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Från verksamhetsledaren
För er som har ringt till kansliet blir det ingen överraskning att jag arbetar hemifrån Enköping just nu. Man utför stambyte i kansliets lokaler vilket innebär, förutom allt oväsen, att inte heller ha tillgång till varken kök eller toalett. Inte förrän till påsk blir det klart tror man. Jag ser verkligen fram emot att få det uppfräschat, särskilt duschutrymmet som var i originalskick från 50-talet… så nu kan det bara bli bättre för gäster som sover över. Som tur är kan jag nå min jobbdator hemifrån. Ett litet problem för tillfället är dock att vi byter server så det är inte alltid jag kan läsa och svara på mail från kansliadressen. För att lösa detta jobbar vår datakonsult febrilt. Telefonen kan jag lyssna av, så bara du lämnar ett meddelande ringer jag upp så fort jag kan. Gun Eriksson som bor i Stockholm tittar till kansliet då och då. Jag är rädd för att bananerna som jag glömde inte är så aptitliga längre… Det är litet primitivt detta, men vi gör så gott vi kan. Jag hoppas på överseende, att vi inte kan ha riktigt lika bra service som vi önskar just nu. 

Stambytet innebär också att styrelsen inte kan mötas i kanslilokalerna denna gång. I stället har vi ordnat det så att styrelsemötet hålls i Enköping. Det ligger ju inte så långt ifrån Stockholm och Arlanda. Dessutom stannar tåget från Göteborg, med vår ordförande Lars-Ove Arnesson, även i Enköping, så jag hoppas att vi får ett bra styrelsemöte på lördag. Erik Bondesson ska ha med sig kakor till fikat, så alla drar sitt strå till stacken på olika sätt. 

Tack för förbön under familjens resa till Indien! Ni kan läsa en liten rapport på annat ställe i tidningen.  

Glöm inte att anmäla dig till Årsmötesdagarna på Ramnäs, att betala din medlemsavgift på 150 kr, att höra av dig om du vill ha förbön i Bönebrevet i nästa tidning och att tacka Gud för Syskonbandet!
Kerstin Olsson, verksamhetsledare

BUR väljs i årsmötet
Barn- och ungdomsrådet består av fem ledamöter och väljs av årsmötet. Nuvarande ledamöter är Marie Bergström, Pontus Nyman, Marlene Olsson, Sofie Sundin och Johan Sundholm. Har du förslag på ledamöter för valet, kontakta Anna Jacobsson, anna.jacob@telia.com; Carl Olofsson, carlgolofsson@yahoo.se eller Rut Ekström, rut.ekstrom@telia.com
Valberedningen

