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Elin, Lena, Anders och Calle på promenad i Strömbäck. Foto: Ronny Gilderskär 
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Från verksamhetsledaren 
Snart är vi åter inne i Advent. Ljus 
tänds och dofter av saffransbröd 
sprider sig. Figurer av Jesus som 
bäbis i sin mammas famn plockas 
fram och pjäser i samma tema spe-
las mer än någon annan gång på 
året. Ja vår Gud som vi annars hyl-
lar som den högste, som konung-
en, som frälsaren och den som 
övervann självaste döden, lyfter vi 
nu en tid fram som ett nyfött litet 
barn och sjunger söta små sånger 
om detta.  
Både här och där i Bibeln skrivs det 
att vi är Guds avbild, vi är alltså lika 
honom. När Gud genom Jesus föd-
des som människa och kom som 
alla människor alldeles liten, 
skrynklig och ynklig, då vänds för-
hållandet på något vis. Det är istäl-
let då Gud som liknar oss. Alla utan 
undantag, så även Jesus, har fötts 
och en tid varit ett försvarslöst litet 
barn. Kanske är det på så vis enk-
lare att ta till sig likheten. När vår 
frälsare skildras i figurerna och 
sångerna som det lilla barnet så lik-
nar han oss, eller åtminstone såda-
na vi var som nya här i världen.  
Vi är alltså en avbild, en spegelbild, 

av Gud och Gud av oss. Detta är 
något att tänka på när vi träffar 
människor var vi än är. Så även när 
vi möter dem som vi har svårare att 
tycka om och se fina sidor hos. 
Personen framför dig är en speg-
ling av Gud. Det gäller främlingen 
som satt sig bredvid dig på sätet i 
bussen och det gäller väninnans 
väninna som du ofrivilligt hamnat 
mittemot vid fikabordet. Något hos 
varje person som är bra och vack-
ert, som speglar Gud, måste vara 
möjligt att klura ut också för dig och 
mig, för det finns där även om det 
ibland döljs av annat.  
Tänk också på detta när du ser dig 
själv i spegeln, bokstavligt eller i 
dina tankar. Du är en bild av själ-
vaste Gud och du hör ihop med ho-
nom! 
Tina Hanson  
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Finns det en mening med 
livet? 
Den skicklige kolumnisten Bernard 
Levin skrev en gång en artikel  
med rubriken ”Livet är en stor gåta, 
och tiden räcker inte till för att klura 
ut den”. Han skrev att han, trots 
sina stora framgångar som skri-
bent i mer än tjugo års tid, ibland 
fruktade att han kanske "missat 
verkligheten i jakten på en dröm.” 
Han uttryckte sig så här:   
”För att vara rakt på sak: hinner jag 
få klart för mig varför jag föddes in-
nan det är dags att dö? Jag har 
inte kommit på något svar på den 
frågan än, och hur många år jag än 
har kvar att leva så är de med sä-
kerhet färre än de jag har bakom 
mig. Det ligger en klar fara i att 
skjuta upp det här alltför länge”. 
 Finns det någon förklaring till hur 
allt som finns har blivit till utifrån ett 
tillstånd där inget fanns? Hur kan 
det av död materia i universum ha 
tillskapats liv med en känsla för att 
uppleva t.ex. vacker musik, kärlek, 
empati, glädje och sorg? Kan det 
rent av finnas en mening med just 
Ditt liv? Den ångest som drabbar 
människor i olika lägen lär till allra 
största delen bottna i att den drab-
bade inte upplever någon mening 
med livet eller i tillvaron. Någon har 
sagt att finns det ingen gud är det 
meningslöst att ställa frågan om 
livet har en mening. Varför finns 
det våld, lidande och död i vår 
värld? Kan det rent av finnas en 
ond makt?  
Författaren och forskaren C S Le-
wis har uttryckt det så här:  

