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Från verksamhetsledaren
Äntligen är nu köket, toan och duschen klara efter stambytet på kansliet. Det tog nära två månader, men nu är det riktigt fint och fräscht. Härligt! Välkomna till ett snyggare kansli! 
Missa inte att anmäla dig till Ramnäs den 20-24 maj!
Valsedlarna till styrelsevalet skickas i början av maj till alla som betalat sin medlemsavgift på 150 kr för 2009. Glöm inte att rösta fram just dem du anser bör ingå i styrelsen. Dina röster ska skickas tillbaka till kansliet senast den 15 maj. 
När jag var barn fanns det ett bibelkort som jag tyckte särskilt mycket om, med Jesus som den gode herden. Han bar ett lamm och jag föreställde mig alltid att han bar mig också i sin famn. Smaka på de här bibelorden: Jag är den gode herden. (Joh 10:14) Ni var som vilsegångna får. (1 Pet 2:25) Den gode herden ger sitt liv för fåren. (Joh 10:11) Nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. (1 Pet 2:25) Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. (Hes 34:11) 
Det är gott att få vara som ett litet lamm i Jesus famn.
Kerstin Olsson 
verksamhetsledare



Tre systerföreningar 
– relationer där vi både ger och får
När Syskonbandet genom ibladning i det här numret, ber om gåvor till mission, är det för att stödja systerföreningar i tre afrikanska länder – Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien och Tanzania och dessutom litteraturarbete i Arusha, Tanzania. Senare i höst får vi rapporter från Tanzania genom de syskonbandare som kommer att besöka både Arusha, Tabora och andra platser med anknytning till Syskonbandet. Här hälsar de andra:

Etiopien: I vår förening har vi haft framgångar under 2008 vad gäller antal själar som vunnits för Gud. Vi har stöttat medlemmar i deras fysiska och andliga utveckling och vi litar på att Gud ska svara på våra böner. Vi är tacksamma för samarbetet med Syskonbandet som innebär att vi får ta emot ekonomiskt stöd för vår verksamhet. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att våra levnadsvillkor ständigt försämras vilket gör att det blir allt svårare för oss att täcka verksamhetskostnader med egna medel. Därför ber vi att ni om möjligt ska öka vårt bidrag.

Kongo: I vår förening sysslade vi tidigare med hantverk av olika slag men det var svårt att sälja produkterna eftersom människor i vår omgivning saknar pengar till annat än det allra mest nödvändiga. Senare började vi föda upp kycklingar för att kunna sälja ägg. Vårt senaste projekt är att köpa in basmatvaror och sälja i ett litet stånd ute på gatan. Vi prövade och fann att det inte var så lätt att locka kunder till vårt stånd eftersom vi hade för få varusorter. Vi vill försöka igen, nu med ett större sortiment,  och ber därför Syskonbandet att öka vårt bidrag. Vi önskar er allt gott under 2009 i Jesus Kristus vår frälsares namn.

Båda föreningarna hänvisar till den ekonomiska krisen i världen och ber om ökat stöd. Det är tydligen så att fattiga utvecklingsländer drabbas snabbare av krisen än vi gör. Jag lyssnade till ett reportage i radio om blomsterodling i Tanzania, där man nu kastar en stor del av skörden eftersom Europa inte köper som tidigare. 
Måtte vi orka fortsätta att dela det vi har med systrar och bröder som får det sämre och sämre. Och allra viktigast är att vi fortsätter att ha kontakt med dem. Att vi visar att vi bryr oss om dem och visar att vi ser dem och respekterar dem. Kontakten med oss kan inge det mod dom behöver för att orka lyfta blicken och se framåt med hopp och tillförsikt om en bättre framtid. När jag var liten sa man att Gud välsignar en glad givare. Jag vet av erfarenhet att Gud välsignar den som delar vare sig man har mycket eller litet så får man sjufalt igen – både materiellt och andligt.
Med den här tidningen följer ett inbetalningskort. Vill du ge din gåva till Syskonbandets missionsåtagande i relation till de tre systerföreningarna, ber vi dig sätta ett kryss i rutan för mission. Givetvis kan du skriva ytterligare meddelande på avin och berätta om du vill stödja både mission och något annat ändamål.
Gun Eriksson


