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Baka bibliskt bröd!
Inför årsmötet: Verksamhetsberättelse m.m.

Från verksamhetsledaren

Var tog våren vägen? Den var här
en kort tid men nu, i skrivande
stund, känns det mer som höst ute
med kyliga vindar och tunga droppar som faller under ett tjockt gråtäcke till himmel. Förhoppningsvis
är det annorlunda om ett par veckor
när du har tidningen och läser detta.
Var tog året vägen? Det har inte varit nyår allra redan igen, men nu på
vårkanten sammanfattar vi föreningens verksamhetsår och verksamhetsberättelsen för 2011 publiceras
här i tidningen. Läs och begrunda!

Var tog Jesus vägen? Varje evangelium i Bibeln avslutas precis i den tid
på året som vi är nu, nämligen mellan högtiderna påsk och Kristi himmelsfärd. Markus går längst i sin
berättelse om var Jesus tog vägen
då han kroppsligen lämnade jorden
efter sin uppståndelse: ”När herren
Jesus hade talat till dem blev han
upptagen till himlen och satte sig på
Guds högra sida! (Mark 16:19).

De som stått Jesus närmast var alltså inte ledsna eller bedrövade över
att han försvann på nytt efter sin
brutala död, underliga uppståndelse
och för en kort tid varit bland dem
igen. Nej de var istället jätteglada
och det måste bero på att Jesu uppståndelse en gång för alla visat dem
att allt han tidigare sagt dem och de
trott på var sant. Jesus försvann
från dem kroppsligen men han fortsatte genom helig Ande att vara
bland dem i glädje och i de svåra
tiderna som skulle följa. I samma
glädje och förvissning kan vi idag
leva!

Just med raderna om hur Jesus
fördes upp till himlen avslutar alltså
två av evangelieförfattarna sina
verksamhetsberättelser om Jesus
och dessa rader är orsaken till att
en torsdag i maj eller juni är röd i
våra almanackor. Denna dag och
anslutande dagar möts många av
oss i Syskonbandet för gemenskap
och årsmöte vilket jag och många
Också Lukas skriver om denna
med mig ser fram emot! Var gärna
himmelsfärd: ”Medan han välsigna- med oss i tanke och bön för att vi
de dem lämnade han dem och för- ska få fina dagar och att kloka bedes upp till himlen. De föll ner och slut fattas!
hyllade honom och återvände seTina Hanson
dan till Jerusalem under stor glädje.” (Luk 24:51-52).
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Medlemsporträtt:

10-15 % av synen. Det höll i sig i
ungefär 20 år men gick sedan helt
Sven-Erik Pihlström, Solna
tillbaka. Jag kom in på en 3,5 års
Sven-Erik är medlem sedan 3 år
tillbaka men fick kontakt med Sys- lång utbildning som tapetserare
och jobbade sedan som det i börkonbandet redan på 60-talet.
- Jag var på en familjedag på Sjöli- jan på 60-talet. Stolar var min specialitet, renässans, rokoko och
den och träffade bl.a. ett par som
cyklat Sverige runt för att samla in Gustavianska. I slutet på 1950-talet
kom IKEA och Smålandsmöbler
pengar till Sjöliden och till förmån
och trängde ut marknaden för taför kristna synskadade och tyckte
det var ett fantastiskt jobb de gjort. petserare och många fick så småningom lägga ner sin verksamhet
Jag är född i Finland och under kri- när mottot blev ”köp, slit och
get 1943 när ryssarna lämnade
släng”.
Hangö så sprängde de sina ammunitionsförråd och jag fick splitterskador som bl.a. skadade min syn.
1944 hade läkarna i Helsingfors
gjort vad de kunde för mig och de
trodde att jag kunde få mer hjälp i
Sverige. Det beslutades då att jag
fick flytta till en fosterfamilj i Sverige, så man kan säga att jag var ett
krigsbarn, men det var även för att
få vidare läkarvård i form av ögonoperationer m.m. som jag flyttades
som 6-åring. Operationen hjälpte
mig tillräckligt så att jag t.ex. kunde Deltagare på korgtillverkningskurs under ledning
lära mig läsa och cykla m.m. men av Sven-Erik. Foto: Ronny Gilderskär
de visste att synen skulle gå tillba- På ett sätt var det lättare att få jobb
ka så när jag var 11 år fick jag bör- på den tiden då det fortfarande
ja på Tomteboda.
fanns många fabriker och liknande
Det var min smala lycka att få
komma till Tomteboda och att jag
där fick lära mig att klara mig själv.
Jag hade ju varit med om en stor
omställning redan som 6-åring så
det var kanske inte så svårt för mig
att komma till Tomteboda som det
var för många andra. När jag var
23-24 år fick jag göra en till ögonoperation och den gav mig tillbaka

