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Från verksamhetsledaren

ionen av stråna inte hade fungerat.
Hade ett enda organ hamnat på fel
sida så hade organen trasslat ihop
sig och ställt till stora problem,
kanske hade han alls inte överlevt.
Är det inte förunderligt att så mycket hos oss lyckats bli så rätt när så
mycket kan gå fel i alla detaljer av
livets begynnelse? Gud verkar
verkligen gilla ordning och reda i
sin skapelse. Han måste också besitta en matematisk, kemisk och fysisk intelligens som är större än jag
ens kan fantisera mig en föreställning om.
Ordning och reda behöver vi även i
vår förening, om än det är av helt
annat slag men i den verklighet vi
förmår hantera. Ett nytt år har vi
gått in i med ett nytt verksamhetsår
och en liten påminnelse skickar jag
här med till dig som ännu inte inkommit med din medlemsavgift på
200 kr för 2016. Senast den 1 mars
ska den ha inkommit. Ingen utesluts ur vår förening för att man inte
har råd att betala avgiften. Hör av
dig om detta gäller dig så har vi
ändå en kontakt och vet att du är
delaktig. Jag vill också nämna att
det i februaris start skickades ut ett
medlemsbrev till alla medlemmar i
anpassat media. Kontakta oss på
kansliet om sådant inte har nått
dig. Välkommen till ett nytt Syskonbandsår tillsammans!
Tina Hanson

Nyligen gick det en serie i SVT:s
Vetenskapens värld som handlade
om vår utveckling till människor
från befruktningsögonblicket till
dess att vi föds. Ni som någon
gång varit gravida kanske har satt
er väl in i fostrets olika stadier men
för mig gav programmet insikt till
stor häpnad och beundran. På allt
djupare detaljnivå lyckas forskare
gräva fram kunskap om hur skapelsen är uppbyggd och fungerar och
vi får inblick i hur allt är planerat in i
minsta detalj som Jönssonligans
Sickan skulle ha sagt.
En av alla livsviktiga detaljer som i
alla fall för mig var helt nytt, är att
dag 19, när kroppen ska börja utvecklas och börjar med de inre organen, då väcks en hårliknande
motor till liv och börjar rotera
medurs i en omgivande vätska som
skapar en ström. Ingen vet hur
men vätskeströmmen aktiverar gener till vänster som sedan talar om
för inre organen på vilken sida de
ska vara. Om denna rotering och
ström inte fungerar som den ska så
kan det bli katastrofala följder för
resten av livet för den människan.
I dokumentärfilmen fick vi träffa en
man som har alla sina organ placerade helt spegelvänt, så som hjärtat till höger och levern till vänster i
kroppen istället för tvärtom som är
normalfallet, på grund av att rotatInnehåll
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Medlemsnytt

boda till att hälsa på varandra och
dela våra intressen i mat, musik
och så våra djur, mina ledarhundar
och hennes två papegojor. Tack
Merike för att jag fick vara din vän
här på jorden. Jag kommer att minnas ditt kamratskap och din humor.
Lena Johansson, Linköping
I mitten av januari möttes vi av beskedet att Kerstin Arnesson fått
sluta sitt jordeliv den 6 januari efter
en tids sjukdom. Hon blev 59 år.
Kerstin kom in i vår verksamhet
1986 där hon fick uppgiften att arbeta med vårt kvartalsblad som
fanns då. Hon blev också anställd
av föreningen för att ansvara för
medlemstidningen. Hon fann en
uppgift som hon helhjärtat gick in
för och som stämde överens med
hennes personliga gåvor i Guds
rike - skrivandet och redigerandet.
Hon fann även sin livskamrat LarsOve genom Syskonbandet som varit föreningens ordförande under
ett stort antal år. De har fått dela
livet med varandra, med allt vad
det innebär, sedan 1988 då de
gifte sig. Vi var 4 stycken från Syskonbandet som var med på Kerstins begravning den 22 januari
som hölls i Bergums kyrka, en
vacker 1100-tals-kyrka strax utanför Göteborg. De två präster som
officierade har haft ett nära samarbete med Kerstin genom hennes
anställning inom Angereds församling, (Svenska Kyrkan). Under begravningsakten sjöngs psalmer
som Kerstin själv hade valt. Under
minnesstunden fick jag möjligheten
att ge en hälsning från Syskonbandet där jag nämnde att vi är många
som minns Kerstins speciella humor och att den får leva vidare i

