SYSKONBANDET
Nummer 5, oktober 2018 | Årgång 110

Hos BCA i Etiopien

En oförglömlig
jubileumsresa
Innehåll
Från verksamhetsledaren
Syskon emellan
En oförglömlig jubileumsresa
Från valberedningen
Bibelsamtal i poddformat
Inbjudan till helg i norr
Uppladdning för nordisk konferens
Härliga dagar mitt i finsk natur
Vill du vara med och göra radio?
Boktips

sid 2
sid 2
sid 3
sid 5
sid 6
sid 8
sid 9
sid 9
sid 11
sid 11

måste till och med även Jesus haft en
vardag som rullade på av plikter,
vardagssysslor och återhämtande
vila?

Från verksamhetsledaren
Hösten har nu verkligen kommit och med
den en långvarig vardag som kan
upplevas enformig. Trist säger somliga,
skönt säger andra. Själv hör jag till de
som lutar åt att tycka det är trist med
vardag som bara rullar på, och som
suktar efter det mer speciella som bryter
av. Några tankar och motivering till
motsatsen kommer jag nu ändå dela.

Min syster uppmärksammade mig en
gång på sången ”Vanliga dagar”, och
sjöng även denna på ett
syskonbandsläger. Sången lyfter
dagarna som bara rullar på, som
ibland går så förunderligt lätt medan
andra dagar känns allt tungt och går
bara fel, och refrängen tackar för de
vanliga dagarna med önskan om att
då få leva i ljuset av Gud. De positivt
ovanliga dagarna förgyller livet och ger
skimmer även till vardagen och jag tror
de är nödvändiga för att återgången till
vardagens lunk ska kunna uppskattas.
Men den stora mängden vanliga dagar
skulle vi kunna visa mer uppskattning
och precis som sången uttrycka
tacksamhet för. Detta inte för dagarnas
egen skull eller ens enbart för att
förstärka vår tacksägelse till Gud, utan
också för att själva bli mer till freds i
höstens vardag. Så nu önskar jag er
alla många goda vanliga dagar!

För oss alla, vågar jag påstå, består livet
mest av vardag, av vanliga dagar som
liknar varandra och går sin gilla gång.
Detta oavsett om vi är yrkesverksamma,
studerande, arbetssökande eller
pensionärer. Ändå är det inte dessa dagar
vi generellt talar särskilt gott om och lyfter
fram vare sig i oss själva eller berättar om
för andra. Det är de ovanliga dagarna så
som semesterresor, kalas och julfirande
som vi fotar och kan visa upp i album och
på facebook. Det är också det vi berättar
om när vi ska uppdatera en bekant om
vad som hänt sedan sist. I princip är det
väl på samma sätt med skildrandet av
Jesu liv? På Jesu tid fanns varken
facebook eller fotokonsten uppfunnen än,
men skriftspråket fanns och det som
verkar ha skrivits ner om Jesus är främst
de händelserika dagarna och
högtidsfiranden från en mycket kort
period av hans liv. Nog för att det var och
är värt att skriva om och jag önskar att
mer var nedskrivet. Johannesevangeliet
avslutar sitt berättande om Jesus med
förklaringen att ”Jesus gjorde också
mycket annat. Men om varje händelse
skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela
världen skulle rymma de böcker som då
måste skrivas.” (Joh 21:25) Men nog

Tina Strömberg

Syskon emellan
Minns ni texten i förra numret, om
möjligheten att skaffa nya vänner i
föreningen? Marianne Sköld tog
kontakt med redaktionen med önskan
om en telefonkompis.
Marianne bor i Kristinehamn i hjärtat
av Värmland. Hon har varit aktiv i
Syskonbandet i ungefär två år. På
!2

fritiden tycker hon om att bland annat
skriva dagbok och spela synt, hon har
också ett stort intresse för vetenskap och
följer gärna vetenskapliga program på
radion. Marianne är intresserad av frågor
som rör tro, hon är även engagerad i
tillgänglighetsfrågor.

