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Många tror att det var i en grotta, där man ofta hade djuren, som Jesus föddes. Bilden är tagen i en grotta och i förgrunden står en traditionell krubba. Mer troligt var det nog att Maria la Jesus i en uthuggning i väggen, där en eld brinner på den här bilden. Men det viktiga är inte hur krubban eller ”stallet” såg ut, utan att Guds son blev människa. Foto: Kerstin Olsson
 Från t f verksamhetsledaren
Är snart detta år redan slut? Märkligt. Så snabbt det har gått! Det innebär att jag bott i Stockholm ett helt år. Att det var ett helt år sedan vi hade den där sagolikt vita och kalla nyårsaftonen. Det innebär också att det var ett helt år sedan vi annonserade om tjänster och då fick kontakt med Ronny som strax jobbat för Syskonbandet ett år. Likaså är det strax ett helt år som Kerstin Arnesson jobbat med denna vår tidning som redaktör.   
    Återigen tar oss årets gång in i adventstid, då vi får ”försmaka” på julen i väntan på dess ankomst. Och det är härligt tycker jag! Även om detta är en tid då gatorna blir tomma ute, ja öde, så är det en tid då man inomhus istället gör det desto varmare på flera sätt. Ljus tänds, te kokas och i alla hem spelas musik med julens glada budskap om Jesu födelse. Om ändock ofrivilligt hos somliga så strömmar dessa sånger in i hemmen genom tv och radio. 
    Låt oss försöka förundras över julens skeende, liksom julsångerna uttrycker en stor förundran. Vi sjunger ”Oh helga natt!”, ”Kristus till jorden är kommen, oss är en frälsare född!”, ”Gloria!”, ”Människa gläd dig, frälsarn är kommen, frid över jorden Herren bjöd!”. Låt oss dras med i dessa sånger och i julevangeliet. 
    Risk finns att vi endast låter oss insvepas i allt det varma och mysiga kring advent och jul och i allt detta kan vi missa att verkligen tänka på det storslagna i händelsen vi firar, nämligen Guds ankomst till jorden som en nyfödd liten människa. Händelsen, så som Bibeln beskriver den, ifrågasätts många gånger i vår tid då vi alla tenderar att vilja förklara allt som sker på ett logiskt sätt som följer de naturlagar vi lärt oss. Att den helige anden, och inte någon man, gjorde Maria gravid, är en sådan omstridd sak. För mig är det intressant och spännande att försöka diskutera fram logiska förklaringar på det mesta, ändå har jag valt att tro på Bibelns berättelse så som den skrivits i denna sak. Hur vi än tror och menar, låt oss försöka förundras över händelsen som firas år efter år över hela vår jord!
    Jag hoppas att du och jag får en jul där vi njuter av allt det vackra och varma som smått belyser det stora Gud gjorde i att födas som liten. Han närmade sig oss människor igen, på nytt sätt, och han visade uppenbarligen stor tillit till människor då han lät Jesus födas in i den enkla familjen som Maria och Josef utgjorde. Återigen, låt oss reflektera och förundras!
Tina Hanson
Medlemsnytt
Till fridens hem

Den 16 oktober fick Else Molitor vid 93 års ålder bryta upp för att vara hos Herren.   
    Bengt och Else Molitor var under många år mycket aktiva i Syskonbandet och fanns då ofta med i årsmöten och andra samlingar. Else var en mycket engagerad person i valberedningen under1970- och 1980-talen.
    Man kan konstatera att ytterligare en äldre medlem har gått ur tiden som på senare år inte varit sedd och hörd i Syskonbandet. Men omständigheterna gör att jag inte bara vill nämna och påminna om en medlem. I Göteborg har vi haft en första liten medlemsträff som kanske kan bli början på lokal verksamhet. Jag berättade också för Else att vi, igen, skulle ha en Syskonbandsträff. "Kan ni inte vara hos mig", var svaret. Under hela 80-talet och en bit in på 90-talet öppnade Bengt och Else sitt hem för Syskonbandets träffar. Nu kände sig Else lite skröplig och var otrygg med färdtjänsten, så det bästa skulle vara att vi kom till henne. Några veckor senare försökte jag ringa henne igen för att komma överens om lämplig dag och tid, men inget svar.
    Så sista minnet för mig blir en glad och positiv röst och klar tanke, även om det var tomt efter Bengt som dog för fem år sedan.
Vi lyser frid över Elses minne.
Lars-Ove Arnesson
Bönebrevet
Maria Selberg har hört av sig angående de svårigheter vi ibland möter som kristna ute i världen, på våra arbetsplatser och i andra sammanhang. Vi kan följa den utsatthet många kristna har fått utstå i Bibeln och genom historien. Guds ord säger: ” Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” Vi ber Gud om kraft, visdom och tålamod och att vi kan se på varandra med kärlek med alla våra olikheter och brister. Vår resa har fört oss dit där vi är idag och vi har ständigt Guds löfte om att det bästa fortfarande ligger framför!