arbeten som passade för synskadade. Jag jobbade sedan med att
tillverka kassaapparater i 8 år innan jag gick en socionomutbildning
i slutet av 60-talet och fick jobb
som länskonsulent för synskadade.
Men det blev bara en kort tid då
länsarbetsnämnden hörde av sig
och ville anställa mig. Jag brukar
kalla det att jag blev ”regelknutte”
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där och jobbade bl.a. med regler
och föreskrifter för försäkringar för
de som gick på arbetsmarknadsutbildningar. Där blev jag kvar till
pensionen. Jag har hela tiden hållit
kontakten med släkten i Finland
och åker på kusinträffar varje år.
Då passar jag även på att köpa in
material till korgflätning. Sedan 10
år tillbaka håller jag i korgflätningskurser hos SRF. Det fick jag lära
mig redan på Tomteboda och jag
har alltid jobbat med händerna på
olika sätt. Jag är tacksam för att
jag alltid har haft hälsan och min
framåtanda och finska ”sisu” som
hjälpt mig genom livets upp- och
nedgångar!

1,2 dl Kornmjöl- fullkorn
1,2 dl Hela eller skalade hirskorn
1,0 dl Torkade röda bönor
1,0 dl Torkade vita bönor
1,0 msk jodsalt

Gör så här:
Blötlägg de röda och vita bönorna i
kallt vatten, gärna över natten.
Blanda vatten, olja, honung och
jäst.
Tillsätt övriga ingredienser.
Blanda med degkroken några minuter.
Häll upp i 2 avlånga brödformar
Låt jäsa innan de gräddas.

Påminnelse om valet

Till alla kristna synskadade medlemmar som betalt sin medlemsavgift senast den 31/3 ska det nu ha
skickats ut valsedlar till styrelsevalet. Glöm inte att skicka tillbaka din
röst till kansliet senast den 1/5!

Berättat för Ronny Gilderskär

Bibliskt bröd

På en tisdagsträff i Stockholm bjöd
Maud och Olle
på ”Bibliskt
bröd” enligt ett
gammalt recept. Ett mörkt,
smakrikt bröd
med lite sötma. Här är receptet för
den som vill prova på:

Rapport från styrelsen

Styrelsen träffades den 31/3. Vi
gick igenom verksamhetsberättelsen för 2011 och verksamhetsplanen för 2012-13 vilka finns publicerade i denna tidning. Beslut togs
om att enskilda bidrag (det som
förut hette ansvarsfonden) ska
kunna sökas löpande under hela
Tillagningstid: 20 minuters jäsåret och inte på fasta datum som
ning och sedan 1 timme och 45 mi- det tidigare varit. Det har inkommit
nuter i ugn, cirka 175 grader.
önskemål och förslag om att SysIngredienser:
konbandet ska göra en resa till Is1,2 dl Honung
rael. Vi kommer att ställa en fråga
9,6 dl Vatten
om intresse finns för det på årsmötet.
1,2 dl Olivolja
50 g Torrjäst
Styrelsen
9,6 dl Dinkelmjöl-speltmjöl
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Verksamhetsberättelse för år justeringar och beslut togs om att
den efter ett år, det vill säga under
2011. Kristna synskadades
första kvartalet 2012, ska gås igeförening Syskonbandet

nom på nytt och utvärdering göras
av hur det gått under året.

