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Altarskåp i Västerås domkyrka. Domkyrkan var en av de platser stockholmsgruppen besökte vid sin vårutflykt. Läs mer på sidan 4!
Intervju med Kerstin Adeström, syskonbandsmedlemmen som sjungit
Verdi på Operan i Umeå. Sidan 5.
Vad har hänt och vad är på gång? Årsberättelsen finns med start på sidan 7 och verksamhetsplanen som blickar framåt på sidan 12.

Från verksamhetsledaren
Sköna maj inleddes med den historiska saligförklaringen av förre påven Johannes Paulus II. Helikopterbilder visade i direktsändning
hur gator och torg kring Petrusplatsen i Rom var fyllda av glada och
berörda människor som deltog i
ceremonin. Den förre påvens
många goda gärningar under hans
långa liv framlyftes.
I min inledande text i förra numret skrev jag om att alla har lika
värde inför Gud, att ingen är mer
värdig än någon annan. Denna
tanke kan tyckas svårförenlig med
den att saligförklara vissa människor. Åtminstone tänkte jag så,
som frikyrklig protestant för vilken
det här med helig- och saligförklaranden är något ganska främmande. Men tv-sändningens tolk och
kommentator förklarade att det
handlar om att ge oss människor
förebilder. Jesus är vår främste förebild och vi ska försöka leva som
han, sant, sunt och gott mot oss
själva och våra medmänniskor.
Men vi är bristfälliga, livet är ibland
tungt och det kan tyckas lönlöst att
ens försöka. En sådan som Johannes Paulus II var inte heller perfekt
och inte skonad från svårigheter.
Han dolde inte att han drabbades
av sjukdom, Parkinson, blev gamInnehåll
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mal och orkeslös, utan han ville
visa på att han var en vanlig människa som åldrades och var beroende av andras hjälp. Människor
som ett stort antal personer tycker
särskilt har strävat efter att leva i
tron och göra gott för andra får påminna oss om att också sträva efter detta. Det unika med just denna
saligförklaring är att personen i fråga har levt i vår tid. Många har träffat honom och han är på så vis inte
historiskt avlägsen.
I denna tidning presenteras verksamhetsberättelsen för 2010. Vi
lyfter i den inte upp särskilda personer, även om det finns flera som
gjort mycket för föreningen under
året, men vi får påminnas om vad
som hänt och ta med oss det i tanken framåt. Även verksamhetsplanen presenteras, så att du ska
kunna få en överblick över det som
finns i planerna för de kommande
två åren. Du som medlem har alltid
möjlighet att påverka vad som ska
hända i verksamheten genom att
framföra dina förslag till kansliet
och styrelsen. I synnerhet har du
som kommer till årsmötet möjlighet
att påverka. Var gärna med oss i
tanke och bön under årsmötesdagarna även du som inte har möjlighet att delta!
Tina Hanson
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Nordisk konferens i Finland
plusgiro 36449-7 senast den 20 juli
och dessförinnan kommer du att
ha fått besked om du garanterats
plats och din anmälan blir bindande.

Den 13-16 oktober är det dags för
Nordisk konferens. Detta år beger
vi oss till Finland. Vi kommer att
vistas på konferensanläggningen i
Onnela, i Finlands kända konstnärers marker, som ligger ett par mil
utanför Helsingfors. Programmet
kommer att innehålla seminarier
med den kände blinde ortodoxe
prästen Sergius Colliander, gudstjänst, lovsång, besök på IRIS och i
Usbenski katedralen i Helsingfors,
festkväll med gospelmusik med
musikern Jakko Löytty, med mera.
Det blir med andra ord mycket innehållsrika dagar tillsammans med
våra nordiska vänner, så missa
inte detta!

Resa
Vi förlänger trevligheterna genom
att resa över Östersjön med våra
norska vänner! Båten avgår ifrån
Stockholm på onsdagen 12/10 kl
17.00 och vi är framme i Helsingfors morgonen därpå. Vi reser hem
från Helsingfors på söndagen kl
17.00 och är åter i Stockholm på
måndagsmorgonen 17/10 kl 9.30.
Väljer du att resa tillsammans med
oss på detta sätt betalar du 500 kr
till Syskonbandet i samband med
din övriga betalning. I priset ingår
Priser
då del i fyrbäddshytt och transporFör medlemmar i Syskonbandet
ten från och till båten i Finland.
gäller följande priser:
Önskar du annan form av hytt eller
Del i trebäddsrum: 1650 kr
att resa på annat vis så bokar du
Del i tvåbäddsrum: 1850 kr
din resa själv. Syskonbandets vanEnkelrum: 2830 kr
liga subvention gäller – subvention
För ungdomar födda 1986 och
för den del av din resa (i Sverige
framåt är priset för del i trebäddsoch Finland) som överstiger 500 kr
rum 1180 kr
För icke medlem gäller följande or- (med maximalt 700 kr).
dinarie priser:
Anmälan
Del i trebäddsrum: 2350 kr
På grund av bokning samt samordDel i tvåbäddsrum: 2630 kr
ning med övriga nordiska föreningEnkelrum: 3620 kr
ar är sista anmälningsdag redan
OBS! Platserna är begränsade och den 20 juni. Anmäl dig gärna redan
intresset från alla länderna är stort. idag!
En prioritering av de som väljer att För frågor och anmälan ring eller
maila Tina, tel 08-641 30 95, ebo i trebäddsrum kan därför bli
post: syskonbandet.ung@live.se
nödvändig! Avgiften sätts in på
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Rakel Hading och Elsie Viggen i
växthuset på Åsby hem och trädgårdar