"Kristendomen har en ståndpunkt 
som, om den är osann, är fullstän-
digt oviktig. Om den däremot är 
sann är den av den största betydel-
se. Det enda den inte kan vara är 
medelmåttigt betydelsefull.” 
Är den då sann? Finns det några 
bevis? Finns det logiska bevis, el-
ler spår i naturen, kan man få en 
visshet genom en direkt andlig/
gudomlig påverkan?    
Jesus sade: "Jag är... sanningen". 
Finns det något som stöder det på-
ståendet?  
I min hemförsamling har jag under 
ett par år varit med och diskuterat 
dessa och många andra av livets 
frågor i samtalsgrupper som ingått 
som en del av en s.k. Alphakurs. 
Det har varit väldigt spännande 
och glädjefyllt att få möta männi-
skors tankar och undringar om li-
vets stora frågor.   
 Vad är då Alpha?   
Alpha är en bok och ett studiema-
terial, men också mycket mer.  Det 
är ett helt koncept med ingredien-
ser som: en avspänd atmosfär, god  
mat, social gemenskap, bön och 
lovsång. Det är föredrag inspirera-
de av kärnan i den klassiska krist-
na tron.  Alpha används och upp-
skattas av församlingar i hela värl-
den från katolska och ortodoxa för-
samlingar till flertalet församlingar 
med en mera karismatisk inrikt-
ning. Alphakurserna har blivit 
mycket populära bland sökande 
och icke kyrkvana människor. Man 
försöker hyvla ner den så kallade 
kyrktröskeln. I våra dagar är 
många västerlänningar bibliska an-
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alfabeter. Kyrkornas tillbakagång i 
t.ex. europeiska länder är markant 
men samtidigt växer sökandet där 
allt mer. Alphakursen vill försöka 
förklara för den nyfikne vad som i 
grunden bär de ca 2,2 miljarder 
människor som bekänner sig till 
Kristus. I Sverige har nästan 100 
000 personer gått en Alphakurs. 
En Alphakurs pågår en kväll per 
vecka under 10 veckor och inne-
håller även en helg då man är till-
sammans för att samtala och lyss-
na på föredrag. Alphakursen är helt 
fri från påtryckning att gå med i en 
viss församling. Åtskilliga deltaga-
re, men inte alla  har efter kursen 
funnit sig tillrätta i någon  kristen 
gemenskap. Andra har funnit att 
kristen tro ändå var bättre än vad 
de trodde. Vissa kursdeltagare var 
mer eller mindre aktiva i något 
kyrkligt sammanhang redan innan 
kursen. Många av dessa har känt 
stor glädje och upplevt en nytänd-
ning genom Alphakursen.  
Det är så härligt att vara med och 
lyssna, resonera och förklara för 
människor med olika bakgrund.  

Man får vara med om att förmedla 
det erbjudande som Jesus gav om 
ett liv med en utgivande förlåtande 
kärlek som kan börja nu och som 
för den som tackar ja finns att tillgå 

för resten av livet och i evighet.  
 Jesus sa ”Den som tror på mig ur 
hans inre ska flyta strömmar av le-
vande vatten" (Joh 7: 38). Många 
människor, både kristna och andra, 
skulle behöva upptäcka den sidan 
av tron. En av de goda yttringarna 
som den helige Ande skapar i oss 
är en inre visshet. Man kan  argu-
mentera för tron på Gud genom att 
hänvisa till naturens mirakel, fun-
dera över logiska argument för 
tron, berätta om övertygande böne-
svar, men vad människan också 
behöver är en visshet som kommer 
inifrån människan själv. Det är vad 
den helige Ande vill ge. Gud finns 
inte långt borta, han är med dig i 
ditt liv. "Anden själv vittnar tillsam-
mans med vår ande om att vi är 
Guds barn" (Rom 8:16). 
 Du som vill resonera om och kan-
ske låta Dej inspireras av samtal 
och några föredrag om vad som 
bär människor med en kristen livs-
syn och hur Ditt liv kan förändras 
så att du får en mening i tillvaron är 
varmt välkommen till Syskonban-
dets gemenskapshelg på Södra 
Vätterbygdens Folkhögskola i Jön-
köping den 22-24 februari 2013. 
Då får Du också veta lite mer om 
vad en Alphakurs innebär. Följ med 
till Jönköping och ta gärna med Dej 
någon medlem eller annan vän 
som Du tror skulle ha utbyte av 
detta. Antingen man är synskadad 
eller inte är det ju faktiskt både vårt 
uppdrag och en fantastisk glädje 
att vara med och lysa upp livsvä-
gen för andra människor. 
Sture Lyreskog  
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Gemenskapshelg i  
Alpha-stil 
Vårens gemenskapshelg blir i Jön-
köping och kommer att kretsa kring 
föredrag och samtal om några av 
livets stora frågor och kristen tro. 
Helgen rubriceras ”Första dagen 
på resten av ditt liv” och riktar sig 
lika mycket till dig som är troende 
kristen sedan barnsben som till dig 
som inte har en kristen tro men har 
frågor om den. Kort sagt är helgen 
till för ALLA. Anders Marklund, le-
daren för Alpha Sverige, gästar oss 
med inledande föredrag vilket var-
vas med samtal i grupp, gemen-
skap kring matborden och andra 
trevligheter.  
Vi bor i enkel- eller tvåbäddsrum 
som alla har dusch och WC samt 
är utrustade med wifi. I priserna 
som uppges nedan är allt inklude-
rat under helgen: all mat, logi, la-
kan & handduk, program och till-
gängliga ledsagare för alla som be-
höver det. Nytt för denna gång är 
att du som kommer och tar med 
dig en vän som tidigare inte varit 
med på arrangemang med Sys-
konbandet, synskadad eller seen-
de, får rabatterat pris och det gäller 
även din vän! 
Alla är välkomna, så även ledar-
hundar!  
 Tid: 22-24 februari. Vi startar med 
middag tillsammans kl 17 på freda-
gen och avslutar kl 15 på sönda-
gen.  
 Plats: Södra Vätterbygdens Folk-
högskola i Jönköping. Till Jönkö-
ping tar man sig enkelt med tåg el-

