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God fortsättning 
önskar Tina!
Ett nytt år har börjat och jag undrar med nyfikenhet vad 2009 kan ha att bjuda på! En hel del kan man planera och se till att det händer men är inte det mesta som händer oss mer oförutsägbart? Det är oförutsägbara, små saker som förgyller vardagen, så som att en vän spontant ringer bara för att höra hur man har det, att solen skiner just den dagen man hade planerat att ta sig en långpromenad eller strosa på stan, de sakerna kan lätt glömmas bort, när vi tänker tillbaka, men jag tror att de är minst lika viktiga som de stora händelserna för levnadstrivseln. 

2008 bjöd på en hel del nya och stora händelser av olika slag för min del som jag ser som fotografier både i mitt huvud och i albumet. Året började med att jag avslutade mina teologistudier och senare även mina studier i ryska. 
Sommaren började med fantastiska dagar och firande av Syskonbandets 100-årsjubiléum där jag både fick träffa många av er som läser denna min hälsning och självaste svenska kungen tillsammans med David och Linnéa Lindberg då vi tog emot Syskonbandets vackra fana. Under dessa dagar fick jag också förtroendet att träda in i styrelsearbete för Syskonbandet. Vidare följde sommaren för min del av flytt från studentlya till en liten tvåa med stor uteplats, min yngre bror gifte sig och ett par dagar därefter började jag arbeta som anställd barn- och ungdomsledare för Syskonbandet. 
Innan året var slut hade jag också varit med om att en tidig morgon vakna av ett jordskalvs omskakning vilket ju också var en ny och mycket intressant upplevelse. 

Då min arbetsplats befinner sig i mitt kombinerade kontor och sovrum har det inte varit särskilt stor variation av vart jag hållit hus under hösten men arbetsuppgifterna har varit desto mer varierade med allt ifrån att gå igenom och försöka skapa ordning bland olika listor och register över ungdomar vi haft kontakt med, skapa facebook-sida för Syskonbandet, maila till unga medlemmar i föreningen och maila ny-gamla jag fått kontakt med, ordna om och lägga till grejer på vår hemsida.

Fokus har främst varit på ungdomslägret i Göteborg under första adventshelgen. Vad lägerdeltagare skrivit om denna helg får ni till viss del ta del av i denna tidning men ni kan läsa ännu mer, se lite bilder och lyssna på trevliga ljudklipp på hemsidan! 

Klicka på rubriken Barn och ungdomar och sedan på Aktiviteter för att få fram text, ljud och bilder från adventslägret.

Det har alltså varit mycket Syskonbandet för min del under förra året och mindre hoppas och tror jag inte det kommer att bli under 2009! Jag kan redan nu se framför mig några stora händelser som jag ser fram emot och som jag om ett år nog kommer att titta tillbaka på som några av årets höjdpunkter. Dessa är årsmötesdagar och med det flera dagars gemenskap med alla generationers Syskonbandare, en förmodligen oförglömlig resa tillsammans med några Syskonbandare till Tanzania och sedan mot höstkanten den nordiska konferensen i danska Fredricia! 

Min förväntan på detta år är också att jag ska få kontakt med nya härliga människor som vill engagera sig i vår förening, att utveckla vår hemsida och våra aktiviteter så de blir ännu mer attraktiva, trivsamma och roliga för alla och inte minst hoppas jag på att under året mycket få höra av och träffa så många som möjligt av er!
Tina Hansson
Barn och ungdomsledare


Från verksamhetsledaren 

God fortsättning! När du läser det här har det gått några veckor in på det nya året. Jag har börjat jobba på Syskonbandet igen, men när jag skriver ”har jag semester” och pluggar ännu. Det är en hemtenta kvar. När jag tog ledigt för att studera på heltid var det många som sa: ”Vad modig du är.” Jag förstod aldrig riktigt det där, för jag tyckte inte att det var särskilt modigt. Nu vet jag att det nog var litet modigt i alla fall… Det har varit enormt givande. De kurser jag läst är Teologi och Pingströrelsen, Ledarskap, Församlingsteologi och Nya testamentet. I den sista kursen har Göran Lennartsson, varit lärare. Han har bott många år i Israel och är oerhört kunnig i hur judarna kan ha tolkat och tänkt det Jesus sa. Bibelordet har öppnats och djupnat, kan jag säga. Men nu är jag snart tillbaka och det känns också roligt. Det här året planerar Syskonbandet många aktiviteter och det är mycket spännande på gång. Inte minst föreningens framtidssamtal och vart de kan leda.

