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Från verksamhetsledaren 
Snart går Syskonbandets årsmöte 
av stapeln. Årsmöte är en sådan där 
formalitet som måste genomföras av 
oss som förening men dagen brukar 
också nyttjas väl genom att inte bara 
de formella punkterna rivs av som 
måste vara med utan frågor och idéer 
lyfts också av engagerade medlem-
mar. Helt säkert är det också de som 
tycker det är en torr och trist sak att 
ha årsmöte och tycker att andra pro-
graminslag och aktiviteter är desto 
mer givande. Oavsett uppfattning i 
denna sak så är årsmötet ett led i det 
demokratiska samhället vi har förmå-
nen att leva i och därmed en ynnest. 
Det har på sistone gått flera dokumen-
tärer på SVT som handlar om demo-
krati och frånvaro av den samma. Jag 
tillåter mig att i några korta rader här 
också ge detta lite uppmärksamhet. 
Anledningen till Jan Schermans initia-
tiv till dokumentärserien ”Länge leve 
demokratin” var att han kom på sig 
med att alltid ha tagit demokratin för 
självklar men börjat ana att det kan-
ske är en oriktig trygghet. Själv kän-
ner jag igen mig helt i det och det gör 
kanske de flesta av oss, att den en 
gång införda demokratin i vårt land är 

här för att stanna och sköter sig själv. 
Men demokratier har raserats förr. Ett 
konkret exempel på detta är Iran som 
idag har allt annat än ett demokratiskt 
styre och rättigheter för människor 
men som fram till på 70-talet var en 
fungerande demokrati i likhet med 
Sverige. Kampen för demokratiska 
värden är knappast heller något nytt. 
Jesus är ett ypperligt exempel som 
redan för 2000 år sedan banade väg 
och gjorde sin röst hörd för demokra-
tiska värden genom att våga oppone-
ra sig mot maktelitens bestämmande 
över människors liv i stort som smått, 
vilket blev hans död som följd. 
Jag är inte så mycket för att tro det 
värsta ska hända och tycker inte vi 
ska gå runt och vara rädda för det 
utan hellre se till det som är bra och 
blir bättre. Men jag har blivit uppmärk-
sammad på att vi inte ska ta det som 
fungerar bra för givet i den grad att vi 
slutar hjälpas åt att förvalta det väl-
fungerande och utveckla det till att bli 
än bättre. Att vi är fria att tro och tycka 
som vi gör, att vi får samlas till både 
gudstjänst och till årsmöte, att vi utan 
fara för våra liv får yttra oss och välja 
fram partier och politiker, det är något 
att vara glad över och vara rädd om. 
Ett sätt att vara med och ta vara på 
sin demokratiska rättighet i vår för-
ening är att vara med och rösta fram 
Syskonbandets styrelse. I denna tid-
ning kan du läsa om årets kandidater 
och ungefär samtidigt som du får den-
na tidning kommer också valsedlar 
hem till dig som betalat in medlemsav-
gift och är röstberättigad medlem. Vi 
är vår förening tillsammans och utfor-
mar den till det vi vill att den ska vara!                     

Tina Hanson 
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Medlemsnytt
Nya medlemmar 
Ann-Marie Friberg Persson, Sollen-
tuna och Gunnel Brozén, Dalhem
Nya stödjande medlemmar 
Therese Winsryd, Örebro och
Marcus Winsryd, Örebro 
Till fridens hem 
Bertil Rodin, Stockholm

Det obegripliga offret
Kristus är uppstånden! Så utbrast 
vi alla för några söndagar sedan då 
påskdagen firades med stor glädje. 
Men hur vi än gläds kan det för 
många vara obegripligt att förstå det 
stora offer som Gud gjorde för att 
detta glädjerop skulle kunna utropas 
från tusentals kyrkor i världen.
Tänk er själva detta lidande som 
Kristus i sin kärlek utsatte sig för! 
Men han visste att hans uppdrag 
krävde det offret från honom. Han 
visste om världens nöd och oförmåga 
att lämna sitt mörker, eftersom vi inte 
klarade att följa lagen som Herren gav 
oss från början. Ändå våndades han 
i sin själ och kände sådan ångest att 
han bad att få slippa om det var 
möjligt. Men Herren ville annat och 
Jesus lät det ske eftersom han visste 
vad det skulle innebära.
För oss små syndiga människor är 
detta en ofattbar kärlek som går utö-
ver allt. Ändå är det som en stor gläd-
jesång i mitt hjärta när jag tänker på 
det som Jesus gjorde på korset. Lika 
stor är glädjen över hans fantastiska 
seger över döden som gjorde att han 
kunde uppstå och låta oss få ett nytt 
rikt liv.

Begrunda det i ditt hjärta när du oroar 
dig! Du behöver inte oroa dig, inte 
prestera för att behaga Gud. Det räck-
er med tron på Hans namn och att vila 
i den nåd som Gud låter flöda över 
oss.  Anders Holmberg