Till fridens hem
Rolf Fallmark, Stockholm.
December 2015.
Merike Gustavsson, Bankeryd.
12/12-2015.
Kerstin Arnesson, Olofstorp.
6/1-2016.
Minnesord
Rolf Fallmark har fått flytta hem
till himlen. Han fick 88 år i sitt jordiska liv här. Jag minns Rolf från
årsmötesdagarna och familjeveckorna på Sjöliden i slutet av 80-talet
och början av 90-talet då han och
hans hustru Ulla deltog i SB:s gemenskap. Jag minns hans härliga
smittande skratt och hans snälla
soliga sinnelag, alltid beredd att ge
ett vänligt ord. Rolf arbetade under sin yrkesverksamma tid på
TPB (Tal- och punktskriftsbiblioteket). Det var en av hans forna arbetskamrater som meddelade mig
att Rolf dött, och i det samtalet förstod jag att han spred välvilja och
glädje omkring sig där också. Begravningen ägde rum den 29 jan.
Vi tackar Gud för Rolf och innesluter Ulla och dottern Gunnel i våra
förböner.
Ann-Christine Folke, Västerås
Dessa tackord tillägnar jag Merike
Gustafsson som nu har kommit
till sitt rätta hem hos Herren. Hon
somnade vad jag hoppas och tror
in fridfullt hemma natten till den 14
december efter att dagen innan ha
varit på en marknad som hon absolut ville gå på för hon kämpade
in i det sista för jag tror hon kände
på sig att det inte var långt kvar. Vi
hade mycket kul tillsammans från
att ha varit skolkamrater på Tomte3

våra hjärtan. Jag nämnde också att
trots att Kerstin fick kämpa förgäves mot sin cancersjukdom, (i alla
fall sett från ett jordiskt perspektiv),
så levde hon definitivt inte förgäves. Flera av hennes kollegor från
kyrkan gav sin bild av samarbetet
och gemenskapen med henne, där
kom också hennes passion för
hundar fram på ett humoristiskt
och varmt sätt. Vi som var där från
Syskonbandet är glada över att ha
fått vara med, om man nu kan använda ett sådant ord som "glad" i
ett sådant sammanhang, men jag
tror att ni förstår vad jag menar; en
glädje över att Kerstin funnits och
en tacksamhet över att vi stått
framme vid den vackra vita kistan
och fått lägga ner våra handbuketter på den. Syskonbandet hade
också en kistdekoration bestående
av vita och blå blommor, (färgerna i
Syskonbandets logga) med band
med texten "Vi ses igen hälsar
vännerna i Syskonbandet". Vi tackar Gud för att Kerstin nu finns i sitt
himmelska hem och vi innesluter
Lars-Ove och deras 4 barn i våra
förböner och omsorger.
Ann-Christine Folke, Västerås
Tack!
Ett stort tack till er alla som på
olika sätt har hört av sig med anledning av att min fru, Kerstin, fick
somna in den 6 januari. Vi tackar
för de gåvor som kommit till Syskonbandet, Kyrkans flyktinghjälp
och Bröstcancerfonden. Blomsterhälsningar har kommit både till oss
som familj och i samband med begravningen. Inte så ofta nu för tiden får man personliga hälsningar i
punktskrift på papper, men det går
direkt till hjärtat på ett särskilt sätt.

Naturligtvis också andra skrivna
hälsningar i alla dess former och
telefonsamtal.
Tack också för alla förböner och
goda tankar som omgett Kerstin. Vi
är tacksamma för fortsatt förbön.
Lars-Ove Arnesson med familj

Syskon emellan

Min man och jag brukar alltid så
här i början av året samtala oss
igenom och minnas tillsammans
det år som nyligen gått. Det är vårt
sätt att tillsammans bearbeta både
glädje och sorg som har inträffat
under det gångna året och lägga
framtiden i Guds händer. Under
2015 fick vi uppleva flera förluster
av människor som stått oss nära.
Det fick mig att inse hur skört livet
är och hur beroende vi är av Gud i
allt som rör våra liv här i denna
världen. För en tid sedan föddes
en dikt inom mig som blev till ett
tilltal från Gud och en tröst för mig,
och genom att låta er ta del av den
önskar jag innerligt att den kan få
bli till tröst för dig som läser detta
också:
När livet gör dig illa,
och såren smärta ger;
kom nära mig - bli stilla,
jag allting hör och ser.
Dina tankar känner jag.
Din oro är min.
Jag vakar både natt och dag.
Min styrka är din.
Åkalla mig i nöden
så vill jag hjälpa dig.
Ja, även genom döden
jag bär dig hem till mig.
Varma hälsningar:
Ann-Christine Folke
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Inbjudan till årsmötesdagar