ler buss, även med flyg, från alla 
vädersträck. Skolan är vackert be-
lägen på höjderna ovanför staden 
och endast 10 min med buss eller 
bil från järnvägsstationen i centrum 
och lika nära är det till Jönköpings 
flygplats. 
 Pris: Följande subventionerade 
priser gäller för medlemmar: 
Del i dubbelrum 850 kr eller 700 kr 
för dig och den vän du tar med! 
Enkelrum 1200 kr eller 1000 kr för 
dig och den vän du tar med! 
För övriga gäller fullpriset 1200 kr 
för del i dubbelrum och 1500 kr för 
enkelrum. 
 Resesubvention: Den vanliga re-
sesubventionen erbjuds. Syskon-
bandet står för den del av din resa 
som överstiger 500 kr och med 
maximalt 700 kr.  
 Anmälan: Senast den 1 februari 
2013 till Tina Hanson tfn 08-641 30 
95 eller tina@syskonbandet.se.  
Varmt välkommen med din anmä-
lan eller om du har frågor! 
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Ny medlemsavgift 2013 
Snart är det nytt år och då är det 
dags för ny medlemsavgift. Som 
senaste årsmöte beslutade höjs nu 
medlemsavgiften till 200 kr. I janua-
ri kommer påminnande notis om 
detta i tidningen och då bifogas 
också inbetalningskort som du kan 
fylla i och kryssa för Medlemsav-
gift. Sätt när som annars in din av-
gift på plusgiro 36449-7 och märk 
din inbetalning med ”Medlemsavgift 
2013” och ditt namn. 
 
Valberedningen  
informerar 
Guds frid till er alla!  
Nu är det dags att hitta kandidater 
till styrelsevalet 2013. Är du intres-
serad av att sitta i styrelsen och 
vara med och påverka kommande 
år eller känner du någon som är in-
tresserad? De personer som sökes 
är två ordinarie och två ersättare. 
De som sitter i styrelsen i dag är: 
Anita Örum, Sture Lyreskog, Kers-
tin Adeström, Ann-Christine Folke 
och Bernt Mårtensson samt ersät-
tare Erik Bondesson och Narola 
Olsson. 
Av dessa löper mandattiden ut för 
Ann-Christine, Bernt, Erik och Na-
rola. 
 Hör av dig till någon i valberedning-
en senast den 15:e januari 2013: 
Lena Johansson: 013-173974 
Paula Deivard: 0733-872419 
Rut Ekström: 035-51771 
Tesfaye Deriba: 070-7413874 
Eller skicka e-post till: valbered-
ningen@syskonbandet.se 

Att hitta rätt väg 
Som kristen kan vi hitta vägledning 
och hjälp i vår livsvandring genom 
Bibeln och i bön men på det mer 
jordnära planet kan det ibland vara 
knepigt att hitta rätt. Jag är seende 
men har ett dåligt lokalsinne och 
när jag skaffade körkort sent i livet 
har GPS:en blivit närmast oumbär-
lig för att jag ska hitta fram dit det 
är tänkt och på utsatt tid. Det finns 
en talande GPS som är framtagen 
speciellt för synskadade som heter 
Trekker Breeze och som flera av 
Syskonbandets medlemmar har 
skaffat. Jag blev nyfiken på hur 
denna kan underlätta tillvaron och 
tog kontakt med några av våra 
medlemmar som har provat den. 
 Rut Ekström: 
-– Jag har haft min GPS i ett par år 
nu och jag använder den varje dag 
när jag går ut och rastar hunden. 
Jag släpper min ledarhund Nadia 
lös när vi är i hagen här i närheten 
och sedan har jag lagt in olika 
”favoriter”, det är speciella ställen 
som GPS:en sedan kommer ihåg, 
t.ex. ”kohagen” så att jag vet vart 
jag befinner mig och vart jag ska 
gå. Det finns en grop där ute i ha-
gen som en bekant till mig snavade 
i och bröt foten och där gropen är 
har jag lagt in en favorit som heter 
”Ann-Britts grop”. När jag närmar 
mig gropen säger GPS:en ”Ann-
Britts grop” och då är jag försiktig 
så att inte jag också snavar i gro-
pen! Jag fick GPS:en som hjälpme-
del och behövde inte betala för 
den. Bara jag kommer ihåg att lad-
da den så fungerar den oftast bra 
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och jag har mycket nytta av den 
avslutar Rut. 
 Sture Lyreskog: 
– Jag har nyligen köpt min så det 
är den senaste versionen som har 
litet mer finesser. Tyvärr får vi de 
inte som hjälpmedel i Gävle utan 
jag fick betala den själv. Jag använ-
der den ofta när jag är på obekanta 
platser i Stockholm och Gävle. 
Även när det är mörkt har jag 
mycket nytta av den. Man kan pre-
cis som på en GPS för bilar lägga 
in en rutt och man kan sedan i för-
väg ”stega” sig fram och vara för-
beredd på vart man ska gå. Den 
har även ett fordonsläge så om jag 
åker bil kan jag vara uppdaterad på 
vart man är och hjälpa till att dirige-
ra vart vi ska om den som kör inte 
hittar. När man är inne i stan bland 
höga hus fungerar det inte alltid, 
man får då gå ut en bit från hus-
kropparna så brukar det fungera 
bättre. Den kan även visa litet fel 
inne i staden, jag stod t.ex. utanför 
Storgatan 19 men GPS:en hävda-
de att det var nummer 15. Även om 
den inte alltid är supertillförlitlig är 
jag nöjd och har stor nytta av den. 
Ronny Gilderskär 
 
