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Ny tävling
Den helige anden—hjälparen
Sverigebönen

Från verksamhetsledaren
Grattis alla mödrar! Mors dag inföll
i Sverige denna söndag och firandet av en mors dag har blivit allt
större sedan dess start för över
100 år sedan. Det var en amerikansk kvinna i 1900-talets början
som påbörjade denna sed då hon
ville hedra sin bortgångna mamma.
En gudstjänst hölls därför i maj
1908 med fokus på moderskärlek
och denna kvinna, Anna Jarvis,
prydde kyrkan och alla besökare
fick en varsin vit nejlika vilket hade
varit moderns favoritblomma.
Alla tror jag kan tänka ut någon
som är värd att firas på mors dag.
Du har en mor eller kanske du själv
är en mor. Har du inte barn själv så
kanske du ändå har fått vara som
en mor för ett barn till en bekant eller för många barn på skolan där
du jobbat eller i kyrkans söndagsskola. Du kanske har varit utan en
närvarande mamma under din uppväxt men haft någon under en lång
period eller vid något enstaka tillfälle som varit som en mamma för
dig.

moderskapet för självaste Guds
son. I närmast oändligt antal har
hon gestaltats och hyllas som förebild. Detta fastän inte ens hon var
utan brister. Det står inte så mycket
i Bibeln om Jesus uppväxt, men
det står berättat om hur Maria och
resten av familjen inte höll reda på
var Jesus var när de alla skulle gå
hem från Jerusalem en gång, så att
han blev kvar där alldeles själv när
alla de andra begav sig hemåt. När
Jesus sedan var äldre fick Maria
med stort påtryck Jesus att förvandla vatten till vin på ett bröllop
fastän han så åt henne att tiden
inte var inne än för honom att göra
sådant. Säkert brast Maria som
mor vid fler tillfällen än de som står
nedskrivna. Trots detta har Jesus
stor omsorg om sin mamma ända
fram tills att han strax ska dö på
korset och hon är en förebild för
människor tider igenom och världen över. Trots de brister vi alla har
av ett eller annat slag så kan vi få
vara som en mor eller förebild för
någon. Vi kan alltid visa moderskärlek och på samma sätt kan vi
finna förebilder i varandra.

Jesus mor Maria lyfts gång på
gång på gång upp i världens kyrkor
Tina Hanson
som en förebild i att säga ja till
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och vankade och hade svåra smärtor. Samma år fick hon även reda
på att hennes dåliga syn inte går
att rädda utan att hon kommer att
bli blind. Efter att fått flyttat till sin
biologiska mamma tog det bara två
veckor så dog fostermamman.
Efter ytterligare några månader var
det dags att flytta igen, denna gång
till Tomtebodaskolan där hon
bodde på internat och bara fick
komma hem några gånger per år.
Efter att gått ut Tomteboda så
började hon som ensam synskadad på Brunnsviks folkhögskola.
Hon ville börja jobba som barnskötare men blev avrådd från det då
man trodde att människor inte
skulle våga lämna sitt barn till någon som såg dåligt och inte kunde
ha uppsikt över barnen. Istället
blev Barbro erbjuden jobb som telefonist på ”De blindas förening” på
Gotlandsgatan 46. Som chef fick
hon Per Hägermalm, en man som
hon verkligen litade på och kände
förtroende för, något som hon hade
svårt för annars med sin omtumlande uppväxt.
Där jobbade även Nils-Gunnar
som blev hennes man. De gifte sig
1963 och fick tillsammans dottern
Kerstin.
Hon var sedan hemma några år
med dottern och utbildade sig därefter till informatör och fick anställning hos skolöverstyrelsen och
åkte runt på skolor och berättade
om livet som synskadad. Något
som hon trivdes mycket med under
de fyra år som det blev. 1976 började hon på nytt som telefonist på

