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Från verksamhetsledaren
Låt dig inspireras av det som varit och det som ska komma! I denna tidning presenteras verksamhetsberättelsen för vad som hände inom Syskonbandet 2014 och i läsningen av den kan du som inte varit med på något få en bra inblick i vad som hänt och du som varit med på flera aktiviteter kan minnas tillbaka goda stunder. Kreativiteten flödar också i år och drömmar som en del av er haft under flera år ska vi kanske påbörja att förverkliga. Om radiosändningar och framställande av andaktsbok kommer du läsa om i tidningen. Det är två helt olika saker men som båda kan få bli till välsignelse för både oss syskonbandsmedlemmar och andra som vi når genom detta skrivna och verbala. Du får chansen att vara en del av dessa projekt tillsammans med andra.
För alla som har en telefon finns chansen varje månad att träffa andra syskonbandare, även om man inte har möjlighet att förflytta sig fysiskt. Då hörs vi nämligen en stund i bönetelefon och får möjlighet att dela vardag och böneämnen. Efter årsskiftet var vi tvungna att byta nummer eftersom den tjänst vi tidigare nyttjade lades ner. Hör av dig till kansliet om du inte tagit del av men önskar få nummer och kod för att ansluta till bönetelefonen. Flera tillfällen ges förstås och finns kvar i år att se fram emot då vi också får mötas i god gemenskap kring måltider och trevligt program! I november har vi en gemenskapshelg utanför Alvesta i Småland i temat ”Hur är det att vara kristen och synskadad?”. Mitt i härliga augusti får vi även träffa vänner från våra nordiska systerföreningar då nordisk konferens går av stapeln och det är denna gång Syskonbandet som är värd så jag hoppas vi blir särskilt många från Sverige! Men närmast i tid har vi våra gemenskaps- och årsmötesdagar att se fram emot. Du som kommer – ta gärna med denna och föregående tidning där nya stadgeförslaget presenterats. Du som inte kommer – var gärna med oss i bön för att det ska bli fina givande dagar och att kloka beslut ska fattas!
Tina Hanson

Nordisk konferens
Den 13-16 augusti är det äntligen dags igen för Nordisk sammankomst och denna gång i Sverige! Artisten Ingemar Olsson gästar med konsert. Han är känd bland annat för sångerna ”Du vet väl om att du är värdefull” och ”Det finns så många sköna människor”. Vi tar en bussutflykt, smyger i slott, badar och mycket, mycket mer!
Från Norge, Danmark, Finland och Sverige strålar vi denna sommarmånad samman på Wiks folkhögskola drygt 2 mil utanför Uppsala. Wiks folkhögskola ligger mycket naturskönt på ett medeltida slottsområde, med gröna omgivningar och intill Mälarens vatten med badplats. Skolan och omgivningen är handikappanpassad, hörslinga finns i lokalerna, det finns ledfyrar och viss punktuppmärkning och ledarhundar är välkomna.
Vi gästas av Lilian Gustafsson, känd från kristna ashramrörelsen i Sverige, som leder oss i bibelstudium och samtal. Fredagen beger vi oss på utflykt till Uppsala där vi får professionell guidning av staden, domkyrkan och Linnés Hammarby dit Carl von Linné flyttade för att komma från stadsluften. På programmet står också avslappningsövningar, andakt och gudstjänst, tid för bad och bastu, vi får dela erfarenheter och idéer om föreningarnas verksamhet, och inte minst vara i god gemenskap!
Tema: Övergripande rubrik och tema för dessa dagar är ”Ge det vidare – att ta emot, äga och ge evangeliet vidare”
Tid: Start torsdagen 13/8 med middag kl 17.00. Avslut söndagen 16/8 kl. 13.30.
Resa: Buss kommer erbjudas tur & retur Stockholm-Wik, med upphämtning/avlämning även på Arlanda flygplats, för 100 kr per resväg. Denna buss kommer avgå från Stockholm central på torsdagen kl. 14.15, från Arlanda 15.00. På söndagen avgår den 13.30 från Wik och beräknas vara framme 14.15 på Arlanda och 15.15 vid Stockholms central. Syskonbandets resesubvention erbjuds för den del av din resa som totalt övergår 500 kr, med maximalt 700 kr.
Pris: 1900 kr/person i 2-bäddsrum, 2200 kr i enkelrum.
Dessa förmånliga priser gäller för alla medlemmar som betalat medlemsavgift och för dig som kommer med för första gången på aktivitet med Syskonbandet och inkluderar mat & logi, program, utflykt, konsert och ledsagare.
Enskilt bidrag: Ett extra tillfälle att söka medel erbjuds i år för deltagande i just denna aktivitet. Detta är en möjlighet som ges alla medlemmar som anser sig inte ha råd med deltagaravgiften och därför kan få bidrag beviljat för hela eller delar av denna samt resekostnader. Ansök senast i samband med sista ansökningsdag på syskonbandet.se eller genom att kontakta Tina på kansliet.
Anmälan: Senast den 8 juni till Tina på 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se.
Hjärtligt välkommen!