Personal
- nytt
Den rekrytering som vi jobbat med 
under vintern är nu klar. Britt-Marie 
Bergström började jobba hos oss 
den 10 april. Hennes titel är kanslist/
ekonomihandläggare. Hon kommer 
att sköta bokföring och annat ekono-
miskt arbete, samt diverse kanslijobb. 
Ett mer utförligt porträtt av Britt-Marie 
kommer i nästa tidning. Britt-Marie 
jobbar 50 procent, och anställningen 
är en så kallad visstidsanställning och 
den löper i dagsläget fram till den 31 
december 2018. 
Den sista april gör vår nuvarande 
kanslist Gun Erikssson sin sista dag. 
Det har varit trevligt att ha Gun an-
ställd igen, och vi hoppas verkligen 
att få se henne på olika sätt i vår verk-
samhet. Tack Gun.
Christian Saarenketo som haft en liten 
tjänst hos oss för att sköta ekonomi-
hanteringen kommer att överlämna 
uppdraget till Britt-Marie. Han slutar 
hos oss den 31 maj. Jag passar på 
att framföra ett varmt tack till Christian 
och önskar honom allt gott.
Guds frid till er alla.
Jenny Näslund, ordförande
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Missionsnytt 
Syskonbandets missionsarbete i 
Etiopien, Kongo-Kinshasa och Tan-
zania fortsätter i samarbete med 
våra systerorganisationer i dessa 
länder och med vår norska systeror-
ganisation KABB. Just nu samlar vi i 
Syskonbandet in hjälpmedel som vi 
kommer att skicka till våra afrikanska 
systerföreningar. I dessa länder ger 
inte samhället personer med funk-
tionsnedsättningar några hjälpmedel. 
Det är mycket dyrt att köpa sådana 
på egen hand och det har ytterst få 
råd att göra. Att arbetslösheten bland 
personer med funktionsnedsättning är 
skyhög gör även enklare hjälpmedel 
som vita käppar och regletter till en 
ouppnåelig dröm. 
Vi ber dig därför att leta i skåp och 
lådor efter hjälpmedel du inte längre 
använder eller har behov av. Behovet 
av vita käppar, punktklockor, punkt-
skriftsskrivmaskiner, regletter och 
reglettstift är extra stort. Våra syster-
föreningar önskar även få barnkläder. 
Kontakta Syskonbandet på telefon 
eller via e-post om du har frågor eller 
vill skänka något. Även ekonomiska 
gåvor till missionsarbetet är mycket 
välkomna. Plusgiro- och Swishnum-
mer finns i redaktionsrutan. Vi tackar 
på förhand för din gåva! 
Tyvärr är det politiska 
läget i Kongo Kinshasa 
fortfarande mycket 
oroligt och fattigdomen 
är utbredd. Personer med funktions-
nedsättningar drabbas extra hårt i 
krigs- och konfliktsituationer och tyvärr 
utgör våra syskon inget undantag. 
Be gärna för fred och ökat välstånd i 
landet. 

När föräldrarna saknar arbete blir hela 
familjen fattig. Sedan något år tillbaka 
försöker vår Etiopiska systerförening 
BCA därför hjälpa till genom att betala 
skolavgifterna för fattiga barn som 
har föräldrar med synnedsättning. Be 
gärna för detta arbete. 
I Etiopien hoppas 
många på en 
förbättring av 
det politiska läget i 
och med att landet har fått en ny pre-
miärminister. Han heter Abiy Ahmed 
Ali, är troende kristen och börjar varje 
dag med att be. Låt oss be för att han 
infriar befolkningens högt ställda för-
väntningar och bland annat friger alla 
politiska fångar som finns i landets 
fängelser.  
I Tanzania löper 
litteraturarbetet, som 
Syskonbandet stöttar. 
Tack vare det får perso-
ner med synnedsättning tillgång till 
Bibeln och annan kristen litteratur. Be 
gärna för det arbetet och för det som 
vår systerförening TCAB uträttar.
Håll utkik i kommande nummer av 
Syskonbandets medlemstidning. Då 
får du mer information om höstens 
missionshelg. Boka redan nu in den 
12-14 oktober i kalendern.  Vi lovar att 
det blir en helg full av härlig gemen-
skap, intressanta seminarier, lovsång 
och bön. 
Missionsgruppen genom Eva Fridh

Musikhelg på Glimåkra
I slutet av februari samlades ett gäng 
syskonbandare på vackra Glimåkra 
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lisk improvisation. Först presenterade 
Sofia de instrument som fanns till-
gängliga, slagverksinstrument av olika 
slag och från olika platser i världen. 
Sedan fick vi välja varsitt. Vi spelade 
en lång stund, lyssnade på varandra 
och försökte kommunicera genom 
våra instrument. Efteråt verkade det 
som att det hade varit en häftig upple-
velse för flera i gruppen.

Efter middagen fick vi lära oss mer om 
hur noter på punktskrift fungerar. 
Monica Söderberg guidade oss ge-
nom grunderna och trots att de flesta 
var trötta efter en intensiv dag var 
intresset stort och frågorna många.
På söndagen var det dags att packa 
ihop och bege oss till Osby och 
Pingstkyrkan, efter en god frukost var 
vi redo. Gudstjänsten var fin och vår 
medverkan blev väldigt lyckad. Jag 
fick själv äran och möjligheten att spe-
la en av mina egna låtar: Till min pap-
pa, som är väldigt emotionellt viktig 
för mig. Innan vi skildes åt fick vi njuta 
av en fantastisk lunch bestående av 
lax, potatis och god sås. Det var Tinas 
mamma som lagat mat till oss och vi 
åt i kyrkans mysiga källarvåning. Efter 
kaffe, kaka och kramar var det tid för 
oss att börja röra oss mot tåg och bilar 
för att ta oss tillbaka till vardagen igen, 
laddade och påfyllda med energi och 
gemenskap.
Isabelle Ulfsdotter