Christina Jutterström deltog i Syskonbandets bussutflykt till Västerås.

Vårutflykt
med Stockholmsgruppen
och Domkyrkan i Västerås finns
med i ”Guide Michelin” för sina sevärdheter. I klocktornet sitter det
fyra klockor vilka sköts manuellt
och det krävs tolv personer för att
få dessa åtta tons klockor att börja
ringa!
Därefter fortsatte vi till anrika
Skultuna Mässingsbruk som nyligen firade 400 år och fick lyssna till
Peder Lamm som berättade om
brukets historia. Efter en utsökt
tvårätters lunch på Schenströmska
herrgården avslutade vi med ett
besök på ”Åsby hem och trädgårdar” där den som så önskade kunde köpa hem blommor, växter och
tillbehör. Vi var sammanlagt 36
personer som deltog på denna
trevliga och intressanta utflykt.
Text och foto: Ronny Gilderskär

Den 12 april ordnade Maud och
Olle en bussutflykt till Västerås
med omnejd. Med oss på bussen
hade vi tidigare chefredaktören på
DN och Expressen, VD på Sveriges Television med mera Christina
Jutterström. Christina hade en synskadad mamma och tackade omedelbart ja till att följa med på Syskonbandets utflykt för att berätta
om sitt liv med utgångspunkt från
sin nyutkomna memoarbok
”Uppfostrad av män” som finns på
Daisy hos TPB.
I Västerås fick vi en guidad visning av Västerås domkyrka. Den
har två välbevarade och fantastiska altarskåp med utskurna och förgyllda träfigurer. Under reformationen brändes hundratals av dessa
skåp runt om i Europa men i Sverige och Finland räddades ett antal
4

Kerstin Adeström:

-Nu förstår jag
hur viktig musiken
är för mig!
Snart är det dags för årsmöte
och gemenskapsdagar i föreningen. I år kommer ett nygammalt inslag, körövningar är inlagda under dagarna. Ansvarig
för dessa är Kerstin Adeström.
Hon har under våren arbetat i
Operakören i Umeå och det har
fått henne att förstå hur mycket
musiken betyder för henne.
För en småbarnsmamma i Göteborg är det inte bara enkelt att
tacka ja till ett sådant erbjudande i
Umeå. Men Kerstins föräldrar erbjöd sig att ställa upp och hjälpa
till, och varje tisdag hämtade de
flickorna på dagis och lät dem sova
över hos sig.
-Och Richard har varit helt fantastisk, han har ju i princip varit ensamstående förälder den här tiden,
säger Kerstin. Hade inte han ställt
Othello
Trots att Kerstin sysslat med musik upp hade det ju inte gått. Men nu
i nästan hela sitt liv har hon i år va- gjorde både han och mina föräldrar
rit med om något nytt. Det började i det och det gjorde att det gick.
höstas då hon tog mod till sig och
ringde Orvar Eriksson på Operan i Stort projekt
Repetitionerna började 12 januari
Umeå. Hon ville att någon skulle
lyssna på hennes röst och ge hen- och den 26 februari var det premine tips om hur hon skulle kunna gå är. Sammanlagt blev det tolv förevidare. Men slutet av det hela blev ställningar och hela upplevelsen
har satt sina spår hos Kerstin.
att hon först fick komma till Umeå
-Det var fantastiskt, sammanfatoch provsjunga och sedan blev engagerad i operakören i en uppsätt- tar hon. Jag har inte förstått det där
med opera förut, har tyckte det vaning av Verdis Othello.
Kerstin Adeström bor i Linnarhult i
nordöstra Göteborg. Hon är gift
med Richard och mamma till döttrarna Miriam och Ellinor. Kerstin
arbetar på Försäkringskassan,
men hennes stora intresse är sång
och musik. Detta har bland annat
resulterat i att hon just nu är tjänstledig på halvtid och pluggar musik
på distans på Umeå universitet.
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rit svårt att man inte hör texterna.
Men nu började jag tänka på rösterna som instrument och då blev
det njutbart. Och jag kan sjunga
och känna att det är jag.
Librettot, texten, sjöngs på originalspråket italienska. Kerstin har
varit en av 36 körmedlemmar.
Främst har hon sjungit altstämman, men hon har även sjungit vissa partier som första repektive
andra sopran.
Opera är ju både sång och teater. Det sista är inte bara enkelt om
man ser väldigt lite. Kerstin är född
med gråstarr och har i vuxen ålder
även drabbats av grön starr. Hon
ser tre procent på ena ögat och tio
på det andra. Därför hade hon
hjälp att sminka sig och få på peruk, fast när hon säger det tänker
jag att det är ju faktiskt många seende aktörer som har det också.
En hjälp för Kerstin var att scenen
man rörde sig på var plan, men det
starka sidoljuset var ett problem för
henne. Men även det fungerade
och Kerstin har bara positiva saker
att säga om hur det var att få vara
med i den här uppsättningen.
-Det var en otrolig upplevelse att
få vara med och se hur ett sådant
här jätteprojekt fungerar. Jag blev
väldigt imponerad av alla dem som
jobbade. Och jag mötte inga taskiga attityder för att jag inte såg, det
var också jätteskönt.