Ordförandens inledning
”Vilken kärlek har inte fadern
Tidning
skänkt oss när vi får heta Guds
barn. Det är vi. Världen känner oss
inte, därför att den aldrig har lärt
känna honom.” Johannesbrevet,
kapitel 1:3.
Dessa ord präglar mig på det personliga planet och arbetet i Styrelsen för Kristna Synskadades Förening, Syskonbandet. Med dessa
ord lämnas härmed redogörelsen
för verksamhetsåret 2011.

Tidningen Syskonbandet har under
året getts ut med 10 nummer varav
två större nummer i juni och november. Den har getts ut i punktskrift, storstil, på Daisy och sänts
digitalt med e-post. Varje nummer
har som tidigare lagts upp i PDFoch textformat på hemsidan men
nu även den inlästa versionen på
mp3.

Kansliet
Under året har två fasta heltidstjänster inrättats på kansliet. Vid
årets start arbetade Tina Hanson
på 100 % och övergick från tillförordnad till ordinarie verksamhetsledare, Ronny Gilderskär övergick
från vikarierande till fast tjänst på
70 % som kanslist och ekonomihandläggare, och Kerstin Arnessons vikariat som redaktör höjdes
till 30 % och förlängdes fram till
den 30 juni. Från och med den 1
juli övertog Ronny det redaktionella
arbetet och gick därmed upp till
100 %. Vid årsmötet i början av
juni avtackades Kerstin Arnesson
som med månadens slut avslutade
sin tjänst på Syskonbandet.

Hemsida
Ny hemsida framarbetades och
presenterades i juli. Den nya
adressen är
www.syskonbandet.se.

Litteratur
Brev har sänts till TPB och en dialog har påbörjats kring möjligt samarbete i framställning av ny och
lättnavigerad Bibel i ljudform. Boktips på ljudtillgänglig kristen litteratur har löpande publicerats i tidningen.

Utvärdering
Fjolårets framarbetade utvärdering
och handlingsplan presenterades
för styrelsen vid årets första möte.
Handlingsplanen godkändes efter
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Årsmötesdagar
På Tollare folkhögskola utanför
Stockholm hade Syskonbandet
sina årsmötesdagar den 2-6 juni
detta år. Körsång med ledning av
Kerstin Adeström var ett genomgående tema dessa dagar. Fredagsförmiddagen gästades vi av Ray
Baker, lärare på CredoAkademin,
som höll ett bibelstudium om Bibelns trovärdighet. Eftermiddagen

nalsången och vi gjorde en bönevandring med olika fokus vid stationer som hölls av olika medlemmar.
Varje dag avslutades med andakt
före kvällsfika i herrgården. Som
mest deltog 70 personer under
dessa dagar.

Musikprojekt
Under årets årsmötesdagar väcktes idén om ett musikprojekt med
målsättning att inom Syskonbandet
producera en skiva. En projektgrupp utsågs och de har under året
arbetat fram en projektplan som i
stora drag har planen att en textoch musikskaparhelg arrangeras i
början på kommande år, att medlemmar kan inkomma med förslag
på material under hela 2012, att inspelning av sång med medlemmar
sker under sommaren 2013 och att
den färdiga skivan finns för försäljning samma höst. MusikprojektUtomhusbowling var en aktivitet på Tollare.
gruppen består av Kerstin AdeFoto: Tina Hanson
ström, Marie Bergström, Annägnades åt gemenskapsfrämjande Christine Folke, Isabelle Svensson,
lagkamp. På lördagen hölls årsmö- Rut Ekström samt Tina Hanson
tet och parallellt hölls program för som projektkoordinator.
barnen som åkte till Gröna Lund.
Lokal verksamhet
Varje dag sjöngs det och vi medverkade med körsången på sönda- Stockholmsgruppen hade tisdagsträffar vid 12 tillfällen under året
gens högmässa i S:t Clara kyrka.
Efter gudstjänsten intogs lunch i Ci- och en dagsutflykt som avslutning
tykyrkans konditori och därefter be- på vårterminen. Man hyrde också i
sökte vi Drottningholm med guida- år in sig i SRF:s lokal Gotlandssade turer i det kungliga slottet. Med len, åt måltid tillsammans av husledning av Barn- och ungdomsrå- manskostslag och lyssnade till inbjudna föredragshållare eller musidet bjöds det på kvällen, för alla
och av många, på underhållning av ker. Maud Lindberg och Olle Anvarierade slag. Före avslutning på dersson fortsatte att ansvara för
måndagen den 6 juni sjöngs natio- dessa träffar.

