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SYSKONBANDET
Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet

Årgång 101  5/09
 

Syskonbandet på utflykt
Det var isande snålblåst den dagen i slutet av april 
då syskonbandare från Stockholm hälsade på hos 
getterna i Vallgarn.

Göran Sonmark guidar ...       läs mer från sidan 3!           

Foto: Kerstin Olsson
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Från verksamhetsledaren
Fyra och en halv sida tog årsberättel-
sen i förra numret vilket gjorde att allt 
annat fick minskas ner eller sparas till 
ett senare tillfälle. Men årsberättelsen 
har sitt värde. Att läsa sammanfatt-
ningen om allt som hänt stämmer till 
tacksamhet. 

I Bönebrevet i nr 5 förra året upp-
manades medlemmarna bl a att be 
om Guds välsignelse, fint väder och 
beskydd över Jubiléumsdagarna. Allt 
detta fick vi! Samma bön finns i mitt 
hjärta även inför årets gemenskaps-
dagar med årsmöte. 

En som inte längre orkar följa med på 
våra aktiviteter, men som läser allt i 
tidningen med stort intresse är Gun-
nar Lorentzson i Gränna. Han ringde 
och gladdes över årsberättelsen. Sen 
undrade han naturligtvis också över 

ekonomin och jag kände mig lättad 
över att kunna säga att det var ett fel 
i texten. Du kan läsa rättelsen sist i 
tidningen. Ibland kan en liten 4:a och 
ett kommatecken göra stor skillnad!

Nu kommer valsedlarna in hela tiden, 
men när du läser detta är resultatet 
redan tillkännagivet i årsmötet. Ni har 
fått rösta fram två nya ordinarie le-
damöter och sedan utses ersättarna 
bland de två som kommer närmast 
därefter. Det är alltid en spännande tid 
när nya styrelsekandidater väljs. Sta-
tistiken för inkomna röstsedlar under 
de senaste sju åren håller sig mellan 
78 och 94. Förra året inkom 85 val-
sedlar. Vi får se hur stort valdeltagan-
det blir i år. En del har uttryckt att det 
är svårt att rösta när man inte känner 
till kandidaterna. Då är det desto mer 
viktigt att läsa presentationerna av 
dem så att man väljer de man tror kan 
tillföra föreningen mest.

Den 2 maj var det Jesusmarsch i 
Stockholm, ett helt ekumeniskt ar-
rangemang. Bland de 18 000 delta-
garna så kändes några syskonban-
dare igen också, tre från Enköping, 
en från Stockholm och en från Härnö-
sand. Kanske fanns det fler? Att efter 
torgmöten på flera platser få gå i de-
monstrationståg genom Stockholm till 
Kungsträdgården för att fira gudstjänst 
är stort. Precis som i Syskonbandet 
var det Jesus som fick stå i centrum. 
Många stockholmare lyfte på ögonbry-
nen, några log hånfullt, men de var få. 
De flesta var nog mycket förvånade 
över att det plötsligt fanns så många 
kristna i olika åldrar i ett demonstra-
tionståg, ja fler än dagen innan. Låt 
oss vara med och på-kristna Sverige, 
ett uttryck som allt mer används!

Kerstin Olsson
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Titthål i muren, gravar, 
getter och kyrkmålningar
Strängnäs
Att komma in i Strängnäs domkyrka 
och vandra under de mäktiga medel-
tidsvalven är en upplevelse. Att sedan 
med guidens hjälp försättas bakåt i 
tiden till det gamla gudstjänstrummet 
blev spännande: att i tanken uppleva 
dunklet under valven upplyst av fladd-
rande vaxljus, känna doften av rökel-
se från den tidens många altare, höra 
sorlet av röster, avbrutna av mäss-
ande stämmor och se det enkla folket 
stående i grupper eller röra sig mellan 
kapellen då det inte fanns kyrkbänkar 
på den tiden…

I ett av kapellen, Vårfrukoret, pekade 
guiden ut tre små hål i muren. avsed-
da för besökare, som inte fick komma 
in: bl a. dömda brottslingar och ”icke-
kyrktagna kvinnor”. De hade endast 
tillåtelse att följa ceremonierna inne i 
koret genom titthålen. 

