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någon ljuskrona i håret men att hon 
kom med hoppets ljus till de mest 
utsatta. Jesus benämns åtskilliga 
gånger i Bibeln som just Ljuset. Det 
står exempelvis om Johannes 
döparen att han själv inte var ljuset 
men skulle vittna om ljuset (Joh 1:8). 
Paulus beskriver att när han och 

följeslagarna var på väg till 
Damaskus, i färd med att 
fängsla kristna, 

uppenbarades sig 
Jesus i form av ett 
Bländande ljussken. 

Ljuset hade en 
strålglans starkt 
så till den grad att 
Paulus blev blind 

(Apg 22:6-11). 
Jesus själv sa om sig 

”Jag är ljuset som har kommit 
hit i världen för att ingen som tror på 
mig skall bli kvar i mörkret.” (Joh 
12:46).  

När det i februari är dags för 
syskonbandets gemenskapshelg får 
alla som kommer chans att fördjupa 
sig i funderingar, kunskap och prat 
om ljuset. Vi ska även ljuspyssla och 
sjunga om ljuset. Läs inbjudan, anmäl 
dig och kom med! Du får här i 
tidningen nu också veta när och var vi 
senare under våren får möjlighet att 
mötas för årsmöte och flera dagar av 
fin gemenskap på fin plats.  

Tills vi möts eller hörs igen vill jag 
önska er alla en riktigt God Jul och ett 
ljust nytt år!  

Tina Strömberg 

Från Verksamhetsledaren 
Nu vänder det och det blir ljusare igen! 
Strax tänds också det fjärde och sista 
adventsljuset, och nog för att alla tända 
ljus, lyktor och ljusslingor lyser upp i det 
kompakta mörkret men det är förstås 
solens återvändande till vår norra 
halva av jordklotet jag syftar på. 
Vintersolståndet infaller i år den 
22 december och 
då har vi årets 
längsta nattliga 
tillstånd bakom 
oss för åtminstone 
ett år framöver. 
Tänk vad 
ljuset påverkar 
oss, dess 
närvaro och dess 
frånvaro. Detta är 
oberoende av om vi kan se det med 
ögonen eller ej. Solens ljus är 
avgörande för självaste livet, det 
påverkar både hälsa och sinnelag 
utöver att ge oss värme. Det gäller ju 
inte bara oss människor utan i högsta 
grad allt levande på jorden. När ljuset 
allt mer sinar här i norr, när vintern 
närmar sig, då rinner livet ut ur växterna 
och de går tillsammans med djuren in 
för en tids sparlåga till dess att ljuset 
sakta kommer igen.  

Inte är det då konstigt att ljuset också 
fått bli symbol för Gud, för tro och hopp, 
för det goda. Helt nyligen firade vi 
Lucia. Olika legender figurerar om 
flickan som kom med ljuset i mörkret. 
En roman om Lucia finns med som 
boktips mot slutet av denna tidning. Där 
berättas det inte om att hon kom med 
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egna doftljus i koppar och glas som 
återanvänds och får ny vacker 
funktion på så vis.  

Det är i trästaden Eksjö vi möts och 
den missar vi förstås inte att ta en tur 
i. Vi håller till på Eksjö Camping & 
konferens som drivs på kristen grund 
av en ekumenisk förening på orten. 
Gården ligger naturskönt intill en sjö, 
ändå är det nära till centrum. Vi bor 
främst i rum med 2 till 4 bäddar i 
gårdens vandrarhem och stugor. 
Dusch och toalett finns nära rummen 
i korridoren. I mån av plats kan eget 
rum önskas. Som alltid kommer 
ideella ledsagare finnas till hands för 
att hjälpa dig i den mån du behöver. 
Ledarhundar är välkomna. På 
söndagen tar vi oss vidare till 
Sandsjöfors där vi firar och 
medverkar i Alliansmissionens 
gudstjänst. Det är den kyrka vår 
medlem Therese Petersson tillhör. 
Där äter vi också lunch innan vi 
gemensamt skjutsas de 2 milen till 
Nässjö som är Smålands stora 
järnvägsknutpunkt. Där säger vi 
hejdå och vinkar av varandra.  

Varmt välkommen till denna helg av 
gemenskap i ljusets tecken! 

Tid: 7-9 februari 2020. Start med 
kvällsmat kl. 17 på fredagen och 
senast 14.30 är vi vid Nässjö station 
på söndagen. 