Julhälsning från kansliet 
Ännu ett år har gått då Ronny och 
jag fått jobba här på kansliet sida 
vid sida, och sida vid sida också 
med styrelsen och andra med nära 
koppling till Syskonbandet. Tack för 
alla fina minnen som får följa med 
från det här året. Minnen från sam-
tal, brev, läger, resor och årsmötes-
dagar tillsammans! Ett nytt år är på 

intåg och då har vi nya chanser att 
mötas i gemenskap och att tillsam-
mans jobba vidare för att föra vår 
förening framåt och göra det möjligt 
för fler att ta del av den. Vi önskar 
er alla en riktigt God Jul och ett väl-
signat gott nytt år!  
Tina Hanson  och Ronny Gilderskär 

 

Ge en julgåva till Syskon-
bandet 
Tro det eller ej, men Julen är snart 
här igen! Kanske är du välplanerad 
av dig och har redan införskaffat de 
julklappar du har att skaffa och ge 
bort, eller så har du kanske inte 
ens börjat tänka på detta än. När 
du funderar på vem du ska ge jul-
klapp och vad denne ska få, ta då 
även med Syskonbandet i dina tan-
kar! Det har varit ett tufft år för Sys-
konbandet som för så många 
andra vad gäller intäkter och de gå-
vor som kan komma in behövs där-
för för att vi ska kunna fortsätta vår 
verksamhet som planerat. Din jul-
klapp till vår gemensamma före-
ning välkomnas och tas tacksamt 

Tina och Ronny. Foto: Carl-Gustav  
Olofsson 
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emot på plusgiro 36449-7. Ett inbe-
talningskort följer med tidningen, 
det kan du fylla i och använda. 
Varmt tack på förhand! 
Tina Hanson på Syskonbandets 
vägnar 
 
Julminnen 
När denna tidning kommer ut är det 
första advent och julen närmar sig. 
Här delar några av deltagarna från 
lägret i Umeå med sig några av 
sina minnen från jular som har varit. 
 Lena Näslund 
Jag firade en julafton med en man 
från Norge och hans släktingar och 
han hade pratat så mycket om de-
ras tradition att man skulle äta ”sur 
sill” tillsammans med ett speciellt 
sorts bröd som han hade längtat så 
efter. Jag tänkte att surströmming 
är ju ganska gott så det ska väl gå 
bra. Men det smakade som inlagd 
sill på en semmelbulle. Det var rik-
tigt illa! Det är ett minne från en jul-
afton jag inte glömmer. 
 Tina Hanson 
En jul när jag kanske var i 10-
årsåldern så hade mina föräldrar 
köpt en väckarklocka att ge i jul-
klapp till min lillebror. Den är en go-
rilla med hatt som spelar på ett 
trumset och det låter jättehögt när 
klockan ringer. På natten mot julaf-
ton när alla paketen låg fint inslag-
na under granen så börjar plötsligt 
den att spela och väcker upp halva 
huset. Och mina föräldrar fick rusa 
upp och hitta rätt paket och få 
stopp på oljudet från väckarklock-
an! 
 

Sture Fjällström 
Mitt julaftonsminne är väl kanske 
inte så roligt, det var 1954 då jag 
var inlagd på sjukhus här i Umeå. 
Alla som kunde fick ju åka hem till 
julafton men vi var ett tjugotal som 
var illa däran och som låg i en jät-
testor sal. Det var min första julaf-
ton då jag inte var hemma. Till ny-
årsafton var jag så pass bra att 
mamma kom och hämtade mig och 
jag fick åka hem och det blev i stäl-
let en av mina bästa nyårsaftnar då 
jag var så glad att få vara hemma 
igen! 

 Elsa Pipping. 
När barnen var små så försökte vi 
få någon utifrån att vara tomte som 
de inte skulle känna igen. Men ett 
år säger ett av barnen: Tomten har 
också hål på strumpan precis som 
Roland har! Hon ville bara tala om 
för oss att hon visste. 
 

