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Från verksamhetsledaren
De hade det ganska bra ställt, stabila släktförhållanden och han hade ett tryggt jobb som gav stadig inkomst. Framtiden tillsammans såg ut att bli ljus och trygg. Men så sattes allt på ända. Hon blev gravid innan de var gifta, de som tidigare hälsat så vänligt började titta snett på henne och skvaller gick. När det sedan var dags att föda så var de inte hemma i det varma, rena, välkomnande hemmet utan de var resandes och tvungna att ta in på hotell. Eftersom hotellen var fullbelagda slutade det med att hon fick föda och de fick tillbringa den första tiden bland djur i ett stall. Sedan kom ändå det värsta, nämligen att de blev tvungna att fly för sina liv för sitt barn skull. De flydde från sitt land och allt bekant och när eller om de skulle få komma hem igen visste de inte. Ungefär så berättas det för oss om Maria, Josef och Jesus i Julevangeliet. Ungefär så kan också många berätta för oss idag om vad de varit med om. Det är de idag som upplever att andra ser snett på dem eller utesluts från ett sammanhang för att de inte lever efter normernas regler, och det är de som till och med hotas till livet för sådana saker skull. Andra hotas till livet och tar till flykten utan att ha ett personligt riktat hot mot sig, så som den normbrytande och så som Jesus familj, men lever i fara bara för att de råkar leva i ett visst geografiskt område.
I min omgivning och på Facebook hör jag de som skriver att de lider så med dem som är på flykt just nu att de kommer ha svårt att fira jul med glädje i år. Jag tänker att så kan det få vara då. Julens händelse som vi firar varje år är allvarlig. Kanske ska denna julen bli allvarets jul. Jag tänker också att Julens händelse samtidigt innebär något mycket glädjefylld som vi år efter år och varje dag får glädjas över oavsett omständigheter. Denna jul när många, allt för många, människor är på flykt kan vi också mitt i vårt medlidande få lov att vara tacksamma och glada över att vi råkar få leva i just detta land i norr, ha tak över huvudet och ha det oerhört tryggt. 
En allvarlig och glädjefull jul vill jag önska er! 
Tina Hanson
Medlemsnytt
Ny kristen synskadad medlem
Majken Jonsson, Nacka

Nya stödjande medlemmar
Anders Bylund, Graninge
Ulf Bengtsson, Gävle

Medlemsporträtt
Anna-Lena Päkkilä, Vittsjö i Hässleholms kommun.
Anna-Lena kommer från Örebro men har snart bott 10 år i Skåne.
Hon har RP med komplikationer på gula fläcken och grå starr och har bara en liten synrest kvar. Schäfertiken Nessa, 4,5 år är hennes vän och ledarhund.
2013 läste hon i Perspektiv om Syskonbandets skiva ”Se solen igen” och tog då kontakt med Tina på kansliet. Hon hade hört talats om Syskonbandet innan men var på den tiden inte troende så det var inte intressant då. Anna-Lena berättar att hon är född i en familj där fadern var ateist ut i fingerspetsarna. Själv funderade hon mycket och besökte kyrkan från och till och var länge en sökare, men vågade inte prata om sin längtan efter Gud. När hon flyttat till Vittsjö träffade hon en kvinna som var synskadad och kristen och de pratade om tron på Gud och då väcktes något i Anna-Lena. Kvinnan var med i en sånggrupp som heter ”Se ovan” som hon följde med till. Genom denna kontakt följde Anna-Lena även med till en kyrka utanför Vittsjö. Där pratade Calle präst som han kallas om Jesu kärlek till de som har haft det tufft i livet. Hon kände det som att han pratade direkt till henne. Så har det varit i mitt liv, säger Anna-Lena, att när jag varit som längst ner så är det någon som har lyft upp mig och jag förstod att denne ”någon” var Jesus. När hon kom hem den kvällen så bad hon till Gud:
 – Om du finns så ge mig ett tecken. Omedelbart lystes hela rummet upp av ett starkt ljus! Den kvällen låg hon länge och tackade Gud. Anna-Lena besökte olika församlingar för att till sist hitta både goda vänner och en underbar församling. ELM i Vittsjö och Bjärnum. Anna-Lena vuxenkonfirmerades drygt ett halvår efteråt av Calle Präst. Detta var en stor upplevelse.
Efter att fått kontakt med Syskonbandet så beslutade hon sig för att följa med på vår temahelg i november på Hjortsbergagården utanför Alvesta. – När jag läste deltagarförteckningen var det två människor som jag kände igen sedan tidigare säger Anna-Lena och det var med lite pirr i magen hon åkte iväg. – Men den gemenskap och kärlek jag kände denna helg var enorm, det var fantastiska människor jag fick möta. Temat för helgen ”Att vara synskadad och kristen” var väldigt bra. Jag har mött fördomar både om att vara kristen och funktionshindrad och att få dela detta och höra om andras erfarenheter var mycket givande. Att som vuxen komma till tro kan vara lite utmanande för en del men jag tror att det finns en mening med min tro och min synskada, att jag har något att förmedla till andra säger Anna-Lena.