Adress och resa: Tollare folkhögskolas adress är Åhlbergs väg
1, Saltsjö-Boo. Med bil tar det ca
15 min från Stockholm Central.
Med kollektivtrafik tar du dig dit på
20 minuter med buss från Slussen
i centrala Stockholm, hållplatsen
heter Tollare och därifrån 500 meters promenad. Du erbjuds resesubvention på den del av din resa
som överstiger 500 kr med subvention på max 700 kr.
Pris: För mat, logi och allt programinnehåll för alla dagar samt
ledsagning gäller följande priser
För medlemmar som betalt sin
medlemsavgift 2016 samt för dig
som kommer med för första
gången på ett evenemang med
Syskonbandet
Del i tvåbäddsrum: 1750 kr
Enkelrum: 2950 kr
För övriga gäller följande ordinarie
priser
Del i tvåbäddsrum: 3500 kr
Enkelrum: 4700 kr
För barn 3-12 år i föräldrars sällskap är priset 750 kr
Anmälan: Senast den 2 maj till
Tina på 08-641 30 95 eller
tina@syskonbandet.se

I år återvänder vi till Tollare i
sommarskrud! Den 2-6 juni är
alla välkomna för härliga dagar i
gemenskap, för ett varierat program och årsmöte. Vårt tema för
dagarna är i år ”Våga satsa – använd det du har”.
Tollare folkhögskola är IOGTNTO:s skola vackert belägen intill
skärgården och med endast 1,3 mil
till centrala Stockholm som gör det
smidigt för dig att komma dit var du
än bor i landet. Vi har vistats på
Tollare förut och har då varit mycket nöjda med såväl omgivningen,
lokaler och rum som maten och
bemötandet, varför vi är många
som ser fram emot att komma dit
igen! Platsen liksom våra arrangemang är drog- och alkoholfria. Alla
rum har dusch och toalett, handduk och lakan ingår. Det finns handikappanpassade rum och hörselslinga i möteslokalen. Ledarhundar är välkomna och det finns
trevliga promenadstråk. Det är fritt
fram att använda den bowlingliknande kägelbanan och även att ta
sig ett dopp i det bräckta vattnet!
Efter varje dags program avrundar
vi kvällarna med fika i den gemytliga herrgården.
Ung som gammal, från norr och
söder, ALLA är välkomna! Välkommet är också att ta med instrument
så spelar och sjunger vi tillsammans både innanför och utanför
programmets ramar!
Tider: Vi startar med middag tillsammans torsdagen den 2 juni kl.
17.00 och avslutar med lunch kl.
12.00 måndagen den 6 juni.

Kallelse och motioner till
årsmötet

Alla medlemmar kallas och välkomnas till årsmötet den 4 juni klockan
10-17 på Tollare folkhögskola. Fram
till den 2 maj har du möjlighet att inkomma med motioner, ärenden, frågor eller förslag som du önskar ska
tas upp på årsmötet.
Styrelsen
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Resa till DR Kongo

Vi planerar nu för en resa till våra
vänner i Kongo-Kinshasa, Demokratiska Republiken Kongo, som vi
hoppas kunna genomföra februari
2017. Är du en av de som är intresserade av att följa med?!
Syskonbandet har sedan 90-talet
haft kontakt med vår systerförening
UFSAMC i Kongo-Kinshasa och
stöttat dem på olika sätt. I flera år
har det funnits en längtan både hos
våra vänner i Kongo och här i Syskonbandet att några skulle åka ner
och hälsa på dem men olika omständigheter, så som tider av oroligheter i landet, har gjort att planerna för resan skjutits upp gång
på gång. Nu är styrelsens tro och
avsikt att en resa äntligen ska
kunna genomföras!
Syftet med resan är att stärka kontakten med vår systerförening, få
verklig inblick i verksamheten och
hur vi bäst kan stödja dem, få en
djupare förståelse för synskadades
villkor i landet, påverka kyrkors syn
på och behandling av personer
med funktionsnedsättning och försöka stärka kontakten mellan kyrkan och föreningen UFSAMC. Vi
kommer få uppleva kongolesisk
kultur och konst, smaka traditionell
mat, besöka kyrkor och eventuellt
skola för synskadade och äta på
restaurang som drivs av en organisation för personer med fysiskt
handikapp. Kanske får vi också
träffa dvärgschimpanser eller bonobo som de kallas internationellt.
Gruppen kommer begränsas till att
bestå av 8-10 personer inklusive
ledsagare. Reseledare är Gun Eriksson, som själv har mångårig er-