Resa: till Eksjö går tåg och bussar. 
Från Nässjö tar man buss på en 
halvtimme vidare till Eksjö. Adressen 
till Eksjö Camping & Konferens är 
Prästängsvägen 5.  

Medlemsnytt 

Ny kristen synskadad medlem  
Marie Fredin, Stockholm   
Ulla Samuelsson, Skärholmen  

Till Fridens hem 
Ann-Marie Hanson, Osby 
Arnold Arrheden, Söderhamn  

Arnold avled i stillhet den 24 oktober. 
Han var hedersmedlem i Syskonbandet 
och vår allra äldsta medlem. I december 
i fjol  fyllde han 100 år och i februari 
skrevs det om honom i vår 
medlemstidning. Gå gärna tillbaka till 
det numret och läs artikeln igen. Det har 
även skrivits en minnestext om Arnold 
och hans engagemang i Syskonbandet 
som publicerats i tidningen Dagen. 
Begravningen ägde rum  den 8 november 
i Norrtullskyrkan, Pingstförsamlingen i 
Söderhamn. Syskonbandet har tacksamt 
mottagit 2.500 kronor i gåvor till Arnolds 
minne.  

Inbjudan till ljus helg i Småland 
Flera har redan anmält sig till 
gemenskapshelgen med Ljuset som 
tema, som går av stapeln den 7-9 
februari i Småland, men än finns det 
platser kvar och tid att anmäla sig!  

När det är som mörkast ute eller i vårt 
inre behöver vi ljuset som mest. Ljus är 
något som många av oss inte ser med 
ögonen men känner och känner till det 
gör vi ändå. Vi kommer prata om, och 
dela, våra erfarenheter av ljus i faktisk 
form och som metafor för vår tro och för 
Gud. Vi får även höra vad Bibeln tar 
upp om ljus. Vi kommer också tillverka 
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Deltagaravgift: 1.000 kr inkl. 
helpension, program och tillgängliga 
ledsagare. Detta subventionerade pris 
gäller för betalande medlem och för dig 
som är med för första gången på 
evenemang med Syskonbandet. 
Möjlighet finns att söka Enskilt Bidrag 
senast 9 januari. Du har också möjlighet 
att nyttja Syskonbandets 
resesubvention på den del av din resa 
som överstiger 500 kr (maxsubvention 
700 kr).  

Anmälan: senast 9 januari till Tina på 
Syskonbandets kansli tel 08-641 30 95 
eller tina@syskonbandet.se. 

Tina Strömberg 

Hälsning från styrelsen 
Hej. I det här numret av tidningen har 
turen att få ordet kommit till mig. Vi i 
styrelsen vill önska alla våra 
medlemmar en julhelg full av 
välsignelse. Styrelsen har under några 
år funderat kring ifall det finns nån 
möjlighet, att göra styrelsen och vårt 
fantastiska kansli ännu bättre. För att 
höra fler röster om vad som kan 
behövas eller förändras har vi bett 
några syskonbandare om hjälp. Många 
har fått frågan och slutligen tackade fem 
personer ja till att ingå i arbetsgruppen 
Framtid.  

Lars-Ove Arnesson som är en riktig 
gammal räv, inte bara i Syskonbandet. 
Han har mycket föreningserfarenhet 
och mångårigt arbete hos oss. 

Miriam Matsson som jag träffade för 
första gången, samtidigt som jag 

träffade Lars-Ove på Sjöliden, kan 
också få det i det här sammanhanget 
fina smeknamnet gammal räv. 
Miriam har mångårig erfarenhet och 
är en av tre i vår 
Kapitalplaceringsgrupp. 

Elin Forsgren har varit medlem 
länge, men just nu är hon mest 
synlig i missionsgruppen där hon 
jobbar med vår resa till Tanzania. 
Någon räv har hon ännu inte hunnit 
bli. Det tar många år att bli det. 

Hon tillhör den yngre generationen. 

Lena Johansson som satt med i 
styrelsen förra året har också lånat 
ut sina kloka tankar. Lena känner jag 
mest som den klockrena stämman, 
en av dem som hörs klinga så sprött 
och vackert när hon tar ton. 

Ann-Marie Friman Persson var med i 
början av gruppens arbete. 
Dessvärre ställde tekniken till det för 
henne, så hon valde att lämna 
arbetsgruppen.  