folkhögskola för att dela en helg i 
musikens tecken. Dagarna bjöd på 
såväl musiklyssning och körsång som 
gudstjänst, soliga promenader och 
god mat. Lägligt nog, som pricken 
över i, var Syskonbandets nya sång-
bok precis klar och kunde invigas av 
sångsugna lägerdeltagare.
Efter lite spännande logistik med tåg 
och bilar på fredagen var alla delta-
gare äntligen på plats. Den här helgen 
hade vi med oss både helt nya sys-
konbandare och några som inte varit 
med på länge.
Det blev många kära återseenden 
med prat och skratt runt middagsbor-
det innan vi samlades i en stor ring i 
vårt konferensrum. Förutom presenta-
tion och information om skolan där vi 
befann oss ägnades kvällen åt en pro-
grampunkt som skulle bli ett återkom-
mande inslag under helgen. Alla som 
anmält sig hade i förväg fått möjlighet 
att välja ut en favoritlåt att presen-
tera för de andra på lägret. Tina hade 
sammanställt en spellista på Spotify 
och där låg våra låtar spelklara. I tur 
och ordning fick vi spela upp den låt 
vi valt och säga några ord om den. Vi 
fick lyssna på allt från hårdrock och 
hiphop till visor och psalmer. Flera av 
de berättelser som delades var djupt 
personliga och musiken fick en extra 
dimension, det var verkligen fint. 
På lördagen började vi öva inför sön-
dagens gudstjänst i Pingstkyrkan i 
Osby, där vi skulle få äran att med-
verka. Sångboken bidrog med inspira-
tion och vi hjälptes åt att hitta och lära 
ut snygga stämmor. På eftermidda-
gen höll Sofia Thoresdotter, nybliven 
medlem i Syskonbandet och utbildad 
musikterapeut, ett pass med musika-
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Presentation av
styrelsekandidater
Syskonbandets styrelse väljs alltid via 
poströstning. I den här tidningen kan 
du läsa om årets kandidater och ett 
par dagar senare kommer alla röstbe-
rättigade medlemmar att få ett kuvert 
med valsedlar och ett svarskuvert.
I år är det fem ordinarie ledamöter 
som ska väljas. Därutöver kommer två 
att utses till ersättare.
Styrelsens ordinarie ledamöter är nu 
Lars-Ove Arnesson, Marie Bergström, 
Tesfaye Deriba och Jenny Näslund. 
Ersättare är Madeleine Linder och 
Michael Hellström.
Ann-Christine Folke och Lars-Ove Ar-
nesson avgår innan avslutad mandat-
period och Marie Bergström har med-
delat att hon inte står till förfogande 
för omval.
Tesfaye Deriba, Jenny Näslund, 
Michael Hellström och Madeleine 
Linder är alla redo för omval. 
”Nygamla” styrelsekandidater är den 
här gången Kait Bessing, Rolf Eriks-
son, Lena Johansson och Pontus 
Nyman. 
Möt de åtta kandidaterna!

Kait Bessing
62 år
Nynäshamn‒>Stockholm
Medfödd gråstarr
Tomteboda, integrerat, synklass
Journalisthögskolan, engelska
NU redaktör för ”Brokiga blad”
Singel med katt
Gillar böcker och litteratur
Skriver på en sagosamling

Kait bekände sig som kristen först i 
40-års åldern och gick så småningom 
med i kväkarnas gemenskap. Hon 
upptäckte Syskonbandet som organi-
sation genom annonser i taltidningar 
men trodde då att det var en gemen-
skap av konservativa kristna. Hon 
tyckte också att det var förvirrande att 
ordet Syskonbandet ibland stod för en 
tidning och ibland för en förening. När 
hon träffade Tina Hanson under en 
Öppet Hus träff hos ett annat företag 
på Gotlandsgatan väcktes nyfikenhe-
ten och Kait började delta i de lokala 
stockholmsträffarna. Där fann hon en 
trevlig stämning och fin gemenskap 
och bestämde sig för att bli medlem. 

Kait har ställt upp som kandidat till 
styrelsen tidigare. Hon är förenings- 
och styrelse-van från både Unga 
synskadade och från sin församling, i 
praktiken helt olika föreningstraditio-
ner. Kait är intresserad av de flesta 
frågor som kan hamna på styrelsens 
bord. Idag är hon med i radiogruppen 
och vill gärna skriva artiklar både för 
Syskonbandets tidning och massme-
dia samt arbeta med hemsidan. 

Kait tror att Syskonbandet kan 
erbjuda den gemenskap på kristen 
grund som många synskadade söker 
men inte hittar. Radio Klarsyn är en 
bra verksamhet men den är svår att 
hitta. Hon funderar på om Syskonban-
det skulle kunna göra sig mer synlig i 
SRF:s tidningar genom annonser om 
aktiviteter och reklam.
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Tesfaye Deriba

Tesfaye kom till Sverige 1982. Han 
var kristen och hade varit kyrkligt aktiv 
redan i Etiopien. Musik och mission 
har varit stora intressen genom åren.

Tesfaye hörde om Syskonbandet 
när han gick på Folkhögskola i Jön-
köping och deltog i träffar för synska-
dade i Frälsningsarmén. 1983 besökte 
han Syskonbandets gård ”Sjöliden” 
för första gången. Han blev medlem 
och under tiden han bodde i Göteborg 
var han aktiv i den lokala grupp som 
fanns där. Han kom också med i Sys-
konbandets styrelse där han har fun-
nits med under många mandatperio-
der. Han är med både i radiogruppen 
och i missionsgruppen.

Tesfaye hoppas att Syskonbandet 
ska nå fler barn och ungdomar med 
budskap om gemenskap och aktivite-
ter som bygger på kristen grund. Det 
är en stor utmaning idag när ungdo-
mar nås av så många budskap genom 
sociala medier. Han tror att fortsatt 
mediepresentation kombinerat med 
personliga möten och uppsökande 
verksamhet ska göra att vi når fler. 
Han tänker att Syskonbandet kan 

59 år
Etiopien‒>Göteborg‒>Stockholm
Blind sedan barndomen i Etiopien
Skola för blinda i Etiopien
Folkhögskola, utbildad Socionom
Socialsekreterare, tolk, handläg-
gare på Syskonbandet
NU jobb-coach hos ”Work for you”
Hustru och tre barn 
Gillar att hålla koll på vad som 
händer i kyrkliga sammanhang 
och i samhället i övrigt

göra det till sin strategi att uppmuntra 
aktiva medlemmar att engagera sig 
även i församling och i andra synska-
deverksamheter för att berätta om 
Syskonbandet. Han nämner som ex-
empel SRF:s läger och föräldraveckor.