Under reformationstiden försvann hel-
gonens altare. Indragningar av egen-
dom till staten gjorde kyrkan fattig. Ett 
sätt att få hjälp med ekonomin var att 
upplåta gravplatser inne i kyrkan. Rika 
adelsmän i trakten åtog sig underhålla 
delar av kyrkan mot att få tillgång till 
gravkor för sig och sin släkt. Så gjorde 

Carl Carlsson Gyllenhielm, Karl IX:s 
oäkte son, han som enligt traditionen 
kom till en natt då hertigen och hans 
följe gästade en prästgård på landet 
utanför Nyköping. 

På den tiden var det brukligt att erbju-
da förnäma gäster s k sänguppvärm-
ning, vilket betydde att en piga i hus-
hållet fick ligga i gästsängen ett tag för 
att värma upp den. I det här fallet fick 
prästens egen dotter uppdraget. Men 
när hon utfört detta ville hertigen inte 
släppa i väg henne. Följden blev en 
liten son, som fick namnet Carl efter 
fadern. Pojken uppfostrades på Julitta 
kungsgård, var begåvad och fick snart 
viktiga uppdrag i kungens tjänst. Han 
adlades och fick namnet Gyllenhielm. 

Han blev så småningom landshövding 
i det erövrade Ingermanland. Under 
det polska kriget råkade han i fång-
enskap 1601, hölls som krigsfånge i 
6 år, försökte fly men infångades och 
fick sitta ytterligare 6 år med fotbojor. 
Dessa finns bevarade och är numera 
placerade intill hans sarkofag i kyrkan. 
Efter fångutväxling och hemkomst fick 
Gyllenhielm nya uppdrag. Som erfa-
ren krigare blev han riksamiral och så 
småningom medlem i drottning Kristi-
nas förmyndarregering. Ett berömvärt 
initiativ tog han när han på Sundby-
holms slott inrättade Sveriges första 
folkskola 1629. Gyllenhielm dog 76 
år gammal och vilar nu i sitt pampiga 
gravkor. Även fadern Karl IX, en gång 
hertig av Södermanland, har sitt vilo-
rum i domkyrkan.

Ett annat märkligt men dystert lev-
nadsöde påmindes vi om inför grevin-
nan Hedvig von Hessensteins grav. 
Hon dog 30 år gammal, när hon skulle 
föda sitt femte barn. 
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Vallgarns gårdsmejeri
Av resans sinnliga upplevelser fick 
gommen sin del på Vallgarns gårds-
mejeri utanför Härkeberga. Där till-
verkas getost. Tänk dig en salladsost, 
inlagd i olja smaksatt med salt, vinä-
ger och dragonkrydda ...mums .. bara 
som ett exempel på saluförda varian-
ter.. Några av oss passade också på 
att busa vänligt med en liten sällskap-
lig killing, som låg i famnen på går-
dens ägarinna. 

Härkeberga
Utflyktens slutmål var Härkeberga kyr-
ka, där Albertus Pictors kalkmålningar 
lockar, speciellt i år med anledning av 
500-årsminnet av hans död. Albertus 
målningar, som finns i ett 30-tal kyrkor 
i Mälardalen av vilka Härkeberga och 
Täby är mest kända, avbildar scener 
ur Bibeln. 

Målningarna utgör ett Biblia Pau-
perum, de fattigas bibel, skapad för 
medeltidens människor, som inte 
kunde läsa och skriva. Prästen använ-
de bilderna för att illustrera sin predi-
kan. Han kunde bl a visa att händelser 
i Gamla Testamentet förebådade det 
som senare skulle inträffa i Nya testa-
mentet. 

När t ex Simson efter sina nattliga 
äventyr i Gasa finner stadsportarna 
låsta, slår han ut dem och tar dem 
med sig. Detta blir en bild för hur 
Kristus spränger dödsrikets portar och 
uppstår på tredje dagen.  Eller bilden 
av profeten Jona som med en festlig 
dykrörelse med händerna siktar på att 
komma rätt in i valfiskens gap,  för att 
tre dar senare efter Herrens befallning 
bli uppkastad på land. Jesus använde 
själv berättelsen om Jona som en lik-
nelse för sina tre dagar i dödsriket.

Hedvig, född 1714, var dotter till ami-
ralen Didrik Taube på Sundby gård på 
Ornö. Amiralen umgicks i hovkretsar 
på 1720-talet. En dag kom kung Fred-
rik I, gift med Karl XII:s syster Ulrika 
Eleonora, på besök. 