Avslutningsvis tycker Anna-Lena att det är jättefint att Syskonbandet finns eftersom man som synskadad och kristen kan känna sig ensam och här finns en härlig gemenskap att dela med andra i liknande situation. Till sist önskar Anna-Lena en välsignad jul och Gott Nytt År till alla medlemmar.
Ronny Gilderskär

Ashram för ungdomar och unga vuxna
Den 26-28 februari 2016 bjuder vi tillsammans med den kristna Ashramrörelsen i Sverige in till en helg för ungdomar och unga-vuxna, på mysiga Sörgården i Värmland!

Vad är ashram? 
Ashram handlar om att strunta i vardagens bestyr med skolan, jobbet, eller sysslolösheten för någon dag och istället sjunga lovsång, be och prata om olika ämnen i smågrupper, lyssna på bibelundervisning, äta och ha trevligt tillsammans med andra. 

Andreas Hultsten, som är pastor i Missionskyrkan i Forshaga kommer vara med oss och hålla i några samlingar och lovsången från sin gitarr. Andra ledare för helgen är Bengt Ohlsson från Kristna ashramrörelsen och Tina Hanson från Syskonbandet. Ledsagare kommer också finnas till hands. Ledarhundar är välkomna att komma med. 

Tider: Vi startar på fredagen 26 feb med att äta tillsammans kl. 18.00 och avslutar med lunch kl. 13.00 på söndagen 28 feb. 

Plats & resa: Kristna Ashramrörelsens egna kursgård Sörgården, med adress Klaxås Sörgården 10, Kil, med knappa 3 mil till Karlstad. Det går bra att bli hämtad vid tågstationen i Fagerås eller i Kil, även vid Karlstads flygplats. Syskonbandet subventionerar den del av din resa som överstiger 500 kr, maximal subvention på700 kr. 

Ta med: Lakan & handduk, finns annars att hyra för 70 kr, inneskor och gärna musikinstrument.
Pris: 
Syskonbandets subventionerade pris för medlemmar är i flerbäddsrum
480 kr för dig upp till 25 år 
680 kr unga vuxna över 25 år.
Ordinariepris 890 kr i flerbäddsrum (finns även dubbel- och enkelrum)

Anmälan: Gärna redan nu men senast den 1 februari till Tina på 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se. Du är välkommen att höra av dig! 

Vill du veta mer om kristen ashram? Gå in på www.kristnaashram.se eller läs tidningen Syskonbandet nummer 8 2014.
Tina Hanson

Stockholmsgruppens vårprogram
Syskonbandets lokala grupp fortsätter att träffas en torsdag i månaden på Gotlandsgatan 44. Träffarna startar klockan 14 och avslutas cirka 16.20 och alla är välkomna. Datumen för i vår är: 11/2, 10/3, 7/4, 12/5 samt sommaravslutning på annan plats den 16/6. Som vanligt är det en gemensam måltid, en eller flera gäster som håller ett intressant föredrag, sång, musik och andakt. Programmet är ännu inte klart, hör av dig till kansliet eller titta in på vår hemsida i januari.
Årsmötesdagar 2016 
För dig som behöver planera i god tid, för dig som behöver något att se fram emot nästa år, för dig som behöver få din nyfikenhet stillad, så får du redan nu veta att Syskonbandets dagar av gemenskap och årsmöte blir nästa år den 2-6 juni på Tollare folkhögskola i Saltsjö-Boo strax utanför Stockholm. I februarinumret av tidningen får du veta mer. Du är också alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, vill anmäla dig redan nu, eller vill engagera dig! 
Tina Hanson
Konfirmationsläger/Kristendomsskola 
Syskonbandet hoppas på att nästa år kunna erbjuda ”konfaläger” tillsammans med Equmeniakyrkan på Sjöviks folkhögskola. Det kommer då att rikta sig till dig som är i 14-årsåldern och det praktiska kring att du har en synnedsättning ordnar vi så att du kan delta som alla andra. Vi hoppas snart kunna komma med definitiv information om detta blir av men redan här får du veta hur det är tänkt så att du kan höra av dig med intresseanmälan. 