Medlemsporträtt
Barbro Lindell, Stockholm

Foto: Ronny Gilderskär

Barbro föddes 1938 i Eskilstuna.
Då hennes mamma inte var gift när
hon blev gravid och förhållandet
med pappan rann ut i sanden så
tvingades mamman av sina strängt
religiösa föräldrar att lämna bort
henne när hon var ett halvår gammal. Familjen hon kom till var fantastisk och hon växte upp där i tron
att hon var deras barn. När hon var
tolv år gammal så raserades hela
tillvaron. Hennes fostermamma
blev svårt sjuk i cancer och hon
fick veta att hon inte var hennes
riktiga mamma och att hon snart
skulle få flytta till sin biologiska
mamma. Hon hade mycket svårt
att ta till sig detta och låg och grät
på nätterna och hörde sin fostermammas våndor som var uppe
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SRF i Enskede och jobbade där
fram till sin pension 2003. Maken
Nils-Gunnar gick bort 1989.
Barbro berättar att hon har många
positiva erfarenheter av olika
kristna sammankomster. Som barn
fick hon följa med på Frälsningsarméns träffar bl.a. i Hedemora där
ofta Lapp-Lisa var med tillsammans med sin dotter. Under tiden i
Tomteboda hade hon
”Söndagsföräldrar” som kom och
hämtade henne de flesta helger.
De var fribaptister och hade tre
döttrar i ungefär samma ålder. Hon
hade jättetrevligt där och det var
mycket sång och musik.
Genom Per Hägermalm som var
missionsförbundare och involverad
i Syskonbandet och Sjöliden, fick
Barbro första gången kontakt med
Syskonbandet. När hon sedan flyttade till Gotlandsgatan 2001 hade
hon kontakt med flera sympatiska
människor med anknytning till Syskonbandet och började så småningom gå på Syskonbandets träffar i Stockholm där hon sedan
dess är en trogen besökare. Hon
tycker om att få höra intressanta
föredrag och är nyfiken på att lära
sig nya saker. Hon besöker
Svenska kyrkan och gärna Kungsholmens kyrka där dottern Kerstin
sjunger i Carolinakören.
Barbro har en favoritpsalm som
är något av ett motto för henne, det
är psalm 219.
”Jag skulle våga vilja tro att någon
har mig kär. Jag skulle vilja våga
tro att Gud kan vara här. Jag skulle
vilja våga tro att kärlek är den makt

som ändå världen bär.”
Livet har varit tufft många gånger
men jag är inte bitter, absolut inte
säger Barbro. Jag har en fantastisk
dotter, måg och underbara barnbarn. Och det är det som räknas
avslutar Barbro.
Ronny Gilderskär

Bönebrevet
Snart stundar vårt årsmöte. Där
kommer förslag på förnyade stadgar läggas fram, ny styrelse formeras, kommittéer utses och mycket
annat tas upp som förslag och till
beslut. Var med i tanke och bön för
att rätt beslut ska fattas så att vår
förening får fortsätta verka och utvecklas på bästa sätt framöver. Be
också för att det ska bli fina dagar
av gemenskap, där både deltagare
och ledsagare får bli uppmuntrade,
att var och en av oss får det vi behöver dessa dagar, att vi ska inspirera och styrka varandra, att Gud
välsignar dagarna och oss alla.
Tina Hanson