6

Halmstadsgruppen med Rut Ekström i spetsen fortsatte träffas ungefär en gång i månaden. Gruppen
träffas i varandras hem och har gemenskap genom sång, bön, textläsning och samtal över fika.
Göteborgsträff har ägt rum vid ett
tillfälle hemma hos Eva Fridh.

kosta bygget av toaletter intill
BCA:s nyrenoverade byggnad. Insamlingsmålet uppnåddes och bygget har påbörjats. Det årliga föreningsstödet sänktes något detta år.
Föreningen UFSAMC i Kongo har
framlagt den tidigare ansökan om
bidrag till byggnadsprojekt som aktuell även i år. Styrelsen har jobbat
Nordisk gemenskap
Den 13-16 oktober hade vi Nordisk vidare med frågan men ej beslutat
att gå in för insamling och stöd i
konferens i Finland. Svenskarna
tillsammans med norrmännen fär- detta projekt. Ökat föreningsstöd
har getts till UFSAMC i år.
dades med färja från Stockholm
kvällen före konferensens start och Fjolårets försändelse med hjälpmedel till blindskolan Shule ya Furaha
återkom dagen efter dess slut.
i Tanzania nådde fram välbehållet.
Snart efter ankomst till hotellanläggning Onnela där konferensen Det ekonomiska stödet till föreningen TCAB och till Kibreli litteraturarhölls togs vi med buss på guidad
bete förblev det samma i år som
tur i Onnelas konstnärstäta trakt
tidigare år.
och på kvällen bidrog respektive
land med underhållande inslag. På
fredagen gick färden till Helsingfors
där vi bland annat besökte IIRIS
och Usbenska katedralen. Lovsångsafton avslutade kvällen. Sergius Colliander, synskadad präst i
ortodoxa finska kyrkan, gästade
oss på lördagsförmiddagen och berättade om den ortodoxa kyrkans
historia och liturgi. Eftermiddagen
ägnades åt tipsrunda och fysiskt
aktiverande spel och motion. Med
trerätters festmiddag och konsert
I Härnösand fick vi prova på att gå med snöav Jaakko Löjtty med band avsluta- skor. Foto: Tina Hanson
des kvällen. Konferensen avrundades med en gemensam gudstjänst Gemenskapshelger
Den 18-20 mars arrangerades en
där Jonny Forsström predikade.
gemenskapshelg på och i samarTotalt deltog 78 personer i konfebete med Härnösands folkhögskola
rensen varav 15 från Sverige.
i temat Friskvård för kropp och själ.
Internationellt arbete
Det blev en intensiv helg med en
Ny insamling har gjorts för att be- blandning av fysiska övningar så
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som improvisationsdans, massage,
avslappning, pilates, snöskosgång
och andlig spis så som andakter,
bibelstudium med Roland Egegren,
gudstjänst, bibliodrama i utifrån
texten om den blödande kvinnan
som rörde vid Jesus manteltofs och
blev helad. 24 personer deltog i
helgen och åldersspridningen var
stor.
Den 18-20 november arrangerades
en gemenskapshelg på och i samarbete med Glimåkra folkhögskola.
Vi arbetade i lera, tummade skålar
och skulpterade figurer, och vi provade på att spela curling i ishallen
på orten. Tommy Kjellman, pastor i
Osby Pingstkyrka, gästade oss och
höll i seminarium om hur Gud kan
använda oss. Han anknöt till keramiktemat och liknelsen om Gud
som krukmakaren och vi människor
som keramikverket. Vi deltog och
medverkade med sång på högmässan i Glimåkra kyrka. 18 personer
deltog i helgen.
Barn- och ungdomsverksamheten
BUR (Barn- och ungdomsrådet)
har sedan årsmötet bestått av Elin
Hörnblad, Marie Bergström, Pontus
Nyman, Sofie Sundin, Marlene Olsson och Jim Lagerlöf. Elin har varit
sammankallande och Marie representant vid styrelsemöten. BUR inbjöds och deltog vid styrelsens första möte och ”Kick-off” i augusti.
Ett läger arrangerades den 7-10 juli
i samband med Hönökonferensen.
Man bodde i logiet på skola som
erbjöds för konferensbesökare och