Equemniakyrkan är den nya kyrkan som bildats av att Baptistförbundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan slagit sig samman. Varje sommar har de två veckors Kristendomsskola på Sjöviks folkhögskola som alla är välkomna till oavsett tro, tycke och var du bor. Det riktar sig till alla som gått ut 7:an. För den som är lite äldre, redan gått kristendomsskolan eller konfirmation så finns möjligheten att gå fördjupningsåren. Du kan förvänta dig veckor fyllda av glädje, allvar och undervisning om kristen tro. 

Syskonbandet ordnar så att ledsagare finns till hands för dig som är i behov av det så att du ska kunna känna dig trygg med orienteringen på plats och för att kunna delta fullt ut. Vi ser också till att undervisningsmaterial med mera finns tillgängligt på det sätt som fungerar bäst för dig. 
Vi önskar veta hur stort intresset är att delta i detta läger och ser därför gärna att du hör av dig med en preliminär intresseanmälan redan nu, utan att du har bundit dig till något.
Tidpunkt: 27 juni – 10 juli 2016
Plats: Sjöviks folkhögskola utanför Avesta i södra Dalarna. Skolan är omgiven av vatten, skog och åkrar och är en helt drog- och alkoholfri plats. 
Pris: ca 3800 kr för hela vistelsen. Tänkt på att möjlighet kan finnas för dig att söka bidrag hos din församling, kommun, hos Syskonbandet m.m. 
Anmälan & frågor: I februari kommer Equmeniakyrkan ut med sin folder om lägret och den allmänna anmälningsperioden öppnas upp, men du är välkommen att höra av dig redan nu om du har frågor eller vill lämna en intresseanmälan till Syskonbandet. Ring eller maila Tina på 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se. 

Resa till Gotland
Maud och Olle från Syskonbandets stockholmsgrupp anordnar en resa till Gotland i augusti 2016 och alla Syskonbandets medlemmar är välkomna att följa med! Här är redan nu kort information för dig som är intresserad.

Följ med till de hundra kyrkornas ö
Vi reser med egen buss från Stockholm onsdagen den 24 augusti och reser från Visby söndagen den 28 augusti. Vi har egen guide och kommer att besöka Hoburgsgubben, Fårö och Visby med gudstjänst i domkyrkan på söndagen. Utförligt program kommer efter nyår.
Lägg undan dessa dagar och följ med. Det blir massor med överraskningar. Priset är självkostnadspris. Anmäl er redan nu till Maud och Olle, tel. 0733-54 41 41

Med vänlig hälsning,
Maud Lindberg

Aktuellt från missionsländerna
Kongo-Kinshasa
Syskonbandet har sedan början av 1996 haft kontakt med systerföreningen UFSAMC i Kinshasa – DR Kongo, som är ekumenisk och har en medlemsstruktur som liknar Syskonbandets. Föreningen är inte rikstäckande men försöker nå så långt den kan i huvudstaden som har lika många invånare som hela Sverige.
UFSAMC:s medlemmar träffades då regelbundet för bibelstudier och bön samt olika hantverksaktiviteter. Man sydde, stickade, virkade, flätade bast och lian och snickrade. Via en egen postbox förmedlade man bibelstudier per korrespondens till seende i området och man sökte upp blinda barn och inbjöd dem att komma och lära sig punktskrift och hantverk. Egna lokaler stod högst på föreningens önskelista och Syskonbandet hjälpte dem först att hyra lokal och senare att köpa, renovera och nyligen att bygga till. Under många år har föreningen också fått regelbundet föreningsstöd för omkostnader samt hjälp till inköp av material för hantverket och en sångbok på punkt, vilken trycktes i Sverige och skickades ut. I samband med besök har föreningen fått punktskriftsmaskiner, regletter, vita käppar m.m.

Besöksutbyte är viktigt för att upprätthålla relationer och det har skett i båda riktningarna några gånger, senast vid Syskonbandets 100-årsjubiléum 2008. 

Det har varit politiskt oroligt i DRKongo sedan början av 90-talet. Arbetslösheten är stor, statens inkomster är små eller ”försvinner på vägen” så vanliga medborgare lever under omständigheter som i våra ögon är ren fattigdom. Det är allmän skolplikt i landet men staten kan inte betala lärare tillräckligt mycket utan eleverna måste skjuta till pengar och det är svårt för de flesta eftersom familjerna saknar inkomst. Man äter dåligt och blir ofta sjuk. Det finns en väl organiserad sjukvård men även den saknar ekonomiska resurser varför all vård måste betalas av den sjuke. 