Nu stundar snart jul och nyår och ännu ett år läggs bakom oss. Vi som arbetar i Syskonbandet vill tacka Herren för de nya medlemmar vi har fått ta emot, för den gemenskap som vi fått uppleva på våra träffar och i andra Syskonbandssammanhang. Vi vill be för styrelsen, personalen och frivilliga, att Gud ger alla kraft och förstånd att fortsätta förvalta det goda som finns nedlagt i vår förening. 
    Vi vill också be att Gud visar vägen för att nå ut med budskapet till alla som väntar.   
Norrlandshelg med friskvård

Den 18-20 mars 2011 kommer vi att ha en gemenskapshelg för den norra regionen på Härnösands folkhögskola. Temat för helgen kommer att vara ”Friskvård för kropp och själ”. Alla är välkomna till denna helg, men ni som bor i norra landsändan har förtur! Mer detaljerad information kommer i januarinumret av tidningen, men boka redan nu in dig för denna helg!     
Från valberedningen
Vi påminner om att Syskonbandets medlemmar kan komma med förslag på styrelsekandidater till valberedningen fram till den 15 januari. Tänk efter vem du skulle vilja ha i styrelsen och hör efter om hon/han är intresserad. Om svaret är ja, så är det väldigt viktigt att det också når valberedningen. Om du känner att du själv har tid och möjlighet för styrelsen, så är det helt i sin ordning att föreslå sig själv.
    2011 går mandattiden ut för de ordinarie ledamöterna David Lindberg och Eva Backman samt ersättarna Anita Örum och Lena Johansson. De som kvarstår i styrelsen är Erik Bondesson, Eva Fridh och Sture Lyreskog. Deras mandat går fram till 2012. I valet 2011 ska två ordinarie ledamöter och två ersättare väljas.
    Ni är mycket välkomna att höra av er med förslag till Lars-Ove på tel 031-721 44 74 eller E-post loar@frukt.org. Vill du skicka ett brev i punkt, svart eller inspelat, adresserar du det till: Lars-Ove Arnesson, Trinde Backe 1, 424 70 Olofstorp.
    Naturligtvis går det också bra att kontakta någon av de andra i valberedningen. julia.lindahl1@gmail.com" julia.lindahl1@gmail.com, enarolsson@tele2.se eller Rut Ekström, tel 035-517 71.
    För valberedningen
Lars-Ove Arnesson
Ge en julgåva till Afrika 

Så här i juletid läggs mycket tid och pengar på mat och gåvor. De allra flesta av oss är rika, oerhört rika eftersom vi gång på gång äter oss alldeles för mätta i juldagarna. Även om många har det ekonomiskt tufft, står utan arbete eller lever på låg pension, så har vi ändå en helt annan ekonomisk trygghet än den våra synskadade syskon i Afrika har. Många, ja kanske de flesta, får försöka försörja sig på den lilla mat de själva kan odla. År med bra skörd kan delar av det odlade säljas, andra år blir det knapert även för den egna familjens magar. 
    Nu i jultid vill vi uppmuntra er alla att extra tänka på våra vänner i Afrika och ge en gåva till vårt missionsarbete. I Tanzania, Etiopien och Kongo (DRK) har Syskonbandet systerföreningar som vi under många år haft kontakt med. Dessa ger vi varje år ett ekonomiskt stöd och det betyder mycket för dem och deras verksamhet. För många synskadade i länderna är dessa kristna föreningar av synskadade mycket betydelsefulla och ibland helt avgörande för det dagliga livet. Det är därför en glädje för oss, och även ett ansvar, att få vara en del i att bidra till föreningarnas verksamhet!
En missionsgrupp fokuserar, på styrelsens uppdrag, specifikt på hur vi som förening bäst kan hjälpa våra afrikanska systerföreningar, på både kort och lång sikt. Önskningarna är nämligen många och behoven outtömliga. Hur mycket som helst kan vi inte göra men en del kan vi ge och göra och det gör skillnad. Hur mycket vi kan prioritera att ge har också du som enskild medlem möjlighet att påverka. 
Med denna tidning följer ett inbetalningskort och med det kan du ge en julgåva specifikt till vårt missionsarbete.   Det går givetvis också bra att sätta in pengar direkt till plusgiro 36449-7. Märk då insättningen med ”Gåva till missionen”. Låt oss också komma ihåg våra afrikanska syskon i våra böner!