Tack styrelsen för att jag fick ta tjänstledigt några månader! Tack Gun Eriksson för att du gjorde det möjligt genom att vikariera för mig. Jag har varit helt trygg under studietiden med att allt fungerat hur bra som helst. Välkommen Tina Hansson som arbetskamrat, även om det blir delvis på distans då telefon och mail får gälla, men då och då ses vi också. Ser fram emot att få jobba med dig.

Den 13 februari till den 1 mars tar jag semester igen. Då reser vi som familj på en resa till nordöstra Indien. Det blir besök i många kyrkor och bibelskolor där vi förväntas undervisa. Bl a har man planerat en möteskampanj bland de fattigaste bland fattiga, t o m lägre än de kastlösa. Just nu ber jag om vad jag ska tala om där. Vad vet jag om deras livssituation, om deras behov? Jag kommer från en annan ”planet” där jag har kläder, en säng att sova i, mat på bordet, en fantastisk familj, församlingsgemenskap och arbete på Syskonbandet. Då är det gott att ändå veta att behovet av Gud är det som förenar oss alla som människor. Förlåtelsen och möjligheten till ett helt nytt liv i Jesus är det som gäller för dem och för mig. Det får jag tro att Herren vill hjälpa mig att visa på. Be gärna för oss. Ska berätta mer när jag är hemma igen.

Gud välsigne alla härliga medlemmar i Syskonbandet under detta nya år! 

Kerstin Olsson, verksamhetsledare


Arnold Arrheden 90 år

Den 20 december 2008 fyllde Syskonbandets hedersmedlem Arnold Arrheden 90 år. 1968-1975 var han föreningens ordförande. Det är inte minst Arnolds engagemang i kristen litteratur som ha varit hans stora insats. I stort sett ända sedan talboken blev det nya läsmediet för synskadade inrättade Syskonbandet en litteraturkommitté som på olika sätt verkade för att också kristna böcker lästes in både genom att ordna egna inläsningar och genom att vädja till Tal och Punktskriftsbiblioteket. Numera har vi ingen sådan kommitté, utan nu gäller det att som enskild lånare föreslå inläsningar för TPB. Syskonbandet hade också ett eget talboksbibliotek för utlåning.  Arnold var initiativtagare och inspiratör och tillsammans med sin hustru organiserade han både inläsning och utlåning.

Under detta punktskriftens år vill jag också nämna att Arnold har arbetat som kopist. En kopist överförde böcker till punktskrift för utlåning från punktskriftsbiblioteket. Det handlade alltså om avskrifter som gjordes med en manuell punktskriftsmaskin. 

Jag ringde upp Arnold på födelsedagen, och det var en ungdomlig röst som mötte mig. Arnold har alltid varit en rörlig natur, men numera tar han det lugnt med egna promenader eftersom det är lite svårt med balansen. Nittioårsdagen firades med öppet hus i den nya pingstkyrkan i Söderhamn.

Vi önskar Arnold Arrheden allt gott för kommande år och framför allt Guds välsignelse.
Lars-Ove Arnesson


Medlemsnytt

Vid styrelsemötet i december 2008 hälsade åtta nya medlemmar 
välkomna. 
Synskadade medlemmar:
Charlotte Hägglund-Jonsson, Örnsköldsvik; Maja Pontan, Stockholm; Gun Prästberg, Järpen; Sverker Renström, Skellefteå; Carla Suing, Malmö (tidigare registrerad som stödjande medlem); Barbro Vännesdotter, Skärholmen.