Sture Fjällström. Foto: Ronny Gilderskär 
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Kerstin Strindberg 
Ett år när jag var i Tanzania så fira-
de vi jul i februari. Eleverna hade 
varit hemma över julen och när de 
kom tillbaka för en ny termin var 
det en liten pojke som frågade: - 
Ska det inte bli någon jul i år? Han 
kom från en miljö där man inte fira-
de jul och visste inte att julen redan 
hade varit. Vi tyckte synd om ho-
nom och ordnade med ett julfiran-
de så som vi brukade göra med en 
julkrubba vi haft med oss från Sve-
rige med ett klockspel som spelade 
”Stilla natt”, vi sjöng julpsalmer och 
hade litet godis och några julklap-
par. 
 Ronny Gilderskär 
Ett år blev jag tillfrågad av en god 
vän om att vara jultomte hos dem. 
Jag har inga egna barn så jag 
hade aldrig varit tomte och tyckte 
att det lät kul. De hade förberett 
med en säck med klappar och en 
tomtedräkt med en sådan där 
otäck plastmask att sätta för ansik-
tet och lagt allt ute i garaget. Det 
kändes spännande att stå där ute i 
mörkret och klä ut sig och jag bör-
jade leva mig in i rollen ordentligt 
och jag tänkte jag skulle vara som 
en amerikansk tomte som ropar -
Hoho! 
Jag bultade med näven på deras 
dörr för jag tänkte att så gör nog 
tomten och då sprang en liten poj-
ke på kanske 3-4 år mot dörren 
som jag samtidigt slänger upp. Jag 
är ju ganska stor och fyllig och 
nästan två meter lång och vrålade 
ut mitt HOHOOOO! bakom plast-
masken och den stackars pojken 

blev ju alldeles vettskrämd. Han 
satt och grät och skakade i mam-
mas famn medan tomten delade ut 
paketen. Det var första och sista 
gången jag fick vara tomte där! 
 
Din sång på CD 
Syskonbandet planerar att nästa år 
spela in en musik-CD. Projektgrup-
pen är i full gång med planeringen 
av detta. För att det ska bli en ski-
va behöver vi förslag på sånger 
och tiden för att inkomma med för-
slag håller på att ticka ut! Bidrag 
kan inkomma fram till årets slut, 
alltså till och med den 31 decem-
ber 2012. Så missa inte chansen 
att få din egen skrivna sång på vår 
gemensamma skiva! 
Den egenskrivna sång du skickar 
in och som kommer med på skivan 
fortsätter att vara din sång. Du blir 
alltså registrerad hos STIM och får 
eventuella utdelningar av dem. 
Däremot går all försäljningsvinst till 
Syskonbandet. Skickar du en in-
spelning av ditt sångförslag så 
spelar kvalitén på denna ingen roll 
då det inte är denna som kommer 
på skivan.  
Hör av dig om du har frågor och 
skicka ditt bidrag innan det är för 
sent till musik@syskonbandet.se 
eller ring Tina på kansliet! 
Musikprojektgruppen 
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Gemenskap i Norr 
Strax utanför Umeå ligger Ström-
bäcks folkhögskola. På alla sidor 
är den omgiven av barrskog och 
man får känslan av att man har av-
verkat en rektangel mitt ute i sko-
gen där man byggt detta som en 
gång var ett glasbruk. Här träffades 
ett drygt 20-tal Syskonbandare för 
att ha en helg med gemenskap och 
skapande. När glasbruket lades 
ner ägnade man sig åt hästuppföd-
ning och en del av husen har namn 
efter det, vi bodde t.ex. i ”Spiltan”. 
För oss som kom resandes lite 
längre söderifrån tog det tog det 
bara 55 minuter med flyg från 
Bromma och sedan 15 minuters 
taxifärd till detta ställe som erbjöd 
en mycket vilsam och fridfull miljö. 
Det blev en stor kontrast till oss 
som nyss lämnat storstadens brus 
och jäkt. Vi var deltagare från Vår-
gårda i söder till Vilhelmina i Norr 
som var med. Närmast av alla 
hade Jenny Näslund som bor i 
Umeå och som välkomnade oss på 
fredagskvällen och berättade om 
platsen vi var på och litet om Ume-
ås historia och utbud idag. 
 Lördagen ägnade vi oss åt 
”gestaltning av tro” vilket är en del 
av bibliodrama. Det är väldigt svårt 
att beskriva i ord vad bibliodrama 
är men man kan t.ex. jobba så att 
man väljer ut en bibeltext som man 
fördjupar sig i och sedan gestaltar 
på något sätt. När vi var i Härnö-
sand förra året så spelade vi upp 
ett litet drama men nu skapade vi 
istället något med våra händer. Till 
vår hjälp hade vi Anna Gradin som 

tillsammans med det kristna stu-
dieförbundet Bilda håller sådana 
här kurser. Hon hade tagit med sig 
en enorm mängd med material: ull 
från de egna fåren, tyger, papper, 
kulor, paljetter och mycket mer. 
Hon hade valt ut Psalm 139 som 
börjar med: ”Herre, du rannsakar 
mig och känner mig” som vi fördju-
pade oss i och skapade små konst-

verk utifrån de textrader eller ord 
som talade särskilt till var och en.  
- Det blev  en spännande dag 
tycker jag, säger Jenny Näslund. 
Att läsa en bibeltext så här utbrutet 
ur ett sammanhang och sedan ta 
fasta på en rad eller en sekvens 
och skapa något utav det och göra 
verklighet av de tankar man har 
kring det har varit intressant. Jag 
är något av en ”pysselmänniska” 
så det passade mig väldigt bra sä-
ger Jenny. – Jag tycker också att 