farenhet av att resa till och att bo i
Kongo samt talar franska och inhemskt språk. Franska är det officiella språket varför det är en fördel
men inte ett krav att du som reser
med kan göra dig förstådd på
franska. Du bör räkna med att standarden på boende och mat kommer vara enkel. Gruppen kommer
eventuellt träffas vid ett tillfälle före
resan och för en återträff efteråt då
minnen och reflektion får delas och
även delas med Syskonbandets
medlemmar vid årsmötesdagarna.
Tidpunkt: Resan planeras preliminärt till den 16-27 februari 2017
(torsdag v7 till måndag v9).
Pris: Syskonbandet kommer
söka medel från fonder och stiftelser och du som ska resa med uppmanas göra detsamma. Vår förhoppning är att externa medel ska
täcka en stor del av kostnaderna
men troligt är att var och en kommer få stå för en egenavgift. Innan
du måste ge slutligt besked om du
reser med kommer du få veta vad
avgiften blir för dig.
Intresseanmälan och info: Du
som önskar vara en av dem som
kommer med på denna resa hör av
dig till Tina med din intresseanmälan (ej bindande) senast den 11
mars. Snart därefter får du besked
om du har en plats på resan och
mer information om resans innehåll
och pris. Givetvis finns det möjlighet för dig att dra tillbaka din anmälan och lämna plats för någon annan också därpå eftersom omständigheter för ett helt år framåt kan
vara svåra att förutse. Vilka datum
som gäller och är bindande kommer du få information om i god tid.
Du är välkommen att kontakta Gun
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eller Tina för frågor.
Tina: 08-641 30 95
tina@syskonbandet.se
Gun: 070-403 70 69
gun.eriksson@syskonbandet.se

En hjälte och en väggmålning – del 1

Missionspionjären och människorättskämpen Edvard Vilhelm Sjöblom lever ett aktivt liv i min inre
värld trots att han har varit död i
snart 113 år.

dade för det som har varit svårt i
missionens historia. Jag kände att
väggmålningen handlade om sådant som jag hade sett eller hört
berättas om under min missionärsperiod. Bilderna berättar om den
svenska missionens centrum i
Brazzaville, om kyrka, dop, byliv,
sjukdom och traditionell begravning
med magisk symbolik.
Ungefär mitt på långväggen står tre
unga människor tätt tillsammans
och man ser att alla tre saknar en
hand. Jag fick fundera och forska

lite innan jag förstod att det här var
tre ertappade tjuvar eller möjligen
lata plantage-arbetare som hade
straffats genom att man högg av
När jag kom hem från Zaïre 1997, dem en hand. Jag visste att
blev min man och jag medlemmar i många, många människor i Kongo
Immanuelskyrkans församling i
hade mist sina högerhänder under
Stockholm. Glad och stolt insöp jag den stora gummiruschen i slutet av
atmosfären i kaffestugan där två
1800-talet. Då högg man händer av
väggar täcktes av illustrationer av människor man redan hade dödat.
missionsarbete i ”det lilla Kongo” – Av väggmålningen i ImmanuelskyrRepubliken Kongo. Tänk att få till- kan lärde jag mig något nytt om ett
höra en församling som inte blun- viktigt historiskt skeende i hjärtat av
Detalj från väggmålningen i
Immanuelskyrkan.
Foto:Ronny Gilderskär
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Afrika.
Jag mindes det jag lärt mig under
förberedelserna för arbete i Kongo.
Hur Kongo innan det blev belgisk
koloni hade tillhört belgiske Kung
Leopold II personligen. Kung Leopold var besatt av tanken att kolonier skulle rädda Belgien och dess
kungahus ekonomiska behov och
under förespeglingen att han ville
arbeta för att införa civilisation och
kristen tro i Kongo tilldelades han
ansvaret för det stora område i
centrala Afrika som i stort sett motsvarar det som idag är Demokratiska Republiken Kongo – då
Kongofristaten. Kung Leopolds
egentliga mål var ”att göra pengar”.
Hela världen ville köpa gummi
och i Kongo växte gummiträden vilt
i ekvatorialskogen. Invånarna i
detta skogsområde ålades att
samla gummi och leverera till
”staten” som skatt. Problemet var
att man i byarna inte hade tid över
för detta. Bybornas liv fylldes med
traditionella sysslor som att odla,
jaga och fiska för att försörja sig.
De första åren lyckades de kanske
men eftersom tiden gick blev det
allt svårare att skörda gummi från
de vilda träden. Befolkningen fick
ge sig iväg längre och längre in i
skogen och hann inte med att även
skaffa mat till familjerna. Kung Leopolds representanter visade sin
makt genom att döda dem som ansågs ha orsakat vägran eller underlåtelse att leverera gummi. Vakter
och militärer var beväpnade och de
sköt för att visa att de menade allvar. Så blev det rutin att de som
dödat högg av sina offers högerhänder och la i en korg som togs
med till närmaste överordnad som