Livet är svårt för de flesta i DRKongo och givetvis är människor med funktionshinder ännu mer utsatta, dvs har ännu svårare att försörja sig. ”Kristna bröder och systrar med uppdrag att göra Kristus känd” (= UFSAMC) erbjuder gemenskap där medlemmarna delar en del av vardagen med varandra och en plattform för gemensamma strävanden att förbättra sin livssituation. Även om vi i Syskonbandet inte ger så mycket betyder våra gester att syskonen i DRKongo känner sig sedda och orkar lyfta blicken. Vår uppgift är att inge hopp!

För några dagar sedan kom en hälsning från Kinshasa där föreningens ungdomar undrar om några syskonbandare vill bli deras ”brevvänner”. Numera satsar man inte på att skriva brev som skickas med vanlig post. Föreningen har inte kvar sin postbox och det bärs inte ut några postförsändelser. Men det finns internetkaféer, dit man kan gå för att skriva, skicka och ta emot epost. Det officiella språket är franska (vid sidan av några lokala språk) men radio och TV sänder numera flera program på engelska och ungdomarna i Kinshasa vill gärna använda sin skolengelska. Så hör av er till Tina Hanson på Syskonbandets kansli - alla som vill ha en ”brevvän” i Kinshasa!
Gun Eriksson 

Stanley Sjöbergs böcker
Det har kommit in önskningar om att vi ska skriva något om Stanley Sjöberg och hans författarskap i tidningen. Det finns ett stort antal titlar som är tillgängliga som talbok skrivna av Stanley:

Höga berg och djupa dalar
Den tredje dagen
Dagbok
Bergspredikans Kristus 
Diskutera Gud 
Ett lyckligt liv
Hur jag blev en kristen
Ärlighet och respekt mellan kristna och muslimer
Ur svenska hjärtans djup
Profetior inför 2000-talet
Bönens hemlighet
Dessutom finns ”Boken om Stanley Sjöberg” av Birger Thureson som kom ut 2011. 

Jag tog kontakt med Stanley och ställde några frågor kring hans författande och frågor som har engagerat honom särskilt i hans långa och omfattande gärning. Några av de böcker som nämns i intervjun finns ännu inte inlästa men som alltid kan du som synskadad önska att få de inlästa hos ditt bibliotek.
Hur startade ditt författarskap?
Jag har aldrig betraktat mig som författare och blev nekad när jag en gång ville bli medlem i en författarförening. Det jag skrivit är för enkelt, lite grann som en journalist. Första gången jag skrev en liten bok var i Pakistan och titeln var ”Tin zaruri qadem” = ”Tre viktiga steg”. Boken riktade sig till muslimer om tre viktiga steg till kristen tro. Vi delade ut den på gator och i byar. Sedan har det blivit många ”Traktatskrifter” som spridits i mer än en halv miljon exemplar.
Är det några av dina egna böcker du vill lyfta fram som har haft en särskild betydelse för dig eller har fått förnyad aktualitet?
Boken "Ur svenska hjärtans djup" innebar ett helt år av övergivenhet, nästan utesluten ur den kristna gemenskapen. En del undrade om jag hade en dödlig sjukdom. Kritiken höll på att knäcka mig. 
Men jag tror att några mindre skrifter fått vara till välsignelse. En av dem hette "Testa Gud" och den kommer på nytt under 2016. Den är riktad till ärliga tvivlare, att testa Gud... 

Boken "Vardagstro" fick ge mycket uppmuntran. "Bönens hemlighet" och boken "Det liv som väntar" har fått hjälpa många och är viktig för min egen förberedelse inför livets avslutning och det liv som väntar därefter.
Som en känd och ibland uppfattad som kontroversiell kristen profil, hur har det påverkat dig?
Det har både varit inspirerande och obehagligt, mycket uppmuntran och hård kritik… vid flera tillfällen har min hållning varit riskfylld…. Jag fick brev från Universitetet i Riad Saud Arabien att jag var dömd till döden…
Jag uppfattar det som att ekumenik har legat dig varmt om hjärtat, vill du utveckla hur du har tänkt och arbetat kring det?
Min hållning är att det finns beundransvärda kristna människor inom olika kristna sammanhang, bland katoliker och ortodoxa, inom alla samfund… men jag är inte positiv till den ekumenik som i vår tid tolererar öppen förnekelse av kristen tro, men ändå vill manifestera någon sorts enhet. Sann kristen enhet måste utgå från en gemensam tro och övertygelse om det mest grundläggande, så som trosbekännelsen formulerat vår gemensamma tro.
En annan fråga som har engagerat dig är vårt förhållande som kristna gentemot andra religioner. Har du några ”tumregler” för hur vi utan att göra avkall på vår egen tro kan umgås med syskon från andra trosuppfattningar?
Kunniga religionssociologiska undersökningar har bekräftat att bland muslimer är det ungefär, cirka 20 % som är fundamentalister, de kallas ”selafister” – arvtagare till Muhammeds budskap. Det är de som stödjer ISSIS och som tillämpar sharialagen, även i svenska kommuner. 