Den befriande punkten
Rut Ekström deltog i en uppsatstävling med anledning av punktskriftens grundare Louis Brailles födelse för 200 år sedan. Här följer Ruts bidrag med argument för punkten. 
Foto: Enar Olsson
Hej Emma!
Hörde nyligen att det skall bli en kurs i punktskrift på Fågelön. Det är flera vänner som har anmält sig till den, men tyvärr finns inte ditt namn med på listan. Det var tråkigt. Är du fortfarande lika ovillig att lära dig punktskrift, trots att jag tjatat i flera år nu? 
Du kanske tror att datorn skall bli din räddning. Men snälla du. Det kan komma tider då man inte kan använda datorn och vad gör du då? Och din syn som har gått ner så mycket. Jag som trodde att du äntligen har tagit ditt förnuft tillfånga. Hur gör du till exempel för att hålla ordning på alla dina skivor? Dom blir ju bara fler och fler. Du kan ju inte alltid springa in till dina grannar för att be dom leta fram rätt skiva åt dig. Så har vi det där med alla kryddor i maten. Har du aldrig strött vitpeppar på risgrynsgröten istället för kanel? Det måste ju bli jobbigt att leta fram rätt krydda bara med hjälp av näsan. Det skulle inte jag kunna, för då skulle jag bara nysa flera minuter. 
Nu börjar vi snart få all medicin punktmärkt och det är väldigt bra, men hur gör du för att skilja på alla pillerburkar? Det måste väl också bli jobbigt med alla salvor. Jag brukar märka mina tuber, så jag inte tar handkräm istället för tandkräm. På pillerburkarna brukar jag punktmärka skruvlocket och när jag skaffar en ny likadan burk, så tar jag bara det punktmärkta locket och sätter det på den nya burken. Smart eller hur?
Jag har hört att du lyssnar mycket på talböcker eller som vi nu säger daisy. Det är väldigt bekvämt, men någon punktskriftsbok kan vara bra som omväxling. Det brukar jag läsa på kvällarna. Behöver inte tända sänglampan. Ofta håller jag boken under täcket och läser tills jag somnar. Men för all del. Jag håller med om att daisyböckerna är bekväma. Men vad gör du om det blir strömavbrott i flera timmar? Då är det skönt att sitta i ett soffhörn med en punktbok.
Du håller väl fortfarande ihop med Stefan? Ni brevväxlar väl över datorn? Tänk om någon helt oförmodat får tag i era kärleksbrev… Det vore väl inte så kul? Jag är nu äldre och gift sen flera år tillbaka, men vore jag ung så skulle jag nog vilja brevväxla på punkt. Det är ju så roligt att få kärleksbrev, som man kan ta med sig överallt. När jag var ung och brevväxlade flitigt med flera killar, kände jag mig så trygg, för jag visste att ingen i min familj kunde punktskrift. 
Så är det alla dessa plastkort. Hur kan man skilja på dom? Jag har alla mina kort i punktmärkta plastfickor och min kod finns i punktskrift på plastfickan. Börjar man som jag, bli gammal och gaggig, så kan man ju glömma sin egen kod. 
Det finns många andra skäl till varför man skall lära sig punktskrift, men det skulle ta för lång tid att skriva om. T ex hur man punktmärker sin vita käpp eller hur man skriver viktiga telefonnummer på dymotejp och sätter dom på telefonen för att ha dom till hands.
Du tycker nog att jag är en riktig tjatmoster, men tänk över saken en gång till. Ja, jag har ju ledarhund och ibland när vi är många samlade så kan man ju förväxla hundarnas selar. Då är det bra att även på dom fästa en tejpremsa med hundens namn. 
Det är nog kanske bäst jag slutar här med allt mitt tjat. Hoppas i alla fall att jag kan få se dig på någon punktkurs.
Hälsningar från Maria

Ps.
Kom att tänka på att man ibland säger om saker eller händelser, att det eller det är den springande punkten. Jag vill säga att punktskriften är den befriande punkten. Ds
Det är klart att Rut fick motta pris för sin uppsats i tävlingen som gick av stapeln i Finland. Fråga Rut får du höra vilken plats hon kom på i tävlingen!                                    Redaktionen

En kandidat till styrelsen
David Lindberg
66 år
bor i Lajksjöberg.
Foto: Gun Eriksson

Jag har en medfödd, ärftlig synskada som sitter i gula fläcken. Jag föddes i Dorotea och är gift med Linnéa. Vi har fyra barn och nio barnbarn.
 