-Jag har inte själv förstått hur viktig
musiken är för mig förrän nu, säger
hon. Även om jag skrev min första
sång redan i 14,15 års åldern och
har hållit på med det sedan dess,
är det först nu jag inser hur mycket
musiken betyder för mig. Jag måste få satsa på den.
Riktigt hur vet hon inte, men hon
har återupptagit sina sånglektioner.
Hon har en sånglärare som även
hon är kristen, vilket känns väldigt
bra för Kerstin. För samtidigt som
musiken betyder mycket för henne
är hon ju oerhört fokuserad på att
hon vill att Gud ska leda henne så
hon kommer rätt.
Årsmötesdagarna ser hon fram
emot med stor tillförsikt. Hon är
medlem i Syskonbandet sedan mitten av 1990-talet. Hon är uppvuxen
i en pingstförsamling, men hade
inte haft kontakt med andra kristna
synskadade förrän det damp ner
ett brev i brevlådan 1993 som berättade om Syskonbandet. Hon
ringde direkt och deltog kort efter
det i ett ungdomsläger i Åre. Ett
par år satt hon i Syskonbandets
styrelse, men på senare år har familjen tagit sin tid. Men nu åker de
alla upp till Stockholm. Med sig har
hon en ledsagare, som även är en
god pianist. Hon hoppas på att
andra deltagare också har med sig
instrument.
-Vi har ju inte så mycket tid på
oss, men det ska bli väldigt roligt
Började skriva i tonåren
att få göra detta, säger hon. Vi ska
En annan sak som tiden i operakö- försöka lära oss några sånger och
ren gjort med Kerstin är att hon för- så ska vi medverka i gudstjänsten i
stått vad musiken betyder för hen- S:ta Clara kyrka på söndagen.
ne.
Annars tycker Kerstin att Syskon6

bandet har två uppgifter som är
viktigare än andra. Det första är att
skapa relationer.
-Syskonbandet ska vara en träffpunkt dig man kan komma och
träffa andra. Det ska handla om
att skapa relationer, inte omhändertagande relationer, utan just relationer mellan människor.
Samtidigt betonar Kerstin att det
är viktigt att ha kontakt med en lokal församling där man bor. Där
tror hon att Syskonbandet ännu
mer aktivt skulle kunna hjälpa
människor med synnedsättning att
hitta en fungerande gemenskap
där de bor.
Text och foto: Kerstin Arnesson

Verksamhetsberättelse
för år 2010
Kristna synskadades förening Syskonbandet
Inledning
”Genom vishet blir ett hus uppbyggt, och genom förstånd hålls
det vid makt” (Ordspråksboken
24:3).
Så får vi åter sammanfatta ett
år inom Syskonbandet. Vi kan
likna det vid ett bygge som kan
vara komplicerat ibland. Med stor
tacksamhet till Gud och tack vare
duktiga medarbetare har det gått
framåt också det år som ligger
bakom. Här lämnar styrelsen för
Kristna Synskadades Förening,
Syskonbandet sin redogörelse
för 2010, föreningens 103 verksamhetsår.
Utvärdering
Under året har en utvärdering av
Syskonbandets verksamhet
gjorts uifrån SWOT-analys.
SWOT står för de engelska orden Strengths Weaknesses Opportunities och Threats och innebär att man försöker lyfta fram
de styrkor, svagheter, möjligheter
och hot som verksamheten har
och står inför. Denna utvärdering
gjorde framtidsgruppen på uppdrag av styrelsen. Gruppen bestod av Tina Hanson, Anita Örum
och Lars-Ove Arnesson. Monika
Dahlin anlitades som diskussionshandledare och Eva Backman som sekreterare. En handlingsplan som avslut på arbetet

