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Från verksamhetsledaren
Vi har just firat Johannes döparens födelse. Men hur många uppmärksammade egentligen det denna samma helg som Midsommar? 
Jag tror att även vi som är kristna i första hand förknippar midsommarhelgen med sill, färskpotatis och jordgubbar, samt ängsblommor, midsommarstång och ”små grodorna” förstås. Mörka natten är nu som kortast, eller alls icke existerande om du bor i norr, och dagsljuset varar som allra längst. Detta har troligen firats sedan urminnes tider och nog är det anledning att fira! Alla upplever vi mörker i våra liv, förr eller senare och mer eller mindre. Detta oberoende av om vi är födda blinda och därmed aldrig kan se solen lysa upp himmeln, eller om vi har alldeles förträfflig syn. Att uppleva svårigheter i livet som upplevs som tjockaste mörker, det är dessvärre en del av livet och något vi måste gå igenom. Jag kan tycka det är onödigt ojämnt fördelat. Somliga tycks också uppleva tillvaron grå varje dag livet igenom, medan andra kastas mellan mörkaste mörker och mest skinande ljus. Jag tror inte det är tänkt och uträknat att vi människor ska, eller världen i övrigt för den delen, ska genomlida olika mycket mörker i våra liv. Jag tror vi råkar drabbas av olycka, sjukdom och människors ageranden. På samma sätt råkar vi ut för saker som gör att livet blir ljust och lätt att leva. Men vi kan också få hjälp att se ljus och klart ljus kan skingra mörker på ett oväntat och egentligen orimligt sätt. Jesus säger ”Jag är världens ljus” (Joh 8:12). Många berättar om hur de helt plötsligt upplevt att Jesus ryckt in som ljus och räddat dem ifrån mörker. Säkert låter Jesus många gånger också sina strålar skina i våra liv mer omärkligt, som gör att vi finner mening, hopp och ljus ur svåra situationer. Johannes döparen förberedde folk på att Jesus skulle komma och banade på så vis väg för honom. Kanske är det då inte så dumt att firandet av Johannes döparens födelse och Midsommar med fokus på ljuset, mitt bland jordgubbar och ängsblommor, inträffar samtidigt!
Jag önskar er alla en ljus sommar. 
Tina Hanson

Medlemsnytt
Nya stödjande medlemmar
Marlene Juthstrand, Bro
Mercedita Carbilledo Hedlundh, Umeå

Till fridens hem
Elsa Thurelius, Stockholm

Syskon emellan
När jag kom tillbaka till kansliet efter vår träff i Härnösand låg det ett brev i vår brevlåda som gladde mig och som återges här.

Till redaktören för Syskonbandets medlemstidning. 
Den 4-8 juni 2014 hade Syskonbandet sina årsmötesdagar på Härnösands folkhögskola. Olle och jag (Maud) har av olika anledningar aldrig förr varit med alla dagar. I år kunde vi det. Vi fick träffa nya Syskonbandare från olika delar av landet. Olle var äldst, den yngsta var från Göteborg och var 5 år. Man ordnade aktiviteter som passade alla åldrar. Vi startade med morgonbön varje morgon kl. 9.30 och likaså aftonbön varje kväll kl. 20.30.
Många unga höll i sång, musik och textläsning. Vi hade olika seminarier med aktuella ämnen. På lördagskvällen satt vi och skrattade i nästan 2 timmar p.g.a. lättsam underhållning. På söndagen medverkade Syskonbandets kör i Baptistkyrkan i Härnösand. Stor succé! 
Efter mycket kramande skildes vi åt och drog hem åt söder, norr, öst och väst för att åter mötas om ett år. 
Olle och jag önskar att många fler Syskonbandare kommer till årsmötesdagarna. Det blev ett härligt minne för oss, dessa dagar i Härnösand. 
Tack Tina och Ronny för allt arbete ni lagt ner för att dessa dagar blev så oförglömliga.
Välsignelser
Maud Lindberg och Olle Andersson

Gemenskap och årsmöte i Härnösand
Det var fem varierade dagar både till innehåll och väderlek när vi träffades i Härnösand för våra årliga gemenskaps och årsmötesdagar, denna gång i början av juni. Vi bodde på Härnösands folkhögskola där vi tidigare har haft aktiviteter med Syskonbandet och som i sitt mycket omfattande kursutbud bland annat har olika synkurser. Skolan drivs av Equmeniakyrkan och dess ungdomsrörelse Equmenia. 

Varje dag inleddes med morgonbön och avslutades med kvällsandakt och därefter fika och gemenskap så länge man orkade och ville. På förmiddagarna var det olika seminarier. Temat för dagarna var ”Tro för alla åldrar” vilket även var namnet på ett av våra seminarier. Här skapades bland annat ett livs levande Syskonband där vi ställde oss i ett band med den äldste av oss i ena änden och sedan i fallande ordning till den yngste i den andra änden och skickade en Bibel mellan oss och den som ville skickade med ett bibelord eller hälsning. 