Stödjande medlemmar: Johnny Nilsson, Umeå; Rose-Marie Roos, Stockholm.                                  
 Kansliet


Syskon emellan

Kristina Rikk från Västerhaninge 
berättar:

När Torbjörn från S:ta Clara kyrka i Stockholm besökte Syskonbandets i Stockholm i oktober 2008 frågade han vem som ville bli smord med olja och få förbön. Jag hade en tid känt att jag ville leva mer evangeliserande och blev glad över erbjudandet om förbön. Torbjörn bad för mig och jag fylldes av en salig känsla. Jag kände också hur den saliga känslan blev fysisk och hur min stela rygg blev rörlig. Jag var helad. Kotorna 5 och 4 samt några halskotor hade varit fastvuxna och gett mig besvär. Nu lämnade jag tisdagsträffen glad och salig i övertygelsen om att Jesus helat mig.
En vecka senare, under en gudstjänst i Tungelsta pingstkyrka, kände jag hur spänningen i ryggen grep tag i mig igen. Då bad jag: ”Jesus, nu får du hjälpa mig! Jag är helad – gå bort Satan! Spänningen släppte under taxiresan hem och jag minns det som en ljuvlig resa, där chauffören spelade avslappnande musik.

Rein och jag läser en hel del och jag vill tipsa om några böcker av David Wilkerson, som hjälpt mig mycket. Alla böckerna finns inlästa på Daisy hos TPB. 
Kommentarerna till böckerna utgörs av klipp från Marcus Förlags presentation (redaktionen).
- Synen – En skakande profetia, mer aktuell än någonsin.
- Festen är över - Fortsättning på ”Synen”. Genom de syner pastor Wilkerson fått från Gud varnar och manar han kyrkan att göra upp med ett ensidigt och urvattnat evangelium.
- Korset och stiletten – en självbiografisk bok om pastor David Wilkersons missionsarbete bland New Yorks kriminella ungdomsgäng.


Adventsläger 
i Göteborg

Under helgen 28/11-30/11 var jag och ett 20-tal yngre syskonbandsmedlemmar med medföljande ledsagare på ett spännande läger i Göteborg. Deltagarna kom från Osby och Lund i söder till Örnsköldsvik i norr. Det är bra med många ledsagare och gärna en del nya som komplement till de gamla och erfarna. Vi samlades på ett centralt beläget vandrarhem på Vegagatan vid ca 17-tiden på fredagen. När vi hade inkvarterat oss åt vi pizzabitar. Därefter var det dags för lekar som hör läger till med gemensam samvaro, innan nattsömnen väntade.

Lördagen var en händelserik dag. När vi hade ätit oss mätta av vandrarhemmets frukostbuffé bar det av med buss och spårvagn till Universéum. Där finns många intressanta saker alltifrån 
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akvarium, en regnskog, olika experimentrum till en uppbyggd ljudstudio. I denna kan man spela in och göra egna låtar, spela på digitala trummor, spela på en termin, som ger många märkliga ljud samt skapa egna ljud eller göra sin egen mobilsignal. Detta var mycket uppskattat av samtliga deltagare, liksom hela Universéumbesöket. En annan intressant sak var att få se en modell av världens största hagel samt att känna på en fullstor isbjörn. Det fanns även mycket mer att välja på, men tiden begränsade oss på Universéum.

Några timmar senare var det dags för lunchbuffé på Ica Focus restaurang i Göteborgs centrum, maten var helt underbart god. Vid16-tiden kom dagens andra stora höjdpunkt - besök på Liseberg och dess julmarknad. En av lägerdeltagarna vann nästan 2 kg kexchoklad på ett chokladhjul, vilket gladde oss samtliga. Det var kul att han fick vinna, då han satsat stort. Det som utmärker ”Jul på Liseberg” är alla julbodar med allehanda julsaker i alltifrån tomtar till juldukar. Jag satsade på att åka en attraktion, det blev radiobilar. Jag körde själv och krockade en gång. Det var en speciell upplevelse och jag fick en liten inblick i hur det är att köra och hastigt stoppas upp. Det kändes som ”mini-formel-ett”  trots att farten var låg. Det roliga var att ha kontroll över bilen och styra och parera den. Det var inte många åkattraktioner som var igång, men den lilla bergbanan gick och där åkte en del besökare som inte lät sig stoppas av regnet. Senare på lördagskvällen vid hade vi samvaro på vandrarhemmet med lekar, musik och andra former av gemenskap.
Söndag morgon fick vi njuta den goda frukostbuffén igen innan packning för hemresan vidtog. När kl närmade sig 12 på Första Advent var det dags för en pampig och fartfylld adventsgudstjänst i Göteborgskyrkan. Församlingen är nybildad och består av medlemmar som lämnat en pingstförsamlig och nu söker ny egen lokal. Den stora adventskören sjöng de kända adventssångerna till ett fartfyllt och uppdrivet komp med gitarr, trummor, bas, piano och trumpet, även en barnkör deltog och sjöng för full hals. Predikan berörde oss, den handlade om relationer och om Guds försök att kontakta oss genom sin son. Gudstjänsten var en höjdpunkt med en kör som tog adventssångerna till nya dimensioner och en predikan med ett tydligt budskap. Denna berikande gudstjänst följdes av lunch på en restaurang i närheten - kyckling och ris.