Medlemsnytt
Till fridens hem
Sonja Garheden, Sundbyberg 2015-02-01

Syskon emellan
Hej jag vill tacka alla som var med oss på Ashram innan jul, det var en härlig gemenskap! Jag vill att alla i Syskonbandet ska be för att jag kommer in på Liljeholmens folkhögskola till hösten 2015! Jag kommer att läsa klart gymnasium där sedan läsa Bibellinje och sedan efter det ljudteknikerlinje. Skolan ligger i Rimforsa utanför Linköping i Östergötlands län. Gud har visat mig vägen dit så därför vill jag att vi alla i Syskonbandet ber för att jag kommer in där. Vi ses på Årsmötesdagarna i maj.
Guds Frid, Hälsningar Bardia 

HAR GIFT MIG!
Många i Syskonbandet känner mig som Lena Höjdevall, men sedan 7 mars i år har jag nytt efternamn, heter nu Nisula Wester.
I oktober 2009 avled min dåvarande man Klaus alltför tidigt i cancer. Drygt 2 år senare möter jag Peter och blir blixtförälskad. Trodde inte det var möjligt att drabbas av en sådan kärlek igen; jag är så tacksam!

7 mars i år vigdes Peter och jag i Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm av prästen Mary Philipsson. Det var ett ljust bröllop fylld med sång och musik. En stund av glädje, ett minne som jag spar högt upp i min minnesbank och som går lätt att plocka fram när livet kanske inte känns lika lätt.
En ny förändring i mitt liv är också att jag flyttat från Mjölby. Nu bor jag med min Peter i en fin lägenhet i Hökarängen, Stockholm. Har också haft tur att få ett jobb, arbetar som ombudsman på Synskadades riksförbund.
Önskar er alla en härlig vår och sommar! Våra vägar strålar säkert samman på någon trevlig träff med Syskonbandet framöver.
Lena Nisula Wester 

Från Måns Högström kommer några böner för Syskonbandet:
Bön för Syskonbandet
Tack gode Gud att du gett oss Syskonbandet
Tack att du låter oss samlas i din gemenskap
Ge oss alla lycka och välgång på aktiviteterna och i föreningsarbetet
Låt Syskonbandet följa din vilja
Ge oss din frid
Amen

Syskonbandets morgonbön
Tack Gud för att du låter oss få ytterligare en Dag i vår gemenskap
Ge oss en ny dag med spännande aktiviteter
Ge oss mod att ta till vara på dagens möjligheter
Låt oss hålla sams och stötta varandra
Vi ber för alla oss som samlats här och alla dem som ville men inte kunde komma.
Låt oss följa din vilja
Amen

Syskonbandets kvällsbön
Gud
Tack för allt du gett oss under dagen
Förlåt oss för det som gått fel
Hela dem vi har sårat och de vi har förstört
Låt oss nu lägga dagens bördor i dina händer
Amen

Radiosändning och andaktsbok
Vill Du vara med och skapa en bok eller ett radioprogram? 

Radioprogram gjorda av Syskonbandet har kommit på förslag och motion tidigare år och nu har förslaget kommit på nytt och på sätt som vi tror kan vara genomförbart. Sveriges kristna radio sänder dygnet runt med olika slags kristna program på för- och eftermiddagar och kristen musik dag- och nattetid. Detta är en webradio men går även att hitta som FM-radio på vissa orter. Nu erbjuds vi göra korta program som gärna sänds löpande till exempel en gång i veckan. På så vis kan vi nå många i Sverige som ännu inte känner till Syskonbandet samtidigt som vi bidrar till ökat programutbud på Sveriges kristna radio. Förutsättningen för om vi ska sända radioprogram är att det finns en grupp av medlemmar i Syskonbandet som skulle vilja skapa dessa program. 