Läsvärt
Maria Selberg
rekommenderar boken ”De vågade
allt” av Mary Craig.
Hon skriver om kristna personer
som fick ge sina liv som martyrer
för att rädda andras liv, få ut sanningen och kämpa mot rasism under 1900-talets Europa och USA.
Personer som tas upp är bland
andra Martin Luther King och Dietrich Bonhoeffer.
Boken har några år på nacken
men är inspirerande och väl värd
att läsa! Den finns inläst att låna på
daisy från TPB.
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Tina Hanson och Ronny Gilderskär på ett första planeringsbesök inför
årsmötet Varberg. Till höger från gökottan på Kristil himmelfärdsdag.
Foto: Kerstin Arnesson
och för konkretisering av arbete för längde sin tjänstledighet och de tre
framtida förändringar presenteras ovan redogörande tjänsternas avtal förlängdes och fortlöpte därmed
för styrelsen vid 2011 års början.
på samma sätt året ut. Vid årets
slut sa Kerstin Olsson upp sig från
Kansliet
Året startade med att kansliet blev Syskonbandet för att slutföra sina
studier och söka nytt arbetsfält och
bemannat av ny personal. Ronny
Gilderskär påbörjade sin tjänst på hon avtackades i samband med
styrelsens sista möte för året.
70 % som vikarierande kanslist
och ekonomihandläggare. Med
Tidning
detta avslutade Gun Eriksson sitt
konsultuppdrag som ekonomihand- Förändringar har efter diskussion
läggare, med undantag för en tids skett detta år vad gäller utseendet
på medlemstidningens tryckta verintroducerande i Ronnys övertagande av arbetsuppgifterna. Kers- sion. Det gula papper som många
tin Arnesson gick in i tjänsten som år varit karaktäristiskt för tidningen
vikarierande redaktör av medlems- har bytts ut till matt vitt och bilder
tidningen på 25 %. Arbetet utfördes har varit i färg sedan nummer nio.
hemifrån Olofstorp, med undantag Tidningen har utkommit med 10
för ett besök på kansliet i månaden nummer varav två dubbelnummer,
nr 6-7 och nr 11-12. Den gavs ut i
i samband med tidningens slutarstorstil, punktskrift och på daisy,
bete och inläsning. Tina Hanson
fortsatte i tjänsten som tillförordnad samt skickades ut via e-post och
verksamhetsledare på 100 % och publicerades på hemsidan. Kerstin
Arnesson har under året varit reflyttade strax före årsskiftet till
Stockholm vilket möjliggjorde dag- daktör och även ansvarat för tidningens layout. Inläsning för prolig bemanning på kansliet. Verksamhetsledare Kerstin Olsson för- duktion på daisy har gjorts på
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Madeleine
och Rik Bon
diskartagen

Oscarsson
ndesson i
n i Taizé.

Ett gäng ”syskonbandare” möttes en dag
vid Hönökonferensen i juli.

Hjördis Lindström och
Joel Fredriksson deltog i
OAS-mötena i Piteå.
Foto: Tina Hanson