Kungen blev blixtförälskad i den 
16-åriga skönheten Hedvig, trots en 
åldersskillnad på 38 år. Känd för sitt 
vidlyftiga leverne ville han genast göra 
henne till hovdam på slottet. Hedvig 
som förstod vad det innebar och dess-
utom hade en fästman, protesterade 
och grät, men fadern, som fått löfte att 
få sina spelskulder betalda av kungen, 
kunde inte motstå. Hedvig blev an-
ställd. Så småningom blev hon mor till 
fyra barn med kungen. 

Hedvig adlades och fick egen bostad, 
Hessensteinska palatset på Riddar-
holmen i Stockholm, men samtidigt 
fick hon leva ett liv utfrusen av hov 
och societet för sin roll som kungens 
älskarinna. Vid femte barnets födelse 
dog Hedvig i barnsäng.  I hennes hem 
på Sundby gård finns fortfarande en 
gammal takmålning, som avbildar en 
vit duva med en bruten vinge, en sin-
nebild för hennes tragiska öde. 

Alla ville känna på gravmonumentet 
över lilla prinsessan ”Isabella”.
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Även om Albertus bibelmålningar är 
intressanta har kanske hans bildtolk-
ningar av motiven kring liv och död 
satt sig djupast i våra minnen. I va-
penhuset i Härkebergakyrkan finns 
den berömda bilden ”Lyckans hjul” 
som illustrerar människans livsvand-
ring och i Täby kyrka ”Döden spelar 
schack”, vilken inspirerade Ingemar 
Bergman till scenen mellan Riddaren 
och Döden i filmen ”Sjunde inseglet”.  
På kalkmålningen finns Albertus eget 
språkband med texten ”Jak spelar tik 
matt”. Så har då Albertus Pictor ge-
nom sina målningar påmint oss om 
vår egen tillvaros eviga villkor.

Enköping
Dagen avslutades i Enakyrkan i En-
köping där några av Syskonbandets 
mångåriga ledsagare tog emot med 
gott kaffe och smörgås.

Vi tackar för en innehållsrik bussut-
flykt!  

Text: Göran Sonmark
Foto: Kerstin Olsson

Hälsning från 
Halmstadsgruppen
Vi hade en fin syskonbandsträff i tis-
dags. Vi var samlade hos Evy, som 
bjöd på goda smörgåsar med cider 
plus kaffe med kaka. Jag hade köpt 
med en riva memma. Det är en rätt 
man äter i Finland till påsk. Jag gillar 
den väldigt. Man skall äta den med 
grädde och socker. Alla mina vänner 
tyckte om den. Vi bad för varandra 
och Ann-Charlotte läste en artikel ur 
Vardagsord.

Vi känner att dom här träffarna bety-

der mycket för oss. I maj skall vi inte 
samlas, för då är det så mycket pro-
gram, men vi skall ha en trevlig träff i 
juni ute på en servering, där dom har 
så goda kakor och våfflor. Det blir en 
sorts avslutning. Sen skall vi komma 
samman igen i augusti.

Hälsningar från Rut Ekström, Haver-
dal och ledarhunden Hellen

Min prickiga historia
”Så praktiskt det är med punkt, skönt 
att inte behöva tända lampan” tänker 
jag när jag ligger i mörkret och läser 
bredvid min sambo som sover gott.  
Det slår mig att utan punktskriften 
hade jag inte kunnat läsa alls. Tal-
böcker i all ära, det är fantastiskt att 
de finns, men det är ändå något visst 
med att själv ta sig igenom en bok, 
ord för ord, på egen hand så att säga. 

Jag fick lära mig punkt när jag var 
liten, samtidigt som mina klasskom-
pisar lärde sig att läsa och skriva. I 
början var det väldigt svårt och mitt 
långa namn var en riktig prövning att 
få ner på papper. Jag fick inte sitta i 
klassrummet med de andra när jag 
skulle skriva eftersom skrivmaskinen 
lät så högt att det var störande. 

Men klasskompisarna var nyfikna på 
de små prickarna. Jag brukade få 
göra ”hemliga stigar” och ge till mina 
klasskompisar. En hemlig stig består 
av punkterna 1 och 3 samt 4 och 6, 
som bokstaven x, i en lång rad. Man 
följde stigen med fingrarna eller ögo-
nen. Ibland fanns det en grind på 
stigen, den bestod av alla sex punk-
terna. Följde man sin hemliga stig 
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riktigt duktigt kunde man ha turen att 
hitta ett russin längst ut på pappret. 