60 % är sekulariserade, ganska neutrala och humana människor, som tänker som även vanliga människor i vårt land. Men det finns också en viktig del… cirka 20% - ungefär – som längtar, vill fördjupas i sin tro, som närmar sig Jesus, vill lämna Islams hårdhänta ideologi, men komma nära Gud. 
En ”tumregel” är att aldrig generalisera, utan vara lyhörd, ödmjuk, öppen…. Då finns det många inom både Islam och buddismen, som står nära Jesus, ibland mycket nära, även om de inte ens nämner hans namn… 
Jag har samarbetat med muslimer som jag sagt till att ”du är mer kristen än många som kallar sig kristna”… Inför döden har vi känt oss stå sida vid sida…. Inför Guds ofattbart stora kärlek. Det har varit så i samband med naturkatastrofer då vi jobbat ihop, kristna och muslimer… 

Men det är fruktansvärt svekfullt att tycka att alla religioner har samma värde och att det finns olika vägar till Gud… om en människa möter Gud, NÄR en människa möter Gud som inte vet vem Jesus är, då är det TACK VARE JESUS OCH FÖRSONINGEN som han/hon kommer nära Gud. Sådana exempel finns det många av.
Avslutningsvis blev jag nyfiken på din senaste bok som ännu inte har kommit ut, berätta om den!
Jag har skrivit ett manus med titeln ”Min själs memoarer” och handlar om mitt inre tänkande, det som engagerat mig, men också det jag brottats med av svåra frågor…. Konflikten med Islam, i studier av Islams historia…. Men också Kyrkans historia med maktmissbruk och förföljelse av oliktänkande… kristendomen har överlevt tack vare frikyrkorörelserna…. Det beskriver jag med många historiska exempel.
Ronny Gilderskär
Ny bibelöversättning – Folkbibeln 2015
Svenska folkbibeln har nyligen kommit ut i en ny version och vi har fått önskemål om att skriva om den och hur man som synskadad kan ta del av den. Vad skiljer Folkbibeln från andra översättningar? Så här skriver stiftelsen Folkbibeln själva om bakgrunden och den nya versionen:

”Svenska Folkbibeln är en modern och grundtexttrogen översättning av Bibeln. Från starten 1983 arbetade en bred bas av teologer, grundspråksexperter och förkunnare, både lutherska och frikyrkliga, tills den färdiga Folkbibeln kunde överlämnas till folket 1998. Sedan dess har över en halv miljon helbiblar och Nya testamenten spritts i Sverige och Svenskfinland. 

I trohet mot Guds ord 
Folkbibeln utgår från den bibelsyn som kyrkan har haft genom alla tider, att Bibeln är övernaturligt ”utandad av Gud” (2 Tim 3:16) och därför Guds ord (1 Tess 2:13). Den har därför fått stor spridning bland hundratusentals bibelläsare som tycker det är viktigt med en tillförlitlig översättning där den inspirerade grundtexten får komma till tals. 

Varför en reviderad Folkbibel?
 Guds ord är tidlöst och evigt, men det är också levande och verksamt i vår tid och verklighet: det berör, befriar, vägleder och fascinerar. Bibeln handlar om Livet självt, och därför måste vår bibelöversättning tala med ett språk som når fram till oss nu levande människor. Nu kommer en ny version av Svenska Folkbibeln som helbibel. I Folkbibeln 2015 ingår dels Nya testamentet och Psaltaren från 2014 och dels Gamla testamentet, som har genomgått en lätt översyn med bättre flyt, uppdaterad ordföljd och modernare ordförråd.

Folkbibeln 2014 kännetecknas av
1. Modernare Ordval 
2. Modernare Stavning 
3. Modernare Grammatik 
4. Modernare Språkflöde 
5. Fylligare Noter

Bibelns värld är rik och fascinerande, och vissa detaljer är inte så lätta att återge när man översätter från de språk och kulturer där de heliga texterna skrevs från början. I den nya Folkbibeln 2014 har antalet fotnoter utökats i flera kategorier bland annat för att förklara den historiska och kulturella tid då texten skrevs, samt för att visa på vissa olikheter i källskrifterna och i olika översättningar

Dessutom finns det nu fylligare noter även till Gamla testamentets böcker:
Utökad inledningstext till varje bibelbok
Följ Bibelns personer i deras utveckling genom bibelböckerna
Följ Kristus genom GT:s profetior och förebilder
Arkeologiska fynd och historiska händelser som stöder Bibelns skildringar
Språkliga och historiska förklaringar och mycket mer.”