Kent Trosander, nyvigd diakon:
-Det har varit en spännande resa!
I oktober i år diakonvigdes Kent Trosander i Katolska kyrkan. Kent var under 1980-talet kassör i Syskonbandet och han är fortfarande aktiv bakom kulisserna, då han är föreningens revisor och sitter med i kapitalplaceringsgruppen.
Hans resa till att bli katolsk diakon har varit lång och vi startar berättelsen om den i början av 1970-talet.
-När jag var ung hade jag tankar kring det här att bli katolik, berättar Kent. Ett tag hade jag sällskap med en tjej som gick på undervisning i katolska kyrkan, men hon konverterade aldrig. 
Så rann det hela ut i sanden, både förhållandet och kontakten med katolicismen.

Navigatörerna
-1971 pluggade jag i Örebro och kom där i kontakt med Navigatörerna, berättar Kent.
    Här kan inflikas att Navigatörerna var en ekumenisk organisation som ville uppmuntra människor att ta sin tro på allvar, man ville stimulera till ökad bibelläsning och ett aktivt böneliv. Navigatörerna arbetade framför allt bland studerande på universitet och högskolor.
    Kent tycker att tiden med Navigatörerna gav honom en stadga, en grund i sin tro. Under den här tiden valde han att döpas och bli medlem i missionsförsamlingen Vasakyrkan i Örebro. När han var klar med sin utbildning och återvände till Eskilstuna 1974 kändes det mest naturligt att ansluta sig till pingstförsamlingen där. Det var även där han träffade Gunilla, hon som skulle bli hans fru.

Ville bli missionärer
Kent och Gunilla ville gärna göra en missionsinsats och det fanns planer på att de skulle åka ut som administratörer för bibelöversättarna Wycliffe. Det stupade dock på att det inte gick att få några försäkringar på Gunilla, eftersom hon haft diabetes sedan hon var tre år gammal.
    En annan effekt av Gunillas sjukdom var att en graviditet skulle innebära alldeles för stora risker för både henne och barnet. Men paret längtade efter barn och 1979 kom så Johan till dem. Han är född på Sri Lanka och Kent och Gunilla fick veta om hans existens genom en bekant, Hanna Larsson, som arbetade som missionär på ett barnhem där. Johan föddes den 2 januari 1979 och i september samma år åkte Kent och Gunilla ner och hämtade honom till Eskilstuna.
    -Det var en lycklig tid, säger Kent.
    Han berättar också hur tiderna förändras. När paret hämtat hem sin son hände det flera gånger att människor, ofta äldre, såg det som att de gjort något gott som tagit hand om Johan.
    -Det var en helt annan attityd till att adoptera då än nu, säger Kent. Men vi tog ju inte hit Johan för att göra något bra, vi adopterade honom av rent egoistiska skäl, vi ville ha barn.

Kassör i Syskonbandet
Mitt i lyckan över att vara en familj fanns ändå svårigheterna med Gunillas sjukdom. När Johan var ett par år råkade han peta till Gunilla i ögat, och när hon då kom till läkare såg han att det fanns andra förändringar i hennes öga. Senare drabbades hon av en stor blödning i det friskaste ögat, och därefter såg hon allt sämre.
    I Eskilstuna bodde vid den här tiden Tora och Gösta Bryngelson, ett par som under många år var aktiva i Syskonbandet. Gösta var under tio år ordförande för föreningen och han var även redaktör för tidningen under nästan 30 år. Bryngelsons och Trosanders lärde känna varandra och då Syskonbandet 1984 var i behov av en ny kassör gick frågan till Kent. Han svarade ja och blev kassör i föreningen från och med årsmötet den våren.
    -På den tiden fanns ju Sjöliden och det var alltid roligt att komma dit, minns Kent. Vi trivdes där, det var en rolig tid.
    Ungefär samtidigt som föreningen sålde Sjöliden slutade Kent som kassör.
    -Jag kände att jag gjort mitt, säger han. Sen hade jag även fått andra arbetsuppgifter, jag hade tidigare arbetat som lärare på gymnasiet, nu började jag som revisor, och det tog mer tid.

Jobbig period
På det privata planet var det även så att Gunilla blev allt sämre. 1985 drabbades hon av SLE, en sjukdom som räknas till de reumatiska systemsjukdomarna. Kombinationen av den och hennes diabetes gjorde henne svårt sjuk. 
-Innan de visste vad det var för sjukdom hon led av låg hon på sjukhuset och var så illa däran att läkaren sa att de inte längre kunde göra något. Då bad jag till Gud att se till oss och att Johan var för liten för att missta sin mor. 
    Även många andra bad till Gud att hon skulle få leva så länge att Johan hann bli vuxen. Då blev hon bättre och levde verkligen ytterligare ett antal år, men 1996, då Johan var 17 år gammal, orkade inte hennes kropp längre. För Kent och Johan blev detta en oerhört jobbig period.
    -Vi fann inte varandra i sorgen, säger Kent. Vi sörjde på olika sätt, jag sörjde min fru som gått bort, han sin mamma, men vi kunde inte hitta varandra. Dessutom var Johan i puberteten och det var en hemskt jobbig tid.
    Idag är relationen dem emellan betydligt bättre. Och Johan är egen företagare och bor i Karlskoga med sin familj. Kent har tre barnbarn, Hugo, Jordan och Astrid.