Syskon emellan
Jag vill tacka alla som var på Syskonbandets ungdomsläger för en
bra gemenskap och att jag även
fick nya vänner! Hoppas vi ses
igen snart och att jag får träffa fler
nya vänner! Min tro blev stabil efter
det lägret.
Hälsningar Bardia Zakeri
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Det enda jag vet
– Titeln på boken anspelar på den
gamla läsarsången ”Det enda jag
vet det är att nåden räcker” av Lydia Lithell. Varför blev det titeln på
boken? – Jag höll på och skrev i
fyra år berättar Majken. Det började med att jag skrev ned små
episoder ur mitt liv. Efter ett tag
började jag fundera över vad det
skulle bli av detta. Skulle det bli
som för många andra att jag skriver och lägger i byrålådan? När jag
väl bestämt mig för att försöka
skriva en bok så tänkte jag på hur
den skulle börja och sluta. Min
styvmor sjöng ofta den här sången
”Det enda jag vet, det är att nåden
Majken Öst-Söderlund.
räcker”. Jag tyckte inte om den då
Foto: Ronny Gilderskär
och det kunde ofta vara när någon
var sjuk hon sjöng den och hon
knäppte på gitarren och grät lite.
Majken Öst-Söderlund som
många känner sedan den tiden
Men så plötsligt började jag
hon jobbade på Syskonbandet har lyssna på orden och fundera på
nyligen släppt en bok om hennes
vad de betyder och det är ju underuppväxt i den finlandssvenska
bara ord, ”Det enda jag vet, det är
väckelserörelsen på 60-talet. Utiatt nåden räcker”. Desto äldre jag
från barnets perspektiv får vi följa
har blivit desto mindre förstår jag.
med på karismatiska möten hos
Hur ska man förstå att Jesus kom
Betel och Maranata, ta del av
till jorden och dog för oss, vem ska
drömmen om landet på andra sikomma till himlen och vem ska
dan Östersjön, ”Svärje”, och den
komma till helvetet och finns det
tunga tiden under hennes mamhimmel och finns det helvete? Och
mas sjukdom. Jag sträckläste
när man tänker på det och på evigboken på två dagar och ville veta
heten blir man alldeles snurrig och
mer om hur den kom till och hur re- då känns det så otroligt skönt detta
aktionerna på den har varit. Jag
att det enda jag vet det är att nåsammanstrålade med Majken på
den räcker.
citykonditoriet över en bit äppelpaj – För vem skrev du boken?
och en kopp kaffe för att få höra
– Jag har hållit på i mer än 30 år
mer.
och intervjuat människor och jag
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vet att alla människor har en historia. En dag satt jag på bussen och
pratade med en kvinna om det och
precis innan hon går av bussen så
säger hon: Tänk så många intressanta människor du har träffat men
du själv har ingen historia att berätta? Det fick mig att besluta mig
för att skriva min historia. Så jag
började skriva för min egen skull
men när jag kommit en bit blev det
också så att jag skrev för de som
for illa i kyrkan på 60-talet. Jag har
t.ex. en släkting som blev utesluten
ur församlingen för att hon gifte sig
med ”fel man”. Det blev viktigt för
mig att de skulle kunna få någon
sorts upprättelse.
– En sak som fascinerar mig i
boken är hur du lyckas beskriva
dina tidiga upplevelser utifrån ett
barns tankar, ord och känslor.
– Det är många som har sagt det.
Och jag försöker ju skriva ur barnets perspektiv även om jag själv
tycker att ibland skiner det vuxna
igenom, att barnet blir väldigt klokt.
Men det är väl så att om man har
lämnat något så oerhört radikalt
som jag gjorde när jag flyttade till
Sverige och lämnade min barndom
kvar i Finland så ville jag inte ha
någonting med det att göra, det var
ett avslutat kapitel. När jag långt
senare i tankarna flyttar mig tillbaka
dit så blir det barnets tankar och
känslor som kommer upp igen.
– I inledningen av boken står det
ett citat från Hesekiel som handlar
om att föra de bortsprungna hem
igen. Är det så du känner i dag när
du har sammanfattat den här delen