bevis för att skott hade använts, vilket krävdes för att de skulle få sig
tilldelat mer ammunition.
Det här hände på 1890-talet ungefär samtidigt som Svenska Baptistsamfundets förste utsände missionär till Kongo kom till det här
skogsområdet. Han började genast
lära sig språket och predika för att
människor skulle tro på Jesus Kristus och ta emot honom som sin
frälsare. Så snart han predikat och
fått be med några människor i en
by ville han dra vidare och nå fler
med evangelium. Han gick till fots,
utan vapen, och fick se och höra
mycket som andra missionärer inte
fick del av därför att de stannade
på missionsstationen och predikade för människor som kom till
dem.
E.V. Sjöblom gav sig in i diskussion med både hög och låg och
han kritiserade både Kongofristatens ämbetsmän, affärsmän, fartygsbefäl och alla han såg, som
uppförde sig illa mot landets befolkning. Han skrev långa brev till
missionsansvariga i USA, Storbritannien och Sverige. Han skrev artiklar till olika missionstidningar i
samma länder och han skrev brev
till de lokala tjänstemännen i
Kongo. Till en början ville ingen
publicera hans artiklar. Man var
rädd att det skulle bli omöjligt att
sprida evangeliet i Kongo om det
verkade som om den berörda missionsorganisationen stod bakom
Sjöbloms kritik. Men Sjöblom fortsatte att skriva. Varje ledig stund
satt han och plitade med sina brev
och artiklar på både engelska,
svenska och franska. Och han fortsatte att besöka avlägsna byar
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trots att han togs in till förhör flera
gånger och hotades till livet av
statliga representanter.
Allt detta har aktualiserats för mig
när jag har druckit kyrkkaffe på Immanuelskyrkans innetorg eller suttit där en vardagkväll i sammanträde. Och jag har trott att alla
andra också känt historiens vingslag och blivit påminda om att det
här är något vi måste berätta om,
att vi inte får tveka att träda fram
och påvisa orättvisor och engagera
oss i att försöka hitta lösningar
som gör att förtryckare inte får fortsätta att förödmjuka människor
varken här i vårt land eller någon
annanstans i världen och att förstå
att en enda människa kan göra
skillnad. Så blev det för E.V. Sjöblom. Han fick göra skillnad till slut.
Tyvärr blev hans arbetsperiod inte
så lång. På den tiden kunde man
inte hålla malaria och andra sjukdomar stången utan de flesta utsända missionärer – även från
Sverige – dog i Kongo. Sjöblom
dog 1903, under sin andra arbetsperiod, efter en lång tids sjukdom.
Gun Eriksson
Del 1 av 3

Bibeln för varje dag på året, en
från Nya och en från Gamla Testamentet. Som tredje text finns också
en bön, psalmvers eller en dikt. För
varje vardag finns även hänvisningar till två bibelställen, det ena
ansluter till kyrkoåret och det andra
till en bibelläsningsplan, som följer
bibeln från början till slut.
Tips från Lars-Ove Arnesson
Den stora upptäckten, Ulf och
Birgitta Ekman
I mars 2014 meddelade paret Ekman att de lämnar Livets ord för att
bli upptagna i den katolska kyrkan.
Beskedet kom mycket överraskande för många och väckte uppståndelse i media. I denna bok berättar de själva om hur deras resa
mot att konvertera till katolicismen
gick till.
Ljudbok (Daisy).
Ronny Gilderskär