Manlig bönegrupp
För att nu återvända till frågan om Kents väg mot katolicismen får vi dock gå tillbaka till den där jobbiga tiden 1996 då han blivit änkling.
    -Jag hade en bönegrupp, som enbart bestod av män, som brukade komma hem till mig, berättar han. Jag var i behov av att tala med andra och vi hade även frukostträffar tillsammans. 
    -I den här gruppen fanns en högkyrklig man och han gav mig tips på att läsa Katolska kyrkans katekes. 2000 arbetade jag på Södertörns högskola och då var vi på en konferensresa till Frankrike. Vi bodde i de gamla kvarteren i Paris och det fanns en kyrka nära där vi bodde. Jag gick in där och gjorde en märklig upplevelse, där var inte alls som jag tänkt mig utan där gick det folk in i kyrkan och bad, det var ett liv i kyrkan, som en oas. Det grep mig väldigt.

Upptäckte tideböner
Lite senare samma år ordnade sjukhuspastorn i Eskilstuna en retreat på Vättershus där Kent var med. Där bad man tideböner. För Kent var det första gången han kom i kontakt med det sättet att be. För honom blev det en starkt positiv upplevelse och vid ett tillfälle när han bad i sin ensamhet upplevde han som en röst inom sig som sade: ”Du ska bli katolik.”
    Hemkommen till Eskilstuna tog han kontakt med prästen i katolska kyrkan där och började gå i undervisning.
    -Det utvecklades mer och mer, men jag kände att det här var min väg att gå.
    Innan han upptogs i den katolska församlingen bad han att få ett samtal med pastorn i pingstkyrkan, där han dittills varit medlem. Kent våndades inför samtalet, han kände att det skulle kunna bli svårt att förklara varför han valt som han gjort. Men det blev ett fint samtal, där man upplevde en ömsesidig respekt för varandra och de olika val man gjort. För Kent kändes det som ett stort bönesvar, att han och pingstförsamlingen på något sätt kunde skiljas åt med just respekten för varandra.

Fyra års utbildning
5 jan 2001 togs så Kent Trosander upp som medlem i Katolska kyrkan i Eskilstuna. Församlingen där består av ungefär 3 500 personer, men då har man medlemmar i ett geografiskt mycket stort område, som sträcker sig bort mot Vingåker.
    Fem år senare började Kent utbilda sig som diakon. Han blev antagen att gå den fyraåriga utbildningen, som framför allt sker på distans. De blivande diakonerna läser bibelkunskap och dogmatik, själavård och hur man ska undervisa barn.
    Några gånger varje år träffas man en helg och vid en av dessa helger är även familjerna till de blivande diakonerna med.
    -Vi har synen att man ska sätta den egna familjen först, berättar Kent. Sen är det arbetet som är prioriterat och därefter kyrkan. 
    Att vara diakon i katolska kyrkan innebär inte att man anställs som det utan det är en uppgift man sköter på sin fritid. Principen är att man får ingen ekonomisk ersättning för det man gör, men det ska inte heller kosta något, så om man har utlägg i tjänsten får man dessa ersatta.

Diakonvigning i Stockholm
Själva diakonvigningen upplevde Kent som en fin stund. Oftast brukar vigningarna ske ute i de olika församlingarna, men den här gången valde man att göra det i en gemensam mässa i Stockholm. Det var åtta diakoner som vigdes i S:t Eriks katolska kyrka på Söder i Stockholm, som är den katolska domkyrkan i Sverige.
    -Det var väldigt mäktigt när vi diakonkandidater låg utsträckta på golvet och hela kyrkan bad för oss. Då kändes det att vi var utsända av Kyrkan, säger han. 
    Redan dagen efter tog sig Kent an sin nya uppgift, då han predikade i kyrkan i Eskilstuna. Att predika är en av de uppgifter en katolsk diakon kan anförtros. De andra saker som ingår i tjänandet är altartjänst, behörighet att förrätta dop, vigslar och begravningar. Diakonen får även göra sjukbesök och i samband med det dela ut kommunionen, nattvarden.
Kerstin Arnesson

-Jag längtar till Zanzibar igen!
Syskonbandets ordförande, David Lindberg, och hans hustru Linnea har under hösten tillbringat sex veckor på Zanzibar, den stora ön utanför Afrikas östkust där de tidigare arbetat som missionärer.
-Det var en spännande resa, det var jätteroligt att komma dit och vi är väldigt glada över att ha fått vara där, säger David.