Åren gick och jag blev en mer och 
mer avancerad punktläsare. Under 
grundskolan fick jag varje år besök 
av Kerstin Felenius som forskade om 
punktskrift. Jag minns besöken som 
roliga, hon hade alltid med sig någon 
liten present. Jag kommer ihåg att 
hon kollade hur många ord jag läste 
per minut. Hon reste runt till många 
andra punktläsare i samma ålder som 
jag och vi ungar ringde varandra och 
jämförde våra resultat, vem av oss 
läste snabbast? Jag tror att det spor-
rade mig att läsa mycket och att öva 
upp snabbheten men det blev också 
en lite jobbig tävlan eftersom jag säl-
lan var en av de snabbare. 

I årskurs 4 fick jag min första dator 
med punktdisplay och talsyntes.  Tek-
niken var i sin linda och punktdis-
playen var som en jättelåda som den 
bärbara datorn vilade på. Talsyntesen 
bestod av ytterligare en låda monte-
rad på baksidan av skärmen. Snart 
blev det största nöjet på rasterna, att 
skriva långa och krångliga ord och 
låta talsyntesen uttala dem på sitt 
eget lilla sätt. Idag står en betydligt 
modernare dator på mitt skrivbord, 
med Windows och Jaws och allt vad 
det heter.  Jag tycker talet och punk-
ten kompletterar varandra perfekt 
och jag skulle inte vilja bli tvungen att 
välja. 

Den bästa avkoppling jag vet är att 
sjunka ner i soffan med en riktigt bra 
bok, en kopp te inom räckhåll och 
skön musik i högtalarna. Det händer 
att jag läser i flera timmar, med några 
små avbrott då jag behöver byta skiva 
eller hämta mera te. Att ligga och läsa 

i hängmattan på sommaren, är också 
något jag gillar. 

Jag reser ganska mycket med tåg 
och ibland buss. Då har jag ofta en 
bok i väskan för att ha något att göra. 
Punktböcker är ju inte så smidiga att 
bära med sig men det är så roligt att 
se hur medresenärerna reagerar när 
man halar fram boken och börjar läsa. 
Ofta leder det till samtal, någon frågar 
försiktigt ”är inte det där svårt?”. Andra 
bara stirrar fascinerat på mina händer. 
Jag är otroligt glad över att jag kan 
läsa punkt och jag hoppas att punkt-
skriften aldrig blir omodern, vi har alla 
rätt till att kunna läsa.

Isabelle Svensson

Ungdomsträff hos Vickan 
Fredagen den trettonde mars samla-
des ett gäng ungdomar hemma hos 
Victoria (Vickan) Rosenvind i Skogås. 
Hade vi varit skrockfulla hade vi kun-
nat tro att datumet låg till grund för vår 
långa och hungriga väntan på piz-
zornas leverans som drog ut på tiden 
i den grad att somliga av oss började 

Fotot visar Isabelle när hon sjunger 
och spelar på en konsert i en skola.
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tro att vi blivit bortglömda. Så var dock 
inte fallet och slutligen satt vi runt 
Vickans köksbord och åt. 

Somliga i gänget var mycket välbe-
kanta för varandra, andra av oss hade 
träffats någon gång för längesedan 
och somliga hade alls inte träffats för-
ut. Detta tyckte jag var, som oftast är, 
ett bra utgångsläge för att få en kväll 
med trevliga och intressanta möten 
och samtal! Under kaffet med Eriks 
hembakade kakor, chips, dipp, jord-
nötter och en jättegodisskål pratades 
och diskuterades det om allt möjligt 
och vi sjöng även tillsammans. 

Vi sjöng den för de flesta välbekanta 
sången av Ingmar Olsson ”Du vet väl 
om att du är värdefull”, med så starka 
röster att jag tror grannarna också 
kunde sjunga med. Vi fick också 
lyssna till två av Renas egenskrivna, 
raka och innerliga sånger och mer av 
dessa hoppas jag få höra framöver! 

Kvällen gick alldeles, alldeles för fort 
och några av oss var tvungna att åka 
för att hinna med sista tåget till Enkö-
ping för styrelsemöte nästa dag, just 
som kvällen var som bäst! Det här be-
höver dock alls inte vara sista gången 
utan en kväll av detta slag kan vi snart 
ha igen. Jag vill uppmuntra er, vem 
som helst, till att bjuda hem ett gäng 
syskonbandare, de som bor i närhe-
ten av dig, för att ha en enkel men 
gemytlig kväll eller dag tillsammans!