Vi i styrelsen väntar med spänning 
på att få ta del av gruppens samlade 
synpunkter.  

Med önskan om Guds rika 
välsignelse. 

Madeleine Linder 
styrelseledamot 

Skriv ett rim på en lapp och 
fäst på en klapp 
Brukar du rimma på julklapparna? I 
så fall följer du en lång tradition med 
rötter i det gamla romarriket. Vi ska 
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titta närmare på julklappsrimmets 
historia och även få några tips från Erik 
Bondesson, Syskonbandets 
egen rimexpert. 

Julklappsrimmet har 
en lång historia, 
längre och mer 
intressant än de 
flesta kanske 
tror. 
Traditionen 
kommer 
troligen från 
Romarriket där 
folket försåg sina 
nyårsgåvor med 
en, ofta retsam, vers. 
I Sverige var det de lägre 
samhällsklasserna som 
rimmade. Rimmen hade en skämtsamt 
elak innebörd och fästes på ett vedträ 
eller en halmbock som sedan kastades 
in genom dörren hos mottagaren. Ordet 
”julklapp” har sitt ursprung just i denna 
sed. Man klappade hårt på grannens 
dörr och när denne öppnade gällde det 
att vara beredd och kasta in vedklabbe 
med tillhörande vers, sedan springa 
därifrån snabbt som tanken.  

Under 1700-talet började även de högre 
samhällsklasserna rimma. Deras 
julklappar bestod oftast av en riktig 
gåva men överlämnades likväl anonymt 
med en elak vers. 

Nuförtiden är julklappsrimmen varken 
elaka eller anonyma och tur är väl det! 
För den som inte är van att skriva och 
leka med ord kan det dock vara svårt att 
komma på ett bra rim. Erik Bondessons 
råd är att inte krångla till det. 

– Många kanske tänker att de 
inte kan rimma men det 

behöver inte vara så 
svårt. Det ska vara 

kul, det är 
viktigast.  

Erik började 
intressera sig 
för rim redan 
på 
högstadiet 
när han fick 
prova att 

skriva på olika 
versmått.  

– Jag tyckte det 
var intressant så jag 

började skriva dikter på 
rim. Senare gick jag en 
skrivarkurs där en av lärarna 
frågade om jag hade rimsjukan, 
och ja, det kanske jag har, 
säger han och skrattar. Erik 
berättar att hans församling 
brukar anordna en julstuga med 
försäljning och servering: 

– Där är jag med och rimmar på 
folks julklappar, det är 
jätteroligt.  

Erik har lång erfarenhet som 
julklappsrimmare och har 
samlat på sig en ”rimbank” 
under årens lopp.  

– Det finns en del julklappar 
som ofta återkommer så för att 
slippa merarbete har jag sparat 
rim i bokstavsordning i ett 
register. Om någon exempelvis 
ber mig rimma på en 
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söker vi gemensamt att finna inre ro 
och frid. För mycket att göra eller 
understimulans i vardagen, 
bådadera kan fylla oss med stress 
och oro, somligt med anknytning till 
synnedsättning. Vi delar våra 
erfarenheter dessa dagar. Genom ett 
varierat program av aktiviteter, 
bibelstudium, andakter och 
gemenskap får vi några dagars paus 
från det vanliga och förhoppningsvis 
också förnyad kraft med oss hem. 
På lördagen har vi årsmöte och 
givetvis underhållande Öppen Scen 
på kvällen! 

Yxnerums hotell- och 
konferensanläggning drivs numera i 
kristen regi. Den ligger vid sjön 
Yxningen utanför Åtvidaberg och 4,5 
mil från både Linköping och 
Norrköping. Vi bor i dubbel- eller 
enkelrum med dusch och toalett. 
Ledarhundar är välkomna och 
anläggningen är tillgänglig för 
rullstol. Hörselslinga kommer finnas i 
samlingslokalen. Som alltid kommer 
det finnas ideella ledsagare tillhands. 

Kring hotellet finns massor av 
aktiviteter att prova på: bland annat 
biljardbord, badminton, roddbåt, 
bastu och utomhuspool. För den 
badsugne finns också sjön att doppa 
sig i.  Kanske kan en stund i varm 
utomhusjacuzzi också vara något att 
avnjuta? 

Än är alla dagars program inte 
fastlagt. Vill du vara med och planera 

dammsugare letar jag bara upp det på 
datorn.  