Folkbibeln på ljud
För dig som använder en Iphone, Ipad eller Androidtelefon finns det två appar, dels Folkbibelns egen app som fungerar bra med Voiceover och den mycket omtyckta ”Youversion” där du kan välja Folkbibeln som bibelöversättning tillsammans bland hundratals andra. Därutöver finns hemsidan folkbibeln.net som är en enkel och lättnavigerad sida där du kan läsa med förstoring, talsyntes eller punktdisplay. Preliminärt kommer en inläst version på MP3 och CD i januari 2016 av nya testamentet och hela bibeln senare under 2016. Folkbibeln säljs av XP Media, 08-741 26 01 eller xpmedia.org
Ronny Gilderskär
Två betydelsefulla kvinnor i svensk musikhistoria
Under vår gemenskapshelg på Hjortsbergagården den 13 till 15 november, delade jag med mina syskon på fredagskvällen i andakten, några tankar. Det rörde två kända psalmboksförfattare, Britt G Hallqvist och Lina Sandell-Berg. Lina får här den största platsen, men båda dessa kvinnor har med sina sånger betytt väldigt mycket för mig personligen. Vill samtidigt tacka er alla som jag fick möta dom här dagarna, tack för den underbara syskongemenskapen.
De skall gå till den heliga staden av Britt G Hallqvist, Psalm 172:

1. De skall gå till den heliga staden, de skall samlas i himlen en gång. De skall häpna gå in genom porten, till en okänd värld, till ett annat liv. 

Refräng: De skall sjunga, sjunga, ja sjunga, en ny, jublande sång.
2. De skall minnas den grönskande jorden, och de somrar som blommade där. De skall glömma det onda och svåra, i en gammal värld, i ett svunnet liv. 

3. De skall möta de trofasta vänner, som de miste på jorden en gång. De skall leka med änglar och helgon, i Guds paradis, de skall dansa där.

4. De skall möta den levande Herren, de skall se honom sådan han är, och förvandlas i ljus till hans likhet. Deras hopp han var, deras liv han är.
De skall gå till den heliga staden, är en psalm som handlar om det eviga livet. Britt G Hallqvist skrev denna psalm 1976, vers 1 till och med 3. Senare, 1984, gjordes ett tillägg av Oscar Ahlén.
Den sista strofen skrevs alltså omkring åtta år senare än de övriga. Det var Oscar Ahlén som tyckte att det borde stå någonting om mötet med Herren i en psalm om himlen och därför skrev han ytterligare en vers. Britt G Hallqvist godkände tillägget om än med viss tvekan (versen utelämnades senare vid hennes begravning). Själv är jag sådan, att jag oftast ser till originalet, och uppskattar detta mest. Därför är min personliga uppfattning, att detta var en hederssak. Det visade man ju vid hennes begravning på så sätt. Psalmen har blivit en av psalmbokens mest älskade sånger om himlen. 

Britt G Hallqvist, född Britt Gerda Nyman i Umeå Västerbotten, den 4 februari 1914. Död i Lund, Skåne, den 20 mars 1997, 83 år gammal. Hennes uppdrag var: Poet, Filosofie Magister, Översättare och Teologie Hedersdoktor.
Bred dina vida vingar, Psalm 524 i Svenska psalmboken av Lina Sandell/Berg 

1. Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig. Och låt mig stilla vila, i ve och väl hos dig. Bliv du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar, få leva av din nåd. 