Text och bild:
Tina Hanson

Vår, tacco och Nyhem 
Snön smälter i norr och knoppar slår 
ut. Syrenerna blomstrar med doft och 
färgprakt i syd. Måsarna skriar i öst 
och väst. Ljumma vindar, dofter av 
grönt, värmande sol och stickande 
myggor – det är tydliga tecken på att 
våren är här i den fart att snart även 
sommaren trängt sig fram till oss! 
Visst är det härligt?!

Vid premiärsittning av mina utemö-
bler för denna säsong hade jag säll-
skap av ett gäng syskonbandare. 
Den fjärde april hade vi nämligen en 
ungdomsträff hemma hos mig i Lund. 
Det var stammisar till syskonbandare, 
sådana som varit med oss ibland och 
det var de som var helt nya i våra 
sammanhang. Sammantaget var vi 
åtta personer. 

Den ene skar sallad, gurka och tomat, 
den andre hällde upp jordnötter, majs 
med mera i skålar, en stekte kött och 
några dukade på uteplatsen så att vi 
alla satt runt ett långbord. Detta re-
sulterade i att vi åt tacco och njöt av 
vårkvällen till dess att vi fick skugga 
på oss och vi tydde oss in till inom-
husvärmen. Det var en för smakerna 
njutbar kväll och gemytlig gemenskap 
med trevliga människor där vi delade 
med oss av våra befintliga eller från-
varande erfarenheter av Syskonban-
det samt mycket annat. 

Det hela avslutades med en gemen-
sam promenad till tågstationen där 
den ene efter den andre vinkades av 
för att ta sig hem till andra delar av 
Skåne eller för att promenera hem 
genom Lund. 

Jag ser fram emot fler små och stora 
träffar med er syskonbandsvänner! 
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Närmst i denna väg stundar snart 
gemenskaps- och årsmötesdagarna 
tillsammans i Ramnäs och då du läser 
detta har de dagarna redan varit. Du 
kommer att få veta längre fram hur vi 
hade det där. 

I mitten av juni, närmare bestämt den 
13-15, kommer några unga syskon-
bandare att vara tillsammans på Ny-
hemsveckan vilken är pingströrelsens 
årligen återkommande och största 
konferens i Sverige. Så är du sugen 
att hänga på, hör av dig till mig för det 
kan finnas platser kvar i det logi som 
är bokat för oss! Eller om du har små 
barn, så missa inte heller att läsa tex-
ten om ”Umgåsare” på Nyhem!

Jag vill önska er alla en fortsatt härlig 
vår vilken jag hoppas ni får och tar 
chansen att njuta ordentligt av!

Tina Hanson

Umgåsare i barntältet 
på Nyhem
För er som är föräldrar och vill åka till 
Nyhemsveckan finns nu möjligheten 
att tryggt lämna era barn i barntältet 
medan ni själva går på andra samling-
ar i den nybyggda hallen. Under samt-
liga barnsamlingar i barntältet finns 
UMGÅSARE tillgängliga. En del av 
dessa har fått introduktion i att stötta 
och hjälpa barn med funktionsnedsätt-
ning. 

Erbjudandet gäller barn till och med 
12 år. Arrangemanget sker i samarbe-
te med ansvariga för barnsamlingarna 
på Nyhem och PHV (Pingstförsam-
lingarnas handikappverksamhet). För 

mer info kontakta PHV:s handikapp-
konsulent AnnChristin Liljeroos 
Grönås på telefon 070-6869834 eller 
info@phv.pingst.se. 

Redaktionen

Medlemsnytt
Uppvaktning
- Rut Ekström har uppvaktat Ruth 
Mattsson på 90-årsdagen med en 
gåva till Syskonbandet.
- Noomi Prytz Aronsson, Jönköping, 
uppvaktar Ruth Mattsson och Sonja 
Wall med en gåva med anledning av 
deras högtidsdagar. Hon skriver att 
hon var ledsagare åt Ruth Mattsson i 
Lännersta och att det var så roligt att 
få läsa om henne. Hon önskar båda 
två Guds rika välsignelse. 

Så passar hon på att även ”gratulera” 
Rut Ekström till en mycket intressant 
artikel i nr 3/09 om punktskriftens 
grundare Louis Brailles födelse för 
200 år sedan. 