Sedan var det dags att ta farväl av alla. Det är alltid trevligt att träffa vänner, som man känner väl. När man delar erfarenheter - samma eller liknande - utifrån sitt livsperspektiv som synskadad får man nya infallsvinklar. Det berikar och ibland kan man se nya möjligheter.
 
Tina Hanson, mångårig medlem från Lund, har tillträtt tjänsten som Syskonbandets nya barn och ungdomsledare och var lägeransvarig. Sammanfattningsvis var det en bra helg med gott upplägg och spännande aktiviteter. Jag ser redan fram emot nästa tillfälle och hoppas på en likartad kanonsammankomst. Tack Tina för ett väl genomfört och bra läger. Jag vill önska alla deltagare och ledsagare en God Jul och ett Gott Nytt År.
Jakob Liljenfeldt
Mina tips på Kristen musik
Under göteborgshelgen - på kvällarna - spelade Sofie Sundin upp några låtar som hon tycker är speciellt bra och som betytt mycket för henne.

En skiva som jag nyligen köpt och som jag lyssnar jättemycket på är ”Jag vill dela min glädje” av den duktiga systerduon Julia & Linnea Hagenfors. De har sjungit tillsammans med familjen sen de var små. De spelade in sina första barnskivor år 1988 och har sedan dess rest runt med sina föräldrar och lillebror i landet och sjungit och uppträtt i olika kyrkor. 

Julia & Linneas första egna skiva släpptes 1999 och hette ”Time for a change”. Uppföljaren kom 2003 ”Let our spirits burn”. Till skillnad från barnskivorna var de här skivorna lite tuffare musikaliskt. Textmässigt handlade mycket om hur två kristna tonåringar tänker i olika frågor. Tron på Jesus och längtan efter att få berätta om honom växte sig allt starkare. År 2006 släppte Julia & Linnea samt den då 18-åriga lillebror Gabriel sin första lovsångskiva på svenska. Linnea Hagenfors stod för i stort sätt allt låtskrivande men även Gabriel bidrog med en låt. Från den skivan ”Nära ditt hjärta” är en favorit ”Du är fantastisk”. Den har Linnea Hagenfors har skrivit. Det är en låt som enkelt prisar Gud för den Han är. 

Förra året återvände Julia & Linnea till början av sin karriär genom att ge ut en ny barnskiva. Och den här skivan kan nog passa hela familjen. Här finns något för alla. Skivan tar upp allt från glädje till allvar. En av mina personliga favoriter är titelspåret ”Jag vill dela min glädje” för man blir helt enkelt glad av att sjunga den. En annan favorit är ”Jesus är med dig” Den handlar om trygghet och att man ska vara säker på att Jesus alltid är med oavsätt vad man går igenom i sitt liv. Ytterligare en låt som jag tycker mycket om är ”Allt är så trist idag” Den handlar om utanförskap men ger också hopp om att när man ber till Gud så känns allt lättare.    

Out of Eden kan liknas vid den välkända tjejtrion Destiny’s Child. De tre systrarna Lisa, Andrea & Danielle Kimmey är dock inte helt förtjusta i den jämförelsen. De släppte skivan ”this is your life” för 6 år sen. Lisa Kimmey som är äldst av syskonen har skrivit alla låtar och det är texter som verkligen har ett rakt evangeliserande budskap. Som t.e.x i låten som förändrade mitt liv ”I am the one” där tjejerna pratar om Guds förlåtelse och att det finns möjlighet till en andra chans oavsett vad du gjort. Ingenting är omöjligt för Gud att rätta till. Det enda som behövs är att låta Gud ta emot dig och leda dig på rätt väg. Man måste lägga av det gamla och lämna det bakom sig så man kan bli hel i hjärtat.                             Sofie Sundin