av ditt liv att du har hittat hem?
– En episod i boken som nästan
ingen har talat om är när jag som
liten går in i en affär för att köpa ett
par solglasögon för min pappa har
sagt att har du solglasögon kommer du att må bra igen. Så har jag
av misstag sönder ett par solglasögon i affären och känner en enorm
skuld för de är ju så dyra och jag
har ingen som helst möjlighet att
sona min skuld. Jag blir dömd av
kassörskan som säger att du har
haft sönder dem och du ska betala
dem. Då stiger en man fram och
säger: Jag tar hand om det här, gå
du. Så upptäckte jag Jesus så
småningom, att min synd var så
stor att den inte gick att sona. Men
Han sa att han fixar det här, han tar
hand om det.
Det är ju symboliskt detta med
de trasiga solglasögonen men det
roliga är att det har inträffat på riktigt och det har ett starkt symbolvärde för mig idag. Jag får göra så
gott jag kan och jag kommer aldrig
att kunna uppföra mig perfekt men
Han säger att jag är fri. Det är min
önskan att fler av de som kände sig
dömda och att de inte räckte till ska
förstå att Han finns där och säger
att du är fri att gå vidare. Jag är fri
att göra mitt allra bästa och jag har
ett ansvar för allt jag gör, jag är ju
inte fri att gå ut och synda. Det är
min djupaste undertext i den här
boken.
– Vad har du fått för reaktioner på
boken?
– Det har genomgående bara varit
positivt, människor har varit så
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snälla. Jag har till exempel varit tillbaka i hemtrakterna i Finland och
sålt boken där och träffade några
av de som är med i boken och det
var bara positivt och glädje.
Ronny Gilderskär
Fotnot: Boken är utgiven på Artos
Norma bokförlag, ISBN
9789175806860, skriven av Majken Öst-Söderlund. Den finns ännu
inte som tal- eller punktskriftsbok
men är du intresserad av att få den
tillgänglig kontakta MTM eller ditt
bibliotek.

Bibeln för små och stora –
Marijke ten Cate
33 berättelser från Gamla och Nya
testamentet, bland annat Noaks
ark, Josef och hans bröder, David
och Goljat, Daniel i lejongropen,
Jesus födelse och Jesus korsfästelse. Berättelserna är språkligt anpassade att passa barn och att läsas i hela familjen. Innehåller även
en kortfattad historisk översikt om
vad Bibeln handlar om samt ett förord av kyrkoherde Kerstin Hesslefors Person och domkyrkoteolog
Jonas Eek.
(Punktskrift, talbok under produktBoktips
ion)
Här presenteras några nyligen ut- Fred är vägen till Fred –
komna böcker som finns som talKG Hammar
bok (eller är under produktion) eller Boken tar sin utgångspunkt i ett utpunktskrift.
kast till en fredsteologi. Författare
är den tidigare ärkebiskopen KG
Hammar. Svenska kyrkans kyrkostyrelse har ställt sig bakom texten
som ett förberedelse- och samtalsdokument inför Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan.
Texten kompletteras med korta reflekterande texter och konkreta,
hoppingivande exempel om att fredens väg är möjlig. Frågor för fördjupning och samtal avslutar
boken.
(Talbok och punktskrift)
Såvitt jag minns – Bo Lundmark
Den legendariske Lappmarksprästen Bo Lundmark skriver här om
sina upplevelser från Härjedalens
fjällvärld i söder till Torneträsk i
norr. Han skildrar många möten
med färgstarka profiler bland samer och bofasta i både helg och
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vardag. Här finns också berättelserna om kampen för att rädda Vindelälven och om engagemanget för
de strejkande arbetarna i Kiruna.
Naturupplevelser och fiske är återkommande ackord i hans skildring.
(Talbok under produktion)
Effektiv bön – Carl-Erik Sahlberg
Carl-Erik Sahlberg, präst i Svenska
kyrkan, delar här med sig av sina
erfarenheter av bön och bönhörelse. Han menar att många börjar
sin bön med ett tvivel i sitt inre.
Man tror kanske att Gud är missnöjd och att det nog inte kommer
att bli så som jag ber om. Författaren vill istället ingjuta mod hos bedjarna. Gud är god och hör verkligen
bön. Författaren uppmanar också
bedjaren att vara konkret eftersom
det är vad Jesus själv lär oss att
vara i bönen.
(Talbok under produktion)