Ibland dyker det upp ovanliga saker att 
rimma på, Erik berättar att han en gång 
ombads rimma på en hamburgerpress. 

– Då fick jag lära mig vad det var för 
något. Det händer att jag måste göra 
lite research för att kunna skriva ett bra 
rim. Jag kanske ska rimma på en bok 
av någon författare jag aldrig hört talas 
om, då brukar jag läsa på lite.  

Det händer att Erik blir inspirerad att 
läsa de böcker han fått rimma på, så 
var det tillexempel med Hans Roslings 
bok ”Hur jag lärde mig förstå världen”. 

Ibland får Erik skriva rim på julklappar 
till små barn, då är det viktigt att 
använda ett begripligt språk.  

– Det kan vara jätteenkelt. Om det är en 
bil i paketet kan jag till exempel skriva 
”tut tut, brum brum, nu kan du köra 
omkring i ditt rum.”  

Mer smakprov på Eriks rimkonst får vi i 
Syskonbandets jultävling i detta 
nummer av tidningen. 

Isabelle Ulfsdotter 

Inbjudan: Gemenskaps- och 
årsmötesdagar 2020
Vi möts i Yxnerum i Östergötlands 
hjärta för syskonbandsdagar, 
gemenskap och årsmöte, den 29 
april till 3 maj 2020. Boka in dig 
redan nu för att vara med! 

Frid är temat. På den fridfulla platsen 
vid sjö på Östergötlands landsbygd 
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uppvisning av läkarintyg minus en 
administrationskostnad på 10 %. 
Våra arrangemang är alltid fria från 
alkohol.

Varmt välkommen med frågor och 
anmälan redan nu! 

Tina Strömberg 

Från valberedningen
Nu är det dags att föreslå 
kandidater till valet av vår 
styrelse!

Känner du till någon som du tror 
skulle tillföra vår förening något 
genom att ställa upp i styrelsevalet? 
Någon med en särskild kompetens? 
Det kan vara antingen en kristen 
synskadad eller en stödjande 
medlem. 

De som nu sitter i styrelsen och vars 
mandat fortsätter också nästa år är: 
Kait Bessing och Dominique Adou. 
Mandatperioden går vid nästa 
årsmöte ut för: Jenny Näslund, 
Tesfaye Deriba och Madeleine 
Linder samt för ersättarna Anders 
Holmberg och Marie Bergström.

Totalt önskar vi ha fler namn att 
föreslå föreningen än de 5 som ska 
väljas in.

Fram till 15 januari 2020 kan du 
kontakta någon av oss i 
valberedningen för att föreslå 
kandidater. 

dess innehåll? Du är då varmt 
välkommen att höra av dig till Tina på 
kansliet! 

Tid: vi startar onsdagen 29 april med 
middag kl. 17.00 och avslutar söndagen 
3 maj efter gudstjänst och lunch vid kl. 
14.00. 

Resa: gemensam buss är bokad och 
erbjuds från Norrköping C kl. 15.00 på 
onsdagen och tillbaka på söndagen 
med ankomst senast kl. 15.00. Priset 
för att åka med bussen är 200 kr tur & 
retur. Norrköping ligger på södra 
stambanan så dit går både tåg och 
bussar. Möjlighet finns att söka 
resesubvention på det som överstiger 
500 kr, maxsubvention om 700 kr. 

Deltagaravgift: 

1900 kr för del i dubbelrum  
2400 kr för enkelrum  
Barn 10-15 år 950 kr 

De kraftigt subventionerade priserna 
gäller för betalande medlem och för dig 
som deltar för första gången i 
evenemang med Syskonbandet. I priset 
ingår mat, logi, programinnehåll, 
ledsagning, lakan och handduk. Enskilt 
bidrag är därutöver möjligt att söka fram 
till anmälningsdatumet. 

Anmälan: görs senast den 1 april till 
Tina på Syskonbandets kansli tel 
08-641 30 95 eller 
tina@syskonbandet.se.  
Anmälan är bindande fr.o.m. 1 april och 
då sätts också deltagaravgiften in på 
Plusgiro 36449-7. Avgift återbetalas mot 

mailto:tina@syskonbandet.se
mailto:tina@syskonbandet.se
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Det är en kylig decembereftermiddag 
i Göteborg när Niklas och jag slår 
oss ner på ett café för en pratstund 
om musik, studier och 
framtidsplaner. Niklas är tjugofem år 
och studerar sista året på 
systemutvecklarprogrammet i 
Trollhättan.  