Jag är intresserad av det mesta – t.ex. dator och att umgås med människor. Jag tycker om plankstek, stuvade makaroner med stekt korv och kebabpizza. Jag lyssnar på all sorts musik - allt från gospel till klassiskt.
Jag har arbetat som synpedagog till för ett år sedan. Är nu friställd. Min församling är Filadelfiaförsamlingen i Dorotea.
Jag retar mig på att folk inte är ärliga och vågar stå för vad dom säger. Mitt motto i livet är att vara till hjälp för en medmänniska som behöver det och att inte bry mig om vad andra tycker om mig. 
Jag har suttit med i Syskonbandets styrelse ett antal år.  Har även varit ordförande. Jag är också engagerad i SRF, Västerbotten och sitter i granskningsutskottet i SRF centralt. Har även varit kassör i församlingen.
Jag upplever att Syskonbandet står inför en förändring och då vill jag gärna vara med i styrelsen. En ny generation är på väg att ta ansvar och det känns väldigt spännande att få vara med i det arbetet. Jag tycker det är mycket spännande med förändringar - att upptäcka nya saker.
Min erfarenhet och mitt tidigare engagemang både i Syskonbandet och i annan föreningsverksamhet tror jag utgör ett viktigt bidrag till arbetet i Syskonbandets styrelse. Jag tror att mina idéer är viktiga. 
Syskonbandet behöver bli mer synlig och få ut information om vad föreningen står för. På det sättet kan vi ”nå och söka vinna andra synskadade för Gud” som det står i stadgarna.
Den viktigaste framtidsfrågan är att få fler medlemmar. Att Syskonbandet blir kvar som förening är viktigt för att kunna hjälpa synskadade att upptäcka Gud. Även arbetet med internationella frågor är viktigt. Vi behöver bli mer synliga och tala om att föreningen finns.

Daisy till punktläsare
När februarinumret av tidningen Syskonbandet skickades ut blev det fel så
att alla punktläsare först fick en daisy-
skiva. Det var ett misstag, som vi gör allt för att undvika i framtiden.
Gun Eriksson, vikarierande kanslist

Till fridens hem
Berta Persson Norrköping född den 9 september 1917, fick flytta hem till Herren den 23 januari 2009.
Gunvor Nauckhofft Stockholm avled hösten 2008. Sonen hälsar och tackar för den samvaro hans mor haft under sin levnad. (Tyvärr har vi inte lyckats att få kontakt med sonen för att få fram dödsdatum.)
Sara Johansson Hägersten Stockholm, var född den 17 mars 1915 och flyttade hem till Herren den 4 maj 2007.
Om någon vill hedra en medlems minne med en gåva till Syskonbandet, går det bra att sätta in den på plusgiro 364 49-7. Notera Minnesgåva och vem det gäller.
Glöm inte att meddela kansliet om du byter adress eller du vet om någon medlem som avlidit. Det är inte alltid de anhöriga tänker på det. 
Kansliet

Uppvaktning 
av två hedersmedlemmar

Ruth Mattsson fyllde 90 år den 21 mars. Hon bor i Storvreta utanför Uppsala. Själv vill hon inte bli uppvaktad med blommor och presenter. Ruth menar att hon har allt hon behöver  men om någon vill komma ihåg henne på bemärkelsedagen så blir hon glad om man sätter in en gåva på Syskonbandets konto. Kontonumret finns på tidningens sista sida.

Sonja Wall, Huskvarna, fyllde 85 år den 22 mars. Sonja var under många år vice ordförande i Syskonbandets styrelse. Hon ledde även parentationen i samband med årshögtiderna och vittnesbördsmötena. Då bar hon alltid sin officersdräkt från Frälsningsarmén.De senaste åren har hälsan sviktat och Sonja har inte deltagit som förut. Tyvärr har redaktionen inte kunnat nå Sonja för en intervju i samband med födelsedagen.

Syskonbandet vill önska Ruth Mattsson och Sonja Wall, våra två jubilerande hedersmedlemmar, riktigt goda födelsedagar och all Guds välsignelse i dagar som kommer. 
Kerstin Olsson


Tack
Ett innerligt och varmt tack till Marianne Johansson för den generösa gåvan till Syskonbandets Stockholmsgrupp så att Tisdagsträffen kunde ge 1 500 kr till Syskonbandets mission.
Maud Lindberg och Olle Andersson