Nya synskadade medlemmar 
- Siw Berggren, Örnsköldsvik 
- Margareta Persson, Johanneshov, 
Stockholm
- Barbro Lindell, Stockholm

Kansliet

Julia Lindahl – ny medlem
Julia Lindahl berättade i förra numret 
om att hon är en passionerad punkt-
läsare. Här får du veta varför hon ville 
bli medlem. 
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Jag har känt till föreningen i ganska 
många år. När jag var yngre lyssnade 
jag alltid på ljudtidningen Kompass 
varje månad. Jag tyckte mycket om 
tidningen och tog en dag kontakt med 
Cilla Stjernberg, dåvarande barn- och 
ungdomsledare, eftersom jag ville 
veta mer om Syskonbandet. Då berät-
tade hon om ett helglångt barn- och 
ungdomsläger i Huddinge. Trots viss 
nervositet bestämde jag mig för att 
åka. Jag har flera fina minnen från 
den helgen. 

Efter detta läger dröjde det länge 
innan jag kom tillbaka, eftersom aktivi-
teterna ofta krockade med annat, men 
jag försökte ändå hålla mig uppdate-
rad om vad som hände i föreningen 
genom att regelbundet besöka hemsi-
dan.

I slutet av november förra året var 
jag i alla fall med på ännu ett arrang-
emang - denna gång ett adventsläger 
för unga vuxna i Göteborg. Vi hade 
en väldigt trevlig helg tillsammans och 
jag minns den mysiga stämningen. 
Jag trivdes jättebra och kände att det 
var lätt att komma in i gemenskapen. 
Precis samma upplevelse fick jag från 
lägret i Huddinge tre år tidigare. Jag 
kände mig välkommen från allra första 
början. Det ligger en enorm trygghet i 
att veta att man får vara den man är. 

Att jag vill utveckla mitt engagemang 
är en anledning till varför jag sedan 
anmälde mitt intresse av att bli med-
lem. Vidare vill jag stödja förening-
ens missionsarbete. Samarbete med 
andra länder tror jag kommer att få 
en väldigt stor betydelse i framtiden. 
Syskonbandet fyller verkligen en viktig 
funktion på många sätt.

Julia Lindahl

Bönebrevet
Hjördis Lindström, Boden ber om 
förbön. Hon skriver: Mitt öga har 
krånglat mycket, så den senaste ti-
den har varit jobbig. Läkarna vet inte 
riktigt vad som händer i ögat. Jag är 
ju hornhinnetransplanterad och har 
en svår Glaucom i botten så ögat är 
mycket instabilt och skört. Det är lug-
nare i ögat nu, men man vet inte riktigt 
vad det är som är upphovet till mina 
besvär.  Ni får gärna be för mig. Min 
sambo har också kroppsliga problem, 
så bed även för honom så är ni verkli-
gen bussiga och omtänksamma. 

Noomi Prytz Aronsson, Jönköping, 
ber om förbön för att hennes syn och 
hörsel ska bli bättre. Hon har inte mått 
så bra på sista tiden, ätit penicillin och 
även fått cortison sen ett år tillbaka. 
Hon önskar Guds välsignelse till oss 
alla.

Albertina Fredros, Växjö, var anmäld 
till gemenskapsdagarna på Ramnäs. 
Hon skulle göra en höftoperation den 
10 juni, men den blev framflyttad till 
den 20 maj. Hon har ont och vill gärna 
få förbön att allt går bra. 

Maria Selberg, Fagersta, ringde och 
önskade all Guds välsignelse. Hon 
ville också lägga fram alla barn, att de 
får känna Guds kärlek i sina familjer 
och får vad de behöver.

Planeringen för Syskonbandets tan-
zaniaresa, är i full gång. Ännu är inte 
finansieringen i hamn och det är ett 
stort böneämne att ansökta bidrag ska 
beviljas. En sådan här resa betyder 
oerhört mycket både för de som åker 
och för de som besöks.

Eva Sundén, Göteborg, vill att vi ber 
för årsmötesdagarna och alla som 
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arbetar för Syskonbandet, för barn- 
och ungdomsverksamheten och mis-
sionen.

Be att Guds vilja ska ske, inte minst 
vad gäller framtidsfrågorna i Syskon-
bandet och för de nya styrelseleda-
möterna som valts fram av medlem-
marna till Årsmötet.         