Andaktsbok eller dylikt framställd av Syskonbandet är också något som flera medlemmar yttrat som idé under flera år och nu har idén aktualiserats på nytt. Bokens upplägg, innehåll och målgrupp finns det tankar om men allting är ännu på ett öppet idéstadium. Om vi tar oss an detta projekt så är det roligt om så många som möjligt engagerar sig och skriver texter, samt att en mindre grupp tar ansvar för hela projektet.
Det är ännu inte beslutat om Syskonbandet ska gå in i dessa projekt men det kommer tas upp på årsmötet den 2 maj. Skulle du tycka det var roligt att ingå i en grupp som framställer en andaktsbok utgiven av Syskonbandet eller i en grupp som gör kristet radioprogram av något slag? Hör då av dig! Kommer du själv inte att delta på årsmötet så meddela ditt intresse innan dess så att vi då vet hur många som är intresserade.
Tina Hanson

Andakt i vardagen
Sedan i februari har vi här på kansliet startat upp med en kort andakt på onsdagar klockan 9.45-10.00. Alla som jobbar eller bor i huset på Gotlandsgatan 44-46 i Stockholm, eller som råkar vara i närheten, välkomnas att delta. I all enkelhet möts vi mitt i vardagen, läser dagens bibeltext och betraktelse ur andaktshäftet ”Dag för dag, steg för steg” och ber tillsammans.
Är denna enkla form av andakt något som du också kanske skulle kunna börja med på din arbetsplats, i huset där du bor, eller för dig själv i ditt hem? Hör gärna av dig om du vill ha tips på andaktsböcker eller om du själv har förslag på andra.
Tina Hanson

Gemenskap och bön 
Fredagen den 20:e februari och fram till söndagen den 22:a hade Syskonbandet en samling med temat ”Bönehelg” i och kring vårt kansli i Stockholm. Som mest var vi ett drygt 20-tal som samlades. En del samlingar hade vi på vårt kansli enligt principen ”hjärterum och stjärterum” och andra gick av stapeln i en lokal nästgårds som vi hyrt av SRF. Vi hittade ett mycket bra, prisvärt och närbeläget vandrarhem där de flesta bodde. Några hade nära hem och pendlade och några övernattade på kansliet.
 
Att bön kan ta sig många olika uttryck var något vi fick ta del av under dessa dagar. Ann-Christine Folke, som ledde flera av samlingarna, visade och berättade om bland annat krucifix, radband och frälsarkransen och hur dessa används i olika sammanhang. Vi fick även prova på en bönepall och att göra rörelser till sånger. Kroppsliga övningar blev det också när vi tillsammans gick en bönevandring uppför de branta backarna i Vitabergsparken med flera stopp på vägen där vi bad och mediterade över olika företeelser och skeenden i våra liv. Efter en paus inne i Sofia kyrka vandrade vi tillbaka och hade då nedförsbacke och nya perspektiv att fundera över vid de olika bönestoppen. Ett föredrag om förbön och sedan praktik i smågrupper innehöll också denna välfyllda dag. På söndagen avslutades samlingen i Katarina kyrka med en mycket fin Gudstjänst som kallas ”Katarinamässan” som har arbetats fram av bland annat Olle Carlsson som är kyrkoherde i Katarina församling och känd som författare och sommarpratare med mera. Efter mässan stannade många Gudstjänstfirare kvar och delade en måltid vilket även vi gjorde. En av deltagarna som var med på en Syskonbandsaktivitet för första gången var Robert Green-Nilsson och han hörde av sig efter denna helg och delade med sig av sin upplevelse av helgen:
 "Det mest intressanta som jag tyckte var framför allt att delta överhuvudtaget och få så många bra intryck av föreningen. Och det bästa vi gjorde var nog när vi satt och bad i små bönegrupper. Det gav mig mycket, det var väldigt intressant och rogivande."
Det var fint att få visa upp vårt kansli och vår arbetsplats och intrycket vi fick var att de flesta var väldigt nöjda med helgen så det kommer nog att bli fler tillfällen med liknande upplägg.
Ronny Gilderskär

Boktips om Roparrörelsen
Roparrörelsen anses vara den väckelse som banade väg för folkväckelsen och friförsamlingsrörelserna i Sverige. Roparna förekom mest i Småland, Västergötland, Värmland och Närke. Sitt mest intensiva stadium upplevde väckelsen i början av 1840-talet. I huvudsak försvann företeelsen 1843, men i Närke hade den efterdyningar även senare år.