I mars 1989 åkte familjen Lindberg till Zanzibar för att arbeta där i två och ett halvt år. De arbetade framför allt på en skola för synskadade. Den hade startats av Birgitta Karlsson och Lindbergs avlöste henne då hon skulle åka till Sverige.
    Idag finns inte skolan kvar längre. Lokalerna har förvandlats till restaurang. Men människorna finns förstås kvar; vad blev det av dem?
    David berättar att sedan Lindbergs lämnat Zanzibar har en synskadeförening startat på ön. Föreningen heter Zanab och leds av Adil. Han var tidigare lärare på blindskolan.
    Zanab har fått stöd från Sverige, bland annat från SRF, för att få igång sin verksamhet. Man har försökt att fortsätta med en del av det som förekom på skolan, till exempel mattillverkning, men det har varit svårt att få de färdiga mattorna sålda.
    Hjälpmedel finns nästan inte alls. David säger att de vita käppar som finns på ön nog alla kommer från Sverige. Bland annat hade gruppen från Syskonbandet som besökte ön 2009 med sig många käppar som man gav bort.

Regelbunden kontakt
David har regelbundet kontakt med Zanzibar, och främst då med Adil som makarna Lindberg ringer till ibland och också har mail-korrespondens med.
    Men det finns fler som känner och känner igen Lindbergs. David och Linnea fick uppleva att de blev igenkända av en taxichaufför de åkte med. Hans syster hade gått i samma klass som deras dotter Erika.
    -Det är tjugo år sedan, helt otroligt att han kände igen oss efter alla dessa år, tycker David.
    Veckorna på ön innebar inte bara att gå runt på stan eller att träffa gamla vänner. De fick också kontakt med en liten pingstförsamling som de besökte flera gånger.
    -Det finns tre pingstförsamlingar, men den här var en liten församling med ett sextiotal medlemmar, berättar David. Det var den kyrkan som gruppen från Syskonbandet besökte när de var på Zanzibar förra året. Församlingen är ganska ny och de har en liten lokal som de kan samlas i. De har en anställd pastor från fastlandet, men det stora problemet är att betala lön och bostad till pastorn. Han får runt 60.000 shilling i månadslön, men lägenheten man hyr till honom kostar 80.000. (För en svensk krona får man mellan 160 och 200 shilling, beroende på var man växlar.) Så nu försöker de bygga en bostad till honom. De har startat och hoppas bli klara innan jul.

Hjärta för församlingen
På Zanzibar råder religionsfrihet, men muslimerna är i klar majoritet i befolkningen. Medlemmarna i de tre pingstförsamlingarna kommer framför allt från fastlandet.
-Jag tycker det är så fantastiskt med denna lilla församling som mitt i den muslimska omgivningen håller sina gudstjänster och samlingar, säger David. Våra hjärtan klappar för den och en stor del av oss är kvar där.
    Så ni tänker åka dit igen?
    -Om vi får råda och Gud vill, svarar David.
Text: Kerstin Arnesson
Foto: Linnea Lindberg

Den här artikeln illustreras av två foton från församlingen i Tomondo. Ett är på den lilla kyrkan i tegel och ett föreställer mötesdeltagarna från en av de gudstjänster makarna Lindberg besökte.
Snart är det 
Advent

David och jag missade själva ”höstkänslan” i Sverige detta år. I stället förlängde vi sommaren, eftersom vi reste till Zanzibar den första september. Vi hann aldrig höra det frasande ljud som uppstår när man trampar på frusna löv och se dessa underbara vita träd, som fått fina kläder av rimfrosten. Den tiden var redan förbi när vi återvände efter sex veckor.
    Vi mötte vintern i sandaler och sommarjackor. Det föll så kallade ”lapphandskar” när vi klev av planet på Vilhelmina flygplats för att ta oss den sista sträckan hem. Vi åkte taxi och sikten var inte den bästa. Tur att våra bilförare har viss erfarenhet av dåligt väder.
    Efter ett par dagar hemma hade vintern kommit på riktigt. Nu är marken helt täckt av snö som ligger kvar på grund av nattkylan. Grönskans liv har gått in i vintervila för att vakna upp igen till våren. Däri ligger en stor hoppfullhet. Av erfarenhet vet vi att så sker.

Helgonens kännetecken?
Mitt under den mörka hösten kommer allhelgonahelgen.   
    Då minns vi de som gått före till det eviga . En del har lämnat efter sig en förunderlig doft av himlen. Är detta helgonens speciella kännetecken? De har medverkat till att också vi bär på längtan i våra bröst, mot detta oanade, som vi bara i tron kan ana.
    I den kristna tron lever hoppet om uppståndelsen levande och starkt. Ingen annan religion bär det budskapet.