Ny kandidat till styrelsen
Carla Suing – 25 år
Jag bor i Malmö just nu, men är född och uppvuxen i Lund. Min familj består av mamma och två systrar. Jag är blind sen födseln, intresserad av böcker, poesi och att gå ut och hitta på grejor. Tror att jag är rätt social av mig. Jag tycker att italiensk mat är jättegott. När det gäller kristen musik är Hillsong min favorit, annars lyssnar jag gärna på goth - nästan litet dark metal, men mer melodiskt. 

Just nu läser jag på komvux, engelska och psykologi för att få gymnasiekompetens. Den församling jag går till är United i Malmö. Något jag retar mig på är färdtjänsten och arroganta personer. Ja, massor! Men mitt motto i livet skulle kunna vara: Där det finns liv, finns det hopp.

Jag har inte varit engagerad i styrelsearbete eller haft något annat ansvarsuppdrag i någon förening/församling. När jag fick frågan om att ställa upp som styrelsekandidat i Syskonbandet tyckte jag att det lät intressant. Jag vet inte riktigt vad jag tror att just jag kommer att bidra med om jag blir invald, men förhoppningsvis nya idéer.

För att förverkliga föreningens syfte ”att stödja medlemmarna i deras livssituation samt att söka vinna andra synskadade för Gud.” tycker jag att Syskonbandet borde höras litet mer, få mer publicitet. Facebook och hemsidan är ett stort steg framåt. Jag har ingen riktigt konkret lösning på hur det ska göras. Jag har inte hört så mycket om Syskonbandet så jag vet inte riktigt vilken som är den viktigaste frågan för Syskonbandet. 


Styrelsevalet 
Valberedningen har kunnat presentera fem styrelsekandidater i nr 2, 3 och 4. De medlemmar som har betalat medlemsavgiften för 2009 kommer att få valsedlarna hemskickade under första veckan i maj. Röstningen avslutas den 15 maj och utgången presenteras vid årsmötet. Ordförande väljs när styrelsevalet är tillkännagivet. Styrelseledamöter som är valda till 2010 och som därmed kvarstår ännu ett år är Lars-Ove Arnesson, Erik Bondesson och Enar Olsson. Martin Widmark avgår efter 15 år i styrelsen. Ersättarna Tina Hanson och Rakel Hading står inte till förfogande denna gång. Här följer en sammanfattning av årets styrelsekandidater. 

Eva Backman, Sollefteå, 67 år. Seende. Har arbetat som sjuksköterska/barnmorska, sjukvårdsadministratör och med IT-frågor. Är medlem i Sollefteå Missionsförsamling där hon varit styrelseledamot i nära 30 år, varav ordförande i 4 år, samt i någon mer föreningsstyrelse. Tror att hon kan se med ”nya ögon” på problem och möjligheter. Har funnits med i SB som ledsagare. Den viktigaste framtidsfrågan är att vinna andra människor till kristen tro och andlig gemenskap.

Merike Gustavsson, Bankeryd, snart 60 år. Blind. Har arbetat på hovrätten i Jönköping. Är sekreterare i SRF Jönköping och medlem i Bankeryds Missionsförsamling, Alliansmissionen. Tycker samarbete är viktigt och önskar fler arrangemang och uppsökande verksamhet i olika åldersgrupper. 

Lena Johansson, Linköping, 57 år. Blind. Har arbetat som telefonist på arbetsförmedlingen. Är medlem i Missionsförsamlingen men aktiv även i Svenska kyrkan. Är med i hyresgästföreningens styrelse och i ledarhundsföreningens valberedning. Tror att hon kan bidra med nya tankar och idéer. Information om SB och samarbete över generationsgränserna med olika former av träffar är viktigt.