Kerstin Olsson

Också stenen var med 
Före påsk var jag och Kerstin Ols-
son på Bibliodramakurs. Under hela 
dagen fokuserade vi på en enda liten 
bibeltext, läste den om och om igen, 
levde oss in i den genom uttryck med 
vår kropp, rekvisita och målarmaterial. 
Vi närmade oss texten ur många olika 
perspektiv. 

Texten hämtades ur Markus kapitel 16 
och bestod av de verser som beskri-
ver vad som hände runt graven efter 
Jesu död. Det börjar med att Maria 
Magdalena, Jakobs Maria och Salome 
går till graven i soluppgången och 
med sig har de väldoftande kryddor 
som de tänkt lägga på Jesus kropp, 
eller hur det nu traditionsenligt gick till. 
De oroade sig över hur de skulle få 
bort den stora stenen som de visste 
låg som dörr framför öppningen till det 
ur berget uthuggna gravrummet, men 
när de kom fram överraskades de 
med att stenen redan var bortrullad. 

När de tittade in i gravrummet över-
raskades de ännu en gång. Där satt 
en ung man till höger i vit dräkt och 
han sa åt dem, när de blev förskräck-
ta, att inte vara rädda. Han berättade 
för dem vad som hänt Jesus, att han 

hade uppstått, nu levde och hade gått 
ut ur sin grav och skulle visa sig för 
dem igen i Galiléen. Han sa åt kvin-
norna att berätta om detta för Petrus 
och de andra som följt Jesus. 

Det är nyttigt att läsa en text på nya 
sätt, då kan man upptäcka nya sa-
ker. Jag kände väl igen texten, den 
kändes alls inte ny för mig, men när 
vi läste den om och om igen, läste 
slumpmässiga meningar och ord ur 
texten för varandra, då hörde jag ord 
som jag annars bara läst förbi utan 
att särskilt notera dem. Vi rörde oss 
också runt bibeltexten som var upp-
skriven i styckvis på lappar med bara 
några av orden på varje. Slumpmäs-
sigt hamnade jag först framför orden 
”när solen gick upp” och sedan ”här 
är platsen”. Dessa ord är bara sak-
liga beskrivningar av händelseförlop-
pet och dess omgivning, men de kan 
ändå vara värda att notera. De sätter 
oss mer konkret in i det faktiska som 
hände och jag kan föreställa mig tydli-
gare de tre kvinnornas vandring i den 
kyliga gryningen och deras framkomst 
till det ställe där deras hopps männis-
ka och Gud förväntades ligga död. 

Ett annat moment vi fick vara med om 
som bibliodramaövning var att välja 
en av de tre rollerna, som Maria, äng-
el eller den stora stenen. Med hjälp av 
rekvisita så som tygstycken, glittrande 
band, flöjter och små slagverksin-
strument, agerade vi och samtalade 
vi utifrån den roll vi tagit oss. Jag fick 
sålunda samtala med Maria som blivit 
förskräckt vid åsynen av ängeln – mig, 
och med stenen som blivit bortrullad 
från öppningen till Jesus grav. Kerstin 
hade valt att ta sig rollen som sten 
och jag tyckte hennes och de andra 
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”stenarnas” berättande om stenens 
intryck under dagen var särskilt intres-
sant då det var ett perspektiv som 
åtminstone inte jag alls utgått ifrån i 
min läsning av denna text. 

Alla moment vi fick vara med om 
under kursdagen ska jag inte avslöja 
här, men jag vill uppmuntra dig att 
vara med om liknande övningar om du 
får chansen. Jag och Kerstin tänker 
oss att någon gång i praktiken dela 
med oss till er av det vi inspirerades 
av och fick vara med om under denna 
dag! Jag vill också uppmuntra dig att, 
genom kända övningar eller egen fan-
tasi, ta del av bibeltexter på nya och 
roliga sätt!

Slutligen vill jag beskriva det lilla ”mo-
nument” kursledarna satt framför oss 
i mitten av den cirkel vi satt i vid da-
gens början och slut. På ett tunt svart 
tyg fanns en sten, ett tänt ljus, bindlar, 
några delade äggskal och några ört-
kvistar. Även detta stämde till efter-
tanke.
                                        Tina Hanson 
 

Olssons i Nagaland, Indien
Här fortsätter Kerstin Olsson att be-
rätta om familjens resa till Indien. 