älskade människor och Gud som
hon hade stark tillit till.
När vi här i Syskonbandets tidning
gick ut med att föreningen skulle ge
ut en egen skiva och att medlemmar under 2012 uppmuntrades att
skicka in egenskrivna sånger som
förslag, då var Emile den första till
att skicka in sin sång som bidrag till
skivan. En enkel inspelning av
sången ”My heart goes on for you”
kom in, där Emelie sjunger till pianoackompanjemang av en assistent som blivit en vän. Två månader senare dog Emilie, bara 31 år
gammal, efter ytterligare kamp med
sin försvagade kropp.
Sången berättar just om den
gången då hennes hjärta var så
dåligt att hennes liv höll på att ta
slut men att hjärtat slår vidare och
att hon är så lycklig över att Gud lät
henne leva en dag till. Fastän Emelie inte finns kvar hos oss så lever
hennes sång vidare och den tackHistorien bakom min
samhet över livet som den ger utsång
tryck för och får uppmuntra oss alla
Sången ”My heart goes on for you” till!
som är nummer elva av spåren på Skrivet av Tina Hanson
Syskonbandets CD är skriven av
Emilie Herrburth och är skivans
Tävling – Ordfläta
enda sång på engelska.
Nu stundar Kristi himmelsfärd och
Denna sång kom till efter att Eme- därefter Pingst och våren börjar
lie genomgått en hjärtoperation.
övergå i sommar. Med detta som
Förutom en synnedsättning som
ett tema inbjuds du att lösa denna
ständigt försämrades drogs hon
ordfläta. Varje nytt ord börjar på
med många fysiska problem och
samma bokstav som ordet innan
sjukdomar, bland annat med hjär- slutade på. Du får även hjälp av
tat. Livet tog hon därför inte för gi- siffran inom parantes som talar om
vet utan var glad för varje lyckad
hur många bokstäver ordet inneoperation eller återhämtning och
håller.
varje dag som hon fick leva. Hon
var mycket levnadsglad och positiv,
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1. Stor kristen fest i Kungsträdgården i Stockholm den 17 maj där
Syskonbandet är med (20)
2. Samma dag, den 17 maj, firar
detta land sin nationaldag. (5)
3. På pingstdagen kan vi läsa om
när tungor som av, vadå, fördelade
sig över var och en? (3)
4. Vad mer än ängar är det en vänlig grönskas rika dräkt har smyckat
i den kända sommarpsalmen? (3)
5. ”Frid över er” hälsade den uppståndne Jesus sina lärjungar. I vilket evangelium kan man läsa om
det? (5)
6. Börjar oftast i juni och ses fram
emot av många som går i skolan.
(9)
7. Ord i titeln på denna vårpsalm
där Jesus gick fram i morgonglöd
ur natt och död. (10)
8. Studentsångare i denna
skånska stad brukar sjunga våren
välkommen (4)
9. Dessa berg går vi över i den
klämkäcka vårvisan, fallera! (11)
10. Den helige som är central i
pingstfirandet och som profeten
Joel berättar att Gud ska utgjuta
över alla människor i de sista dagarna. (5)
Skicka in ditt svar på valfritt sätt till
kansliet senast 1 juni. Fint pris till
en vinnare utlovas och dragningen
kommer att ske i samband med
årsmötesdagarna.
Ronny Gilderskär