Ruth Mattsson 
90 år
Foto: 
Enar Olsson
Med anledning av att Ruth Mattsson fyller 90 år den 21 mars ringer jag upp henne. Rösten är glad då hon svarar. Vi känner varandra sedan de fyra gånger då hon var med på årsmötesveckorna på Smålandsgården i början av 2000-talet och telefonkontakt då och då. Ni som var med även innan dess känner henne ännu bättre, för Årsmötena har hon inte missat, bara de senaste åren då åldern tagit ut sin rätt. Under 34 år räknade hon röstsedlarna till styrelsevalet, så hon har tidigare varit en flitig årsmötesdeltagare. Att ha varit medlem i Syskonbandet i 69 år, kanske är rekord just nu?  
Det första Ruth säger är:
-	Tack för allt du skriver i tidningen Kerstin, jag läser Syskonbandet med glädje. Det är så roligt att du berättar hur det är, vad ni gör på kansliet. Det blir så levande. Och att läsa om stockholmsträffarna är så intressant. Ja, litet av varje om allt. Ibland läser jag tidningen två gånger.
Visst läser du tidningen på punkt?
-	Ja, o ja, jag håller på punkten. Jag lärde mig punkt på Tomteboda. Hur skulle det ha blivit annars? Nej jag håller strängt på punkten. Jag är gammaldags på alla vis.
Det kanske man kan få vara när man är 90, eller hur? Är det något du saknar i tidningen?
-	Bönebrevet har jag inte sett på ett tag nu. Det var alltid så bra att ha längst bak i tidningen. 
Ja, det är inte många som ringer in böneämnen längre, men vi borde uppmuntra till det igen kanske?
-	Det blir inte av för mig heller att ringa. Jag är för lat förstår du, säger Ruth med ett skratt.  Men att be är nödvändligt. Jag ber för Syskonbandet varje dag, så jag saknar bönebrevet där man kan lägga fram och be för var och en. 
-	Sen saknar jag alla som är borta och som fanns med på Sjöliden. Tänk vad det är många som är borta, inte många kvar, men jag minns dem med glädje. Och under jubileet följde jag med varje dag och läste om allt det gamla. O, vad roligt det var.
Hur har du gjort för att bli så här gammal?
-	Säg det? Jag fattar det inte. Men jag är så tacksam att jag är klar i huvudet, det är så många som inte är det, säger Ruth eftertänksamt. Men tänk vad mycket jag har varit med om, oj, oj.
Hur ska du fira din födelsedag?
-	Det blir öppet hus ett par timmar, pastorn kommer, församlingen är med och på kvällen blir det middag för släkten. 
Orkar du allt detta?
-	Klart jag blir trött, men jag orkar. Jag har en brorsdotter som är en så bra hjälp, hon är guld värd. Det är en viss spänning i alla fall. Fattar inte att jag är så gammal. 
Vad skulle du vilja hälsa till alla yngre i Syskonbandet?
-	Det är roligt med ungdomarna som är med. Jag hoppas att de blir bevarade och håller fast vid Jesus. Hon verkar duktig den här Tina. Ja, jag tycker om ungdomar. Man var ju ung själv en gång, det minns man.
Tack för pengarna du skickar ibland till Syskonbandet också!
-	Jag älskar Syskonbandet. Jag har sagt att vill man uppvakta kan man ge en gåva. Hälsa alla jag känner. Önskar er allt gott och Guds välsignelse, det är det bästa vi kan önska varann. 
Och vi önskar Ruth detsamma och tackar för alla förböner och allt stöd under många år för Syskonbandet.
Vill du läsa mer om Ruth så kan du läsa nr 8/2004 där Eva Fridh gjorde en intervju med Ruth.
Kerstin Olsson 


Syskon emellan
Hälsning till Ruth Mattsson 90 år
Otroligt, men sant, att allas vår Ruth Mattsson fyller 90 år den 21 mars i år. Hon och jag har haft kontakt alltsedan hon var 33 och jag 23 år, då jag kom till Sjöliden första gången. Ruth är en god och trofast kamrat. Vi har så många fina minnen tillsammans Ruth och jag. Alla som känner henne vet hur hon ömmar för Syskonbandet, ber för oss, talar och tänker gott om Syskonbandet. Ruth säger att hon så gärna ville vara med på våra årsmöten, men hon orkar inte längre. Hon har ont i benen och blir fort trött. Vi får be för henne. Önskar henne allt gott.
Riktigt varma hälsningar från ungdomsvännen Rut.
Rut Ekström