David Lindberg, Lajksjöberg, 66 år. Synskadad. Har arbetat som synpedagog. Medlem i Filadelfiaförsamlingen i Dorotea. Med i SB styrelse sedan 2007, men även tidigare i 9 år, då som ordförande. Engagerad i SRF Västerbotten och med i granskningsutskottet i SRF centralt. Anser att SB står inför en förändring och att det är spännande att vara med i det arbetet. SB behöver bli mer synligt för att hjälpa fler att upptäcka Gud och få fler medlemmar. Internationella frågor är också viktiga.

Carla Suing, Malmö, 25 år. Blind. Läser på komvux, engelska och psykologi för att få gymnasiekompetens. Den församling Carla går till är United i Malmö. Har inte varit engagerad i styrelsearbete eller haft något annat ansvarsuppdrag i någon förening/församling. Anser att SB borde höras litet mer, få mer publicitet, men vet inte riktigt hur. 
Kansliet


Barn- och ungdomsledaren
Nu sitter jag på tåget igen efter att ha huserat några dagar hos Kerstin, Enar och Marlene. Det finns inte så mycket att göra mer än att skriva på laptoppen och läsa en bok genom att stoppa öronproppar i öronen.  

Kerstin och jag har idag deltagit i en inspirerande bibliodramakurs, vilken jag berättar om i ett senare nummer. Gårdagen ägnade vi bland annat åt att fundera noggrannare över min nya arbetsbeskrivning vilken jag nu övergripande också vill dela med mig av till er. Vid förra helgens styrelsemöte blev jag nämligen erbjuden en större och längre tjänst som barn- och ungdomsledare. Ett erbjudande jag självklart inte vill neka till! 
Från och med den 1:a april jobbar jag 80 % och detta fram till nästa sommar som det nu ser ut. Jag kommer att fortsätta som jag gjort med att i huvudsak arbeta för och med barn och ungdomar, men jag kommer också att vara sammankallande för den framtidsgrupp som ska sammansättas efter årsmötet. Således kommer jag att finnas mer på kansliet och rent fysiskt jobba närmare Kerstin, vår verksamhetsledare. I någon form hoppas jag därför att kunna bo i Stockholm till hösten och jag passar på att nu slänga ut en liten krok i fiske efter bostad. Hör av dig om du har något tips på bostad som skulle passa mig! Vi fortsätter att mötas här i medlemstidningen, på hemsidan och på olika virtuella och verkliga platser! 
Som en följd av fortsatt tjänst i Syskonbandet avsäger jag mig nu som kandidat för årets styrelseval. Mitt namn kommer alltså inte att finnas med bland valsedlarna, men var med och påverka genom att rösta och hör av dig med synpunkter och idéer till Framtidsgruppen så att Syskonbandet blir det vi vill ha!
Tina Hanson


Nya medlemmar
Synskadade medlemmar:
Anna Sonmark, Västerhaninge Stockholm. Sven-Erik Pihlström, Solna. Iris Gustafsson, Järfälla Stockholm. Julia Lindahl, Ulricehamn.

Stödjande medlemmar:
Eva-Britt och Anders Hörnblad, Överhörnäs.  
Kansliet


Tack!
Rut Mattsson från Storvreta har läst in följande på telefonsvararen: 
Jag vill tacka så hjärtligt för den fina, fina blomsterbuketten som jag fick på min dag. Jag var så rörd av den. Jag har så mycket att tacka Gud för. Varje dag tackar jag Gud för ert arbete. Så önskar jag er Guds rika välsignelse. Hjärtliga hälsningar!