Den 15 augusti åkte en delegation på
fem personer, 3 från Syskonbandet
och 2 från KABB i Norge gemensamt
från Arlandas International Airport.
Planet som tog oss till Addis Abeba,
Etiopiens huvudstad, lyfte klockan
22.20. Vi kom fram efter ca 7 timmars
flygning till Bole International Airport.
Det var en lång kö för att gå genom
passkontrollen och det tog ca 2
timmar.

– Det är viktigt att vi som inte ser får

samma rättigheter som seende så långt
det är möjligt, säger hon.
Marianne vill bli kontaktad på nummer:
0550-411451 eller mobil: 070-588 09 99.

Vi kom äntligen till ankomsthallen där
mycket glada personer från BCA och
släktingar tog emot oss med blommor
och glada miner.

Vill du själv ha en brev-, mejl eller
telefonkompis? Hör av dig till
redaktion@syskonbandet.se eller via
telefon till kansliet.

Första dagen ägnades åt vila och
avkoppling då det väntade tre
Isabelle Ulfsdotter
intensiva jubileumsdagar
framför oss i Hawassa, södra
Etiopien.
Konferensdagar i Hawassa

Dag 1 fredag: Den svensknorska delegationen åkte tidigt
på fredag morgon med inhyrd
minibuss mot konferensstället i
Hawassa. Resan tog ca 5
timmar med uppehåll i Zeway
som ligger 20 mil från
Hawassa. Vi kom fram och
möttes av mycket glada
konferensdeltagare som tog
emot oss med stor applåd,
jubel och glädje. Konferensdeltagarna
som var ca 80 till antalet presenterade
En oförglömlig jubileumsresa
sig var och en med sitt namn. Därefter
- till BCA i Etiopien
var det dags för vår presentation.
Vår systerförening BCA (Bartemious
Norges delegation från KABB bestod
Christian Association) i Etiopien firade sitt av Kari Undeland och Magne Björndal.
25-årsjubileum 17-19 augusti.
De presenterade sig först och lämnade
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Gudstjänst i Hawassa
KABBs gåva som var 20 vita käppar.
Detta mottogs med applåd och jubel.
Syskonbandet representerades av Enar
Olsson, Michael Liliequist och Tesfaye
Deriba, men dessa ville inte avslöja sin
present inklusive den gemensamma
presenten från båda föreningarna, utan
valde att vänta till söndagen, jubileets
höjdpunktsdag.

solosångaren Agengehu Yideg
ansvarade för både sång och
predikan.

Tacksägelse med lovsång och
gemenskap

Hela delegationen medverkade på
något sätt under dagen, bl-a med sång
och tal. Den gemensamma gåvan från
KABB & Syskonbandet var en
penninggåva. Detta lämnades av
Mange till BCAs ordförande Mindahun
Asfaw. Syskonbandet lämnade också
som gåva, cd-skivan ”Se solen igen”.

Konferensen präglades av lovsång och
gemenskap med predikan av Pastor
Bitew.

Utöver detta hade vi från Sverige med
oss hjälpmedel: Perkins, käppar och
kläder, vilket uppskattades mycket.

Dag 2 lördag: Även denna dag
dominerades av tillbedjan med jubel- och
lovsång av det karismatiska slaget.
Förutom Pastor Bitew som förkunnade
Guds ord medverkade också Magne och
Michael med predikan.

Vi fick också presenter från BCA till
båda föreningarna. De tackade
Syskonbandet som varit en pålitlig
systerförening med moraliskt och
ekonomiskt stöd under alla dessa 25
år. De framförde även ett stort tack till
Enar och Tesfaye som varit en bra länk
mellan Syskonbandet och BCA. De
uttryckte sin glädje för KABB och
hoppades på ett bra samarbete i
framtiden. De bad oss till sist att
framföra hälsningar till Syskonbandet
och KABB.