Vägen och viljan 
Ny bok av Daisy Grönqvist
Foto: 
Enar Olsson
När Daisy Grönqvist är i trettioårsåldern får hon ett erbjudande hon inte kan mot-
stå. Hon byter den finländska skärgården mot den tanzaniska savannen. I ett år 
arbetar hon som lärare på svenska skolan i Nzega. Det blir början på en trettio år lång missionsgärning i det östafrikanska landet. Huvuddelen av boken skildrar de år på 1970-talet då hon ansvarar för ekonomi och sjukvård på Glädjens skola i Tabora, som är en internatskola för synskadade. Här studerar ett hundratal elever i varierande åldrar. 
På skolområdet bor även Syskonbandets missionär Kerstin Strindberg, skolans initiativtagare och grundare. Tillsammans överför hon och Daisy Bibeldelar från text till punktskrift med hjälp av en punktskriftsskrivmaskin. Glädjen är stor när deras arbete bär frukt och flera elever kommer till tro. 
Det är befriande att läsa en så rättfram redogörelse. Här finns varken glorifierande av den egna insatsen eller någon eländesbeskrivning av fattigdom och strapatser. Sakligt redogör Daisy för de spartanska förhållanden som råder på skolan. El och vatten är inga självklarheter och ibland är det nästan omöjligt att få tag i tillräckligt med mat. Malaria och infektioner i ögon och sår hör till vardagen liksom ormar, kackerlackor och ödlor. Genom alla strapatser känner Daisy Guds ledning. Det är Han som får henne att orka kämpa vidare när det känns blytungt. För jobbigt är det. Rotlösheten tär. Daisy känner sig varken hemma i Finland eller i Tanzania. När allt är som mörkast finner hon till sist meningen med sin kallelse och kan förverkliga ett livsprojekt. 
I boken växlar Daisy mellan barndomen och åren på missionsfältet, mellan egna tankar kring mission och tidigare missionärers vittnesbörd. Resultatet blir inspirerande läsning trots det ibland röriga upplägget. Det verkar som om Daisy har velat få med så mycket information som möjligt på boksidorna. Synd för ett fåtal tradiga passager riskerar att skymma det glödande engagemang och den gudsförtröstan som genomsyrar boken. 
Vägen och viljan går att läsa på två sätt. Dels som en intressant memoar och dels som ett exempel på hur Guds plan för en människas liv gestaltar sig på det mest oväntade sätt. Oavsett fokus så finns det utrymme för en uppföljare. Det är många år på missionsfältet som Daisy utelämnar. De vill jag gärna veta mer om. 
Eva Fridh 

Daisy på Daisy
Daisys bok finns nu inläst på daisy! Beställ boken på ditt lokala bibliotek så laddar de hem den från TPB (tal- och punktskriftsbiblioteket) och du kan låna den. 
Författare: Daisy Grönqvist
Bokens titel: Vägen och viljan
Vill du köpa boken i svart tryck går den att köpa från kansliet för 210 kr. Om du önskar få den hemsänd via posten tillkommer porto på 40 kr. Sätt in 250 kr på Syskonbandets plusgiro så skickar vi boken så fort vi får din beställning.
Även Daisys tidigare bok, med titeln ”Upp ur gropen” utgiven 2001, finns inläst och att låna som daisy. 
Kansliet