Ramnäs 2009 

Det är nu klart att årsmötet 2009 kommer att bli i Ramnäs i Bergslagen, där vi var även 2007. Vi hoppas att många ska kunna vara med. Det blir ett omväxlande program med utflykt torsdag (Kristi himmelsfärds dag) och årsmötesförhandlingar under lördagen. Under fredagen samtalar vi om Syskonbandets framtidsfrågor och låter ungdomarna ta stor plats.
Ramnäs kurs och konferens erbjuder mycket bra logi och fantastiskt god mat – allt under ett tak. Alla deltagare får del av Syskonbandets subventioner. Följande priser gäller:
Enkelrum 950 kr/dygn eller 3 500 kr för fyra dygn, dvs hela tiden
Dubbelrum 750 kr/dygn eller 2 700 kr för hela tiden
Flerbäddsrum 250 kr/dygn eller 900 kr för hela tiden
Kostnad för utflykt tillkommer! Syskonbandet ersätter för resor med den summa som överstiger 500 kr. Största möjliga resesubvention är 700 kr.
Välkommen att kontakta kansliet redan nu för anmälan!
                                           Kansliet


Medlemsavgift 2009 

Det är många som redan har betalat in medlemsavgiften för 2009 på 150 kr till Syskonbandets plusgirokonto. Under februari kommer vi att skicka ut ett brev till dem som ännu inte har betalat. då kommer det också inbetalningskort som är ifyllt med ditt namn och påskrivet att det gäller medlemsavgift. Om du får ett sådant brev men vet att du redan har betalat, kan du väl höra av dig och meddela när din inbetalning gjordes så att vi kan kolla upp det!
                                             Kansliet
Ansvarsfonden

För dig som är medlem i Syskonbandet gäller att du kan söka bidrag från Ansvarsfonden vid tre tillfällen om året. Du kan söka vid tre tillfällen varje år - senast 1 mars, 1 september och 1 december.

Sök ur Ansvarsfonden: 
- om du vill delta i en sammankomst för synskadade utomlands
- om du av personliga skäl behöver få hjälp till rekreation eller rådgivning
- om du på annat sätt önskar få tillgång till något, som skulle hjälpa dig till ett rikare liv trots din synnedsättning 

Bidrag kan också lämnas till kostnader för en utländsk gästs deltagande i sammankomst anordnad av Syskonbandet.

Ansökan måste gälla aktivitet som ännu inte skett. Ange hur stor egenavgift du kan stå för och hur stortbelopp du söker för. 

Ansökan till Ansvarsfonden skickas till kansliet@syskonbandet.org eller per post till Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr 116 65 Stockholm. 
Skriv ”Ansvarsfonden” på kuvertet. 
 Kansliet


Bibeln på DAISY

Först vill jag önska er alla en god fortsättning på det nya året. Ett av Syskonbandets syften är att göra kristen litteratur tillgänglig för synskadade. Vi har vår tidning, som i år fyller 100 år men i dagsläget har vi ingen egen produktion av litteratur i punkt eller tal. Dock vill jag återigen påminna om att en hel del kristen litteratur är tillgänglig både inläst och i punkt. Problemet är kanske att få information om vilka böcker som finns. Från TPB - Tal och Punktskriftsbiblioteket - kan man prenumerera på en lista över nya punktböcker. För böcker på DAISY görs ingen motsvarande lista över nya titlar. En möjlighet är att fråga på sitt lokala bibliotek. Där kan man svara på om en viss bok finns i katalogen. Om den inte finns, kan du som enskild lånare föreslå att den läses in. De flesta böcker som görs i DAISY kan man också köpa. Man beställer via sitt lokala bibliotek, men boken faktureras av TPB. När det gäller lån och köp av punktskrift tar man kontakt med TPB, växel 08-39 93 50.

Det är viktigt att vi kan ta del av Bibeln på olika medier. Jag ställde frågan till TPB om hur det är med Bibeln på DAISY. Jag återger svaret med anvisningar hur man söker fram böckerna i TPB:s katalog på Internet med adress www.katalog.tpb.se. Information om hur man söker fram Bibeln kan vara bra att ha när man beställer på sitt lokala bibliotek. Det är inte alltid personalen vet hur man gör. 

