss att ta emot både från Gud och varandra. Då fördjupas relationen och vi får leva i en sann och äkta kärleksfull relation! Något som vi alla behöver, kärleken ger!
Stanley Karlman
Bönebrevet
Be för alla dem som drabbats av katastrofen i Japan.

Tack Gud, att Jesus Kristus är vår fred och för att du genom den heliga Anden skapar en ny gemenskap på jorden.
Led oss från död till liv, från lögn till sanning.
Led oss från vanmakt till hopp, från rädsla till tillit.
Led oss från hat till kärlek, från krig till fred.
Låt fred fylla våra hjärtan, vår värld, vårt universum.
Praktikant hos Syskonbandet
Jag heter Sandra Ristic och är 17 år, fyller 18 i november. Jag går på preparandkursen för synskadade på Ågesta folkhögskola.
    I början av förra terminen fick vi besök av Tina Hanson. Tina berättade om Syskonbandet, om hur Syskonbandet påverkat i Afrika med mera. 
    Några månader senare var det äntligen dags för praktik. Jag sökte på väldigt många andra ställen, men fick nej. Så kom jag på idén att ringa till Tina. Dagen efter ringde hon tillbaka och meddelade mig att jag fick praktisera hos Syskonbandet. Jag var så klart glad, men lite spänd. 
    Så närmade sig första dagen. Jag åkte till Skanstull med min assistent, vi gick till Hemköp och köpte lunch. Sedan gick vi till Gotlandsgatan och ringde på. Jag kom upp till Syskonbandets kontor och Tina visade mig runt. Efter det fick jag läsa gamla tidningar som gavs ut av Syskonbandet. Jag tyckte att det var intressant och spännande. Efter det fick jag hjälpa Tina att leta lite information på Internet inför en aktivitet. 
    Dagen där efter fick jag vara med på stockholmsgruppens tisdagsträff. Där fick vi god mat och underhållning. Mycket trevligt! På onsdagen kom jag tillbaka till kansliet och fick börja med att ringa några medlemmar och fråga lite om Syskonbandet. Sedan sammanställde jag artikeln. Jag fick även vara med när Ronny läste in tidningen. Vi har även kollat runt på den nya hemsidan som snart ska komma ut för att användas.
    Den här veckan har varit riktigt spännande, Även om det bara har varit en enda vecka har det varit riktigt roligt. Och jag har lärt mig lite mer vad Syskonbandet står för och jobbar för. Det här kommer att vara minnen för livet. Tack Tina och Ronny för den här tiden.
Sandra Ristic

Till sist
När jag skriver detta vet vi fortfarande inte hur det går i Japan. Vi vet att många omkommit i tsunamin, men vad jordbävningens konsekvenser på kärnkraftverken blir och hur det i sin tur påverkar oss människor vet vi ännu inget om.
    När Gud skapade människan gav han henne ett större förstånd än någon annan skapad varelse. Men vi använde det på fel sätt. Bibeln talar om syndafallet, att människan handlade mot Guds direktiv och åt av frukten från kunskapens träd. Oavsett hur det gått till, om man ser händelsen som en beskrivning av en faktisk händelse eller mer symboliskt, så finns det inom mänskligheten oerhört mycket kunskap. Vi kan tillverka kärnkraftverk, klona får och möss, skapa genmodifierade växter. För att bara nämna några exempel.
    Ofta funderar jag på om all kunskap verkligen är av godo. Och kanske också vad den tjänar till. För trots allt så är vi människor oerhört maktlösa när jordbävningen kommer. Två minuter är en kort tid, men där det drabbar så har vi inget att sätta emot, bara försöka ta hand om förödelsen efteråt. Samtidigt som det som händer är fruktansvärt, kan jag känna att mitt i allt så har ju vi som kristna en trygghet i att oavsett alla dessa yttre omständigheter så finns Gud där. Även när vi inte förstår varför saker blir som de blir. 
    På vårarna kan jag annars tycka att det är lättare att tro på Gud än andra tider av året. Det är så oerhört skönt när ljuset och värmen börjar återvända. Idag har solen inte visat sig här, men fåglarna sjöng när vi var ute och gick och i trädgården har snödropparna knoppar. Lite senare än vanligt, men de är på gång. Än så länge består vår vårlukt mest av grannens välgödslade åkrar, men snart kommer andra, betydligt trevligare, dofter att ta över. Det som verkade dött får liv igen. Varje vår blir jag lika fascinerad – tänk vilken fantasi och uppfinningsrikedom Gud visade då han skapade allt detta!
    Jag önskar er alla en riktigt trevlig och härlig vår. Nästa gång tidningen kommer är det snart påsk. I det numret hoppas vi även kunna presentera samtliga kandidater till styrelsevalet inför årsmötet i juni. På återhörande då.
Kerstin Arnesson