Apelvikens konferensanläggning,
strax utanför Varberg, den 12-16
maj. Kristi Himmelsfärdsdagen
startade med gökotta vid vattnet.
Efter frukost denna dag hölls årsmötet. Kvällen avslutades med en
Afrikaafton då något speglades
från vart och ett av våra missionsländer. Bland annat berättade resenärerna som deltog på den Tanzaniaresa som Syskonbandet anordnat sedan föregående årsmöte,
om resan och sina intryck. Eva
Litteratur
På vilka sätt Bibeln kan läsas, kö- Fridh och Anna Nygren lät oss
pas och lånas har det informerats lyssna på egna reportage från sin
resa i Etiopien då de bland annat
om i tidningen. Boktips från medbesökte vår systerförening BCA.
lemmar på kristen litteratur har
även publicerats. Möte har ägt rum Pastor och författare Tomas Sjödin
på kansliet med ägare av Voxbiblia besökte oss på fredagsförmiddagen och talade utifrån sin bok Ett
som arbetar med nyinläsning och
nyteknisk produktion av Bibeln, för brustet halleluja och i temat ”Om
sökandet efter en tro som tål livets
att utveckla samarbetet i att göra
skiftningar”. På eftermiddagen beBibeln tillgänglig och tilltalande
också för den som har en synned- gav vi oss på utflykt i Varbergs omgivningar. Vi besökte radiostatiosättning.
nen och världsarvet Grimiton och
därefter begav vi oss till Varbergs
Årsmötesdagar
fästning där vi gick en guidad tur
I år hölls årsmötesdagarna på
kansliet av Ronny och Kerstin. Det
har under året upptäckts att tryckeriet felaktigt tagit ut momsavgift under många år för tidningens tryckta
version. Syskonbandet återbetalades så långt det var möjligt att begära och lägre kostnader för tryckning av tidningen är nu och framåt,
trots uppgradering till tryckning i
färg, resultatet av denna korrektion.
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på fästningsgården och i fånghålor.
Kvällen avslutades med grillad
middag. Kerstin Olsson höll ett bibelstudium på lördagsförmiddagen
och efter lunch tog vi oss i regnet
till Apelviks höjds kyrka där en konsert väntade. Vår medlem Ulrika
Bergman höll i konserten som
hade rubriken ”O sällhet stor” och
det bjöds på stor musikvariation
men med det gemensamma att
alla kompositörerna var synskadade. Kollekt togs upp och hälften av
denna gick till Syskonbandet. Denna sista kväll avslutades med Deltagarafton och då bjöd många på
sig själva genom sång och tävling.
Före avfärd på söndagen firade vi
gudstjänst tillsammans, med nattvard och Lars-Ove Arnesson predikade. Totalt deltog 40 personer
dessa dagar.

naden. Gruppen träffas i varandras hem. Den sociala samvaron står i fokus men sånger sjungs
också och texter läses vid varje tillfälle.
Som ett led i målsättningen att
starta upp lokala träffar i Göteborg
träffades en grupp vid ett tillfälle
under hösten hemma hos LarsOve och Kerstin Arnesson. Förhoppningen är att en grupp av syskonbandare ska träffas kontinuerligt i någon form framöver.

Lokal verksamhet
Stockholmsgruppen träffades också i år varannan tisdag under terminerna. Servering av husmanskost inledde varje träff och en inbjuden gäst talade eller sjöng. På
våren gjordes främst studiebesök
till olika platser i Stockholm och en
dagsutflykt gjordes till Norrköping.
Höstens träffar hölls i SRF:s lokal
Gotlandssalen och en dagsutflykt
gjordes även på hösten. Årets julfest hölls i Katarina församlingshem. Träffarna och resorna arrangerades av Maud Lindberg och
Olle Andersson.
Halmstadsgruppen på cirka sju
kvinnor, med Rut Ekström som
kontaktperson, fortsatte mötas
med regelbundenhet en gång i må-

Internationellt arbete
BCA i Etiopien besöktes under våren av Kerstin och Enar Olsson i
samband med återinvigningen av
centrat till vilket insamlingar gjorts
för att möjliggöra detta återuppbyggande. En ansökan om bidrag till
ytterligare byggprojekt inkom senare på året men beslut om att utlova
något stöd för detta valde styrelsen
att avvakta.
En insamling av hjälpmedel och
andra användbara ting för blindskolan i Tabora, Tanzania, gjordes
och försändelsen gick iväg under
hösten.
Från Kongo har ansökan inkommit om bidrag till byggprojekt för
affärsverksamhet. Syskonbandets

Nordisk gemenskap
Den 8-9 september var Anita
Örum, Tina Hanson och Ronny Gilderskär på konferensanläggningen
Onnela i Finland för planering tillsammans med representanter från
de andra Nordiska föreningarna inför nordiska konferensen 2011.
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Pepparkaksbakning vid ungdomshelgen i Högdalskyrkan i november. Foto: Tina Hanson.

Kerstin Och Enar Olsson vid återinvigningen av BCAs center i Eriopien.

styrelse valde att avvakta utlovande om bidrag som detta.

Julia Lindahl, Marie Bergström,
Pontus Nyman, Elin Hörnblad, Sofie Sundin och Marlene Olsson.
Marie och Julia har delat på ansvaret som sammankallande.
Det organiserades igen en resa
till Taizé under midsommarveckan.
Sju personer var det som deltog i
resan.
Under första helgen i advent
genomfördes ett ungdomsläger i
Stockholm. Det var enkelt logi på
golv i Högdalskyrkan som erbjöds
och med detta följde låga kostnader för helgen. Fokus var på advent genom kreativ läsning av julevangeliet på bibliodramavis, besök på Skansens julmarknad, bakning av bland annat pepparkakor,
julklappsdelning och medverkan i
adventsgudstjänst. Totalt var det
28 personer som deltog på lägret.
En lokal träff för ungdomar i
stockholmsområdet har skett på
kansliet då åtta personer möttes.
I övrigt har ungdomar och unga