Även hedersmedlemmen Sonja Wall som fyllde år i mars uppvaktades med blommor från Syskonbandet.  Vid telefonsamtal med henne hälsade hon så varmt och berättade att hon inte gärna går ut ensam numera utan vill gärna ha någon med sig. Sonja sa att hon tänker på Syskonbandet litet då och då. Nu gläder hon sig varje gång som tidningen kommer. Ta emot hennes hälsning.
Kerstin Olsson


	
Äggkartonger och punktläsning
Julia Lindahl är en passionerad punktläsare och dessutom 
ny medlem i Syskonbandet. Här berättar hon i vår 100-årsjubilerande medlemstidning om hur hon lärde sig läsa punkt. 

Jag är helt blind sedan födseln. När jag började i första klass kunde jag läsa punktskrift ganska bra. Min mamma gjorde tidigt taktila bilderböcker till mig, för några sådana fanns inte att köpa då. Jag utvecklade ett stort intresse för läsning. Med hjälp av äggkartonger lärde mamma mig hur punktskriften är uppbyggd. Hon fick alltså först lära sig systemet själv för att sedan förklara det för mig. Jag är väldigt tacksam att jag fick lära mig läsa redan innan skolstarten. 

Ända sedan jag gick på lågstadiet har jag regelbundet lånat hem böcker från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Talböcker lyssnar jag bara på någon gång ibland. Jag föredrar att läsa själv på punkt, eftersom det ger mig en större läsupplevelse.

Punktskriften har en väldigt stor betydelse för mig i mitt dagliga liv. Förutom till att läsa böcker använder jag den också när jag exempelvis skall märka upp CD-skivor eller göra korta minnesanteckningar. Med min dator och tillhörande punktskriftsdisplay kan jag göra det mesta – allt från att läsa nyhetstidningar till att kommunicera med människor som befinner sig på andra sidan jordklotet. Tekniken har verkligen utvecklats snabbt de senaste åren och det skall bli spännande att se vad som kommer härnäst.    
Julia Lindahl


Nu ses vi snart på Ramnäs 
Missa inte att anmäla dig till Ramnäs den 20-24 maj! Vi kan ta emot anmälningar till den 1 maj. Hör av dig till kansliet snarast! Glöm inte heller att anmäla om du vill åka med bussen från Stockholm tur och retur. Det blir ett mycket bra och intressant program. Fredagens arbete med framtidsfrågorna är oerhört viktigt för föreningen. Vi behöver också Guds ledning med allt detta, så kom ihåg årsmötesdagarna i dina förböner. 

Program
Det hela startar med middag onsdagen den 20 maj kl 17.30 (ny tid). Torsdagen den 21 maj blir utflyktsdag med buss till Söderbärke kyrka, vi äter gott på Barkens hotell och avslutar vid Ramnäs Glashytta.  Kvällens tema går under rubriken ”Världen är så stor så stor” och då tar vi också upp kollekt till Syskonbandets mission. 
Fredagen den 22 maj blir det bibelstudium som följs av bönevandring. Under eftermiddagen fokuserar vi på framtidsfrågor gällande Syskonbandet. Du kan välja att vara med på två av dessa. Ämnena är: 
A) Barn- och ungdomsarbetet 
B) Gemenskapsaktiviteter 
C) Media - tidningar, litteratur, info, hemsida 
D) Internationella kontakter
E) Syskonbandets ekonomi
Var med och påverka framtiden, lär dig mer om Syskonbandet, ställ frågor och tala om vad du tycker, kom med idéer och synpunkter! Enskilda samtal med själavårdare kan bokas denna eftermiddag. Under kvällen får vi besök av Lydia Lithells barn med sina respektive som sjunger och spelar med och för oss. De yngre deltar i en Chokladafton och måste anmäla detta till Tina Hanson i förväg! 
Lördagen den 23 maj är det årsmöte. På kvällen blir det fest med en trerätters middag och trevlig underhållning! Söndagen den 24 maj kommer vi att under förmiddagen ha en förböns- och nattvardsgudstjänst tillsammans. Lars-Ove Arnesson predikar och leder nattvarsstunden. Efter lunch tar vi farväl av varandra för denna gång. Klockan 12.45 har vi avslutat med Syskonbandssången. Se mer detaljerat program på Hemsidan www.syskonbandet.org 

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 på torsdagen kostar 100 kr och betalas i bussen
Sätt in anmälningsavgiften, som är på 500 kr på plusgiro 364 49-7, snarast. Notera att det gäller Ramnäs. Det går också bra att betala hela deltagaravgiften på samma gång, dock senast den 15 maj. Vid avbokning efter den 4 maj återbetalas inte anmälningsavgiften.