deltog i gudstjänster, ungdomsmöte, seminarium och bönemöte som
konferensprogrammet erbjöd. En
deltagare lät sig döpas under dagarna och hela gruppen deltog i
denna stund tillsammans med folkmassan på stranden. 12 personer
deltog på detta läger.

Dop på Hönö. Foto Tina Hanson

I övrigt har ungdomar och unga
vuxna deltagit vid de gemensamma
evenemangen i Härnösand, Glimåkra, Finland och på årsmötesdagarna.
Styrelsen
Styrelsen konstituerade sig efter
årsmötet enligt följande: Anita
Örum ordförande, Sture Lyreskog
vice ordförande, Ann-Christine Folke sekreterare, Erik Bondesson
vice sekreterare, Bernt Mårtensson
ordi-narie ledamot, Mirjam Lindberg första ersättare och Isabelle
Svensson andra ersättare.
Arbetsutskottet har under året bestått av Anita Örum, Sture Lyreskog
och Ann-Christine Folke.
Styrelsen har under året haft åtta
protokollförda sammanträden varav
ett per telefon och ett mailledes.
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glädjande då det dels är resultat av
att medlemsantalet ökat och dels
visar det på angelägna medlemmar som vill vara aktivt med, bidra
och påverka på sitt sätt.

AU har haft tre protokollförda möten varav ett per telefon.

Medlemmar
Medlemsantalet var vid årets slut
309 medlemmar, varav 217 synskadade och 92 stödjande. Under
året välkomnades nio kristna synskadade medlemmar och tolv stödjande. Nio medlemmar har under
året fått hembud. En person har
begärt utträde.

Slutord
Syskonbandet står alltjämt inför
nya och stora utmaningar. Hoppas
att insikt och vishet får vara de redskap som driver vårt arbete vidare.
När vi ser tillbaka på det gångna
året kan vi göra detta med stor tillEkonomi
fredställelse över vad vi med geDetta år har världen drabbats av
mensamma ansträngningar har
två kriser som stort påverkat världens börser och marknader. Först lyckats åstadkomma.
jordbävningskatastrof i Japan och Slutligen vill vi rikta ett stort tack till
personal och alla andra som under
sedan ekonomisk kris i Europa
med Grekland i spetsen. Detta har året bidragit till föreningens verkäven påverkat Syskonbandets eko- samhet.
nomi vad gäller avkastning på olika På styrelsens uppdrag
investerade produkter. Årets resul- Tina Hanson och Anita Örum
tatrapport visar en förlust på ungefär 330 000 kr. KapitalplaceringsVerksamhetsplan 2012 gruppen har regelbundet kommuni- 2013
cerat för att finna nya stabila lösFöljande aktiviteter är inplanerade
ningar och kontakten med rådgiva- för åren 2012-2013:
re på Direkt finansiella tjänster har
fortsatt. Gruppen har haft 2 proto- Evenemang:
Kurs- och gemenskapshelg med
kollförda möten och har tillsamfokus på text- och musikskapande,
mans med styrelsen tagit fram ett
reglemente för hur gruppen ska ar- på Liljeholmens folkhögskola, Rimforsa 2-4 mars 2012. Genomfört
beta. Medlemmar och andra som
vill stödja vår förening har gett gå- Årsmötesdagar, på Tollare folkhögvor både allmänt och specifikt till
skola, Stockholm 16-20 maj 2012
den yttre missionen. Summan av
gåvor från enskilda personer upp- Familjeläger, på Strandgården,
når inte det som budgeterats men Halmstad 11-15 juli 2012
det som kommit in är värdefullt och Ungdomsresa till England tillsamtacksamt mottaget. Antalet inbetal- mans med norska KABB, 14-18
da medlemsavgifter är något högre augusti 2012
än det som budgeterats vilket är
9