Gemenskapshelg
och konferensbesök
Sista helgen i januari genomfördes
en gemenskapshelg på Solhaga i
gränstrakterna till Skåne, Småland
och Halland. 27 personer i åldrar
från 18 till 90 möttes i den stränga
vintern och Stanley Karlman medverkade hela helgen med sång,
samtal, andakt och tävling.
Gemensam vistelse på Oasrörelsens sommarkonferens i Öjebyn,
Piteå, den 8-11 juli erbjöds och det
var nio personer som sammanstrålade.
En träff för syskonbandare i Göteborgstrakten ordnades en dag på
Hönökonferensen i julis början.
Barn- och ungdomsverksamheten
BUR (Barn- och ungdomsrådet)
har sedan årsmötet bestått utav
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vuxna deltagit vid de gemensamma har haft. I syfte att sprida riskerna i
arrangemangen på Solhaga och
portföljen och lägga en grund för
Apelviken.
en fortsatt god avkastning kommande år har vi sålt av en del av
Styrelsen
aktieinnehavet med god vinst och
Styrelsen konstituerade sig efter
investerat i olika typer av aktieinårsmötet enligt följande: David
dexobligationer och så kallade
Lindberg ordförande, Eva Fridh
strukturerade produkter. Börsåret
vice ordförande, Eva Backman
har varit väldigt starkt vilket har
sekreterare, Erik Bondesson vice
gynnat Syskonbandets portfölj och
sekreterare, Sture Lyreskog ordivärdet på portföljen var vid årets
narie ledamot, Anita Örum första
slut cirka 0,5 miljon kronor högre
ersättare och Lena Johansson
än vid årets ingång. Detta efter det
andra ersättare.
att Syskonbandets verksamhet unArbetsutskottet har under året be- der året som vanligt finansierats
stått av David Lindberg, Eva Fridh med avkastning och vinstmedel
och Eva Backman.
från våra värdepapper. ResultatStyrelsen har under året haft sju rapporten före bokslutsrevision peprotokollförda sammanträden varav kar på en mindre vinst. Medlemstvå per telefon. AU har haft nio pro- avgifter och gåvor till yttre mission
tokollförda möten varav fem per te- hamnar klart under budget. Insamlefon.
lingen till ”Rädda centret i Etiopien”
som påbörjades 2009 slutfördes
Medlemmar
2010 med ett glädjande resultat
Medlemsantalet var 220 synskada- och byggnaden har därefter också
de och 77 stödjande medlemmar
kunnat renoveras.
vid årets slut. Under året välkomnades sju synskadade medlemmar Slutord
och två stödjande. Under året har Syskonbandet står inför nya och
14 medlemmar fått hembud. Nam- stora utmaningar. Hoppas att insikt
nen publicerades under året i med- och vishet får vara de redskap som
lemstidningen. Fyra personer har
driver vårt arbete vidare.
begärt utträde.
Ett särskild tack vill vi säga till
Kerstin Olsson som slutade sin
Ekonomi
tjänst som verksamhetsledare vid
Under året har en ny kapitalplacer- årsskiftet.
ingsgrupp bildats bestående av
Tack till alla som på något sätt
Ronny Gilderskär
finns med i arbetet för Syskonban(sammankallande), Enar Olsson,
det.
Sture Lyreskog och Kent TrosanPå styrelsens uppdrag
der. Även en extern rådgivare hos
Tina Hanson
Direct finansiella tjänster har varit med hjälp av ansvariga inom olika
med på de flesta möten gruppen
ansvarsområden
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Verksamhetsplan
2011 - 2012
1908 bildades Syskonbandet som
en länk mellan troende synskadade i hela landet. Tidningen i punktskrift, med samma namn som föreningen, började utkomma 1909.
Tidningen är fortfarande en viktig
del av föreningens arbete och utkommer i fyra media, som taltidning i Daisy-format, som tryckt tidning i stor stil, i punktskrift och i digital form som pdf och textfil.
Sedan början av 1990-talet har
också utgetts en taltidning för åldersgruppen 8-15 år. Denna tidning har haft en avgörande betydelse för det barn- och ungdomsarbete som vuxit fram i Syskonbandet. Sedan början av 2008 har utgivningen upphört, och föreningen
söker nu andra vägar att nå unga i
vår tid och situation.
Det personliga mötet mellan
människor har spelat stor roll under alla år. I början kunde detta ske
i samband med föreningens årsmöte. Troende synskadade möttes
även när De Blindas Förening
hade sina sammankomster. Fram
till 1960-talet förekom en reseverksamhet i Syskonbandet med syfte
att informera och få stöd från församlingar. Man besökte då också
synskadade, såväl medlemmar
som andra kontakter.
Under cirka 40 år hade Syskonbandet en egen kurs- och rekreationsgård, Sjöliden, som då var
den stora mötesplatsen. Numera