Sverigebönen

Tusenårsfesten vid Husaby
kyrka den 14 juni 2000 till minnet
av den förste svenske kungen som
blev kristen och lät döpa sig, Olof
Skötkonung, kom att bli en mäktig
symbol för kristen enhet i Sverige.
Mötet gav inspiration till att kristna
över hela landet skulle samlas på
nationaldagen och be för sin ort
och sitt land. Det är bakgrunden till
att nätverket Sverigebönen startades. I år infaller nationaldagen när
Syskonbandet har sin årliga samling kring gemenskap och årsmöte,
denna gång i Härnösand. Den 6
juni klockan 9.30 kommer vi att ha
en samling där vi ber för Sverige.
Du som inte är med på plats då
kan ändå förena dig med oss och
be för vårt land och för oss som
bor och vistas här.
Vi kommer att vara en liten del av
de 10000-tals människor som ber
för Sverige denna dag.
Ronny Gilderskär
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Den helige anden –
Hjälparen
Genom Bibeln kan vi läsa om hur
människor blir hjälpta och påverkade av den helige ande. Nu inför
Pingst så är apostlagärningarnas
text aktuell om hur den helige ande
kom över lärjungarna på Pingstdagen och de började tala om Guds
storhet på olika språk som de närvarande talade och förstod. Men
det finns flera ställen även i gamla
testamentet som berättar om den
helige ande. En skillnad mellan
gamla och nya testamentets berättelser om den helige ande tycks
vara att i gamla testamentet och
fram till Pingstdagen i apostlagärningarna så är det enskilda personer, kungar, profeter och Maria,
Jesu mor, som får olika budskap
genom helig ande och efter Pingstdagen kan vi be om att var och en
får Helig ande som en gåva. Detta
med anden är personligt och kan
vara svårt att beskriva. Hur man
upplever den heliga anden varierar
såklart väldigt från person till person så som vi också kan läsa om i
Bibeln.
En aspekt av den helige ande är
hjälparen. Vi läser i Johannes
14:26
”Men Hjälparen, den heliga anden
som Fadern skall sända i mitt
namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt
er.” Men vad betyder ”hjälparen”
och vad står det i originaltexten?
Erik Bernspång, före detta EFSpastor och författare till ett 50-tal
böcker skriver i sin bok ”Den helige

ande – vår vän” att hjälparen heter
Paraklätos på grekiska. Det kan
översättas på många olika sätt. En
som är tillkallad för att hjälpa är
dess egentliga betydelse. Den latinska motsvarigheten är Advocatus, därifrån har vi fått vårt svenska
ord för advokat, en som för vår talan, en som talar till vårt försvar är
alltså möjliga översättningar. I
första Johannesbrevet 2:1 används
samma ord om Jesus. ”Mina barn,
detta skriver jag till er för att ni inte
skall synda. Men om någon syndar
har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig.”
Den äldre bibelöversättningen använde det vackra ordet hugsvalare.
Hug är gammalsvenska för håg eller sinne. Här framställs anden
som den som svalkar vårt sinne då
vi plågas av syndaånger.
Den engelska Bibeln översätter
ordet med Comforter. De svenska
låneorden komfort och komfortabel
har samma ursprung. Det engelska
ordet innebär att anden är tröstaren. Jesus visste hur väl lärjungarna behövde en sådan när han sa
”Jag skall be Fadern, och han skall
ge er en annan hjälpare, som skall
vara hos er för alltid: sanningens
ande. Världen kan inte ta emot
den, eftersom världen inte ser den
och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos
er och kommer att vara i er.” (Joh
14: 16-18).
Rådgivare, förebedjare eller en
som stärker och ger kraft är också
det möjliga översättningar från ori-
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ginalspråket. Erik Bernspång skriver avslutningsvis i sin bok: ”Den
bästa översättningen är nog ändå
hjälparen. Guds helige ande är
Hjälparen, som hjälper i livets alla
omständigheter. Hans kärlek till
oss är Guds rätta kärlek, ty Anden
är Gud. Hans villighet att hjälpa
brister aldrig. Från början av livet
till dess slut är han Hjälparen.”
Veni sancte Spiritu!
Kom helige Ande!
Ronny Gilderskär

Så har det hänt igen
Så har det hänt igen! En grupp
svenskar guidas i Jerusalem och
stannar till vid ingången till Gravkyrkan. Vi börjar vid Golgata, säger
guiden och ska just gå uppför trappan för att visa berghällen när frågan kommer: Golgata? Vad är det?
En detalj, kan man tycka. Men
också en blixtbelysning av bildningsfrågan just nu. För det är ju
inte bara guiderna i Jerusalem som
undrar över svenskarnas kulturella
okunnighet. Det berättas att skolverkets generaldirektör började
gråta när hon fick siffrorna från den
så kallade Pisarapporten om
svenska 15-åringars läskunnighet
nyligen. Det är helt enkelt en tyst
katastrof som vi bevittnar. Sverige
har på kort tid blivit ett av de
sämsta länderna i världen när det
gäller bildning och kultur. Det gäller
också matematik och naturvetenskap. Alla andra nordiska länder
visar bättre resultat än Sverige i
matematik. Alldeles för många
svenska elever klarar inte talen ef-