– Jag har alltid varit intresserad av 
teknik och olika datoriserade prylar. 
Sedan jag började studera 
programmering har jag fått en bättre 
förståelse för hur det hela hänger 
ihop.  

Niklas säger att synnedsättningen 
närmast är en tillgång i den här 
branschen: 

– Jag har erfarenhet av vad som är 
tillgängligt och inte, det är kunskap 
som behövs.  

Men trots att digital teknik är ett 
stort intresse erkänner Niklas att det 
är musiken som är hans passion.  

– Det känns fantastiskt roligt att få 
pyssla med det också. 

Jag är ute och spelar en hel del runt 
om i Västsverige, ofta på dop, 
bröllop eller fester i olika föreningar.  

Niklas började spela barnvisor på 
piano redan som tvååring, när han 
var fem år fick han börja ta 
pianolektioner. Idag är det främst 
piano och sång som är hans 
huvudinstrument men han spelar 
även lite dragspel. När han är ute 
och spelar ensam har han med sin 
keyboard där han förprogrammerat 
musikbakgrunder.  

Pontus Nyman, sammankallande, 
073-953 80 01 pontusn@hotmail.com

Rolf Eriksson, 076-133 91 00 
fotograf.rolf.eriksson@gmail.com 

Lena Johansson, 070-306 38 26 
Lena.johansson50@comhem.se 

Maria Selberg 070-681 97 50
Valberedningen 

Syskonbandsmedlem får 
Taubestipendium 

Niklas Karlsson, medlem i 
Syskonbandet, fick tidigare under 
hösten ta emot ett stipendium till 
minne av Evert Taube. Han är också 
aktuell med ny skiva. Vid sidan av 
musiken hinner han även med 
högskolestudier, om några månader 
är han färdig systemutvecklare, men 
musiker kommer han alltid fortsätta 
vara. 

mailto:pontusn@hotmail.com
mailto:fotograf.rolf.eriksson@gmail.com
mailto:Lena.johansson50@comhem.se
mailto:pontusn@hotmail.com
mailto:fotograf.rolf.eriksson@gmail.com
mailto:Lena.johansson50@comhem.se
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– Det känns fantastiskt hedrande, 
Evert Taube är ju en av våra absolut 
största visskalder så det är otroligt 
att ens ha fått komma in i det här 
sammanhanget och få uppleva det 
här. Det var jätteroligt att få höra de 
andra tävlande också.  

Ansökningsprocessen går till så att 
alla sökande spelar upp sina 
tolkningar för en jury som sedan 
fattar beslut. Niklas spelade bland 
annat låten Balladen om briggen 
”Blue Bird” av Hull. 

– Det är ingen munter bit precis, den 
handlar om ett skepp som förliser. 
Men trots att den går i moll är texten 
väldigt öppen för tolkning, den är 
som en berättelse.  

I oktober spelade Niklas sin 
stipendiekonsert i Sjömanskyrkan i 
Göteborg. 

I framtiden hoppas Niklas på att 
kunna fortsätta underhålla människor 
med musiken. Hans mål är att roa på 
ett lättsamt och opolitiskt sätt. 

– Jag tänker mig att ordet 
”underhållning” betyder att hålla 
människor uppe, att hålla dem 
flytande, det är det jag vill göra.  

Den som vill beställa Niklas skiva 
kan skicka ett mejl till 
niklas.karlsson94@hotmail.se  

Isabelle Ulfsdotter 

– Det finns så bra ljud nuförtiden, det 
går att få det att låta som en hel 
orkester. Särskilt blås- och 
stränginstrument blir ruskigt autentiskt, 
det är häftigt att en keyboard kan låta 
så. 

Niklas rör sig ledigt mellan olika 
musikstilar, på hans repertoar finns 
visor, musikal, dansband och låtar från 
50- och 60-talet. Han vill att alla i 
publiken ska kunna hitta något de gillar. 

Skivdebut 
Tidigare i år släpptes Niklas första 
skiva, Ett ljus på min väg. På skivan 
finns både populära evergreens och 
eget material. Han spelar de flesta 
instrumenten själv och har arrangerat 
låtarna. 