samlas man till årsmöte, gemenskapshelger och barn- och ungdomsläger på olika håll i landet.
Genom bidrag ur Ansvarsfonden
har Syskonbandet för närvarande
möjlighet att ge stöd till enskilda
synskadade. Det kan gälla rekreationsvistelse eller något annat av
personligt värde. Planerat är att
under 2011 se över statuterna för
Ansvarsfonden och ta beslut om
den ska finnas kvar i nuvarande
form eller avvecklas.
I Syskonbandets stadgar sägs
följande om föreningen och dess
syften:
"Föreningen, vars namn är Kristna
Synskadades Förening - Syskonbandet, är en sammanslutning av
på Kristus troende synskadade och
seende som önskar stödja föreningens verksamhet. Dess syfte är
att stödja medlemmarna i deras
livssituation samt att söka vinna
andra synskadade för Gud.
Föreningen vill arbeta för sina syften:
A: Genom barn- och ungdomsverksamhet
B: Genom gemenskapsbefrämjande verksamhet för synskadade
C: Genom att göra kristen litteratur
tillgänglig för synskadade
D: Genom informations- och upplysningsverksamhet
E. Genom internationella kontakter och internationellt samarbete."
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För att förverkliga detta planerar
föreningen följande aktiviteter
under 2011 och 2012:
►Kurs- och gemenskapshelg på
Härnösands folkhögskola för alla
åldrar i mars 2011. Är genomfört.
►Årsmötesdagar på Tollare folkhögskola, Stockholm juni 2011.
►Ungdomshelg under 2011.
►Gemenskapshelg hösten 2011.
►Gemenskapshelg våren 2012.
►Familjeläger under sommaren
2012.
►Årsmötesdagar i maj-juni 2012.
►Ungdomsläger/resa tillsammans
med Norge. Detta beror också på
hur Norge vill genomföra den aktiviteten.
►Gemenskapshelg hösten 2012.
Insatser för att organisera lokala
syskonbandsgrupper på fler platser
i landet skall fortsätta under 2011 –
2012. Göteborg har kommit igång
med sina lokala träffar.
Gruppen i Halmstad liksom
Stockholmsgruppen fortsätter med
sina träffar som man planerat framåt.
Sträva efter att värva fler stödjande medlemmar.
Det nordiska samarbetet är under utveckling, och ett led i detta är
nästa nordiska konferens som arrangeras i Finland hösten 2011.
Syskonbandet vill verka för att
samarbetet fortsätter och utvecklas. Det finns bl.a. tankar om ett
ungdomsarrangemang på nordisk
bas 2012.
En missionsgrupp är tillsatt som
skall komma med förslag och tan-