Nya Testamentet på punkt helt gratis
När nyöversättningen av Nya Testamentet utkom 1981, blev den mycket snart också tryckt i punktskrift. TPB fick ett extra budgetanslag för detta, efter att Syskonbandet skrivit till socialdepartementet. Det finns tydligen runt 100 exemplar kvar. Det är därför väldigt angeläget att så många som möjligt kan beställa eller tipsa andra om erbjudandet från TPB. Jag bad min lokala församling av Svenska Kyrkan att ta ett exemplar.
Erbjudandet från Talboks- och Punktskriftsbiblioteket i Enskede lyder så här: ”Pga platsbrist vill vi skänka bort ganska många exemplar av Nya testamentet på punktskrift. Nya Testamentet består av 10 volymer, vilket utgör 6 dm i hyllbredd. Erbjudandet gäller kyrkor och enskilda personer som skulle kunna vara intresserade. Det är rätt så bråttom, vi behöver tömma våra förråd ganska snart.
 Vi kommer att skicka volymerna fraktfritt. Maila pfors@tpb.se och skriv vilken leveransadress som önskas. Det går också bra att ringa 08-39 93 92.
Vänliga hälsningar från Kerstin Wahlberg Dahl på Punktskriftsförsäljningen, TPB”.  
Lars-Ove Arnesson

Hälsning från Marilyn Baker
Foto Enar Olsson
Marilyn Baker från Storbritannien, som vi lärde känna under 100-årsjubileet i Stockholm i juni 2008, skickar en liten hälsning till sina vänner i England. Vi klipper i hennes brev och låter även Syskonbandets vänner ta del av det.
Jag vill gärna berätta vad vi håller på med för tillfället då det är några spännande saker framöver men också behov av förbön. I mars ska jag möta mitt inspelningsbolag och samtala om ett nytt album.  Jag behöver sätta samman materialet och även få inspiration, så be att sånger, idéer, lyrik och ord hittar varandra. Det känns oerhört spännande att göra en ny inspelning. 
 Fler tillfällen att sjunga och medverka på äldreboenden har öppnats för oss. Behoven är så stora för människor att komma till tro under sina sista år i livet. Dessa tillfällen ger oss ingen inkomst, men andligt sett ser vi dem som mycket viktiga. Be att vi kan göra det bästa av dessa tillfällen. 
Till sist, jag försöker gå ner i vikt... Jag gör allt jag kan för att minska vikten, men på något sätt hittar den tillbaka igen… Det hjälper mina ryggproblem, men be att jag kan behålla motivationen!
Kära hälsningar till er alla från Marilyn 

Olssons i Västra Assam
- i Indien
Vet inte hur jag ska kunna beskriva vår resa till Indien med några få ord. Kanske genom att säga att vi flög åtta olika plan, dvs. med 16 upp- och nedstigningar, vi talade vid 18 tillfällen i gudstjänster, pastorsseminarier, bibelskolor, skolor och konferenser. Fick 30 kliande bett, särskilt efter en skön eftermiddag vid en flod i Nagaland. De kliar fortfarande… Vi mötte inga andra turister mer än i New Delhi, för övrigt var vi den ”udda familjen” som alla tittade undrade på. I det enda mail jag kunde skicka hem skrev jag så här:

Nu är vi i full gång. Vi kom till Delhi på lördagen, sov några timmar och flög sedan till  Assam för att åka i två bilar till Gossaigaon. Det är inte lätt att vara fem personer med bagage… Vi möttes av en pastor som Enar träffat på en konferens, annars kände ingen av oss någon.  Vi kom fram jättesent och var mycket trötta. Det var rätt många slöa kackerlackor i vårt rum så jag gick på "småviltsjakt" i vanlig ordning, sängen knakade betänkligt och det var fullt av fåglar på plåttaket. De bor där. Enar undrade om jag inte kom ihåg hur det är och jag bara kände att missionär passar jag inte alls till! Längtade till min säng där hemma och kände inte kärlek i mitt hjärta. Sov ändå gott tills en hinduhelg firades vid fyratiden på morgonen med sång och spel. Tågen passerade även under natten med fullt tutande genom hela stan och fåglarna sjöng och sprang på plåttaket så fort det ljusnade. Vaknade ändå rätt fräscha.
Eftersom det var söndag redan nästa dag fick vi först säga något till församlingen som möts i huset där vi bor, predika i en församling några mil bort, be for evangelistens bostad mitt i denna hindustad, be för en sjuk pojke där föräldrarna hyr ut lokalen där församlingen oftast möts... Det var en rivstart.