Hela Bibeln på DAISY finns i :
1917 års översättning: sökes enklast fram genom att i titelfältet i Utökad sökning i TPB-katalogen skriva: 
bibeln 1917
Folkbibeln: sökes enklast fram genom att i titelfältet skriva: folkbibeln
Bibel 2000, GT: sökes enklast fram genom att i titelfältet skriva:
bibel 2000
Bibel 2000, NT: sökes enklast fram genom att i titelfältet skriva: nya testamentet 1981

Välj  medieform DAISY för att få så få träffar som möjligt.

Både Folkbibeln och Bibel 2000 har alltså var sin post för GT och NT.
Om man köper både GT och NT samtidigt betraktas de som en bok eftersom man vanligtvis köper Bibeln på det sättet. Detta gäller alltså både Folkbibeln och Bibel 2000.

Dessutom kan nämnas att Hela Bibeln finns på punkt. Den som har tillgång till dator kan ta del av Bibeln i programmet Textview. Nyligen blev Folkbibeln klar, på förslag av en enskild lånare. Sedan tidigare finns också Bibel 2000 med noter och parallellhänvisningar. 


Braille öppnade en ny värld

Som femåring stiftade jag för första gången bekantskap med så kallade bokstavsklossar. Det rör sig om kubiskt formade trästycken med två reliefbokstäver på. Snart begrep jag att de två tecken jag kunde identifiera på klossarna, av omgivningen, lästes med ögonen oftast i tidningar eller böcker.
När jag ett par år senare började skolan, tillhandahöll jag steg för steg med underbara pedagogers hjälp en egen metod att läsa och skriva. Brailleskriften öppnade härigenom så sakteliga en vidgad och svindlande värld för mig. Jag ler en aning vid tanken på att skolans ordningsregler var det första mystiska dokument som jag med fascination stavade mig igenom.

Den aktuella texten innehöll dessutom något så förbryllande som förkortningar. Dessa något skrämmande regler var placerade innanför dörren i den lokal, där vi småglin åt kvällsmat tillsammans med de stora – och i likhet med ordningsföreskrifterna – respektingivande eleverna.

En tid senare stack en av mina favoritlärare en tidning i min hand. Den innehöll information om radio- och TV-programmen i vårt land Sverige. Tänk att hitta och stava sig igenom innehållsrika ord som gudstjänst, Vetandets värld och Dagens eko. Dagens eko är ännu fyrtio år senare, den slags fullödiga nyhetssändning i radio, som dagligen rapporterar vad som sker världen runt. När tidningar blivit en vana var det dags att för första gången styra kosan till biblioteket. Den gamla bibliotekariens något sura lukt blandades med böckernas klassiska doft. Muskelbyggandet började bli ett faktum, när man fick bära iväg favoritlitteraturen bestående av fem eller flera volymer till sovsalen eller klassrummet.

Underbart vilken hjärnans stimulans och gymnastik jag givits genom åren, när korsord och andra ordflätor har hamnat under mina fingrar.
Än i dag känns det pirrigt då jag tänker tillbaka på stunden när jag med fumliga och skälvande händer överlämnade mitt första kärleksbrev. Den utvalda var en flicka på internatskolan, där vi båda studerade. Det var ljuvligt att få ge henne mina ömhetsbetygelser på ett språk som vi båda i hemlighet kunde använda.

Under skolloven satt jag ofta och skrev egna berättelser på min Perkins Brailler. Dessa mina påhitt läste jag med stolthet upp för föräldrarna och andra mer eller mindre intresserade i min omgivning. I början av 1970-talet var vi grabbar i de tidiga tonåren. En av de lekar vi ägnade oss åt var att läsa ett antal uppslagsverk, kataloger och matematikböcker från början till slut. Samtliga tal som de aktuella skrifterna innehöll. Adderade vi på räkneramen Abakus. När gänget sent omsider tröttnade hade vi tejpat ihop tre stycke kulramar med vardera 13 siffror. Det tal vi slutligen landade på bestod av 31 siffror. Min vän matematikläraren upplyser att ett så stort tal benämns kvintellion.

Visor och ballader har alltid varit ett av de favoritområden som jag flitigast botaniserat i. De hundratals alster jag överfört från skilda media till brailleskrift, har gett mig underlag att lära in texterna som jag sedan framfört till gitarr. Utan Louis uppfinning hade jag svårligen kunnat lära mig de visor och ballader som jag fått förmånen att sjunga i den trängre kretsen och inför större publik.