tersom de inte förstår texten till
uppgifterna. Häromdagen lyssnade
jag till Johanna Lindbäck som är
Sveriges läsambassadör. Hon skriver själv ungdomsböcker och reser
runt i skolorna för att uppmuntra
läsandet. Nu vittnade hon för alla
som deltog i Kulturdepartementets
seminarium om läsande och demokrati om ett "kompakt motstånd"
mot böcker och läsning i skolorna.
"Vi befattar oss inte med det", är
attityden hon möter hos många
elever. Bilden kan knappast bli
mörkare, menade hon. Experterna
från Skolverket nickade medhåll i
bänkraderna.
Faktum är att tjugotre procent av
våra femtonåringar inte når upp till
den nivå som är absolut grundläggande för att delta som medborgare i en demokrati. De tillhör den
växande gruppen
"nyhetsundvikare" i vårt samhälle
som tar avstånd från dagstidningar
och nyheter och istället letar upp
sammanhang på nätet som bekräftar egna önskningar och intressen.
Med den digitala tekniken kan vi
numera leva i helt olika världar
utan kontakt med varandra.
Den yttersta konsekvensen av
det beskriver den norska journalisten Åsne Seierstad i sin mycket
välskrivna bok ”En av oss”. Hon visar hur en helt isolerad människa
helt utan motstånd kunde iscensätta ett "World of Warcraft, mot en
hel nation. Hur en totalt förvriden
verklighetsuppfattning kunde odlas
framför en dator i åratal och omsättas i vanvettets praktik utan att nå-
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gon ingrep och satte stopp. Förlåt
min dysterhet. Men vi kan inte
längre blunda för bildningsbristen i
vår kultur. Den gäller på alla områden inklusive kyrkan. Det är till exempel inte oviktigt att veta vad Golgata är. Att veta det finns en plats
för döden, mörkret, ångesten och
ensamheten mitt i kyrkan. Och att
det är just där - där mörkret är som
tätast - som vi förväntar oss att ljuset tänds. Den bilden hjälper åtminstone mig att fira barnets födelse till vår utmanande värld med
lite större tillförsikt.
Krönika av Lisbeth Gustafsson, biträdande förbundsrektor för Bilda.
Publicerad i tidningen Sändaren.

eller hjälpa till på andra sätt? Hur
det gick kommer du att kunna läsa
om i nästa nummer. Årets stora begivenhet, Syskonbandets gemenskaps- och årsmötesdagar, som i
år går av stapeln i Härnösand kommer det naturligtvis att rapporteras
om i tidningen. I början av juli kommer jag och Elisabeth för tredje
året i rad att besöka Hönökonferensen. En dryg vecka av både återhämtning och uppbyggelse. Det
brukar också innebära möten med
intressanta människor och något
om detta kommer säkerligen i tidningen framöver. Men vi vill så
gärna få in mer material och information från medlemmar och
andra närstående till föreningen,
På gång i Syskonbandet tveka inte att höra av dig!
Jag hoppas att du som läser dessa Ronny Gilderskär
rader känner att du alltid är välkommen att höra av dig med tips om
vad du vill läsa om i vår tidning.
Efter att detta nummer har gått till
tryck kommer vi i Syskonbandet att
ha medverkat på Jesusmanifestationen för första gången med ett
eget informationsbord. Det är vår
förhoppning att vi ska nå ut till
många som på olika sätt kan vara
intresserade av vår förening. Kan vi
hitta nya medlemmar eller andra
som vill vara med som ledsagare
Syskonbandet
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