Gemenskapshelg, i norr, hösten
2012

framtidsgrupp av styrelsen. Framtidsgruppens uppdrag var att tillsammans med styrelsen verka på
Gemenskapshelg, i väst, våren
olika sätt för att nuvarande verk2013
samhet utvärderas och idéer om
Årsmötesdagar 2013
det framtida arbetet inhämtas från
Inspelningsdagar för CD, somma- medlemmarna, andra organisationer m fl.
ren 2013
En handlingsplan är framtagen av
Nordisk konferens, i Norge 15-18
framtidsgruppen. Arbetet med att
augusti 2013
förverkliga och bearbeta de förslag
Releasehelg för CD, sep-nov 2013 man redovisats påbörjades under
2011 och fortsätter även under
Ungdomshelg, nov-dec 2013
2012.
Insatser för att organisera lokala
syskonbandsgrupper på fler platser En enkät med frågor om Syskoni landet skall fortsätta under 2012– bandet som förening och dess
verksamhet har skickats ut till varje
2013.
medlem i föreningen och samlas in
Sträva efter att värva fler stödjande under första kvartalet 2012. Avsikmedlemmar.
ten är att denna ska ge en helhetsDet nordiska samarbetet är under bild och vägledning om vad medutveckling och ett led i detta är den lemmar anser om olika delar idag
gemensamma Englandsresan för
och utveckling framåt.
ungdomar sommaren 2012 samt
En stadgegrupp är tillsatt som skall
nästa nordiska konferens som ar- se över föreningens stadgar.
rangeras i Norge hösten 2013.
En särskild utmaning för SyskonSyskonbandet vill verka för att
bandet är punkten i stadgarna om
samarbetet fortsätter och utveckatt vinna andra synskadade för
las.
Gud. Föreningen vill medvetet arEn missionsgrupp är tillsatt som
beta med att finna vägar att idag
skall komma med förslag och tan- förverkliga detta. Denna punkt är
kar kring Syskonbandets internatio- lika aktuell under 2012 - 2013.
nella kontakter och mission. Hur
vår mission ska se ut och vad som
Nytt stadgeförslag
känns viktigt att satsa på och i vilka
områden. Gruppen startar sitt upp- På årsmötet kommer ett nytt staddrag snarast under 2012. De områ- geförslag från styrelsen att beden som vi för närvarande har kon- handlas. För att en förändring av
takt med är Etiopien, Tanzania och stadgarna ska vara möjlig måste
två på varandra följande årsmöten
Kongo.
godta detta.
Under våren 2010 tillsattes en
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På egna ben