Rörelsen var kortvarig men fick stor betydelse för folkväckelsens framväxt. Olärda pigor, barn, bonddöttrar och unga män höll under lugna eller extatiska tillstånd skakande domspredikningar, vilket samlade stora skaror. Roparna var i åldern 2-30 år, de flesta från tonåren och uppåt.
Roparrörelsen framstod som en reaktion mot den tidens lastbara leverne. Förkunnelsen innehöll dom och straff över all slags lögn, flärd och hyckleri, samt det extremt utbredda drickandet av alkohol, samt hänvisningar till förlåtelse och nåd hos Gud.

Predikningarna var många och kunde variera mycket i längd. Folk kom vandrande långa sträckor för att lyssna på roparna, främst egendomslösa och torpare som hade drabbats hårdast av den tidens hungerår. Fattigdomen var mycket utbredd, till stor del på grund av det omåttliga supandet; löner betalades ofta i form av sprit. Vid samlingarna ställdes ofta krav på förändringar av både kyrkligt och världsligt slag. (text från Wikipedia)

Det finns två böcker på Legimus som skildrar roparrörelsen:
”Roparna i Närke på 1840-talet”, av Ragnar Redelius samt ”Roparna” av David Carlsson. Bägge finns som punktskriftsbok. Tips från Maria Selberg.

Verksamhetsberättelse
Här kommer verksamhetsberättelsen för 2014 att ta med för den som ska till årsmötet och att ta del av för alla som är intresserade. Det är mycket som händer under ett år med Syskonbandet!

Kristna synskadades förening Syskonbandet
Verksamhetsberättelse för år 2014

Ordförandens inledning
Utdrag ur 2:a Johannesbrevet
”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd.
Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”

Dessa ord präglar mig på det personliga planet och arbetet i Styrelsen för Kristna Synskadades Förening Syskonbandet. Med dessa ord lämnas härmed redogörelsen för verksamhetsåret 2014.

Kansliet
Styrelsen valde att skjuta på beslutet om att sänka personalens tjänster till 75 % vardera och styrelsen har istället fortsatt med förberedelserna för detta. Tina Hanson har därför fortsatt vara anställd som föreningens verksamhetsledare på 100 % året ut och Ronny Gilderskär likaså fortsatt vara anställd på 100 % året ut som kombinerad kanslist, ekonomiansvarig och redaktör. Ett av kontorsrummen har under året hyrts ut till företag som är kända för oss och även konferensrummet har hyrts ut regelbundet under terminerna till några olika grupper. Därutöver har medlemmar också i år sporadiskt hyrt bädd här.

Annonsering och sociala medier
Syskonbandet såg i år till att synas på den välbesökta Jesusmanifestationen i Stockholm genom att hyra utställningsbord där vi delade med oss av informationsmaterial och fick chansen att berätta om vår förening för många. I inlaga till tidningarna Dagen, Junia och Världen idag, som gick ut till deras prenumeranter inför jul hade vi en annons som kort informerade om vår förening och om musikskivan vi gav ut året innan. Syskonbandet fortsätter finnas på Facebook där aktuella evenemang läggs upp liksom på föreningens hemsida.

Tidning
Medlemstidningen Syskonbandet gavs som tidigare ut med ett nummer i månaden, fram till sommaren. Som ett led i de besparingsåtgärder styrelsen beslutat genomföra förändrades utgivningen efter sommaren genom att från och med augusti utkomma varannan månad. Det så kallade dubbelnumret i juni och december har tagits bort och istället består papperstidningen för varje nummer av 12 sidor om inget särskilt ordinärt gör att den vid enstaka tillfällen behöver utökas. Tidningen har som tidigare också i år getts ut i punktskrift, storstil, på CD och sänts digitalt med e-post. Den har även lagts upp i PDF- och textformat samt den inlästa versionen i formatet mp3 på hemsidan.

Litteratur
Tips på tillgängliga böcker med kristen anknytning har publicerats i medlemstidningen.