Massor med material att välja på. 
Foto:Ronny Gilderskär 
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det blev en fin och annorlunda dag 
säger Dominique. 
Efter frukost på söndagen for vi 
iväg några kilometer till Grisbacka 
kyrka. Det litet märkliga namnet 
kommer från en släkt eller person 
som hette ”Griis” och som tros ha 
en tysk anknytning och så små-
ningom föll ett av i:na bort. Där job-
bar Anna Ruther som barn– och 
ungdomspräst. Anna är gift med 

Torbjörn som många i Syskonban-
det känner .  
 Just denna söndag som var sön-
dagen före domsöndagen var det 
Anna som predikade i kyrkan. Det 
var en mässa för stora och små 
och vi fick lyssna på barnkörer och 
Anna som illustrerade dagens bi-
beltext, som handlade om de tio 
flickorna varav fem hade tagit med 
sig extra olja till sina facklor, på ett 
fint och pedagogiskt sätt så att alla 

kunde tillgodogöra sig den. Efter 
en gemensam måltid hade vi av-
slutande samling för oss själva i 
kyrkan. Som vanligt gick helgen 
väldigt fort och efter en snabbvisit 
hemma hos Ruthers satt vi på pla-
net hem igen. Stort tack till alla 
som var med och gjorde detta till 
en fin helg i härlig gemenskap! 
Ronny Gilderskär 
 
BUR informerar 
Lördagen den 10 november var det 
äntligen dags för BUR att mötas på 
Syskonbandets kansli. BUR är 
Syskonbandets barn- och ung-
domsråd som just nu består av: 
Sofie Sundin, Elin Hörnblad, Pon-
tus Nyman, Jim Lagerlöf, Marlene 
Olsson och Isabelle Ulfsdotter Hill-
berg. Vi samlades för att inspirera 
varandra och dra upp nya riktlinjer 
för vår verksamhet. BUR är tänkta 
att föra barnens och ungdomarnas 
talan i föreningen. Till oss kan du 
höra av dig om du har förslag på 
en aktivitet som skulle passa på ett 
ungdomsläger, eller om du har nå-
gon annan fråga som rör barn- och 
ungdomsverksamheten.  
 Hösten är en hektisk tid för 
många, det är svårt att hitta en 
helg som fungerar för alla. Men 
trots lite manfall blev mötet både 
effektivt och kreativt. Till vår hjälp 
hade vi Tina Hanson och Anita 
Örum. Under mötet diskuterade vi 
en hel del goda idéer på aktiviteter 
för kommande ungdomsläger och 
gemenskapshelger. Vi var överens 
om att det vore roligt om BUR’s ar-
bete kunde bli mer synligt i Sys-

Göta Johansson väntar på kyrkkaffe i 
Grisbacka kyrka.  
Foto: Ronny Gilderskär 
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konbandet och ett konkret förslag 
var att regelbundet skriva några ra-
der till tidningen. På det sättet vill vi 
uppdatera er andra medlemmar om 
vad vi gör och vilken roll vi har i fö-
reningen. Troligen kommer vi även 
att ansvara för en rolig barnaktivitet 
under årsmötesdagarna. Tanken är 
att små barn som följer med sina 
föräldrar ska ha något att göra un-
der de mer stillasittande program-
punkterna.  
Efter en givande förmiddag av 
samtal, idéer och beslut var det 
dags för lunch. Vi tog oss till en re-
staurang i närheten där de flesta åt 
riktigt god lax. Mötesdagen avrun-
dades på kansliet med lite fika och 
några avslutande funderingar. Nu 
känns det som att BUR fått ny luft 
under vingarna och kan sikta mot 
nya mål. Arbetet har bara börjat 
och vi tror att det kommer bli riktigt 
bra!  
Isabelle Ulfsdotter Hillberg  
 
Boktips: 90 minuter i him-
len: en sann berättelse om död 
och liv. 

Av Don Piper och Cecil Murphey. 
 

Efter att ha varit på en konferens 
körde Don sin bil hemåt i dåligt vä-
der. Han kom ut på en smal bro 
och plötsligt vinglar en långtradare 
över på fel sida vägen och krossar 
hans bil. Räddningspersonal är 
snabbt på plats men de kan bara 
konstatera att han är död och de 
täcker över honom och bilen med 
en presenning. Någon timme efter 
olyckan kommer en pastorskollega 
till olycksplatsen och tränger sig in i 
bilen och lägger handen på Don 
och börjar be och efter en stund 
börjar han sjunga på sången 
”Vilken vän vi har i Jesus” och då 
hör han hur Don börjar sjunga 
med, han lever!  
 Det hade då gått 90 minuter sedan 
olyckan. Don beskriver sedan i bo-
ken hur det sista han minns är 
långtradaren som vinglar och se-
dan står han i himlen och blir mot-
tagen av en skara nära och kära 
som har gått före honom. Resten 
av boken handlar om hans svårig-
heter att ta sig tillbaka efter de 
mycket omfattande skador han fick 
och hans kamp med att vara den 
som ska ta emot hjälp. Efter den 
underbara stunden i himlen funde-
rar han mycket på varför han fick 
komma tillbaka till jordelivet och 
med de smärtor och vånda som de 
första åren efter olyckan blev. 
 Finns som Daisy på TPB inläst av 
Ove Ström. 
Ronny Gilderskär 
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Jul- och nyårstävling 
I detta nummer av tidningen finns 
en del av svaren till denna tävling 
att hitta om du har läst den upp-
märksamt! Skicka in rätt rad till 
kansliet, (kontaktuppgifter finns sist 
i tidningen) och vinn ett fint pris och 
stor ära!  
Rätt svar och vinnare presenteras i 
januari. 