I går måndag talade vi på en konferens med folk från fem församlingar i grannskapet. Kändes litet konstigt när man satte fram plaststolar åt oss på gården utanför kyrkan. Så började man tvätta våra och det äldre pastorsparets fötter. Det har jag aldrig varit med om tidigare, även om Jesus uppmanade sina lärjungar att göra det. I kyrkan gick alla in barfota. Efteråt kom många fram för förbön, inte minst för sjukdomar. Man känner sig rätt liten... Narola, Marlene och Beatrice talade till barnen och lärde dem litet svenska. På kvällen hade vi en samling för de föräldralösa pojkarna som bor här. Marlene ritade var sitt kort till de 27 pojkarna med en panda och texten ”Jesus älskar dig”.

I dag tisdag har det varit pastorskonferens med två samlingar på morgonen och en på eftermiddagen. Önskar att ni alla kunde vara med! Det är helt fantastiskt att se hur människor blir berörda av Guds Ande och att han fyller på med texter så att vi har något att säga vid de olika tillfällena! 
Jag börjar lita på att han ska ge mig ett ord att tala över och det har faktiskt fungerat hittills!
I morgon bitti åker vi vidare till Nagaland. Tack för förbön. Gud verkar verkligen!
I nästa tidning får du en glimt från tiden i Nagaland.
Kerstin Olsson


Stockholmsgruppens 
program
Den 24 mars besöker sångarevangelist Kåre Waage med musiker, Gotlandsgatan 44 kl 16 för ett musikprogram. 
Den 7 april börjar programmet med lunch kl 12.30 i Moderna museets restaurang. Efteråt följs man åt till  kastellet där amiral Bror Stefenson berättar om sitt arbete som chef för Marinen.
Den 21 april blir det en dagsutflykt med buss till Strängnäs domkyrka och Härkeberga kyrka. Fikar gör man i Enakyrkan, Enköping.
Om du bor i Stockholmstrakten eller är på besök just under programdagarna är du välkommen med.
Kontakta Maud Lindberg på telefon 
08-647 40 57 för ytterligare information.                                      
Kansliet                                                                        

Ramnäs 2009
Här avslöjar vi nu mer av vad som kommer att hända under våra Ramnäsdagar i försommarmaj!

Program
Det hela startar med middag tillsammans kl 17.00  onsdagen den 20 maj.  Det blir presentation och kvällen präglas av gemenskap och avslutas med en andaktsstund. 
Torsdagen den 21 maj blir en mycket händelserik dag. Efter att vi avnjutit frukostbuffén beger vi oss med buss till Söderbärke kyrka som ligger mycket vackert på en udde vid sjön Barken.  Vi välkomnas in till Kristi himmelsfärdsgudstjänst av en liten blåsorkester uppe i kyrktornet! Efter gudstjänsten tar vi oss runt sjön för att äta fin lunch på Barkens hotell. Självklart hoppas vi på vackert väder och att det blir tid att njuta av naturen vid Barken efter lunch. Vi tar oss sedan till Ramnäs Glashytta där vi genom dofter, ljud, värmeböljor från den heta ugnen och målande berättande får ta del av glasblåsarkonsten! Efter kvällsmat kommer kvällen på Ramnäs att gå under rubriken ”Världen är så stor så stor”. Vi kommer då att fortsätta att ta in med alla våra sinnen men bege oss i tanke och sinnesintryck till olika delar av vår stora värld! 

Fredagen den 22 maj kommer vi under förmiddagen att ha ett bibelstudium som leds av Daniel Alm, pastor i Västerås Pingstkyrka. Under eftermiddagen fokuserar vi på framtidsfrågor gällande Syskonbandet. Föreningens syfte är att ”stödja medlemmarna i deras livssituation samt att söka vinna andra synskadade för Gud”. Hur vi kan göra det på bästa sätt framöver behandlas i fem seminarier och samtalsgrupper. Du kan välja att vara med på två av dessa. Ämnena är: 
A) Barn- och ungdomsarbetet.
B) Den gemenskapsbefrämjande verksamheten.
C) Media - t.ex. tidningar, litteratur, information, hemsida, upplysning.
D) internationella kontakter.
E) Syskonbandets ekonomi.