Årsmötesdagar
I år höll vi gemenskaps- och årsmötesdagar på Härnösands folkhögskola den 4-8 juni och temat för dagarna var ”Tro för alla åldrar”. I detta tema höll familjen Adeström ett seminarium då vi alla bland annat ställde oss hand i hand på ett långt led och bildade på så vis ett syskonband, från den yngsta på 5 år i ena änden till den äldste på 85 år i den andra. Ett annat seminarium, lett av Tina Hanson och enbart för deltagarna med synnedsättning hölls med samtal i små grupper under rubriken ”Kristen och synskadad”. Två av kvällarna fick man välja på att fortsätta samtal utifrån seminarierna, körsång, eller ägna sig åt utomhusspel. Vi fick en liten kurs i massage och stretchningsövningar som vi prövade på varandra, under ledning av en lärare på skolan. Det togs promenad till Murberget, några åkte och badade, man fick prova på elektronskytte och frisbeegolf, och det erbjöds enskilt samtal och bön. På nationaldagens morgonandakt blev det flagghissning och Sverigebön. Lördagen ägnades åt årsmöte, barnen fick bygga Pingstakoja på Murberget, och på kvällen var det öppen scen då det bjöds på sång, stand-up, roliga historier, gånglåt på flöjt och munspel, nyckelharpas toner och mycket mer. Innan lunch och avslutning sista dagen tog vi oss alla till Brunnskyrkan för att delta och medverka med sånger från Syskonbandets skiva på gudstjänsten. 44 personer deltog totalt dessa dagar.


Bönetelefon
På årsmötet kom förslaget om ”bönetelefon” och sådan startades upp i september. Det är en möjlighet till en liten stund tillsammans för att i telefon mötas i bön för varandra och Syskonbandet varje månads första onsdag kl. 20.00-20.30. Hittills har 3-7 personer anslutit vid varje tillfälle.

Musikprojekt
Projektet med Syskonbandets skiva Se solen igen avslutades formellt förra året men det lever i högsta grad vidare genom skivförsäljning och att sångerna används. I mars genomfördes en körhelg och konsert i Göteborg med sånger från skivan, på initiativ av medlemmen Kerstin Adeström och med deltagare både från Syskonbandet och andra. I små konstellationer och sammanhang har medlemmar sjungit sånger, berättat om Syskonbandet och sålt skivan. Genom skivan har Syskonbandet under året också fått nya medlemmar. Vid 2014 års slut hade vi sålt ungefär 810 skivor. I oktober blev hela projektets utgifter på 189 505 kr täckta och där efter går vi bara med plus.

Lokal verksamhet
Stockholmsgruppens träffar en gång i månaden med föredrag, andakt och gemenskap kring måltid har fortsatt men planeringen och ansvaret har tagits över av kanslipersonalen då ingen medlem ännu velat ta på sig detta uppdrag efter att Anna Sonmark avsade sig detta. Flera volontärer, både interna och externa har hjälpt till praktiskt under träffarna.
I Umeå har Mackan Andersson startat upp träffar som möts på Frälsningsarmén en gång i månaden för samvaro och var annan gång har de bibelstudium.

Nordisk gemenskap
Den 22-23 september träffades representanter av personal och styrelseledamöter från Sverige, Norge, Danmark och Finland på Wiks folkhögskola utanför Uppsala för att planera nästa års Nordiska konferens som kommer hållas på denna plats med Syskonbandet som värdar.

Internationellt arbete
I juni nådde sändningen fram som länge varit på väg med hjälpmedel till Glädjens skola i Tabora, Tanzania. Sändningen bestod främst av punktmaskiner, skrivmaskiner, bandspelare, och 20 stycken förstoringsapparater. Ända sedan Syskonbandets resa till Tanzania 2009 har det funnits pengar kvar som då blev över och dessa användes nu til denna sändning och är därmed slut. Med 12 000 kr stödjer Syskonbandet också i år litteraturcentrat i Arusha och föreningen TCAB har fått 3000 kr i stöd.
BCA i Etiopien har under året fortsatt sitt arbete med evangelisation, gudstjänster och träffar för gemenskap för synskadade runt om i landet och inte minst i lokalen de hyr i Addis Abeba. De försöker även att hjälpa barn till synskadade föräldrar som har en särskilt svåra förutsättningar, men de ekonomiska resurserna är knappa. Från Syskonbandet har de också i år fått 10 000 kr i föreningsstöd. På centrat i Sebeta fortsätter bekymren med bland annat att tidigare mattelever varje månad kräver den lön de hade tidigare fastän de inte längre utför något arbete då det inte finns marknad för mattorna. Detta drabbar föreningen och ledare personligen.
UFSAMC i Kongo-Kinshasa har fortsatt sin verksamhet som dels består av evangelisation genom en orkester som är ute och sjunger och spelar, dels affärsverksamhet i föreningsbyggnaden och omgivande länga. Deras senaste satsning att få in pengar genom att erbjuda telefon- och speltjänster har inte gått så bra som de förväntade sig då de överraskats av många strömavbrott. I år har de istället börjat satsa på att sälja prylar i plast och juiceförpackningar. De fick också i år 10 000 kr i föreningsstöd av Syskonbandet.