Upplevelser i Tanzania

Eva Fridh har nyligen kommit hem
från en spännande resa till Tanzania och Zanzibar. För några år sedan gick hon en linje som heter
”Kyrka i rörelse och mission” på
Glimåkra folkhögskola och i samband med det planerades det för
en resa till Tanzania. Tyvärr blev
hon då tvungen att göra en ögonoperation och resan blev inställd.
Men nu öppnades det ett nytt tillfälle och nu blev det av tillsammans med fästmannen Mattias och
vännen Åsa.
Eva läser till lärare i samhällskunskap och svenska som andra
språk med inriktning på att jobba
med SFI och vuxna. Kontakt togs
med den i Syskonbandssamman-

Boktips

Dagens Lösen för 2016 finns nu
i punktskrift
MTM har producerat Dagens Lösen i punktskrift i fyra volymer.
Som vanligt med nya punktskriftsböcker får man den som envägslån, vilket betyder att boken inte
behöver återsändas. Den kan beställas på Legimus eller på telefon
08-580 02 720.
Innehåller ett par korta texter från
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hang kända ”Glädjens skola” i Tabora men den visade sig tyvärr
vara stängd för julledighet just
denna period. Ett besök som blev
av var hos den verksamhet som
Birgitta Karlsson har drivit i många
år på Zanzibar. En kristen butik
som säljer biblar och kristen musik
på CD och mycket mer. Föreståndaren Mama Agnes och ytterligare
11-12 personer som är aktiva i
verksamheten mötte upp i sina
högtidskläder och visade upp sin
verksamhet där de tillverkade mattor, stolsitsar, smycken av papper
och korgar bland annat. De flesta
på Zanzibar är muslimer men
Mama Agnes är kristen.
En av hantverkarna som Eva
träffade gjorde hon en intervju med
som kommer att sändas på Syskonbandets radio. Synskadade
män har det ofta extra svårt eftersom de förväntas dra in pengar
till familjen. På Zanzibar så integreras de synskadade barnen i vanliga skolor men på fastlandet är det
separata skolor. Eva träffade även
två synskadade bröder som kom
från en familj som hade det lite
bättre ställt. De hade vita käppar
och en dator de delade på och fick
hjälp att studera vidare på gymnasium och högskola.
Det är stora skillnader i levnadsnivå på Zanzibar. Längs en gata
ligger det stora villor dit dyra bilar
kör in mellan höga staket och runt
nästa hörn är det plåtskjul och lerhyddor. Tyvärr sitter det synskadade tiggare ute på gatorna. I Arusha träffade de en man som satt
och spelade gitarr på gatan som
de fick fin kontakt med. Det slutade
med att han fick Evas vita käpp

och en snabbkurs i hur man använder den vilket gjorde honom
mycket glad!
Via bekanta så gjordes även ett
besök på ett kristet barnhem. Det
var ett 15-tal barn där en del var
föräldralösa och andra som hade
föräldrar de träffade ibland men
som inte klarade av att ta hand om
sina barn. Här fick de hjälp med
skolgång, mat och hälsovård.
Ngorongoro heter ett naturskyddsområde som ligger i en vulkankrater som är cirka 2 mil tvärsöver som sällskapet besökte för en
safari. Här finns det väldigt mycket,
för oss exotiska, djur som samlas
på liten yta vilket gör att det blir
många upplevelser och närkontakt
med djuren. Bland annat fick de se
två flodhästar som slogs, en lejonhona som i lugn och ro lade sig i
skuggan från en av safarijeeparna
och en skock vårtsvin med ungar
som jagade bort en närgången hyena. En nyfiken Zebra kom så
nära så att även jag kunde se ränderna berättar Eva. Eva har varit i
Afrika flera gånger förut men detta
var första gången i Tanzania och
hon vill väldigt gärna åka tillbaka
igen!
Berättat för Ronny Gilderskär
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Rätt svar i tävlingen