Det känns inte lika nytt att komma 
fram till Nagaland, som till Assam 
som jag berättade om i nr 3. Både 
Enar och jag har varit här förut. Naga-
land är en delstat i nordöstra Indien 
stort som Västergötland och med 2 
miljoner invånare. De tillhör 16 olika 
stammar och talar lika många språk, 
obegripliga för varandra. Vi klarar oss 
med engelskan…

Vi får bo i sonens rum, samma som vi 
hade sist, med ”badrum” i anslutning. 
Dusch saknas så man öser över sig 
vattnet när man vill tvätta sig själv el-
ler håret. Eftersom elektriciteten kom-
mer och går, oftare går känns det som 
även om det naturligtvis är lika ofta, 
så finns inte heller varmvatten. Det är 
bara att vänja sig vid att huttra litet när 
man vill bli ren. Det är kallt i rummet 
för vi är nu högt uppe bergsbygden. 
Konstigt ändå hur snabbt man anpas-
sar sig till olika förhållanden. ”Lyxen” 
hemifrån känns inte så nödvändig. 
Däremot vänskapen och Guds vid-
rörande i de olika gudstjänsterna är 
viktigare. 

Vi blir kungligt mottagna av eleverna 
på den kristna grundskolan i årkurs 
1–10 och eleverna vid den fyraåriga 
bibelskolan. Området ligger i en 
bergssluttning med flera byggnader 
för de innehåller även internat med 
170 barn och drygt 80-talet bibel-
skolelever. Flera fattiga elever går här 
gratis genom stöd från bl a svenska 
församlingar. Kökets kastruller är 
gigantiska, veden består av långa 
grenar som ligger utanför, vatten är 
ett ständigt problem… I salen där de 
visar upp sina olika stammars danser 
och sånger har de hängt upp en stor 
banderoll med orden ”Välkommen till 
Nagaland” och alla våra namn är rätt 
stavade. Sist fick jag heta Kristian… 

Jag avskyr vägarna med oräkneliga 
kurvor och gropar som slingrar sig 
runt bergen upp och ner, upp och ner 
och jag tänker att en helikopter vore 
inte dumt. Flygplatser är inte att tänka 
på i detta bergsområde och alla byar-
na ligger högst uppe på bergen. Detta 
var ett skydd förr då de olika byarna  
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låg i fejd med varandra och huvudjakt 
praktiserades. Ju fler huvuden man 
kunde hänga upp runt husen desto 
mer ärad var man. De första missio-
närerna kom på 1800-talet och Gud 
gjorde stora under. Stam efter stam 
tog emot Jesus och Nagaland är i dag 
den enda kristna delstaten i hela In-
dien. Numera är många namnkristna 
och det finns påtryckningar från öv-
riga Indien att försöka få Nagaland 
att återgå till de urgamla traditionerna 
av att dyrka hornfågeln, förfädernas 
andar osv. Det kallas för kultur och att 
återvända till rötterna, men är egentli-
gen den eviga kampen om varje män-
niskas själ. 

Vi har visum för 10 dagar i Nagaland 
så vi försöker hinna med så mycket 
som möjligt. Av dessa ska vi också 
besöka Övre Assam och vara talare 
på en kampanj för teplockarna som 
bor där, de fattigaste bland de kast-
lösa. I Nagaland har vi samlingar för 
bibelskoleleverna, grundskolebarnen, 
lärarna, församlingen i stan, vi besö-

ker sjukhuset – det skulle behöva en 
egen artikel – en grundskola på stan, 
går hem till Tias syster, träffar Narolas 
biologiska släkt, försöker hinna shop-
pa litet, åker till floden … 

Ändå är det bestående och mest vär-
defulla intrycket de kristnas hängivna 
bön. Alla ber samtidigt, blundar och 
är helt fokuserade på den de ber till – 
Gud själv. Himlen känns nära och den 
helige Ande berör oss alla. 

Text: Kerstin Olsson
Foto: Enar Olsson

Rättelse i Årsberättelsen 
Tyvärr blev en viktig siffra fel i april-
tidningens version av Årsberättelsen 
under rubriken Ekonomi. Texten skulle 
lyda:  ”Värdepapperens marknadsvär-
de har gått ner drygt 4,7 miljoner”. 

Årsmötet kommer att besluta om 
Årsberättelsen med den korrigerade 
formuleringen.

Redaktionen

En ståtlig bibel-
skoleelev från 
ao-stammen 
med högtids-
kläder i rött, 
gult och svart.