Dag 3 söndag: Denna dag var jubileets
höjdpunkt med tårta, tal och
presentutdelningar på eftermiddagen.
Förmiddagens Gudstjänst var präglad av
lovsång och tacksägelse. Den kände
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Resterande dagar före hemfärd

barnen, de var mycket glada och
tog initiativ för att hjälpa till där
det behövdes. Barnen var alltså
inkluderade i gemenskapen med
vuxna på ett naturligt sätt. Här
har vi i Syskonbandet och KABB
kanske mycket att lära oss i våra
framtida satsningar.

Efter konferensen hade vi fem extra
dagar till vårt förfogande.
Vi åkte tillbaka till Addis Abeba på
måndagsförmiddagen.

Tisdagen var en helgdag så vi fick vara
lediga med möjlighet att besöka släktingar
eller shoppa.
Det var verkligen en oförglömlig
upplevelse att vara med på den
Onsdag till fredag ägnades åt besök till
olika platser som hade anknytning till BCA här resan. Speciellt för mig som
följt BCAs utveckling allt sedan
på något sätt. Vi besökte bland annat
dess grundande, var det ett stort
Yemeserach Center som drivs av
privilegium att uppleva denna
missionärer från Schweiz. Kärnpunkten
av centrets verksamhet är bland annat att underbara högtid.
involvera synskadade och människor med
andra funktionsnedsättningar. De bedriver
en fabrik med glasögontillverkning,
borstbinderi, samt rehabilitering och
alfabetiseringsprogram för vuxna
synskadade.

Tacka Herren för allt vad han gjort
och fortsätt att be för våra
systerföreningar och
Syskonbandet.
Tesfaye Deriba
Foto: Enar Olsson

Naturligtvis besökte vi Nehemias
blindverkstad i Sebeta som avslutning på
vår resa. Centret är en mötesplats för
BCAs medlemmar i Sebetaområdet.

Från valberedningen

Än är det många månader kvar
”Borta bra men hemma bäst”
tills det är dags för nästa
Det var nu dags för oss delegater att säga styrelseval men valberedningen
börjar sitt arbete redan nu och
farväl och lämna detta fantastiska land
efterfrågar förslag på kandidater.
fyllt av gästvänlighet och mycket glädje.
Känner du till någon som du tror
Strax före midnatt lyfte vårt plan mot
Arlanda. Vi landade på lördagsmorgonen skulle tillföra vår förening något
genom att ställa upp i
och lämnade kvar våra norska vänner
styrelsevalet? Någon med en
som fortsatte till Oslo.
särskild kompetens? Det kan
Detta fantastiska jubileum fylldes av
vara antingen en kristen
mycket gemenskap och glädje.
synskadad eller en stödjande
Deltagarna visade otroligt stor
medlem.
tacksamhet till Herren som gjort detta
De som nu sitter i styrelsen och
oförglömliga jubileum möjligt. Inte minst
vars mandat fortsätter också
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nästa år är Jenny Näslund, Tesfaye
Deriba och Madeleine Linder.
Mandatperioden går vid nästa årsmöte ut
för Lena Johansson och Kait Bessing
samt för ersättarna Rolf Eriksson och
Michael Hellström.

– Jag har förlikats med att jag är
journalist, en lite udda journalist som
vill gå min egen väg. Det är det
existensiella i livet som verkligen
intresserar mig, där vill jag ha mitt
fokus i både intervjuer och
musikprogram.

Totalt önskar vi ha fler namn att föreslå
föreningen än de fyra som ska väljas.

Eric berättar att han fått allt svårare att
ta sig an mer traditionella journalistiska
uppdrag, så som att intervjua politiker
eller liknande.

Fram till 15 januari 2019 kan du kontakta
någon av oss i valberedningen för att
föreslå kandidater.

– Det är som att jag har ena foten i en
annan värld. Ibland blir det lite ensamt
och det är inte helt lätt att hitta de
sammanhang jag vill verka i, men jag
hade inte velat arbeta på något annat
sätt.