Rolf Eriksson

Rolf har känt till Syskonbandet se-
dan mitten av 90-talet. Han minns att 
han mötte Birger Viggen och frågade 
honom om föreningen och att Birger 
berättade lite och gav honom Syskon-
bandets stadgar så att han själv skulle 
kunna läsa om föreningen. Det första 
arrangemang som Rolf deltog i var 
årsmötesdagar på Smålandsgården 
och han blev medlem i samband med 
det 1996. Därefter har han deltagit i 
de lokala träffarna när de hölls i Got-
landssalen.

Rolf har erfarenhet från arbete i flera 
andra styrelser som t.ex. Förbundet 
Sveriges dövblinda, FSDB Stock-
holms och Gotlands län samt SRF 
Stockholms stad. Han har också ar-
betat politiskt som SRF:s representant 

66 år
Stockholm
Hörselskadad och blind sedan 
födseln
Socionom vid Sköndalsinstitutet
SRF Stockholms och Gotlands 
län i olika tjänster 
NU växeltelefonist. 
Ensamstående
Gillar att fotografera, att resa, 
samla popmusik från 60-90-ta-
len, datorer och andra tekniska 
hjälpmedel för dövblinda.
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45 år
Kalix‒>Umeå‒>Kalix igen i juni
Ärftlig ögonsjukdom, diagnos syn-
skadad 2007 
Vanlig skola
Undersköterska till 2012, barn- 
och ungdomsledare, praktik 
NU arbetssökande
Singel med pappa, bror och gud-
dotter
Gillar böcker, sport, musik och film

förstod var kristen. Hon berättade om 
Syskonbandet. Michael blev medlem 
och har deltagit i flera arrangemang 
innan han kom med i Syskonbandets 
styrelse som ersättare 2017. Han har 
haft flera styrelseuppdrag inom SRF 
och är nu styrelseledamot i SRF Väs-
terbotten.

Michael tror att det finns många 
synskadade som söker gemenskap 
med andra kristna och som gärna 
skulle komma till Syskonbandet om 
dom får höra om oss. Han vill att 
Syskonbandet uppmuntrar sina med-
lemmar att berätta om Syskonbandet 
i sina församlingar och de samman-
hang där de träffar andra synskadade. 
SRF erbjuder gemenskapsarrange-
mang med den gemenskap som Sys-
konbandet erbjuder är annorlunda. 
Michael talar också om medlemsvård 
där han tänker sig att aktiva medlem-
mar åtar sig att hålla kontakt med 
andra som behöver uppmuntras. Den 
som är ensam och känner sig isolerad 
kan uppleva det väldigt positivt att bli 
uppringd regelbundet av en annan 
syskonbandare.

Lena Johansson 
66 år
Linköping
Blind p.g.a. kuvösskada
Tomteboda, folkhögskola
Telefonist
NU pensionär med tid för sina 
intressen
Singel med ledarhunden Vilma 
och katten Kitten
Gillar musik, att röra på sig och 
att träffa andra människor

i Kommunala handikapprådet i Kista 
och i Kyrkofullmäktige. Rolf har suttit 
med i Syskonbandets valberedning i 
år.

Rolf vill arbeta för att Syskonbandet 
ska få igång fler lokala grupper runt 
om i landet. Vi blir färre synskadade 
och vi behöver varandra. Om vi inte 
kan träffas fysiskt kan vi etablera 
kontakt i ett socialt nätverk som byg-
ger på geografisk närhet. Han vill 
dessutom sätta sig in i och aktualisera 
missionsfrågor.

Michael Hellström

Michael arbetade 100% natt som 
undersköterska när han genom en 
”nästan” olycka förstod att han inte 
såg tillräckligt bra för att fortsätta köra 
bil. Det innebar en dramatisk föränd-
ring av livet och Michael hamnade i 
utbrändhet när han försökte klara allt 
och hade svårt att ta till sig vad hans 
nya situation innebar.

Michael var den ende i sin familj 
som var troende. När han slutade job-
bet 2012 gick han med i SRF och där 
träffade han Jenny Näslund som han 
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Lena hörde om Syskonbandet från 
vänner i Linköping som redan tillhörde 
föreningen. Hon besökte Sjöliden på 
80-talet men blev inte föreningsaktiv 
förrän mycket senare. Hon känner sig 
hemma i många olika gemenskaper. 
Hon besöker både Missionskyrkan 
och Svenska kyrkan i Skäggetorp, 
Linköping. Hon spelar blockflöjt, piano 
och gitarr och hon sjunger i tre körer.

Lena är mycket församlingsaktiv. I 
Syskonbandet har hon varit ersättare i 
styrelsen i två perioder 2009-2011 och 
därefter har hon varit med i valbered-
ningen.

Lena önskar att Syskonbandet ska 
fokusera på gemenskap över ålders-
gränser, lokala träffar, mission och 
information. Vi behöver berätta för 
andra om vår förening och besöka 
församlingar t.ex. i samband med våra 
arrangemang. Det är viktigt att tänka 
på föreningens framtid, att se till att 
förnya arbetet så att det lever vidare 
när samhället förändras.