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. Syskonbandet subventionerar dig för resans kostnad som överstiger 500 kr och med maximalt 700 kr.
 
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 16.45. Blir du försenad eller har frågor vid avgången av bussen kontakta Gun Eriksson 070 403 70 69 eller Rakel Hading  070 757 87 84. 
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 15.30 (ny tid!). Det kostar 200 kr att åka tur och retur Stockholm-Ramnäs med denna buss - betalas i bussen. 

Anmälan
Anmälan görs till Kerstin Olsson på tele 08-641 30 45, eller mail kansliet@syskonbandet.org eller till Tina Hanson tele 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. De yngre måste också anmäla om de önskar delta i Chokladaftonen på fredagskvällen. Vid frågor på avresedagen når du Kerstin Olsson på mobil nr 0733 437 051 och Tina Hanson 070 359 99 69. Varmt välkommen!
Tina och Kerstin



Årsberättelse verksamhetsåret 2008 
Inledning 
När styrelsen för Kristna Synskadades Förening, Syskonbandet, avger årsberättelsen för det 101 verksamhetsåret, knyter vi tillbaka till det allra första verksamhetsåret, då årsberättelsen inleddes så här: 
Såsom dess första och för dess framtida verksamhet grundläggande år torde 1908 hafva allra största betydelse för ”Syskonbandet” eller De blindas kristliga förening. Ändamålet med denna förening har från början varit att i kärlek sammansluta vårt lands troende blinda till bön och kristlig verksamhet.

 Så börjar Syskonbandets första årsberättelse, som beskriver verksamhetsåret 1908. Den är handskriven, tre och en halv sidor lång, och undertecknad av föreningens förste ordförande, Gunnar Wennberg men skriven av hans bror Oscar. 
Verksamhetsåret 2008 har i mycket präglats av 100-årsjubileet, men samtidigt har också medvetenheten ökat om att finna vägar i vår tid. Ett gott tecken är att vi i slutet av detta år kunde genomföra en ungdomshelg med god uppslutning.
Ett avsnitt ur Paulus brev till de kristna i Kolossai var inspirationskälla för de unga människor som 1908 bildade föreningen. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom (Kol 3:17). Detta har burit Syskonbandet framåt och kommer att göra det också i fortsättningen, när vi alla hjälps åt i bön och arbete. 

Kansliet
Det var ett hektiskt första halvår på kansliet då mycket förebreddes och producerades inför jubileet i juni. Kerstin Olsson var verksamhetsledare fram till september då hon tog tjänstledigt året ut för teologistudier. Under den perioden vikarierade Gun Eriksson för henne. Ruth Petersson slutade sin tjänst den 15 juli och den 16 september anställdes Tina Hanson på en projektanställning. 

Tidning
Under året hade Syskonbandets medlemstidning en artikelserie av Kerstin Arnesson i varje nummer med vinjetten ”100 år i backspegeln”. Rubrikerna var: Gunnar Wennberg, Två kvinnliga profiler i det unga Syskonbandet, Kvartalsbladet del 1, 2 och 3, Harald Thilander – en pionjär bland synskadade, Astrid Nilsson, Brita och Axel Viklund, Syskonbandet och Frälsningsarmén och 100 år med Syskonbandet - reflektioner av Kerstin Arnesson. 
Med nr 6-7 skickades en cd med titeln ”Blandade röster från Syskonbandet”. Den speglade Syskonbandet på ljud. Lars-Ove Arnesson redigerade.