Rut Ekström, sammankallande
073-044 11 41, rut.i.ekstrom@telia.com
Pontus Nyman, 073-953 80 01,
pontusn@hotmail.com
Marie Bergström, 070-816 60 89,
mariebergstrom1989@gmail.com

År 2013 sände Sveriges radio
programserien Människan &
maskinen, det första samarbetet
mellan Eric Schüldt och Per
Johansson. Den fristående
fortsättningen hette Kunskapens träd
och var den första serie Eric och Per
producerade i egen regi. Därefter
följde poddserien Myter & mysterier.
Här har de två programledarna
samtalat om exempelvis magi,
transhumanism, Atlantis och astrologi.

Maria Selberg 070-681 97 50

Bibelsamtal i poddformat
– intervju med Eric Schüldt
Eric Schüldt, för många känd från
Sveriges radio P2, är en av
producenterna bakom podden Myter &
mysterier. Under våren 2018 gjorde han
och kollegan Per Johansson en säsong
som helt och hållet handlade om Bibeln.
När Eric besökte Örebro i mitten av
september passade jag på att få en
pratstund med honom.

– Per är en nära vän och lite som en
mentor för mig. Vi träffades av en
slump på en middag hos en
gemensam bekant. Det stod snabbt
Vi möts på ett café i centrala Örebro, trots klart att vi ville arbeta tillsammans på
att det är mitt i lunchtid är lokalen nästan något sätt.
folktom. Vi slår oss ner vid ett bord och
Per har forskat i både humanekologi
jag frågar om Eric vill bli presenterad som
journalist eller om det finns någon annan och idéhistoria men det som verkligen
fångade Erics intresse var hans
titel som känns mer relevant.
enorma bibelkunskaper.
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Foto: SVERIGES RADIO
– Det visade sig att Per var oerhört inläst
på hela kristendomen, jag har nog aldrig
träffat någon som kan så mycket.

saknar ett kyrkligt språk för att prata
om mina upplevelser.
Jag frågar Eric vilka insikter han tar
med sig från samtalen om Bibeln. Han
tar en klunk av sitt kaffe och funderar.

Inför den andra säsongen av Myter &
mysterier bestämde sig Eric och Per för
att det var dags, nu skulle de prata om
Bibeln.

– Per menar att kärnan i
kristendomen, på ett djuplodat plan, är
– Att döma av lyssnarnas reaktioner
relationer. För mig vänder den tanken
upplevdes den här säsongen som lite
uppochner på min ursprungliga bild av
smalare, men för mig personligen har det Bibeln. Jag, och säkert många med
varit en resa utöver det vanliga. Det var
mig, har tänkt att Guds moral och
många bitar som föll på plats i våra
sanning fanns först, sedan utspelade
samtal.
sig Bibelns berättelser som en
gestaltning. Per tänker sig att det
Eric betraktar sig själv som kristen men
tvärtom är relationerna mellan Bibelns
har haft svårt att hitta en självklar, kyrklig
människor, deras levnadsöden, som är
tillhörighet. Han brottas med frågan om
grunden. Alltså är det inte förrän Jesus
vad en kristen identitet egentligen
korsfästs, dör och uppstår som
innebär.
universum faktiskt förändras.
– Jag trivs bra i flera olika kyrkor men jag
Eric säger att han också fascineras av
kommer inte från en kyrklig familj. Tron
tanken på Gud som en person. Han
har på något sätt funnits med sedan jag
har själv svårt att tänka på Gud som
var liten men ibland märker jag att jag
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en anonym kraft bortom vårt språk och
förstånd.