Adventstid
Så kommer adventstiden. Själva ordet betyder ankomst. Vad väntar vi på?
    För det första förbereder vi oss för att återigen fira att Jesus, Guds son, kom från himlen och föddes som ett litet barn.
    De flesta känner förväntan och högtidlighet inför julen. Vi tycker det är skönt att få tända ljus och brasor. Många tror på detta som skedde enligt Bibeln och andra tror inte alls. Men de flesta tycker att det är   
en underbar sed, som har blivit en stor del av vår västerländska tradition. Adventsstjärnor och granar tänds under vår mörkaste tid här i Sverige. Barnen väntar på julklappar, som barn har gjort under långa tider.
    Men i sekulariseringens spår är det tyvärr inte alla som vet varför vi firar jul. Många i en ny generation har inte fått höra om honom som är mänsklighetens största hopp. En stor utmaning för oss som tror på Guds ord.   
Förväntan
För det andra får vi också ha förväntan på att hans ankomst ska ske i våra hjärtan . Vi får be om att gudsriket ska växa mer och mer inom oss. Genom den heliga Anden vill han låta det lilla frö vi anar, växa till ett himmelrikets träd, som bär rik frukt. Men det gäller att, som Maria, säga sitt ja.
    Jesus undervisar om detta frö och säger att det kan bli ett stort träd som orkar bära bördor.   Detta kan bli vår ”adventsbön” under hela året.
    För det tredje väntar vi på Jesu Kristi ankomst då han skall komma tillbaka i makt och härlighet. Vi får tro på en Jesus som föddes, men som växte upp och tog ansvar genom att dö för våra synder och ge oss hopp om ett nytt liv.
    Under juletid minns vi ett litet barn som ligger i en krubba. Julevangeliet läses år efter år i våra kyrkor, underbara välkända ord. Men genom trons tillväxt kan vi få uppleva honom som Konungars Konung och Herrars Herre. Han har all makt i sin hand och en dag skall han fullkomligt upprätta det rike som vi längtar efter. Detta hopp har burit kristna i alla tider. Amen, Kom Herre Jesus!

Bered en väg
När advent bryter in sjunger vi med psalmförfattaren:
Bered en väg för Herran 
berg sjunken djup stån opp 
han kommer han som fjärran 
var född av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste 
av Davids hus den störste 
välsignad vare han 
som kom i Herrens namn.
(Sv Ps 103 vers 1)

Ingen annan biblisk gestalt är så starkt förknippad med dessa strofer som Johannes döparen. Han föddes tydligen enbart för att bereda väg för Jesus. Efter många hundra år av tystnad från profeter träder han fram. Sonen till Elisabet och Sakarias, ökenprofeten, som fick ett svårt och unikt uppdrag, att bereda väg för Messias. Den dag Jesus kom visste han genast, där är han, Guds lamm. Ändå fick han i fängelset uppleva svåra tvivel. Men Jesus hade tröst och hälsningar till en lidande predikant. Du har inte tagit fel, allt sker som skulle uppfyllas genom Messias: ”Blinda ser, lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud” (Matt11:5).
    Alltsedan dess har Jesu lärjungars främsta uppgift varit, att vittna med sina liv så att andra kan ta emot honom.
    Tänk, att få vara den medmänniska som bereder mark för Jesus, så att han kan komma in med ljus och värme i en människas liv.
                                          Linnea Lindberg   
Lästips
Vi har fått in två nya lästips. Först är det Arnold Arrheden som tipsar om en artikel i Nya veckobladet om Lena Maria Klingvall. Artikeln har tidigare varit införd i tidningen Land.
    Sen är det Ronny Gilderskär som läst boken ”Inga på plattan”. Den handlar om diakon Inga Pagréus och arbetet i och kring Sankta Clara kyrka och hennes egen väg till tro. 
   Den har precis kommit ut som tryckt bok och håller nu på att läsas in hos TPB.   
Vinterordbowling

Tio personer möts på en julfest. Alla förknippar de vintern med olika saker, och nu gäller det för dig att lista ut vilka vintersaker det handlar om genom att kasta om bokstäverna i personernas namn. Lite hjälp har du fått då första bokstaven står inom parentes. Att det heter ordbowling beror på att orden innehåller tio bokstäver, likt tio käglor i bowling.
Lycka till!
Erik Bondesson

1. Pekka Lacub (p)
2. Karla Ljupp (j)
3. Trine Skrov (v)
4. Gerda Klörd (k)
5. Per Blönsmo (s)
6. Moses Netti (t)
7. Carolina Ku (l)
8. Åsa Tornfyn ((n)
9. Berty Roxmo (t)
10. Vidar Skats (s)


Tävlingsvinnare
I septembernumret utlystes en tävling om hur många nya ord man kunde bilda genom att använda bokstäverna som ingår i ordet Syskonbandet.
    Att det kunde bli många stod ju klart, men att det kunde bli så många! När det första svaret med över 500 ord kom in, trodde jag att det var en självklar vinnare. Men icke! Den som till sist lyckats knåpa ihop flest blev Miriam Mattsson i Ronneby. Hon lyckades få fram 839 godkända ord! Ett stort grattis säger vi och skickar som lovat Ylva Eggehorns bok ”Kryddad olja” till henne.