2. Förlåt mig alla synder, mig rena i ditt blod. Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god. Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små, och låt i frid oss åter, till nattens vila gå.
Om Lina Sandell-Berg: Precis som Blott en dag, är förmodligen denna sång en av våra mest älskade aftonpsalmer. Den infördes redan i Segertoner 1889, som nummer 301, och i Psalm och Sång 1929 till 1931, som nummer 265. Lina Sandell var under en lång tid svårt sjuk, men svek aldrig i sin gudsförtröstan. Jesus var hennes vän genom hela livet, och hennes trygghet. I originalet till den här sången, hade hon visat detta extra tydligt, då hon istället skrev i första versen:
Bred dina vida vingar, o Jesus över mig, och låt din lilla kyckling, få gömma sig i dig.
Den sköra, späda lilla Lina, ville verkligen känna sig som en liten kyckling, där Jesus fick bli hönan som bredde sina skyddande vingar över henne. Hon visar ju även tydligt vetskapen om vår bristfällighet. Kanske är det därför som betoningen i inledningen i vers två, blir så stark: Förlåt mig mina synder, mig rena i ditt blod.
Vi känner även alla till sången Blott en dag. Den har från början en sorglig start, som utspelade sig på Vättern. Lina var ute i en båt med sin far, och plötsligt uppstod ett oväder, och hennes far ramlade över bord, och drunknade, han gick alltså inte att rädda. Efter att Lina själv kom i land, men med tungt hjärta, skrev hon ändå denna sång, där det ju verkligen handlar om, att med hjälp av Gud, ta en dag i taget, Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Så många människor i dag, väljer ofta att göra sig till offer, och där med hindrar dom själva sin egen utveckling. Offertanken får oss så lätt att fastna. Men Lina Sandell var inte sådan, trots sjukdom och som i detta fall en svår sorg efter sin far. Det jag vill att ni skall bära med er särskilt från den här stunden, är just detta:
Ni har full rätt, att känna det som Lina Sandell, vare sig ni är friska och starka, eller svaga och sjuka. Känn friheten att vara Jesu små kycklingar, som behöver mammas beskydd. Bättre är, att söka Jesus, än att göra sig själv till ett offer, och fastna i självömkan. Jesus önskade ju själv, att få samla Jerusalems innevånare, som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Låt oss alla känna samma rätt, att även vi alla, här och nu, skall vara hans små kycklingar, som förtröstar och litar på vår Herre. Lina Sandell skrev ju även ”Jag kan icke räkna dem alla, de prov på Guds godhet jag rönt”, samt barnpsalmen ”Tryggare kan ingen vara”. Ja, hon gjorde även en liten visa i tre verser, som handlade om Sakeus möte med Jesus, och en önskan att vi även skall få ett sådant möte, att vi skall ta emot Jesus som vår personlige gäst, i våra hjärtan. Det är inte minst nu inför Advent, och ju, något att bära med sig.

Guds Frid Önskar jag er alla tillsammans med min familj!
Lars Andersson
Jultävling
En del av Lukasevangeliet brukar kallas ”Julevangeliet”. I denna ordfläta hittar du alla svar någonstans i Lukasevangeliet. Sista bokstaven i det första ordet är densamma som den första bokstaven i nästa ord. Skicka in ditt svar på valfritt sätt till kansliet senast den 31/1 så är du med och tävlar om ett fint pris.

1. Så hette kejsaren som utfärdade en förordning om skattskrivning vid denna tid. (8 bokstäver)

2. Quirinius hade denna titel. (11 bokstäver)

3. Med dennes ande och kraft skulle Johannes gå enligt ängelns löfte till Sakarias. (5 bokstäver)

4. På denna dag plockade lärjungarna ax. (8 bokstäver)

5. Ett sådant barn skulle ligga i en krubba berättade ängeln för herdarna. (6 bokstäver)

6. Där föll en del av sådden i Jesu liknelse om sådden. (9 bokstäver)

7. Annat namn för lärjungar. (8 bokstäver)

8. Vilken egenskap hade Symeon förutom att han var from? (10 bokstäver)

9. Spetälska blir rena och döda står upp. Men vad säger Jesus att de fattiga får? (9 bokstäver)

10. Från vilken släkt kom Josef, Marias trolovade. (6 bokstäver)
Ronny Gilderskär
Att bli flykting i sitt eget land
Vi har alla hört och läst om flyktingarna, som söker skydd i Sverige och andra länder. Man får lämna hemmet och allt annat som man tagit för givet och bege sig ut i världen för att söka en fristad i ett annat land. När jag hör allt detta går mina tankar till den dag jag och min familj måste lämna Hangö och den trygga hemmiljön för att söka ett nytt hem i Finland. Jag glömmer aldrig den där torsdagen i april 1940 när vi hela familjen: vi fyra flickor, mamma och pappa satt vid köksbordet och åt vår ärtsoppa och radion var på. Plötsligt fick vi höra ett ”viktigt” meddelande. Ordalydelsen kan jag ju inte minnas, men det gick ut på att Hangö skulle lämnas till Ryssland. Vi bodde då i Hangö. Detta gällde ju oss.