Inbjudan till helg i norr

Den 15-17 februari 2019 bjuds du in till
– Egentligen är det bara personer som är Syskonbandets helg i Södra
verkligt intressanta, filosofi utan personer Sunderbyn!
blir ganska torrt och intetsägande. Jag
Tema och programinriktning för helgen
föreställer mig att det är likadant med tro.
är ”Att uttrycka sig med kroppen”. Det
är en bön- och gemenskapshelg där
Medan vi pratar springer tiden iväg och
det känns som att vi hade kunnat fortsätta kroppen och inte bara orden ska få
användas som uttryck. Vi får prova på
samtalet hela dagen. Eric säger att det
kreativa uttryckssätt, så som skapande
brukar vara så även när han och Per
konst och fysisk rörelse, med kroppen
spelar in sin podd.
som verktyg.
– Ett mysterium leder vidare till ett annat,
du blir aldrig klar, men kanske är det så
Vi håller till på Sunderby folkhögskola
14 km från centrala Luleå. Det finns
det ska vara.
enkel-, dubbel- och flerbäddsrum, alla
Myter & mysterier är finansierad via
med egen toalett och dusch. Lokalerna
crowdfounding, allmänheten har alltså
är tillgängliga för rullstol och
haft möjlighet att skänka pengar till
ledarhundar är välkomna.
produktionen. Många har velat vara med
och bidra och både små och större
Vi startar med middag tillsammans kl
summor har kommit in. Eric säger att det 17 på fredagen och på söndagen tar vi
verkar finnas en hunger efter att dyka ner oss gemensamt in till Luleå för att fira
gudstjänst och äta lunch före hemfärd.
i de stora frågorna i livet.
– Vi har gjort över 50 program där vi bara Subventionerad deltagaravgift:
sitter och pratar. Det verkar finnas en
1300 kr i dubbelrum
ganska stor community som följer oss och 2095 kr i enkelrum
det är jätteroligt.
Du har möjlighet att ansöka om Enskilt
Om du är sugen på att lyssna på någon
bidrag hos Syskonbandet för
av poddarna hittar du dem lätt på de
ytterligare subvention. Ansökan ska
ställen där poddar finns. Människan &
vara inkommen senast
maskinen finns i Sveriges radios app
anmälningsdagen 15 januari.
Play. Kunskapens träd samt Myter &
mysterier finner du på exempelvis iTunes. Mer information kommer i nästa
Det finns även en hemsida:
nummer men du är välkommen att
www.myterochmysterier.se
höra av dig med frågor och för
anmälan redan nu til
Isabelle Ulfsdotter
tina@syskonbandet.se eller 08-641 30
95.
Tina Strömberg
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ständig stigning som gav mer eller
mindre ökat flås. På väg från fjällen
besökte vi det speciella,
I augusti träffades representanter från
överproportionerade och numera
norska och danska KABB, från
sagoberättande huset Villa Fridheim
Syskonbandet och från föreningen i
vilket också kommer besökas under
Finland för ett planeringsmöte i Norge. Vi konferensen. Det preliminära
vistades där nästa års nordiska konferens programmet utlovar för övrigt
kommer förläggas. Från Syskonbandet
bibelstunder, andakter, båttur,
var det Michael Hellström och Tina
gudstjänst, deltagarafton och
Strömberg. Efter ungefär en timmes biltur naturligtvis tid för gott umgänge och att
från flygplatsen kom vi fram till den
njuta av den vackra omgivningen vid
harmoniska platsen i hjärtat av Norge.
Sole Gjestegård.
Platsen heter Sole Gjestegård och ligger
intill fjord med egen båt- och badplats och Konferensen kommer äga rum den 1-4
augusti 2019 och Nåden blir temat för
nära fjäll i det lilla samhället Noresund.
dagarna. Boka upp dig redan nu för att
Gården, ursprungligen en
delta för detta bör inte missas! Under
doktorsherrgård som sedan fått
våren kommer mer information.
tillbyggnader, ägs numera av
Filadelfiakyrkan i Oslo.
Tina Strömberg

Uppladdning för Nordisk
konferens 2019

Vi provgick en liten tur i det närbelägna
fjället där vandring kommer erbjudas en
eftermiddag under konferensen. Vägen
var bred och på så vis tillgänglig men
känslan av fjäll ändå tydlig med sin friska
luft, porlande fjällbäckar och varierad