Julen för mig är…
Snart är det jul. För många är det en av årets höjdpunkter, medan andra är mest glada när den är över. Kanske för att man känner sig ensam eller för att julen ibland innebär orimliga förväntningar på allt man ska hinna med.
Men för de flesta är nog julen något att se fram emot, en helg med mycket ljus när det är som mörkast i Sverige. Vi ställde frågan om vad julen betyder och vad man inte vill vara utan, till några av Syskonbandets medlemmar. Här kan du läsa vad de svarade. Frågorna löd:
1 Vad betyder julen för dig?
2 Vad kan du inte vara utan?


Gun Eriksson, Stockholm
1 Familjegemenskapen är jätteviktig. Jag är så glad att alla vill komma hem till oss och fira julen tillsammans.
2 Julsångerna.

Ronny Gilderskär, Järfälla
1 Frid, eftertanke, paus.
2 Jesus!

Melike Gustavsson, Bredaryd
1 Julevangeliet och gemenskap.
2 Midnattsmässan.

Ing-Marie Hedén, Varberg
1 Sammanhållning. Att man får träffa familjen. Vi har tre barn och fyra barnbarn, jag tänker på sammanhållningen jag känner när de kommer.
2 Midnattsmässan och julottan.

Pontus Nyman, Lund
1Gemenskap med familjen, att umgås med släkt och vänner. God mat.
2 Julskinka och att se på Kalle Anka och hans vänner klockan tre på julaftons eftermiddag.

Eivor Ågestad, Stockholm
1 Värme, att det är ombonat, god mat.
2 Den andliga dimensionen, att få fira Jesu födelsedag.

Anita Örum, Stockholm
1 Gemenskap och glädje, både att få vara tillsammans som familj och att få gå på alla de gudstjänster som hålls den här tiden. Egentligen börjar ju det redan vid första advent, jag tycker det känns högtidligt när man går till kyrkan då.
2 Levande, brinnande, värmande ljus. Och att gå upp tidigt och gå till julottan.