1. Snart är det nytt år, vad är med-
lemsavgiften för 2013 i Syskonban-
det? 
1: 150 X: 250 2: 200 
 2. Enligt legenden så var de vise 
männen tre till antalet. Vilka namn 
har vi gett dem i Sverige? 
1: Kasper, Melker och Baltsar. X: 
Mattias, Bartolomeus och Kasper. 
2: Melker, Baltsar och Karsten. 
 3. Vem har skrivit boken om sina 
90 minuter i himlen? 
1: CS Lewis. X: Don Piper. 2: 
Tomas Sjödin 
 4. Vad är BUR förkortning för i Sys-
konbandssammanhang? 
1: Barn- och ungdomsrådet. X: 
Bara unga röster. 2: Bön under ri-
ket. 
 
 

5. Vem var kung när Jesus föddes i 
Betlehem i Judeen? 
1. Adoni-Sedek. X: Herodes. 2: Da-
vid. 
 
 6. Ordet advent kommer från lati-
nets ”Adventus Domini”. Vad bety-
der det?  
1: Vi väntar på Herren. X: Väntan 
är ej förgäves. 2: Herrens ankomst. 
 
 7. ”Ring, klocka, ring i bistra nyårs-
natten..”, vem är det som skrivit 
den klassiska nyårsdikten som bru-
kar läsas på Skansen i Stockholm 
på tolvslaget och som sändes i ra-
dio i många år? 
1: Karin Boye. X: Lord Alfred Ten-
nyson. 2: Tomas Tranströmer 
 
 8. Annandag jul har även ett annat 
namn i svenska kyrkans kyrkoår 
som handlar om en martyr som 
blev stenad till döds, vem? 
1: Ignatios av Antiochia. X: Den he-
lige Stefanos. 2: Sankta Apollonia 
 9. Vad hette kyrkan i Umeå som 
Syskonbandet besökte på sitt läger 
16-18:e november? 
1: Svinlunda. X: Tuppbacka. 2: 
Grisbacka. 
 10. I februari nästa år är det dags 
för Syskonbandets nästa läger och 
gemenskapshelg. Vad ska inrikt-
ningen vara då? 
1. Alpha. X: Kristen meditation. 2: 
Retreat 
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Undret sker för din och 
min skull 
Betraktelse av Jenny Walan över 
Johannesevangeliet 11:28-44:  
 ”Sedan gick hon hem och kallade 
på sin syster Maria och viskade: 
”Mästaren är här och kallar på dig.” 
När Maria hörde det steg hon strax 
upp och gick för att möta honom. 
Men Jesus hade ännu inte kommit 
in i byn utan var kvar där Marta 
hade träffat honom. Judarna som 
var hemma hos Maria för att trösta 
henne såg att hon hastigt reste sig 
och gick ut, och de följde efter i 
tron att hon gick till graven för att 
gråta där. När Maria nu kom dit där 
Jesus var och fick se honom kasta-
de hon sig för hans fötter och sade: 
”Herre, om du hade varit här hade 
min bror inte dött.” När Jesus såg 
hur hon grät och hur judarna som 
hade följt med henne också grät 
blev han upprörd och skakad i sitt 
innersta, och han frågade: ”Var har 
ni lagt honom?”  
 De sade: ”Herre, kom och se.” Je-
sus föll i gråt. Då sade judarna: 
”Se, hur mycket han höll av ho-
nom.” Men några av dem sade: 
”Kunde inte han som öppnade ögo-
nen på den blinde ha gjort så att 
Lasaros inte behövt dö?” Jesus 
blev åter upprörd och gick till gra-
ven. Det var en klipphåla med en 
sten för öppningen. Jesus sade: 
”Ta bort stenen.” Den dödes syster 
Marta sade då: ”Herre, han luktar 
redan, det har ju gått fyra dagar.” 
Jesus sade till henne: ”Har jag inte 
sagt dig att om du tror, skall du få 