kar kring Syskonbandets internationella kontakter och mission. Hur
vår mission ska se ut och vad som
känns viktigt att satsa på och i vilka
områden. Gruppen startar sitt uppdrag snarast under 2011. De områden som vi för närvarande har kontakt med är Etiopien, Tanzania och
Kongo.
Insatsen för att hjälpa BCA i Etiopien med renoveringen av lokaler
har slutförts. 2011 kommer ytterligare insats att påbörjas för att BCA
ska få hjälp att bygga nya toaletter
Arbetet beräknas vara klart under
2011.
Under våren 2010 tillsattes en
framtidsgrupp av styrelsen. Framtidsgruppens uppdrag var att tillsammans med styrelsen verka på
olika sätt för att nuvarande verksamhet utvärderas och idéer om
det framtida arbetet inhämtas från
medlemmarna, andra organisationer m fl.
En handlingsplan är framtagen av
framtidsgruppen. Arbetet med att
förverkliga och bearbeta de förslag
man redovisats har på börjats under 2011 och fortsätter även under
2012.
Arbetet med ny hemsida fortsätter under 2011.
En stadgegrupp är tillsatt som
skall se över föreningens stadgar.
En särskild utmaning för Syskonbandet är punkten i stadgarna om
att vinna andra synskadade för
Gud. Föreningen vill medvetet arbeta med att finna vägar att idag
förverkliga detta. Det är lika aktuellt
under 2011-2012.
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Kallelse till årsmötet 2011
Kristna Synskadades Förening, Syskonbandet, kallar till årsmöte lördagen den 4 juni 2011. Förhandlingarna börjar kl 10.00. Platsen är Tollare folkhögskola, Åhlbergs väg 1, Saltsjö-Boo.
Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen
som har fått med sig att Gud vill
mig väl, han är nåd och kärlek.
Femte söndagen i påsktiden har
"Närma er Gud, och han skall
temat "att växa i tro". I år är den
närma sig er" står det i Jakobs
gammaltestamentliga texten från
brev 4:8. Det är en fruktbar grund
Jesaja 57:15-16:
att gå vidare på, vare sig Gud är
"Så säger han som är hög och
upphöjd, han som tronar i evighet något i utkanten av min föreställoch vars namn är heligt: Jag tronar ningsvärld och i mitt liv, eller om
jag har en klar föreställning om houpphöjd och helig men finns hos
nom och erfarenhet av hans närvaden modlöse och försagde. Jag
ger de försagda mod, ger de mod- ro i mitt liv. Växa i tro får vi alla
göra utifrån den position vi befinner
lösa kraft. Jag skall inte ständigt
oss. Att växa till tro kanske är mer
hålla räfst, inte vredgas för evigt passande att uttrycka detta när vi
då skulle livsanden förgås, de leknappt har funnit början på vägen
vande väsen jag skapat."
till Fadern. Gud sände Jesus för att
Här tecknas bilden av Gud som
genom en människas liv och ord
den upphöjde och helige; en Gud
som vredgas på människorna och ge oss en möjlighet att vända om
går till rätta med dem. Men samti- och börja gå trons väg. Den som
tagit ett första steg, litet eller stort,
digt är Gud den som finns hos de
modlösa och försagda och inte all- är på väg. I Filipperbrevet argumenterar Paulus med sådana som
tid går till rätta.
tyckte att de nått väldigt långt, att
Vi har nog alla någon föreställde gått i mål eller var fullkomliga.
ning om Gud. Det kan vara något
mycket diffust som egentligen inte Men ingen är fullkomlig. Vi är på
väg, vi får växa i
berör mitt liv särskilt mycket. Det
tro. Rådet från
kan vara en mycket närvarande
bild eller känsla. Alltför många bär Paulus är: "Men
låt oss fortsätta
med sig den vrede Guden som
på den väg som
minsann ser dig och går till rätta
med stort och smått. Några av oss fört oss hit" (Fil
3:16).
bär med sig detta som den domiLars-Ove
nerande föreställningen om Gud,
Arnesson
även om vi samtidigt hävdar att
Gud är kärlek, bär mig och har omsorg. Så är det också dem av oss

Att växa i tron
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att alla som läser punktskrift ska ha
1611 blev Bibeln tillgänglig på eng- tillgång till Bibeln på sitt eget språk.
elska, på ett språk som kunde för- I Sverige har vi denna möjlighet. Ta
vara på den och få näring för din
stås av gemene man. Tidigare
tro!
hade bibelordet lästs på latin.
Lars-Ove Arnesson
Översättningen kallas King James
Version och den används fortfarande jämsides med en hel mängd ny- Till sist
Ibland gör man saker utan att reare översättningar till engelska.
King James Bible har haft ett oer- flektera. Förra veckan försökte jag
hört inflytande i det engelska språ- öppna dörren på jobbet genom att
trycka på bilnyckeln. Först förstod
ket, litteraturen och hela kulturen.
Därför är uppmärksamheten stor i jag inte varför det inte fungerade,
England och på andra håll i värlsen kom jag på vad jag gjorde och
den detta jubileumsår.
tog fram en mer traditionell nyckelDen kristna organisationen Torch knippa och låste upp. Samtidigt
Trust och den stora allmänna orga- som jag kände att det kanske varit
nisationen för synskadade, RNIB, lite väl mycket bilåkande de senasger i år ut en DAISY-utgåva av
te dagarna…
King James version. BibelöversätDetta till trots planerar jag dock
tarna Wycliffe Associates finns ock- för en längre biltur i början på juni,
så med i detta projekt. Man kan lot- då för att besöka Syskonbandets
sa sig fram på versnivå i denna
årsmöte. Hoppas få möta många
DAISY-bibel, liksom i den version
av er läsare där!
som finns i en modernare översättNästa nummer av tidningen är ett
ning, TNIV. Bibeln är alltså inläst
dubbelnummer och där har vi tänkt
så att man kan leta sig fram via
berätta lite om vad som hände unbok, kapitel och vers och hitta ex- der dagarna på Värmdö. Enar Olsakta bibelställen.
son rapporterar också från resan
Bibeln är den absolut viktigaste
han och Kerstin gjorde till Etiopien i
boken för den kristna tron. I år
april-maj.
finns en ambition runtom i världen
Kerstin Arnesson

400-årig bibelöversättning
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