Madeleine Linder
58 år
Göteborg
RP från båda föräldrarna 
”Tomtebodaklass” i Göteborg, 
blindklass och klass för synska-
dade barn
Folkhögskolelärare och 
genusvetenskap
NU lärare vid folkhögskola 
Man, två ledarhundar och en 
vuxen dotter
Gillar all kultur och värnar om 
dess tillgänglighet

Madeleine hörde om Syskonban-
det som vuxen genom Tesfaye De-
riba. Hon minns också att synskadade 
som representerade Syskonbandet 
besökte Alliansmissionens församling, 
där hennes fosterföräldrar var aktiva 
och att de även övernattade i hem-
met. Hon besökte Tesfaye när han 
bodde på Sjöliden sommaren 1986 
och minns att hon som storstads-
tjej kom dit i höga klackar som sjönk 
djupt ner i sanden. Men hon trivdes 
på Sjöliden där hon möttes av gene-
rositet och varm gemenskap och hon 
återvände dit senare samma som-
mar tillsammans med sin dotter och 
dåvarande ledarhund Hetty. Den väl-
komnande atmosfären ledde till med-
lemskap och Madeleine kunde knyta 
an till den kristna tro och gemenskap 
som hon hade upplevt som barn.

Madeleine har varit aktiv i flera 
styrelser. Just nu är hon med i SRF 
i Göteborgs styrelse, hon är aktiv i 
”Kvinnor i Svenska kyrkan” och hon 
sitter i styrelsen för ett assistansfö-
retag som jobbar med sociala frågor. 
Hon har varit ersättare i Syskonban-
dets styrelse, senast sedan årsmötet 
2017.

Madeleine oroar sig för våra äldre 
medlemmar som behöver gemen-
skap. Hon ömmar också mycket för 
asylsökande synskadade och önskar 
att Syskonbandet skulle få välkomna 
fler av dem. Som ledarhundsförare 
bevakar Madeleine att vi endast ar-
rangerar sådana aktiviteter där ledar-
hundar är välkomna. ”Syskonbandet 
är till för alla som behöver oss!”
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Pontus Nyman

Pontus hörde om Syskonbandet 
genom Eva Fridh under ett läger som 
arrangerades av Unga Synskadade. 
Eva visste att Pontus var troende och 
tyckte att han skulle komma med i 
Syskonbandet. 100-års jubiléet 2008 
var den första syskonbandsaktivitet 
han deltog i och det har blivit många 
aktiviteter sedan dess.

Pontus är aktiv i Svenska Kyrkan 
och det har han varit sedan konfirma-
tionen. Han satt i elevrådets styrelse 
under gymnasieåren och har varit 
styrelseledamot i Unga Synskadade i 
Skåne. Nu är han med i styrelsen för 
SRF Lundabygden. Han har varit med 
i Syskonbandets barn- och ungdoms-

33 år
Lund
Medfödd synskada
Integrerad undervisning
Gymnasium, estetiskt program 
med inriktning musik
Folkhögskola
NU skapande verksamhet, 
mest musik
Singel med mamma, pappa, 
lillebror och lillasyster
Gillar gourmet-mat

råd i fem år och suttit i valberedningen 
i tre år.
Som barn drömde Pontus om att bli 
kock eller pilot men så småningom 
blev musik det stora intresset. Idag 
sjunger han i två körer – en student-
kör och i en studiecirkel på Folkuni-
versitetet.

Pontus tycker att Syskonbandet 
behöver fler yngre medlemmar. Själv 
träffar han fler äldre synskadade än 
yngre i arbetet i SRF:s lokala avdel-
ning. Man får inte vara med i Unga 
Synskadade längre än till det år man 
fyller 31. Han tror att vi behöver sam-
tala med enskilda vänner och göra 
reklam för Syskonbandet för att få fler 
medlemmar.

Jenny Näslund

När Jenny hade flyttat till Umeå 1998 
träffade hon en kvinna som var med-
lem i Syskonbandet. Hon började 
prenumerera på tidningen och blev 
medlem. Den första aktivitet hon del-
tog i var gemenskapsdagar i Härnö-
sand 2011.

45 år
Malå‒>Umeå
Gravt synskadad från födseln 
beroende på en benskörhets-
sjukdom
Integrerad grundskola och 
gymnasium 
NU helt sjukbidrag p.g.a. hälso-
problem
Föräldrar i Malå och lillasyster 
med familj i Härnösand
Gillar att läsa, sjunga, laga mat 
och umgås med vänner

Sjöliden, Syskonbandets gård på Värmdö, 
dit många kom, trivdes och blev medlemmar. 
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Jenny är en föreningsmänniska.Har 
just nu en plats i Förbundsstyrelsen 
i SRF, Synskadades Riksförbund, är 
ordförande i SRF Umeå och ordfö-
rande i Syskonbandet. Hon har varit 
med i styrelsen för Unga Synskadade 
i Norr och i Svenska kyrkans unga i 
Malå.

Jenny tror att det finns många, som 
liksom hon, söker efter en kristen ge-
menskap där funktionshindret förenar. 
Hon märker det när hon talar om Sys-
konbandet med synskadade som hon 
möter i andra föreningar. Förhopp-
ningsvis väcker samtalen nyfikenhet 
och kunskapen om att vår förening 
finns kan vara en källa att dricka ur 
när törsten blir stor. Personliga möten 
är viktiga och det är viktigt att vara 
ute och informera i församlingar. Till 
det räcker inte våra anställda utan det 
måste vara alla medlemmars passion 
att göra Syskonbandet känt.

Jenny är en läger- och konferens-
människa som tycker om att delta i 
gemenskapsträffar och liknande så 
hon vill gärna vara med och jobba 
bakom kulisserna med Syskonban-
dets verksamhet. Tyvärr hinner hon 
inte vara med så mycket som hon 
skulle vilja. Att vara ordförande i sys-
konbandet kräver sin tid.