Ashramhelg
Den 14-16 november inbjöd Syskonbandet tillsammans med kristna ashramrörelsen i Sverige till en helg på rörelsens egna gård utanför Kil. Vi följde det traditionella upplägget för en helg i ashramgemenskap med bibelstudium varierat med lovsång, samtal och bön för varandra i små grupper. Vi leddes genom helgen av Bengt Ohlsson och Lilian Gustavsson från kristna ashramrörelsen. Ungefär 20 personer deltog i helgen varav 13 från Syskonbandet.

Israelresa
En resa till Israel/Palestina genomfördes den 7-14 september. Många bibliska och historiska platser besöktes runt om i landet. Naturens variationer upplevdes så som öken, forsande vattenfall i En-Gedis oas, båttur på Genesarets bergsomgivande sjö och badande i det salta Döda Havet. Vi fick även träffa personer som arbetar för Bibelns spridning i landet, på Arabiska bibelsällskapet i Nasaret och på Israeliska bibelsällskapet i Jerusalem. I Betlehem besökte vi The House of Hope, en kristen organisation som försöker göra livets förutsättningar bättre för personer med synnedsättning och mentala funktionsnedsättningar, där vi fick träffa både lärare och elever. 15 personer var det som reste tillsammans.

Barn- och ungdomsverksamheten
Den 14-16 februari hölls ett ungdomsläger på Aktiva synskadades Mälargårdarna utanför Enköping. Vi hade andakter i temat av Alla hjärtans dag och Ann-Christine Folke höll ett bibliodrama utifrån bibeltexten om sådden som ömsom föll i god jord, ömsom bland tistlar. Det lagades mat tillsammans och några planerade middagsunderhållning för oss andra innan det var dags att till bildkanons stora bild trängas i soffor och se på melodifestivalen tillsammans. 17 personer deltog denna helg.
Vid årsmötet beslutades på styrelsens rekommendation att upplösa Barn- och ungdomsrådet (BUR) för att i framtiden möjligen finna nytt upplägg för grupp att arbeta med barn- och ungdomsfrågorna.

Styrelsen
Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet enligt följande: Anita Örum ordförande, David Lindberg vice ordförande, Anders Holmberg sekreterare, Madeleine Linder vice sekreterare, Ann-Christine Folke och Tesfaye Deriba ordinarie ledamöter, Madeleine Linder första ersättare och Car-Gustav Olofsson andra ersättare. Arbetsutskottet har under året bestått av Anita Örum, David Lindberg och Anders Holmberg. Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden varav två via telefon. AU har haft ett protokollfört möte.

Medlemmar
Medlemsantalet var vid årets slut 310 medlemmar, varav 206 synskadade och 104 stödjande. Under året välkomnades 10 kristna synskadade medlemmar och 11 stödjande. Till vår kännedom under året har 8 medlemmar fått hembud. 5 personer har begärt utträde.

Ekonomi
Under året har vi haft ett av våra rum på kansliet uthyrt vilket har gett ett tillskott. Vi har även detta år fått en intäkt genom ett arv. Börsen och de marknader där vi har olika värdepappersplaceringar har gått mycket bra 2014. Ränteläget har sjunkit dramatiskt men vi har hittat andra placeringar, t.ex. företagsobligationer vilka har gett en bra och trygg avkastning. Minskningen av utgivningen av vår medlemstidning påbörjades under 2014 och har gett mindre kostnader. Sammantaget gjorde det att vi för 2014 gjorde en liten vinst, 11 740 kr, och att vi har en positiv syn inför kommande år för vår ekonomi.

Slutord från ordförande
Syskonbandet står alltjämt inför nya och stora utmaningar. Hoppas att insikt och vishet får vara de redskap som driver vårt arbete vidare.
När vi ser tillbaka på det gångna året kan vi göra detta med stor tillfredställelse över vad vi med gemensamma ansträngningar har lyckats åstadkomma.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till styrelsen, personal och alla andra som under året bidragit till föreningens verksamhet.

På styrelsens uppdrag
Ordförande Anita Örum och verksamhetsledare Tina Hanson