– När jag är ute och spelar brukar folk, 
roligt nog, fråga om det finns en skiva. 
Till slut kände jag att det var dags att 
spela in en.  

Titelspåret, Ett ljus på min väg, har 
Niklas skrivit till sin flickvän.   

– Jag skrev den för ganska exakt ett år 
sedan. Det kändes fint att ge en så 
personlig gåva, roligare en att ge en 
blomma på födelsedagen. 

Stipendium från Taubesällskapet 
Västanvind 
Varje år arrangerar Taubesällskapet 
Västanvind i Göteborg en talangtävling 
där uppgiften är att tolka Evert Taubes 
musik. Syftet är att bevara Taubes 
minne och föra vidare hans visskatt till 
kommande generationer. Niklas blev 
årets stipendiat och det är en 
utmärkelse han är glad och tacksam 
över.  

mailto:niklas.karlsson94@hotmail.se
mailto:niklas.karlsson94@hotmail.se
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pengar för att fortsätta med den 
verksamhet vi har. Små som stora 
gåvor är välkomna och tillsammans 
kan det bli mycket. Varje år stödjer vi 
också systerföreningar av kristna 
synskadade i Tanzania, Etiopien och 
Kongo-Kinshasa. Vill du vara med i 
det arbetet och sätta in en gåva som 
specifikt och utan mellanhänder går 
till denna mission är förstås också 
det välkommet.  

Gåvor kan sättas in på Plusgiro 
36449-7 eller swishas till 123 148 82 
20. Märk insättningen med 
”Missionen i Afrika” om du vill 
öronmärka din gåva till detta 
ändamål, i annat fall går din gåva till 
Syskonbandet, där den bäst behövs i 
verksamheten.  

Varmt tack och välsignelse över 
både gåvor och givare!   

Tina Strömberg 

Syskonbandets jultävling 
Julen är här och traditionerna med den. 
En av Syskonbandets jultraditioner är 
vår årliga jultävling. I år är det Erik 
Bondesson som bidragit med ett av sina 
genialiska julklappsrim. Vad finns i 
paketet? 

På mellankrigstiden var det fara å 
färde  

När i Tyskland de steg så kraftigt i 
värde, 

Alla borde ha dem i sitt hem, 

Men många har brist eller överflöd av 
dem. 

Vet du vad en julklapp med detta rim 
skulle kunna innehålla? Skicka in ditt 
svar till kansliet senast 10 januari 2020. 
Vinnaren presenteras i Syskonbandet, 
nummer 1, 2020. 

Lycka till! 

Isabelle Ulfsdotter 

Jul- och Nyårsgåvor till 
Syskonbandet 
När denna tidning landar hemma hos 
dig har du troligen redan ordnat 
med alla julklappar som eventuellt 
ska införskaffas. Det är troligen 
också försent att hinna beställa 
vår fina musik-CD som vi 
brukar tipsa om, för att den 
ska hinna komma före 
Julafton. Men det är inte 
försent att ge 
Syskonbandet en julklapp 
eller nyårsgåva! 
Föreningen behöver 



 11

Songs for christmas. I mångt och 
mycket är vi inte så traditionsbundna 
men den här seden har hängt med, 
det känns omöjligt att julpynta till 
någon annan julmusik. Vem är då 
Sufjan Stevens? Mannen med det 
konstiga namnet och den mjuka 
rösten. 

Sufjan Stevens är en amerikansk 
artist, låtskrivare och 
multiinstrumentalist. På sina skivor 
spelar han de flesta instrumenten 
själv. För en bredare publik är han 
känd för sitt projekt att spela in en 
skiva för varje delstat i USA. Han 
gav emellertid upp efter två skivor: 
Michigan och Illinois. Senare har han 
erkänt att det hela var mer av ett PR-
trick än en verklig föresats. 

Stevens kanske inte är så omtalad i 
kristna kretsar i Sverige men det 
finns orsak att ändra på det. Enligt 
både intervjuer och låttexter har han 
en varm och levande tro. Relationen 
till Gud skiner igenom tydligast på 
skivan Seven Swans från 2004.