Följ med på norskt 
barn- och familjeläger
Välkommen till Stenbekk på barn- och 
familjeläger 31 juli - 4 augusti!
Stenbekk är en kristen lägergård 
som ligger i Sarpsborg i Norge, nära 
svenska gränsen och Strömstad, där 
barn och vuxna har bra möjligheter 
att delta i aktiviteter tillsammans. Där 
äger årets barn- och familjeläger rum 
som arrangeras av vår systerförening 
KABB i Norge. 
Lägret innehåller en resa till vatten-
land, Våler klättringspark, en hel dag 
på nöjesparken Tusenfryd och trevliga 
och säkra aktiviteter runt lägergården. 
Arrangemanget är organiserat så att 
vuxna och barn kan delta i samma 
aktiviteter hela dagen och Heidi och 
Torkjell Halvorsen tar med sin dock-
teater och ansvarar för samlingar 
tillsammans med Olivia. Barn- och 
familjelägret riktar sig till familjer med 
synskadad familjemedlem, vare sig 
det är en vuxen eller ett barn. Det är 
viktigt att familjer med gemensamma 
utmaningar delar erfarenheter och får 
ha mycket kul tillsammans.

Vuxen: 2 500 NOK 
Barn: 1 000 NOK 
Barn under 4 år gratis.
Max pris per familj: 7 000 NOK 
Anmälan senast i mitten av juni. 
För mer information och anmälan ring  
KABB tel: +4769 81 69 81 eller sänd 
e-post till kabb@kabb.no

Foto i den här tidningen:
Gun Eriksson
Ronny Gilderskär
Tina Hanson
Mikael Nelson
Cecilia Ruotimaa
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Verksamhetsberättelse 
för år 2017
Kristna synskadades förening 
Syskonbandet
Ordförandes inledning
Detta år, det hundranionde, i Syskon-
bandet har varit ett år av gemenskap 
syskon emellan. Men också ett år 
av grubblande och funderande på 
hur, och på vilket sätt, föreningen bör 
jobba vidare in i framtiden. Det är 
nyttigt att ibland våga vända på ste-
nar, och ta reda på om något går att 
förändra. Givetvis är det jobbigt och 
påfrestande, och kan uppfattas som 
oerhört skrämmande. Men om vi i den 
processen håller fast vid Gud, och har 
medlemmarnas bästa för ögonen, så 
kommer det att fungera. 
Här nedan kan du läsa om förening-
ens fina arbete under 2017.

Kansliet
Tina Hanson har fortsatt vara anställd 
som föreningens verksamhetsledare 
på 75 %. Ronny Gilderskär var vid 
årets början anställd som tidigare som 
kombinerad kanslist, ekonomiansvarig 
och redaktör på 75 % men sa upp sig 
på grund av erbjudande om ny tjänst 
och avslutade sin tjänst på Syskon-
bandet i april efter drygt sju trogna år. 
Christian Saarenketo timanställdes för 
ekonomihantering och bokföring. Efter 
ett misslyckat rekryteringsförsök av 
kanslist och redaktör under våren stod 
vi utan sådan. Den 1 september gick 
Gun Eriksson in som kanslist på 40 % 
i första hand som tillfällig lösning året 
ut. 
Uthyrning av det minsta av kansliets 
rum har fortsatt men ett av de två 
företagen sade upp sitt hyresavtal 

till årsskiftet varför styrelsen påbör-
jat fundering om vi ska behålla detta 
rum framöver och hur det i så fall ska 
användas. Sammanträdesrummet har 
hyrts ut till bland annat Frälsningsar-
méns träffar för synskadade med viss 
regelbundenhet under terminerna. 
Enstaka uthyrningar till andra grupper 
har också gjorts. Medlemmar i fören-
ingen har hyrt in sig för övernattning 
då och då. 
Under vår- och höstterminen har för-
eningens studiecirkel i Psalmmaraton 
fortsatt i lokalen med träff varje mån-
dagseftermiddag. 

Radio, CD:n och sociala medier 
Syskonbandets radioprogram Klarsyn 
har fortsatt rulla varje vecka i Sveri-
ges kristna radio. Vid årets slut hade 
totalt 62 nya program sänts sedan 
starten året innan Programmen har 
under året främst utgjorts av intervjuer 
med medlemmar i Syskonbandet el-
ler andra med relevant anknytning. 
Radiogruppen bestämde vid ett re-
daktionsmöte under hösten att de 
framöver ska producera nya program 
säsongsvis med ca 16 program, där-
emellan, vilket innebär under sommar 
och jul, rullar repriser. Alla program 
läggs upp för enkel lyssning via Sys-
konbandets hemsida och delas även 
på Facebook-sidan varje vecka vilket 
når ytterligare lyssnare. 
Föreningens musik-CD Se solen igen 
har fortsatt sälja under året, både vid 
besök i kyrkor då Syskonbandet och 
skivan presenterats och genom att 
medlemmar fortsatt köpa och ge bort 
skivan som present. 
Syskonbandet fortsätter finnas på Fa-
cebook där statusar med våra aktuella 
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evenemang och tidningar samt annat 
angeläget som händer görs synligt 
och möjligt att dela.  

Bokprojekt 
I februari möttes den projektgrupp 
som utsetts sedan önskat engage-
mang för den bok-/andaktsbok som 
vi bestämt att göra tillsammans i Sys-
konbandet och ge ut. Därefter har 
projektet stannat upp, projektgruppen 
krympt, och det är vid årets slut ovisst 
hur föreningen ska gå vidare med 
detta. 