annat. Jag har fått hemtjänst genom Akta Assistans och det är två
personer som turas om att komma
hit. Det tar alltid litet tid att lära känna varandra men det har gått
mycket bra. De är flexibla och jag
sms:ar till dem om det blir förändringar. Överhuvudtaget har det gått
väldigt bra allting och inget av det
jag oroade mig för har hänt. Syncentralen har varit här och vi har
tillsammans tränat på att hitta runt i
huset så jag tar mig till tvättstugan,
soprum och såklart ut till porten
Sofie kopplar av i sin lägenhet.
själv. Jag bodde ju i hus innan så
Foto: Ronny Gilderskär
det är nytt detta att ha grannar så
- Det är en enorm frihet att få rå nära inpå. Ibland när jag sitter i köket hör jag en granne sjunga och
om sig själv!
det är härligt! Jag tycker om att
Det säger Sofie Sundin som föddes blind och flyttade från sina för- spela musik men jag tror inte det är
så lyhört här men man måste ju
äldrars radhus till egen lägenhet
vid årsskiftet. Hur har tankarna gått tänka på vad klockan är så man
inte stör andra.
kring att flytta till eget och att byta
kommun med allt vad det innebär? Hittills har det fungerat perfekt
- Flera av mina kompisar hade flyt- med färdtjänsten, alla chaufförer
verkar veta vart Gotlandsgatan ligtat hemifrån och jag ställde mig i
bostadskö både i Upplands-Väsby ger, det var inte alltid så när jag
bodde i Upplands-Väsby. Det är
där jag bodde och i Synskadades
bostadsstiftelse 2007. Sommaren bra för självkänslan att få märka att
2011 fick jag ett erbjudande om att man klarar sig själv. Att kunna ta hit
få en lägenhet på 34 kvm på Got- kompisar utan att behöva fråga nålandsgatan på södermalm i Stock- gon känns också bra. Sedan är det
dagar som är jobbiga också men
holm. Den har renoverats och är
det är viktigt att få känna att det är
väldigt fräsch och fin! Jag fick
nycklarna i november och jag flyt- ok det med. Första natten här var
jättejobbig med alla nya och konstitade sedan i slutet av december.
Jag var jättenervös innan och fun- ga ljud. Ibland känns det ensamt
derade mycket på hur det ska lösa när det inte är någon som kommer
hem på kvällen utan det är bara
sig med allt praktiskt som disk,
jag. Men jag trivs här nu. För dig
tvätt, städning , räkningar och allt
som funderar på att flytta hemifrån
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så tycker jag att du ska ta chansen
när den kommer men kolla upp så
mycket som möjligt innan vad du
behöver och vilken hjälp du vill ha
och vad som erbjuds dit du ska flytta. Det kan ju skilja en del mellan
olika kommuner. Mina föräldrar är
viktiga och har ställt upp och det är
så skönt att veta att jag kan ringa
om jag behöver få prata!

dern, vilket också har gjort oss till
medlemmar i en ny och världsomspännande familj. Vi får vidga våra
perspektiv och se våra syskons behov – och när vi ber om bröd kan vi
själva också vara en del av svaret
för någon annan. Vi dras in i den
stora räddningsplanen för världen.
Varje rad i den korta bönen bär på
vishet och djup, men också på konkreta utmaningar för alla dimensioBerättat för Ronny Gilderskär
ner av vårt vardagliga liv. Vad har vi
i fokus? Hur ska våra relationer till
Boktips: Himlen omfamnar
varandra se ut? Vad betyder det att
jorden av Åsa Molin
vi skall förlåta så som vi har blivit
Under Syskonbandets skaparhelg i förlåtna? Vad är förhållandet melmars fick vi träffa Åsa Molin som är lan Guds förlåtelse och vår? Vilka
lärare på skolan och även författa- är vi människor egentligen – och
re. Maria Selberg blev nyfiken på
vem är Gud?
hennes böcker och har läst denna Åsa Molin kikar bakom orden och
bok som hon vill rekommendera.
vägleder genom Bibelns berättelBoken blir bättre ju längre man lä- ser. Ytterst sett är Vår Fader en
ser den säger Maria. - Hon skriver bön som öppnar våra ögon för en
så fint om förlåtelse och försoning. hisnande verklighet: att himlen reDet känns trovärdigt och hon ver- dan nu omfamnar jorden.”
kar ha en fin människosyn.
Finns inläst hos TPB.
Ur förordet: ”Bönen Vår Fader är
en inbjudan. Jesus tar oss med in i
sin egen bön så att vi kan ana relationen och revolutionen – relationen med den omfamnande fadern
och revolutionen som förvandlar
världen.
Genom bönen får vi se att vi är
barn som har adopterats av FaSyskonbandet
Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.
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