Härliga dagar mitt i finsk natur
och kultur
Här kommer en hälsning från
Madeleine Linder som berättar om sitt
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sommaräventyr i Finland tillsammans
med Rut Ekström.

drev fortfarande ett säteri och en av
hästarna hade flyttat till Sverige för att
fortsätta sitt liv som svensk. Jag har
Hej alla läsare av vår tidning!
aldrig bjudits på paj efter paj. Det var
Rut, som de flesta av er känner, frågade en upplevelse som jag gärna
tidigare i år om jag ville åka med henne till upprepar. Laxpaj och lingonpaj. Riktigt
Finland och träffa synskadade med
gott. Vi hann också med ett besök på
finlandssvenska som modersmål. Vi flög hembygdsmuseum, där det fanns
till Helsingfors och var på besök i Vichti.
tusentals saker från olika tidsepoker.
Jag fick frågan om jag ville skriva en
Museibesök tycker jag alltid är så
artikel till deras medlemstidning. Här får
berikande eftersom vår historia genom
även ni ta del av den.
saker speglar hur livet levdes förr.
Sent i augusti reste vi från Sverige för att
tillsammans med nya och gamla vänner
få uppleva några spännande och
smakrika dagar. Smakrika eftersom vi
åkte till en ladugård där vi fick äta goda
bakverk och dessutom känna doften av
hembakat bröd. Dofter var det gott om.
Djur av alla möjliga slag kacklade och
bölade i takt med Ullas Nisse. Nisse var
ledarhunden som var med på resan och
han muttrade lite skeptiskt mot alla djur,
som var nya bekantskaper för honom.
Päls eller fjäder, men klappa hellre mig,
tyckte han. På hemvägen pratades det i
bussen om allt gott vi försett oss med i
butiken, i den lilla hantverksaffären och
om djuren några av oss klappat och
matat.

Det som föll mig mest i smaken, var en
väldigt innehållsrik föreläsning om
omgivningarnas historia. Det var den
första aktiviteten på lägret och jag blev
så engagerad, att jag var rädd för att
mina nya vänner började oroa sig för
att jag kanske skulle prata oavbrutet
under våra gemensamma dagar. Det
blir lätt så, när något fängslar mig.
Kvällarna ägnades åt bastubad i sjö
eller balja. Jag ägnade mig mest åt att
prata med alla trevliga människor och
att slå efter myggor, för myggor var det
gott om. Kvällarna innebar också sång
och musik från alla kunniga
lägermänniskor och varför inte låta sig
smaka av vad grillen hade att erbjuda.
Majskolv och korv är ju en bra
avslutning på en bra dag.