Tidning och litteratur 
Medlemstidningen Syskonbandet 
gavs ut enligt utgivningsplan i februari 
och april, i punktskrift, storstil, på CD 
och sänts digitalt med e-post. Den har 
även lagts upp i PDF- och textformat 
samt den inlästa versionen i formatet 
mp3 på hemsidan. Eftersom vi sedan 
stått utan redaktör blev det uppehåll i 
utgivningen. Istället för tidning sändes 
ett nyhetsbrev ut i juni och oktober. I 
december kom ett nummer av Sys-
konbandet ut i vanlig ordning med 
redaktionell insats från bland annat 
Gun Eriksson.  
Tips på tillgängliga böcker med kristen 
anknytning har publicerats i medlems-
tidningen. Vi har fått förmedla vidare 
Bibeln på punktskrift som skänkts av 
medlemmar. 

Årsmötesdagar
Också i år höll vi till på IOGT-NTO:s 
folkhögskola Tollare i Saltsjö-Boo 
utanför Stockholm den 24-28 maj. 
Temat var i år ”Våga vara den du i 
Kristus är”. Bibelstudium i temat hölls 
av vår medlem och prästen Jim La-
gerlöf. Torbjörn Ruther lärde ut enkel 

ryggmassage och de som ville deltog 
i Gudstjänstverkstad. Gun Eriksson 
höll seminarium dels under rubriken 
”Kongo-vad händer?” och dels ”Våga 
följa sin kallelse”. Utflykt gjordes till 
Stockholms centralaste och äldsta 
kärna där vi fick en taktil visning på 
Nobelmuseet och en guidad stads-
vandring i Gamla stan. Årsmötet hölls 
på lördagen med avtackning av Ron-
ny Gilderskär som avslutning. Många 
medlemmar var delaktiga dessa dagar 
genom att hålla i andakter, bjuda på 
underhållning på den öppna scenen 
och utformade hela söndagsguds-
tjänsten som ett led i Gudstjänstverk-
staden. Totalt deltog i år 52 personer. 

Temahelg – Bön 
24-26 februari hade vi en Bönehelg 
i Stockholm. Denna gång fick vi lära 
oss om tidebön och prova på liturgisk 
dans, med ledning av Ann-Christine 
Folke. Erfarenheter av bön, sätt att 
be på, och böneämnen delades. Dels 
höll vi till i Syskonbandets egna fören-
ingslokal och dels i SRF:s lokal, som 
är större och bättre rustat vad gäl-
ler kök och toaletter, i huset bredvid. 
Avslutningsvis deltog gruppen i Kata-
rinamässan med efterföljande brunch. 
Totalt deltog 28 personer. 

Ledsagardag 
18 november bjöds det på en dag 
bara för ledsagare, sådana som bru-
kar vara med ideellt i vår verksamhet 
och sådana som var intresserade av 
att eventuellt hjälpa till i framtiden. Ge-
nom upplevelserikt besök på Osynlig 
utställning i Stockholm och därefter 
fördjupat samtal i Syskonbandets 
lokal fick gruppen chans till ökad kun-
skap och förståelse för hur det är att 
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inte se, att ledsagas och att ledsaga. 
Samtal och avslutande andakt leddes 
förutom av styrelseledamot Tesfaye 
Deriba och verksamhetsledare Tina 
Hanson av Elisabeth Haag från stu-
dieförbundet Bilda. 11 personer deltog 
denna dag. 

Barn- och ungdomsverksamheten 
Konfirmationsläger/kristendomsskola i 
samarbete med Equmeniakyrkan och 
Sjöviks folkhögskola erbjöds också 
denna sommar, vilket uppmärksam-
mades i såväl tidningen Perspektiv 
som Oboj, men inget intresse blev 
synbart för oss.  

Bönetelefon 
Bönetelefonen har fortsatt, fast med 
nytt uppringningsnummer, varje första 
onsdag i månaden. Antalet deltagare 
har varierat och ingen särskild har 
haft ansvar utan de som hörts har 
gemensamt styrt upp stunden som är 
bestämd till en halvtimme. 

Lokal verksamhet
Syskonbandsträffarna i Stockholm har 
under året arrangerats av Maud Lind-
berg med träff på tisdagar en gång i 
månaden. Man har hållit till på Mat-
borgen i Enskede och serverats hus-
manskost, därefter bjudits på föredrag 
eller musik. 
 
Nordisk gemenskap 
17-20 augusti var det dags för Nord-
isk konferens i Danmark och vi höll 
till på Lögumkloster Refugium. Temat 
för dagarna var ”Kom och se” och 
den norsk-danske prästen Jens Jen-
sen höll bibelstudium med oss utifrån 
rubrikerna – Kom och se Gud! – Kom 
och se varandra! – Kom och se mig!. 

Konferensen gästades även av Fang-
koret, en kör av fångar från Danmarks 
största fängelse, och utflykt gjordes till 
den gamla staden Tönder där vi be-
sökte kyrka, ett konst- och hantverks-
muséum och fick provsitta designsto-
lar. Därtill deltog vi i Refugiums rytm 
av morgon- och kvällssång, högmäs-
sa och vi fick en klockspelskonsert i 
raskt skiftande väder. Totalt deltog 93 
personer i konferensen varav 17 från 
Sverige. 