Meddelandet kom som en stor chock. Jag minns att vi alla reste oss från bordet. Ingen kunde fortsätta äta. Jag var då tio år och min lillasyster Anna-Greta åtta. Dagny 13 och Dagmar 14.
I meddelandet nämndes att vi skulle vara ut ur Hangö på tio dagar. Mina föräldrar arbetade på en dynamitfabrik en km från vårt hem. Eftersom pappa arbetade på en sådan fabrik, behövde han aldrig komma ut till fronten. Från fabriken fick vi tre jättestora trälårar att packa ner vad vi kunde ta med oss. Vi fick bråttom att plocka med oss vad vi ville ha. Naturligtvis fick vi lämna en hel del kvar. Vi skickades ner i källaren för att plocka vår potatis i säckar och jag minns att det blev sju säckar. Fanns det några ruttna, så slängde vi dom upp på väggarna, för Molotov skulle inte få en ren källare. Mamma plockade ner sina krukväxter i en stor tvättkorg, men tyvärr fick den bli kvar åt ryssarna.
Vi hade en katt som vi älskade. Hon skulle inte kunna följa med oss, för vi visste ju inte själva vart vi skulle komma. Katten lockades upp bakom vedlidret med en fin bit korv och medan hon mumsade på den så blev hon skjuten av en granne. Vi var väldigt ledsna, men vi ville ju inte lämna henne kvar åt ryssarna. Dagen kom när vi skulle åka. Det blev hästskjuts till närmaste stad Ekenäs. Det var redan kväll och jag minns att vi fick ligga i en skolsal där vi flickor fick plats intill katedern. Hur det blev med sängkläder och sådant, minns jag inte, men nästa dag fick vi en tvårumslägenhet i en kasern på andra våningen. Våra möbler och allt annat, som vi hade fått med oss, bars upp i lägenheten och så småningom hade vi fått ett nytt hem. Det var flera familjer från Hangö, som kom att bo i samma hus så på det sättet behövde vi inte känna oss så ensamma. Men vi hade inga lekkamrater så tiden kunde ibland bli ganska lång för oss barn. Men vi kom att bli flera i den här lilla lägenheten. En dag knackade det på vår ytterdörr och där stod en före detta grannfamilj och undrade om dom fick bo hos oss. Jovisst. Dom fick det innersta rummet. Det var ett par makar med en liten dotter, så nu var vi nio. Efter någon dag knackade det på dörren igen och nu var det en ensam kvinna, som inte hade någonstans att bo. Hon fick det andra rummet och så fick vi bo i köket. Nu var vi tio, men underligt nog så gick allt bra. Vi vande oss. Allt måste gå. Den här dynamitfabriken där mina föräldrar jobbade, flyttade till Österbotten. En del till Vasa och en del till Karleby. 

Det blev bestämt att min lillasyster, min nästäldsta syster och jag skulle åka till ett hem för evakuerade barn i Borgå. Mina föräldrar och min storasyster åkte med fabriken till Karleby, där dom fick försöka få tag i en bostad åt oss. Jag trivdes inte på det här hemmet i Hindhår i Borgå. Man tvingade oss att gå i en skola där jag fick känna mig ganska ensam. Jag var redan då synskadad med bara lite syn så för mig var det helt nytt att gå i en ”vanlig” skola. Det var pojkar som gjorde narr av mig och jag kände mig mobbad. Vi blev tvungna att gå i olika klasser alla tre. Jag kände mig otrygg och övergiven. Hade ingen som jag kunde ty mig till. Det var några pojkar som retade mig och hånskrattade åt mina ritningar. Jag fick aldrig någon fråga av lärarinnan och fast jag var glad i att sticka, fick jag varken garn eller stickor. Jag fick bara sitta där med en penna och papper och försöka rita. Dom här pojkarna jagade mig en dag och så för att komma undan, sprang jag rakt ner i en sandgrop. Vart var lärarinnan då? Och på den tiden hade man ingen assistent, som kunde hjälpa. Rasterna var ändå det bästa, för då fick jag leka med flickorna och vi lekte sådana lekar, som jag kunde delta i. En morgon när några veckor hade gått hade jag fått nog. På morgonen när vi skulle gå till skolan, sa jag till en av tanterna på hemmet att jag hade ont i halsen. Det var bara för att slippa gå till skolan. Ja, men då får du stanna hemma och lägga dig i sängen och det gjorde jag gärna.
Till middagen hade alla barnen kommit hem och jag fick gå till matsalen. Kanske dom genomskådade mig, för ingen tog feber eller såg efter om jag verkligen var sjuk. När vi hade ätit och bara satt där tillsammans, hörde jag en mycket kär röst. Å, det var min pappa! Jag sprang till hallen och rakt i hans famn. Då sa en av tanterna: Nu har du visst inte längre ont i halsen. Nej, sa jag, nu är jag frisk. Pappa hade kommit för att hämta oss och ta oss till Karleby. Vad roligt det blev att få komma till mina föräldrar och att vi alla fick förenas igen.
Där kom vi att bo till våren 1941 och mycket skulle komma att hända under den tiden, men för att inte göra den här artikeln för lång så får jag sluta här. Jag vill bara säga, att vi fick ju med oss våra saker och möbler och vi kom till människor som talade svenska. Flyktingarna, som kommer till Sverige, kan inte vårt språk och dom flesta kommer tomhänta. Dom behöver vår hjälp. Jag är så tacksam för att jag får bo i ett land med fred och vara omgiven av snälla och omtänksamma vänner.
Rut Ekström