Julskivan då? Sufjan Stevens är 
känd för att vara en julälskare av 
rang. År 2006 släppte han 
dubbelalbumet Songs for Christmas 
som även finns på Spotify och andra 
musiktjänster. Förra året släpptes 
skivan i en specialutgåva på vinyl. 
Skivan bjuder på över två timmar 
musik, klassiska och älskade jullåtar 
i helt nya arrangemang blandas med 
Sufjans egna kompositioner. Piano 

Medlemsavgift 2020 
Tillsammans med denna tidning 
medföljer ett inbetalningskort som du 
kan fylla i för att sätta in din 
medlemsavgift för 2020.  

Som betalande medlem får du, förutom 
prenumeration på medlemstidningen 
Syskonbandet, också starkt 
subventionerade priser när du deltar vid 
olika arrangemang. Genom att sätta in 
årets medlemsavgift visar du också ditt 
engagemang och fortsatta stöd för 
föreningen, det vi gör och står för, vilket 
är uppskattat!  

Vid senaste årsmöte beslutades att 
avgiften för 2020 är 250 kr och för att du 
som kristen synskadad medlem ska 
kunna vara med och rösta fram vår 
nästa styrelse behöver den ha inkommit 
senast den 1 mars. Önskar du få ett 
färdigifyllt inbetalningskort skickat till dig 
så är det bara att kontakta kansliet. Du 
kan annars sätta in på Plusgiro 36449-7 
eller swisha 123 148 82 20, märk din 
betalning med ditt namn och att det 
gäller medlemsavgift. Givetvis kan 
insättning göras och inbetalningskortet 
användas också till att sätta in en gåva 
till Syskonbandet!   

Tina Strömberg  

En annorlunda julskiva – 
musiktips/krönika 
Ända sedan Jimmy och jag flyttade ihop 
har vi haft en speciell tradition på första 
advent. Vi plockar fram ljusstakarna, 
dricker glögg och äter pepparkakor, allt 
till tonerna av Sufjan Stevens julskiva 
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Mitt hem doftar pepparkakor och 
adventsljusen glittrar i fönstren. För mig 
är det här själva kärnan av julstämning. 

Isabelle Ulfsdotter

Boktips 
Tina Strömberg tipsar om 
Ett ljus i mörkret av Agneta Sjödin 

Detta är en roman om Lucia, den flicka 
som vi kommit att fira varje år och titulera 
Sankta Lucia. Lucia växer upp i en trygg 
och kärleksfull familj som har det gott 
ställt, med en mamma som är kristen. Så 
småningom får hon följa med till de 
fattigas kvarter och där möter hon en helt 
annan värld, en hård värld med alltjämt 
sinande hopp. Hon vill lindra plågorna 
och göra vad hon kan för att göra 
kvinnors tillvaro drägligare. Till detta viger 
hon bokstavligen sitt liv. Kraften i 
kärleken och ljuset hon sprider blir högst 
närvarande också i hennes död. Boken 
ger oss även en inblick i hur de kristnas 
tillvaro kan ha sett ut under hot och 
förföljelse i södra Europa mot slutet av 
200-talet. Boken finns som talbok på 
Legimus.  

och gitarr möter banjo och genomtänkta 
körstämmor. Texterna uttrycker en sorts 
kärleksfull naivitet, lite som ett barn som 
längtar till jul. I en av låtarna: Put the 
lights on the tree, uppmanar han 
lyssnaren att ringa sin mamma om hon 
lever ensam, och att hälsa på henne på 
julafton. Bland de klassiska julsångerna 
finner vi exempelvis en riktigt snygg 
version av Oh come Emanuel. 
Musikaliskt är skivan lågmäld och 
samtidigt klangfull. Sufjan sparar inte på 
godbitarna, det är otroligt många 
instrument med på varje låt, 
blåssektioner, slagverk och bjällror. Det 
gör att ljudbilden emellanåt blir lite 
stökig men eftersom de flesta 
instrument är akustiska är det ingen 
jobbig stökighet, det är snarare livfullt. 
Skivan är positivt annorlunda, den låter 
inte som någon annan julmusik jag 
träffat på.

För några år sedan hade jag den 
enorma förmånen att få se Sufjan 
Stevens live när han besökte 
Stockholm. Eftersom konserten ägde 
rum i september blev det inga jullåtar 
men en fantastisk musikupplevelse var 
det. Sufjans mjuka röst och 
speciella sångstil liksom 
fångar publiken och vaggar 
in den i en värld av toner 
och klanger. Det blir 
magiskt och nästan 
meditativt. 

I skrivande stund lyssnar 
jag på Songs for christmas. 
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