Litteratur
En jubileumsskrift ”Kristna synskadades förening Syskonbandet 1908-2008” såldes för 1 kr per år, dvs. för 100 kr. Den producerades i tre medier – tryckt i svart och punkt och inläst på daisy. Kerstin Arnesson var redaktör och hade en projektanställning för att dyka ner i arkiv och gamla tidningar.
Läsarna av medlemstidningen hade ombetts att lämna in förslag på sina tre kristna favoritsånger vilket resulterade i ett sånghäfte i stor stil och på punkt. Gun Eriksson höll i den produktionen.
En roll-up producerades med orden Jesus, Tillsammans, Internationellt och Läsvärt. Även dessa ord hade utkristalliserats genom medlemmarnas insats att beskriva Syskonbandet med bara fyra ord. En helt ny informationsbroschyr trycktes i svart och på punkt och byggde på samma bilder och ord som roll-upen. Kerstin Olsson ansvarade för dessa, samt foldern ”Finns det någon med synnedsättning i din kyrka?” som omarbetades med ny text och bild. 
Medlemstidningen har regelbundet innehållit tips på kristen litteratur som finns att låna genom TPB. Redaktörer har Kerstin Olsson, Ruth Petersson och Gun Eriksson varit.

Jubiléumsdagar i Stockholm
Årsmötesdagarna som hölls i ett soligt Stockholm 4-8 juni bjöd på ett späckat och varierat program med olika festligheter eftersom Syskonbandet firade 100 år! Deltagandet var stort. Drygt 100 personer var med, däribland även inbjudna gäster från våra nordiska systerföreningar samt representanter från Kongo, Etiopien, Tanzania och England. Dessa fick vid olika tillfällen dela sina tankar och presentera det arbete de gör. Många tillresande bodde på Zinkensdamms vandrarhem och hotell. Kvällssamlingar och årsmöte hölls i Söderkårens lokaler på Södermalm.  

Besök gjordes på SRF:s museum i Enskede vilket Birger Viggen varit med att starta upp. Även besök på TPB och hjälpmedelsförsäljningen ingick. Utflykt gjordes till Sjöliden, den vackert belägna gård som var i Syskonbandets ägo och centrum under åren 1951-1991 och som nu är Värmdö församlingsgård. Samma kväll medverkade de afrikanska gästerna i en samling fokuserad på Syskonbandets internationella mission. 

Nationaldagens förmiddag hölls första delen av årsmötesförhandlingarna. Sedvanliga beslut om styrelsen och olika kommittéer togs. Därefter bar det av till Skansen där lunch intogs på Solliden. Sedan följde en gudstjänst i Missionshuset, det östgötska kapell som finns på Skansen. Syskonbandare och andra förbipasserande trängdes i det överfulla kapellet och fick lyssna till predikan av David Lindberg och sång av Marilyn Baker. Under tiden gick Maud Lindberg och Erik Bondesson i en marsch från Kungsträdgården till Skansen tillsammans med övriga organisationer som skulle motta en fana. Med Syskonbandets skylt möttes de av hurrarop och applåder. Somliga spenderade resten av kvällen på Gröna Lund, andra i Frälsningsarméns lokaler och resten stannade kvar på Skansen för att vara med i folkhavets nationaldagsfirande. Där satt hela kungafamiljen, med undantag för prinsen, som åskådare. På scen agerade kända artister och tre representanter för Syskonbandet - Tina Hanson samt David och Linnéa Lindberg - som mottog en fana av Kungen under direktsändning i SVT. 

Lördag förmiddag fortsatte årsmötesförhandlingarna, därpå jubiléumsgudstjänst i S:ta Clara kyrka med jubileumspredikan av domkyrkokomminister Carl-Erik Sahlberg. Sedan följde en stor festmiddag i fd Banérska palatset, som numera ägs av Odd Fellow, där även särskilt inbjudna gäster deltog så som före detta anställda och representant från SRF. Artisten Zifa underhöll vilket särskilt uppskattades av de yngre och gästerna från Demokratiska Republiken Kongo. 
Efter fantastiska dagar, med härlig gemenskap, intressant program, god mat och många minnesvärda upplevelser, avslutades det hela på söndagen med gudstjänstfirande i Betlehemskyrkan då ordförande Lars-Ove Arnesson predikade. 
Syskonbandets jubileum uppmärksammades i de flesta samfundstidningar och i SRF:s Perspektiv.