rebröder, pappa och mamma stötI decembertidningen fanns det en tade Kristin genom en tuff behandling och ville följa henne ut i livet
tävling där svaren kunde hittas i
igen. Så blev det inte. Cancern
Lukasevangeliet. Här är de rätta
kom tillbaka, och vi följde henne till
svaren och vinnaren:
graven en sensommardag 2010.
1. Augustus
Förlusten av en för mig omistlig
2. Ståthållare
människa, gjorde att jag tappade
3. Elias
allt en period. Sömn, aptit, energi,
4. Sabbaten
koncentration och riktning i livet.
5. Nyfött
Ingenting var meningsfullt. Det jag
6. Tistlarna
hade förlorat fyllde hela min till7. Apostlar
varo. Det var det enda jag tänkte
8. Rättfärdig
på, även när jag försökte att tänka
9. Glädjebud
på något annat.
10. Davids
Det finns många slag av sorger
Vinnare blev Noomi Prytz Aronsoch förluster i livet. Att förlora syson, Jönköping. Grattis!
nen, att vara blind eller synskadad,
kan upplevas som en förlust. Vi är
Följ med till de 100 kyrmånga som får uppleva att livet blir
kornas ö
annorlunda än vad vi hade trott.
I förra numret av tidningen berätta- Alla som upplever en förlust har
des det om resan till Gotland som också något gemensamt. Vi sörjer
Maud och Olle anordnar i augusti. det goda som inte finns längre och
Nu är mer detaljer klara hälsar
vi sörjer även det goda som inte
Maud:
kommer att komma. Mitt liv gjorde
en helomvändning för fem år se– Vi reser från Folkungagatan 45
dan. Efter en kraftig urspårning
med buss den 24/8 klockan 9.00.
börjar livet sakta men säkert bli
Åter i Stockholm söndagen den
värt att leva igen. Det kan vara tufft
28/8 vid midnatt. Pris per person
ibland och det kommer aldrig att bli
4800 kr. Allt ingår, resor, utflykter,
samtliga måltider, guider och logi. som det var igen. Jag själv och mitt
liv har blivit både starkare och svaRing Maud 0733-544141 och angare. Allt det som vi känner till och
mäl dig snarast.
som har varit kallar vi livet. Det vi
Maud Lindberg
inte känner till och som ska komma
kallar vi hoppet.
Jag är på hemväg!
Det kristna hoppet står och faller
Allahelgons dag är förbi. Gravar
har pyntats och ljus har tänts. Sorg med att Jesus uppstod från graven
och saknad har fått ta plats i livet. och lämnade den tom. Som en
Jag kastades in i sorgens landskap konsekvens av detta ska vår egen
uppståndelse äga rum. Detta skriför fem år sedan. 1,5 år efter att
min dotter Kristin fick leukemi dog ver Jostein Ørum om i boken
hon knappt 16 år gammal. Tre sto- ”Kjærlighetsarr. Ord til den som har
mistet noen”
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(Finns som ljudbok på Norska)
På ett eller annat sätt ska Jesu
uppståndelse bli vår egen. Vad
som väntar efteråt, var och hur, är
ett mysterium. Men det är ett hoppets mysterium. Och vi tror att svaret har något att göra med Jesus.
En dag ska det som är ödelagt bli
helt igen. Den kristna tron är inte
en väg förbi döden utan rakt igenom den. Den leder till uppståndelsen från döden. Inte som en hjälp
förbi smärtan, men till något nytt.
Jesus röst ljuder från en punkt någonstans framför oss: "Se, gör jag
allting nytt." (Uppenbarelseboken
21:5.)
Johannes Eckehart hette en munk
som levde i Tyskland för sjuhundra
år sedan. Han skrev och talade så
fint om Gud att han fick smeknamnet ”Mäster”. Han skakar om oss
och allt vi tror och lever för när han
säger: "Gud är hemma. Vi är i landet långt borta. Om det är med
Gud vi verkligen hör hemma är det
där vi är mest hemma. Många har
kallat detta himlen, nu kan vi kalla
det hem.”
Livet har en startpunkt och därifrån
fortsätter det framåt. Om himlen är
hemma tror jag att livet levs på väg
hem. Jag brukar säga att Kristin är
mitt ankare i himlen. På mäster
Eckeharts språk blir det att Kristin

är mitt ankare i hemmet. Hon är
hemma hos Gud. Dit skall jag
också, hon har bara hunnit före
mig!
Att tro är att inte veta,
men att vila sitt hjärtas längtan och
lycka
mot en större famn än vår
Och tröstas av att det vi ser
omkring oss
är alltför vackert för att leva dessa
korta år
Och sedan dö från tid och namn
Vi tror att allt är i Guds famn.
Erik Hillestad
Av Hilde Løwén Grumstad, Diakon
i KABB, Norge.
(Är tidigare publicerad i tidningen
KABBnytt. Översättning från
norska av Ronny Gilderskär)
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