Enkät: Kerstin Arnesson

Där Jesus föddes
Kerstin Olsson, som är tjänstledig för studier, gjorde en oförglömlig studieresa till Israel under ett par veckor i oktober. Gruppen bestod av studenter från PTS, Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium i Uppsala. Här följer några intryck och tankar från Betlehem och Nasaret.   
Busslast efter busslast letar sig upp till den öppna platsen framför födelsekyrkan i Betlehem.   Så här mycket turister har man inte sett i Israel på länge. Det märks inte minst på köerna. Vi meddelar vakterna vilka vi är och ställer oss snällt på led. All världens språk hörs runt omkring oss, en del känner vi igen, andra är främmande. Några kan man ana kommer österifrån någonstans.
    Kamerorna är i full gång, vattenflaskorna alltid med. Det är varmt, tiden börjar närma sig stängningsdags. Ska vi hinna eller inte? Vi försöker övertyga vakten att vi är bara 16 personer. Men inget biter, nu släpper man bara ut folk, inte in. Tråkigt att inte få se kyrkan där Carola gjorde sin julskiva och gick så vackert mellan pelarna i sin fina klänning… Vi får försöka i morgon i stället efter vår resa söderut till Hebron, Abrahams stad, där de tre patriarkerna är begravda med sina fruar. En intressant plats för resten. Även den ligger på Västbanken där i stort sett inga judar är bosatta längre, kanske bara ett 20-tal i Hebron och då med bevakning. Detta land är fullt av märkligheter och en stor längtan efter fred på båda sidor om muren.
    Dagen därpå är det inte alls lika mycket folk. Vilken tur vi har! Kön är kort, trodde vi, men inne i kyrkan är det stopp igen. Sakta, sakta ringlar sig kön fram till nedgången där Jesu födelseplats lär finnas. Ibland står vi helt stilla. De vackra pelarna finns där, men hela kyrkan ser ut som en byggarbetsplats med stora stålställningar. Vad bra att de inte fanns när Carola var här och spelade in sin julskiva! Längst fram sitter några tappra ortodoxa präster och sjunger. Vi ser dem skymta mellan ställningarna. Mina fötter sväller och jag måste sätta mig. En stålställning får duga som pall.
    Till slut är vi framme vid nedgången, hukar oss och där är nu platsen! Bibeln talar om stjärnan som tändes över Betlehem, men här, precis där Jesus sägs ha fötts, finns också en stjärna i golvet. En del, faktiskt rätt många, böjer knä vid den. Någon ställer en plastkasse över stjärnan och ber att innehållet ska bli välsignat. Jag har ingen aning om vad som kan finnas i den. Man kan inte stanna länge, det är många som vill passera.
    På kvällen blir vi bjudna på arabisk mat på en restaurang för att vi har varit så hjälpsamma med att byta hotell sista natten i Betlehem, då vårt hotell fått in en stor grupp som behövde våra rum.   Det var ju strålande för oss, trevligt och roligt, alldeles vid Herdarnas äng. Numera är i stort sett alla kullar i Betlehem bebyggda, men vi försöker ändå föreställa oss att här: ” … låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel stod framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem”, enligt Lukas kapitel 2. Det är ju inte så noga om det var vid just denna äng, eller någon annanstans i närheten. Helt klart är vi mitt i Bibelns berättelser vart vi än vänder oss i detta land.
    Vad skönt det är att åka buss. Den strävar uppför och uppför, med luftkonditioneringen på, tills vi når Nasaret och Bebådelsekyrkan. Jag vill inte ens tänka på hur det skulle vara att gå hit. Men det var just här i Nasaret, som den unga Maria fick besök av ängeln Gabriel sänd av Gud.   ”Ängeln kom in och sade till henne: ’Var hälsad, du högt benådad! Herren är med dig.’” Sedan fortsatte han: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son.   Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska   över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut" (Luk 1:28-33).
    Det står inte om Maria att hon sjöng utan bara att hon blev förskräckt, men när vi kommer hörs det sång inifrån kyrkan. Man firar mässa, och vi kan bara skymta platsen där ängeln uppenbarade sig. Hela kyrkan är för övrigt full av stora bilder i mosaik med Maria och Jesusbarnet. De har skänkts från olika delar av världen. Den från Japan, med en japansk Maria och en japansk Jesus, tycker jag är mest fascinerande. 
    Ändå är det i ”Nasarets by” som jag tycker mig komma närmast Bibelns Jesus. Man har byggt upp ett område med olika stationer där vi får se hur det var på Jesu tid. (Ungefär som Skansen med sina hus och bodar från olika landsändar.) Där ser jag ”min Maria” som kardar ull, och min upplevelse av Bibelordet är att ängeln kom mitt i det vardagliga, precis där hon fanns just då, där mötte Gud henne. Det är så Gud har gjort så många gånger även med mig, mött mig när jag minst väntat det. 
    När Han kommer med nya uppdrag för våra liv, hoppas jag att du och jag ska kunna svara som Maria: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." För vad kan vara större än att få tjäna ”den Högstes Son”, Jesus själv, med våra liv? Gud välsigne dig i ditt uppdrag och din kallelse!   
Text och foto: Kerstin Olsson

Artikeln är illustrerad med några foton. Det första visar en stjärna i ett golv. Det är på den plats där man tror att Jesus föddes. Många knäböjer och ber om välsignelse just här.
Nästa bild är ett stort konstverk som finns i trapphallen på Betlehem Bible College och som visar hur ängeln visade sig för herdarna. Så är det en annan bild som visar en kvinna som står och kardar ull. I bildtexten står: Kanske var det så här, mitt i vardagen, som ängeln Gabriel kom till Maria med budet om att hon skulle bli mamma till Guds egen son!”
Förunderligt och märkigt
Förunderligt och märkligt,
omöjligt att förstå,
men dock så ljust och verkligt
och ljuvt att tänka på:
inunder öppen himmel
på bädd av strå och blad
du finner, Herre Jesus,
din första vilostad.

En fågel har sitt näste,
sin kula varg och lo,
var blomma har ett fäste,
var humla har ett bo,
men fursten i Guds rike,
det levande Guds ord,
får bli en hemlös' like
sin första natt på jord.

Men kom! Jag vill upplåta
mitt hjärta, själ och sinn
och bedja, sucka, gråta:
Kom, Jesus, till mig in!
Här är din egen hydda,
du köpt den dyrt åt dig,
mitt hjärta skall dig skydda,
ack, giv mig jul med dig!

Psalmer och sånger nr 490
H A Brorson 1732
O Mannström (1875-1938)

Svar till vinterordbowlingen   

1. Pulkabacke
2. Julklappar
3. Vinterskor
4. Köldgrader
5. Snöproblem
6. Tomtenisse
7. Luciakrona
8. Nyårsafton
9. Termobyxor
10. Skidstavar
På sista sidan är det en bild på en nutida herde i Nasarets by och hans får. I bildtexten står: Inhägnaden är gjord av kvistar och grenar. Det finns ingen dörr, för det är herden själv som är dörren in till fåren.
Även den bilden är tagen av Kerstin Olsson. Under den står följande:   
”I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ’Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.’ Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmels här som prisade Gud: ’Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.’” Luk 2:8-14