Detta är en ypperlig möjlighet för dig både att få veta mer om dessa olika delar som är Syskonbandet, ställa dina frågor, och komma med dina egna eventuella infallsvinklar, idéer och synpunkter  på området! Under kvällen sedan får du njuta av sång och musik men även sjunga med själv.  Lydia Linthells barn med sina respektive och instrument kommer till oss och delar med oss Lydias välkända och omtyckta musikaliska livsverk! De yngre av vårt gäng erbjuds att istället för sången få njuta av choklad! Hovmästaren berättar illustrerande hur vi kan göra oss en lyxig chokladdessert, vi får alla göra vår egna och sedan avnjuta den! Ungdomarna fortsätter sin fredagsgemenskap efter Chokladaftonen och det finns bland annat möjlighet att njuta vidare i relaxavdelningen med bastu och annat för den som vill. 

Lördagen den 23 maj kommer vi att ha vårt årsmöte med förhandlingar enligt stadgarna. Efter den intensiva dagen kopplar vi av och har en riktig festkväll tillsammans! Vi blir serverade en trerätters middag och ni utlovas trevlig underhållning!

Söndagen den 24 maj kommer vi att under förmiddagen ha en förböns- och nattvardsgudtjänst tillsammans och efter lunch tar vi farväl av varandra för denna gång. Klockan 12.45 har vi avslutat med Syskonbandssången. 

Anmälan
Det är dags att anmäla sig till dessa händelserika dagar i maj! Allra senast den 15 april behöver vi din anmälan och en anmälningsavgift på 500 kr. Vid avbokning efter den 4 maj återbetalas inte anmälningsavgiften. Du får gärna sätta in hela din kostnad vid samma tillfälle, dock resterande senast den 15 maj. Plusgiro 3 64 49-7. Notera ditt namn och att insättningen gäller Ramnäs.  Anmälan görs till Kerstin Olsson eller till Tina Hanson. Kerstin nås  på telefon 08-641 30 45 eller mail kansliet@syskonbandet.org och Tina når du på telefon 046-13 14 75 eller mail syskonbandet.ung@live.se . Meddela eventuella allergier, om du har med dig ledarhund, eller annat som är bra att vi känner till. Av dig som anser dig höra till de yngre vill vi också vid anmälan veta om du önskar delta i hovmästarens lilla Chokladafton på fredagskvällen.  

Resan
Ramnäs ligger ca tre mil nordväst om Västerås. Det går att ta sig med tåg ända till samhället Ramnäs och därefter med färdtjänst till hotell- och konferensgården. Ramnäs Konferens, Bergslagsvägen 119, 730 60 Ramnäs, tel 0220 380 90.
En gemensam buss kommer att gå från och till Stockholm för alla som vill ansluta med den i Stockholm, Enköping eller Västerås. Bussen går från Stockholm på onsdagen kl 14.15, från Enköping kl 15.15 och från Västerås ca kl 15.45 - framme ca 16.30. 
På söndagen går bussen från Ramnäs kl 13.00, stannar till i Västerås kl 13.45, i Enköping kl 14.15 och vi beräknas vara framme vid Stockholms central kl 15.15. Det kostar 200 kr att åka tur och retur Stockholm-Ramnäs med denna buss - betalas i bussen. Först till kvarn kommer med bussen så länge platserna räcker! Boka också din övriga resa i god tid så att du får den så billigt som möjligt! Syskonbandet subventionerar dig för resans kostnad som överstiger 500 kr och med maximalt 700 kr. 

Priser
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
Utflykten kostar 100 kr och betalas i bussen.
Tina Hanson och Kerstin Olssons
n
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