Internationellt arbete
Norska KABB, som tidigare haft men 
nyligen avvecklat missionsprojekt i 
Madagaskar, har satt sig in i Syskon-
bandets yttre mission och ansluter för 
att stödja detta till att börja med under 
en treårsperiod. 
En missionsgrupp på idag fyra med-
lemmar i Syskonbandet har bildats 
och hann ha ett telefonmöte innan 
årets slut. 
TCAB i Tanzania har fortsatt sitt na-
tionellt vidgande arbete med möten 
och seminarier. De har fått en tomt 
och önskar nu få råd att bygga sig ett 
nationellt kontorscenter beläget i Ta-
bora. Ett föreningsstöd sändes i år på 
3000 kr. Vi har även sänt 12 000 kr till 
Kibrali utbildningscenter för synska-
dade som fortsatt sitt arbete med att 
sprida kristen litteratur till synskadade 
i Tanzania och för ett socialt och infor-
mationsspridande arbete. 
BCA i Etiopien har fortsatt sitt utbred-
da arbete av både evangelisation och 
social verksamhet bland synskadade 
i landet. Man har vidgat insatserna för 
att hjälpa fler barn och familjer där för-
äldrarna är synskadade, så att barnen 
kan gå i skola. Ett föreningsstöd om i 
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år 10 000 kr har skickats till BCA. 
UFSAMC i DR Kongo har under året 
startat upp projekt av sömnad och 
sömnadsskola med gott resultat. Det 
har redan gett viss vinst trots inköp 
så som av symaskiner. Man säljer 
skol- och arbetaruniformer och har 
börjat i liten skala men önskar utöka 
verksamheten. Ett föreningsstöd på i 
år 10 000 kr skickades till UFSAMC. 
Den planerade resan för en grupp 
syskonbandare till Kongo-Kinshasa 
har på grund av det politiskt osäkra 
läget i landet ställts in av säkerhets-
skäl. Istället bjuds två representanter 
från UFSAMC in till att delta i Syskon-
bandets årsmötesdagar i maj 2018 
och planeringsarbete kring detta har 
påbörjats. 

Styrelsen
Styrelsen konstituerade sig efter års-
mötet den 27 maj enligt föl¬jande: 
ordförande och personalansvarig 
Jenny Näslund, vice ordförande och 
ekonomiansvarig Lars-Ove Arnesson, 
sekreterare Ann-Christine Folke, vice 
sekreterare Tesfaye Deriba, ordinarie 
ledamot Marie Bergström, första er-
sättare Madeleine Linder, andre ersät-
tare Michael Hellström. Till arbetsut-
skott utsågs Jenny Näslund, Lars-Ove 
Arnesson och Ann-Christine Folke. I 
september meddelade Ann-Christine 
dock sitt omedelbara avsägande av 
samtliga uppdrag och arbetsutskot-
tet omformerade sig genom att Marie 
klev in på uppdraget. Styrelsen har 
under året haft 12 protokollförda mö-
ten varav 6 per telefon. AU har haft 2 
protokollförda telefonsammanträden. 
Styrelsen har under året beslutat att 
det i föreningen ska göras en organi-

sationsöversyn och påbörjat fundering 
av utformningen av sådan. Parallellt 
har personal och ibland någon ur sty-
relsen deltagit i TRS:s kurs för verk-
samhets- och kompetensutveckling i 
nätverk, med start vid årets början och 
löpande under året, och förslag på 
bland annat vision, ledord och kompe-
tenssatsningar har arbetats fram. 

Medlemmar 
Medlemsantalet var vid årets slut 
301 varav 192 synskadade och 109 
stödjande. Under året välkomnades 4 
kristna synskadade medlemmar och 
7 stödjande. Till vår kännedom under 
året har 9 medlemmar fått hembud. 6 
personer har begärt utträde. 

Ekonomi
2017 har Syskonbandet gått med 
underskott på cirka 350 000. Också 
2016 redovisades ett stort underskott 
men däremot en större vinst 2015. 
Samtidigt kan vi konstatera att vår 
förening har en stabil ekonomi jämfört 
med många ideella föreningar och 
församlingar. Det mesta av vår verk-
samhet finansieras med avkastningen 
på det kapital vi förvaltar. Vinster och 
förluster i vår värdepappersportfölj 
kan variera över tid. Det viktiga är att 
vi inte börjar tära på kapitalet, men det 
är också viktigt att ha en klar strategi 
hur vi brukar våra resurser. Sedan slu-
tet av året kan man göra inbetalningar 
till Syskonbandet med Swish, förutom 
till det plusgiro vi haft sedan mycket 
länge. 

Slutord från ordförande
Du har nu läst verksamhetsberät-
telsen för 2017, den visar på hur vi i 
Syskonbandet utformat Guds verk och 
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Syskonbandet
Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.
Utkommer i punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns också 
på vår hemsida: www.syskonbandet.se/medlemstidning. 
Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr. 116 65 STOCKHOLM. 
Ansvarig utgivare: Jenny Näslund, ordförande
Telefon kansli och redaktion:  08-641 30 45, 08-641 30 95           
E-post:   kansliet@syskonbandet.se    eller    redaktion@syskonbandet.se 
Plusgiro 3 64 49-7       Swish 1231 488 220
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vår gemensamma tro på Jesus. Låt 
oss gå in i föreningens etthundrati-
onde år med tillförsikt. Jag vill rikta ett 
stort tack till styrelsen, personalen och 
alla andra som under året bidragit till 
föreningens verksamhet. Avslutnings-
ordet hämtar jag från den Svenska 
Folkbibeln 1998, 1 Joh. 1:7 ”Men om 

vi vandrar i ljuset, liksom han är i lju-
set, så har vi gemenskap med varan-
dra, och Jesu, hans Sons, blod renar 
oss från all synd.”

På styrelsens uppdrag: 
Ordförande Jenny Näslund och verk-
samhetsledare Tina Hanson 

Gruppbild från årsmötesdagarna på Tollare 2017 som inte varit med i tidningen förut. I nästa 
nummer räknar vi med att läsa mycket om årsmötesdagarna 2018. Bed för den samlingen!