se Guds härlighet?” De tog bort 
stenen, och Jesus lyfte blicken mot 
himlen och sade: ”Fader, jag tackar 
dig för att du har hört mig. Själv 
visste jag att du alltid hör mig, men 
jag säger detta med tanke på alla 
dem som står här, för att de skall 
tro på att du har sänt mig.” Sedan 
ropade han med hög röst: 
”Lasaros, kom ut.” Och den döde 
kom ut med armar och ben inlinda-
de i bindlar och med ansiktet täckt 
av en duk. Jesus sade åt dem: 
”Gör honom fri och låt honom gå.” 
När mirakulösa under sker vaknar 
ofta en fråga till liv. Det är frågan 
om varför det inte alltid sker mira-
kulösa under, så fort någon ber om 
det. Frågan som sällan ställs är 
varför de under som faktiskt äger 
rum egentligen sker.  I berättelsen 
om Lasarus och hans systrar Marta 
och Maria säger Jesus vad me-
ningen med undret är.  
 Jag ville så gärna tro att det var 
för Marias skull, hon som sörjde 
hemma. Jag ville så gärna tro att 
det var för Martas skull, hon som 
diskuterar med Jesus. För deras 
skull som också förebrår Jesus, 
”om du hade varit här…”. Eller för 
Lasarus skull, för att han skulle få 
vara frisk. För vems skull sker und-
ret? Just i den här berättelsen be-
skriver Jesus helt andra skäl till att 
Lasarus skulle få livet tillbaka. 
Vi skulle kunna säga att undret 
sker för din och min skull. Vi som 
inte ens är i närheten av att känna 
varken Marta, Maria eller Lasarus.  
Gud använder helande eller inte 
helande för andra syften än indivi-



15 

 

dens hälsa, andra syften än att 
lindra Marias och Martas sorg. Det 
handlar om att skapa tro, det hand-
lar om att visa vem Jesus är och att 
visa Guds härlighet. Inte för att 
trösta och hjälpa. Trösten och hjäl-
pen ligger på ett helt annat plan. 
Undret får vara med att presentera 

Jesus som Guds son, för att vi 
ska kunna lära känna Jesus, för att 
vi ska tro. Den verkliga trösten och 
hjälpen ligger i att hitta tron, inte i 
att Lasarus börjar leva igen. Att fler 
människor börjar tro, eller fördjupas 
i tro, är större motiv än Martas och 
Marias glädje. Större än Jesu egen 
glädje. Det är här du och jag kom-
mer in, undrens historia har fört be-
rättelsen om Jesus vidare så att vi 
skulle kunna hitta en tro.  
Lasarus väcktes till liv från döden, 
men han befriades inte från att dö 
igen. Hans kropp skulle begravas 
ytterligare en gång. Det eviga livet 
är ett annat liv och för att nå det 
måste vi dö.  
 

Jesus gråter och blir berörd, sörjer 
han sin egen förlust av en vän eller 
är han ledsen över känslan av 
hopplöshet han ser hos Marta och 
Maria? Ligger Jesus sorg i att de, 
trots att de känner honom och hör 
vad han säger, inte har hopp? 
Vi tänker vidare kring texten och 
försöker se den på ett annat plan. 
Uppmaningen från Jesus till Lasa-
rus är ”Lasarus, kom ut”. Kom ut. 
Jag tänker mig att Jesusorden vi 
läser kan ha något att säga varje 
människa, i alla tider. Vi hör inte 
tonfall, röst och blir inte tilltalade 
vid namn som Lasarus blev, men 
ur texten kan vi höra…kom ut. La-
sarus var fången av graven. Det 
fanns lite mer liv som väntade på 
honom. Han behövde komma ut, 
göras fri och gå. Vi som läser idag 
är inte fångna av graven. Men kan-
ske är vi väl så instängda av andra 
saker. Kan det finnas ett budskap 
till oss när Jesus säger kom ut? 
Kom ut ur rutiner och ramar som 
hindrar, kom ut ur skal som döljer 
vem du är där innanför, kom ut ur 
andra människors förväntningar på 
vem du är eller inte är. Ibland kan 
livet gömma sig i en puppa. Som 
om vi trodde vi var larver på väg att 
bli fjärilar. I någon slags väntan. 
Väntan på att allt ska bli annorlun-
da. Vi skjuter saker på framtiden, 
tills vi får mer tid…”det är lite myck-
et just nu”, tills barnen är lite större, 
tills jag avslutat mitt jobbprojekt. I 
väntan på vad då? Kom ut. Livet 
som vi har är nu. 
Kanske gråter Jesus också när han 
ser möjligeter som går förlorade, 
drömmar som inte ges en chans, 
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kärlek som aldrig omsätts. Kom ut! 
Lev! Andas! Ta emot och ge vidare! 
Lev allt vad du kan, gör dig fri. Kan-
ske finns det mer liv som väntar på 
dig. 
 
 BÖN 
Tack för hoppet bortom död, med 
uppståndelsen och livet som finns i 
dig. Gud hjälp oss att leva, att vara 
fria och i rörelse. Öppna våra ögon 
för sådant som kan stänga in oss 

och hindra oss att leva fullt ut, att 
vara och göra allt det som vi är och 
har. Hjälp oss att se att vi duger, att 
din kärlek kan omsättas genom 
oss. 
Amen 
 

Jenny Walan  
Universitetspastor och pastor i Bet-
lehemskyrkan i Karlstad. 
Texten är tidigare publicerad i tid-
ningen Sändaren. 
 