Lokal verksamhet
Halmstad och Stockholm är de två orter som regelbundet har haft lokal verksamhet. I Halmstad förestår Rut Ekström samlingarna som hålls i deltagarnas hem. 
Stockholmsgruppens verksamhet utvecklades till mer och mer välbesökta tisdagsträffar med program och mat. Gästtalare har under året varit Marita Gidlund, Carl-Erik Sahlberg, Elisabeth Sandlund, Margareta Halldorf och Lars-Erik Jansson. Gruppen besökte Storkyrkan i Stockholm och olika platser i Uppsala, samt Eugenia Katolska församling. Ansvariga är Maud Lindberg och Olle Andersson. 

Internationellt arbete
Den 10 april firade Kristent arbeid blant blinde og svaksynte, KABB, i Norge sitt 75 årsjubileum. Kerstin och Enar Olsson representerade Syskonbandet . 

Veckan efter jubileet deltog de sex afrikaner som inbjudits, på en kurs i Härnösand där de fick många tips och förslag för synskadade. Kerstin Strindberg var Syskonbandets värdinna under dessa fyra dagar.

Ett planeringsmöte med de nordiska föreningarna hölls i Fuglsangcentret i Fredericia, i Danmark i november för att förebreda konferensen som kommer att hållas i oktober 2009. Lars-Ove Arnesson och Tina Hanson var med från Syskonbandet.

Gemenskapshelger
Årets första gemenskapshelg hölls i Fristad den 15-17 februari med drygt 40 deltagare och med kul aktiviteter förberedda av Rut Ekström. Conny Holm höll bibelstudium. Läraren Christina Gunnarssons ”prova-på-att skapa” uppskattades särskilt. Gudstjänsten i Fristad Missionskyrka med en rappande pastor, men även Guds särskilda närvaro blev ett starkt minne.

En gemenskapshelg på Strömbäck folkhögskola ägde rum den 26-28 september med 18 deltagare. David Lindberg, Martin Widmark och Gun Eriksson ansvarade för kursen. Linnea Lindberg ledde bibelstudierna som hade temat ”Vad är det att vara människa?” 

Barn- och ungdomsverksamheten 
Ruth Petersson var vid årets början anställd på 100% som barn- och ungdomsledare samt  redaktör. I anställningen ingick även vissa kansliuppgifter. Hon gjorde under januari ett nummer av Kompass.  

I februari var hon och ett gäng ungdomar med på gemenskapshelgen i Fristad. Helgen i Fristad var inte särskilt ungdomsinriktad, men gemenskapen var som vanligt god och på lördagskvällen ägnade de yngre sig åt att ha gemenskap runt Melodifestivalen istället för psalmsång. 

Årets årsmötesdagar hade en god uppslutning från de yngre medlemmarna och många var med hela tiden. Aktiviteterna var inte åldersmässigt uppdelade utan alla deltog tillsammans i alla programpunkterna, förutom att några av ungdomarna valde att roa sig på Gröna Lund på Nationaldagen efter lunchen. Till jubiléumsfesten inbjöds före detta anställda. Majken Öst-Söderlund och Lennart Kummelbäck deltog, vilket var ett mycket trevligt och kärt återseende för de ungdomar som varit aktiva i Syskonbandet under deras anställningstid. 

I mitten av juli slutade Ruth Petersson sin anställning på Syskonbandet. 
Under sommaren var det ovisst hur det skulle bli framöver med barn- och ungdomsledartjänst samt med barntidningen Kompass. 