Ett kyrkobesök fick vi vara med om i
Vichtis kyrka samt en presentation av den
Vi spelade också ett sällskapspel, som
gamla kyrkan av en påläst och kunnig
jag tror hette Mölkö (Mölkky, red.
guide.
anm.). I god anda tävlade de som ville
Under dagarna var vi också på en
delta mot varandra och duktiga var
gammal herrgård, där vi fick höra om
alla, men det kan ju bara bli en som
släkten som bott där och hur de nu drev
vinner.
gården vidare genom att inkvartera
Vi bodde i ett väldigt trevligt hus, som
resande. Ett fint gammalt hus med
var mycket lätt att hitta i. Bra var också
mestadels tidsenlig inredning. Gården
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att vi hade toalett och dusch gemensamt. Bara ljuset kan besegra mörkret
Har ni tänkt på vad mycket man hinner
Av: Sebastian
prata om i toalettkön? Det är ett bra sätt
Stakset
att knyta kontakter.
Det här är
Jag är glad att jag fick möjlighet att delta Sebastian
och att min vän Rut frågade mig om jag
Staksets starka
ville ut och äventyra med henne och
självbiografi om
hennes vän Anja. Anja som var vår
vägen bort från
gemensamma ledsagare gjorde bra
droger, kriminalitet
insatser, inte minst genom översättning.
och självförakt, till
Språket är inte så självklart som jag
ljus, kärlek och
trodde. Att paja en hund, innebär inte att tro. Stakset är
krossa den, som det betyder på svenska. gangsterrapparen
Att äta en örfil är otänkbart i Sverige. Det som blev frälst. I
är att få ett slag över kinden.
sin bok berättar
han om kampen som nästan kostade
Madeleine Linder
honom livet. Att lämna den gamla,
destruktiva vardagen bakom sig var
Vill du vara med och göra radio? inte lätt, det var inget som skedde av
sig själv. Stakset berättar öppet och
Syskonbandets egen podd Klarsyn är nu med en smärtsam ärlighet om sitt liv
mitt i en härlig höstsäsong av intervjuer,
och sin väg till Jesus.
andakter och musik. Alla avsnitt finns
Boken finns som talbok hos Legimus.
tillgängliga via länken:
www.syskonbandet.se/klarsyn. Varje
Från hat till kärlek
tisdag kommer ett nytt program. Nu söker av: Johnny Lee Clary
vi nya frivilliga till Klarsynredaktionen.
Johnny Lee Clary
Skulle du vilja prova på att göra ett
radioprogram på ungefär 15 minuter? Då (1959 – 2014) var
mannen som gick
är du välkommen att höra av dig. Det
spelar ingen roll om du aldrig suttit bakom från att vara en
ökänd
en mikrofon, vi lär oss tillsammans och
nazistledare inom
ingen är expert. Skicka ett mejl till
Ku Klux Klan, till
radio@syskonbandet.se eller ring till
att bli frälst och
kansliet om du är intresserad eller har
totalt omvänd. I
frågor.
sin bok berättar
han om sin väg
från hat till kärlek,
Boktips
om hur han blev
Maria Selberg tipsar:
pastor inom
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Pingströrelsen och om sitt antirasistiska
arbete.
Boken finns tillgänglig på Legimus som
både talbok och punktskriftsbok.
Kanslist Britt-Marie Bergström tipsar:
Till minne av en villkorslös kärlek
av: Jonas Gardell
Utgiven av Norstedts förlag år 2018
”Jag måste vara fri!” Med detta rop möter
Ingegärd Rasmussen världen. Ingegärd
föddes i mitten av 1920-talet och växte
upp med alla de begränsningar som
omgärdade kvinnors valmöjligheter och
handlingsutrymme. När yngste sonen
Jonas föds är Ingegärd nära att dö, men
med den nyfödde krabaten på magen
bestämmer hon sig för att fortsätta leva
för hans skull, för att han behöver en mor.
Till minne av en villkorslös kärlek är en
krönika om den bortglömde författaren
Jonas Gardell och hans familj. I en
intervju i SVTs litteraturmagasin Babel
berättar Jonas om likheterna mellan
honom själv och bokens
Jonas Gardell. Det här är
SYSKONBANDET - medlemstidning för Kristna
en bok skriven med lika
synskadades förening Syskonbandet.
delar kärlek, humor och
Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, CD och på esmärta.
post. Tidningen finns också på vår hemsida,
Boken finns som ljudbok
på bl.a Storytel, den är då
inläst av författaren. Du
kan även hitta den på
Legimus som både
punktskriftsbok och
talbok.

www,syskonbandet.se/medlemstidning.
Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46 5tr, 116 65
Stockholm
Telefon kansli: 08-641 30 45, 08-641 30 95
E-post: kansliet@syskonbandet.se eller
redaktion@syskonbandet.se.
Ansvarig utgivare: Jenny Näslund, ordförande
Redaktör: Isabelle Ulfsdotter
Grafisk formgivning: Joachim Kåhlman
Plusgiro: 3 64 49-7 Swish: 123 148 8220
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