Livet berikas för de flesta av oss människor när vi får tillträde till gastronomins värld. De recept som genom åren har glidit under mina läshungriga fingrar är tusentals. Recepten har berikat sinnena och givit kunskaper om skilda kulturers matvanor och inspirerande kryddor.

Under årens lopp har skönlitterära verk, religiösa texter och faktaböcker berikat och utvecklat kunskap och känsla hos mig. Det är med den mest ödmjuka vördnad jag vill tacka dig Louis, som givit oss blinda fördjupning och insikt i flerfaldiga och väsentliga världar.

Mina varmaste gratulationer på din bemärkelsedag! Och du Louis! Jag är övertygad om att din dator hade gått varm  i likhet med min, som varje dag är till stor nytta och glädje sedan ett flertal år tillbaka.
Klaus Höjdevall 

- bidrag i en europeisk uppsatstävling med anledning av att det 2009-01-04 är 200 år sedan punktskriftens grundare Louis Braille föddes i en liten by utanför Paris.
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Mitt liv som pensionär

Tack för att jag fick komma tillbaka till Syskonbandet under några månader! Det har varit roligt att jobba med sådant som är intressant, engagerande och som jag känner igen. Och kontakten med alla trevliga människor som har relation till Syskonbandet är ju en fantastisk gåva. Att få komma tillbaka har för mig varit ett medel att sätta punkt för det yrkesverksamma livet. Detta har ju varit lite ombytligt sedan jag lämnade Syskonbandet 2002. Nu känns det bra att lämna livet med dagligt arbete utanför hemmet och jag har stora drömmar – av flera slag.

Den största och viktigaste drömmen är att få koppla av i ett torp, som ligger ensligt och vackert med stora skogsområden runtom. Anders och jag har hittat det torpet. Det är rustat för året-runt-boende men vi ser det som ett ställe vi kan åka till när ”det blir några dagar över”. Sådana dagar måste det väl bli för en pensionär!

Så hoppas jag få tid och möjlighet att umgås mer med barn och barnbarn. Det känns inte bra att barnbarnen hinner bli tonåringar innan jag tar mig tid att sitta ner och lyssna på dem eller göra saker tillsammans med dem. Relationer bygger man ju på under lång tid. Då kan jag undra, vart livet egentligen tog vägen. Jag har haft ett fantastiskt liv med upplevelser som gjort mig så rik att det flödar över. Jag fick studera det jag ville, jag fick komma till Kongo som jag ville, jag fick make och barn som jag önskade och jag har fått engagera mig och brinna enligt min övertygelse och min kallelse.

Relationen till Syskonbandet bryts inte här. Vi kommer att mötas regelbundet i och med att Anders och jag sköter den ekonomiska redovisningen. Och jag har stor plats i mitt hjärta för en lång rad syskonbandare som jag haft glädjen att möta under årens lopp. Och finalen är fantastisk. När jag tittar på bilder från ungdomarnas adventsläger i Göteborg, känner jag inte igen dem alla. Tänk att dom samlades så många!  Och tänk att Tinas engagemang i Syskonbandet är en frukt av det nyskapande arbete som Syskonbandet startade under tidigt 90-tal med tidningen Onesimos med läger för barn och ungdomar! Det går inte att tvivla på att Gud är med i det här arbetet och jag är glad att jag får dela det – som pensionär.
Gun Eriksson



Bön inför ett Nytt År
Psalm 196 i psalmboken, text Lina Sandell-Berg

Låt mig börja med dig, 
o min Frälsare kär,
varje år som du giver mig än.
Låt mig börja med dig 
varje dag du beskär,
och förnya mitt uppsåt igen,
att vara och bliva din egen.

Låt mig börja med dig, 
i ditt heliga namn,
som allena har frälsning i sig.
Håll mig tätt intill dig, 
i din trofasta famn.
Där är trygghet och vila för mig,
trots oron där ute i världen.
Låt ditt levande ord 
bli det ljus i vars sken
jag alltjämt vandrar fram på din stig.
Varje gryende dag 
två mig vit, två mig ren
i det blod som har runnit för mig
från korset en gång, Herre Jesus.

Låt mig börja med dig, 
men dock ännu en bön:
Låt mig sluta min vandring med dig.
Och när dagen är slut, 
giv mig vilan så skön,
tills ur sömnen du uppväcker mig
att leva med dig i ditt rike.
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