Styrelsen beslöt i september att Kompass skulle ligga nere - för tillfället eller för gott beroende på vad man framöver anser är bäst. I styrelsemötet tog man också beslut att erbjuda Tina Hanson en tidsbegränsad tjänst som barn- och ungdomsledare och i mitten av september påbörjade hon denna tjänst på 50%. 
Sista helgen i november, alltså första advent, genomfördes ett ungdomsläger i Göteborg och där deltog 15 synskadade ungdomar. Helgen blev lyckad med bland annat besök på Universéum, Jul på Liseberg och en adventsgudstjänst i Göteborgskyrkan.

BUR (Barn- och ungdomsrådet)
BUR har sedan årsmötet bestått av Marie Bergström som sammankallande, Pontus Nyman, Marlene Olsson, Johan Sundholm och Sofie Sundin. 

Styrelsen
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Lars-Ove Arnesson ordförande, David Lindberg vice ordförande, Martin Widmark sekreterare, Enar Olsson vice sekreterare, Erik Bondesson ordinarie ledamot, Tina Hanson 1:e ersättare och Rakel Hading 2:e ersättare.

Arbetsutskottet har under året bestått av Lars-Ove Arnesson, David Lindberg  och Martin Widmark.

Styrelsen har haft 6 möten. Arbetsutskottet har haft 5 möten varav två telefonmöten. Under året blev Syskonbandet medlem i Arbetsgivaralliansen. 

Medlemmar
Medlemsantalet var 228 synskadade och 63 stödjande medlemmar vid årets slut. Under året välkomnades 26 synskadade medlemmar och 8 stödjande. 8 medlemmar fick hembud. Namnen publicerades under året i medlemstidningen. 

Ekonomi
Finanskrisen som drabbade de flesta länder i världen under 2008 har haft effekt även på Syskonbandets ekonomi. Värdepapperens marknadsvärde har gått ner drygt 7 miljoner kronor. Samtidigt har föreningens verksamhet krävt uttag ur värdepappersportföljen, vilket var planerat i årets budget bland annat för att fira föreningens 100-åriga födelsedag. 

Årets underskott är 500 500 kronor och styrelsen föreslår att tidigare fonderade medel används för att täcka underskottet i bokslutet för räkenskapsåret 2008. Nästan hela den bufferten kommer i så fall att tas i anspråk, vilket gör att föreningen måste fortsätta att arbeta målmedvetet för att bevara tryggheten i en väl förvaltad värdepappersportfölj.

Medlemsavgifter och enskilda gåvor uppgår till 63 100 kr och bidrag från andra organisationer och församlingar till 91 800 kr. Förvaltningen av värdepapperen har tillfört 990 000 kr. Likviditeten vid årets slut är mycket god vilket ger ekonomisk trygghet vid ingången till verksamhetsåret 2009.

Enar Olsson har tillsammans med styrelsens arbetsutskott bevakat turbulensen i finansvärden och styrt Syskonbandet genom krisens konsekvenser vilket gett föreningens medlemmar möjlighet till ett år av utvecklande och framåtskådande festfirande under 2008.

Vårens insamlingar gick till föreningens jubileumsfirande. Ansvarsfonden har under året beviljat 12 bidrag.

Slutord
Det är mångas insats som utgör Syskonbandet: Alla medlemmar och närstående med sina personliga erfarenheter och förböner för vårt arbete. Vi har anställda som sköter det dagliga arbetet med medlemskontakter, planering av arrangemang, tidningarna och mycket annat.  Medverkande och ledsagare i våra aktiviteter är också länkar som är med och utgör Syskonbandet under ett verksamhetsår. Allt detta hålls samman i Jesus Kristus som står i centrum för allt föreningen vill åstadkomma. Vi tackar Gud och varandra för det gångna året och går vidare i bön som bär arbetet framåt.

På styrelsens uppdrag
Tina Hanson och Kerstin Olsson 
med hjälp av ansvariga inom olika arbetsområden		
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