På eftermiddagarna erbjöds olika aktiviteter. En dag var vi till Murberget som är ett friluftsmuseum lite grand som Skansen. Ett gäng åkte till en sjö och badade och det fanns lite olika aktiviteter på skolan som t.ex. elektronskytte för synskadade, frisbeegolf, massage och annat. På kvällarna kunde man välja olika alternativ. Det fanns samtalsgrupper där man fortsatte prata utifrån det seminarium man haft tidigare under dagen. På söndagen skulle vi medverka med sång och musik vid en Gudstjänst i Brunnskyrkan och ett gäng samlades på kvällarna och övade inför det. 

På nationaldagen samlades vi på morgonen under vår svenska fana och sjöng nationalsången och bad för vårt land och för oss som vistas här. Att det finns fantastiska talanger och människor med olika gåvor i Syskonbandet kom som vanligt fram under lördagskvällen då det var dags för ”Öppen scen”. Jenny Näslund var konferencier och styrde skutan med fast hand under kvällen så att alla som ville fick möjlighet att framträda. Några exempel på de som framträdde var ”Mackan” Andersson som har varit intervjuad här i tidningen tidigare som var med för första gången på en Syskonbandsträff och gav prov på sina standup-gåvor. På begäran framförde Erik Bondesson på nytt sången om färdtjänsten till allmänt jubel och många fler framträdde och spred glädje och inspiration.

Så blev det hastigt och lustigt söndag och vi färdades i minibussar till Brunnskyrkan några kilometer bort. Här fick kören framföra flera sånger från Syskonbandets skiva ”Se solen igen” samt ett antal psalmer tillsammans med församlingen. Under ledning av Kerstin Adeström var det ett härligt tryck i kyrkan. Petri Kinnunen, som är pastor och föreståndare för församlingen berättar att det var i musikrådet där bland annat Tryggve Nandorf sitter som förslaget kom upp att Syskonbandet skulle komma till deras kyrka. 
– Det händer några gånger per år att det är körer och musiker utifrån som kommer hit och ni var verkligen en frisk fläkt med underbara kristna sånger med engagemang och inlevelse i sången som gav inspiration och glädje. Vi är jätteglada för att ni var här säger Petri.
Som avrundning på dessa dagar hade vi en utvärdering eftersom vi tycker det är jätteviktigt att få veta vad som varit bra och mindre bra och få förslag på hur vi kan göra det ännu bättre för varje gång som vi träffas. Här är några spridda röster och kommentarer som vi fick.

– Det har varit ett bra och varierat program med tänkvärda samtal och körövningar med mera.

– En bra sak var att det fanns olika grupper man kunde gå till utefter intresse.
– Jag har haft det jättetrevligt och det har gått enkelt och lätt och jag har inte skrattat så mycket på flera år tror jag.

– Det är positivt att det är olika personer som håller i andakterna för det ger en bredd och ett djup.

– Jag är så otroligt tacksam att få vara här tillsammans med er och jag tycker det har varit helt underbart. 

– Jag är glad att det blev tillfälle för att berätta om vår skiva och att få dela våra olika gåvor. 

– Det har varit en fantastisk gemenskap och man känner sig glad och harmonisk när vi nu åker härifrån och det är väl ett gott betyg!

Vi på kansliet, Tina och Ronny, vill tacka alla som på olika sätt var med och gjorde dessa dagar till vad de blev!
Ronny Gilderskär

Referat från årsmötet
Härnösands folkhögskola var platsen vi hade valt för årets gemenskaps och årsmötesdagar. Ett knappt 30-tal röstberättigade medlemmar hade slutit upp lördagen den 7 juni för att hålla årsmöte. Vår ordförande, Anita Örum, hälsade välkommen och lämnade över ordförandeskapet för själva årsmötet till Rut Ekström. Till sekreterare valdes Kerstin Adeström.

Medlemmar
Sedan föregående årsmöte hade det tillkommit 16 medlemmar varav 7 stödjande. På själva årsmötet hälsades ytterligare två stödjande medlemmar välkomna som var med för första gången på en Syskonbandsaktivitet och uppenbarligen trivdes så bra att de beslöt sig för att bli medlemmar (se ”Medlemsnytt”). 
7 medlemmar hade under året gått bort och uppmärksammades på sedvanligt sätt med ljuständning och en tyst minut.

Ekonomi
Sture Lyreskog redogjorde för hur styrelsen arbetat med att komma tillrätta med de stora underskott som åren 2011 och 2012 har efterlämnat. Resultatet 2013 blev en vinst på 160000 kronor, mycket tack vare ett testamente på 200000 kr. För att få balans i ekonomin har man därför beslutat att minska Ronny och Tinas tjänster till 75 % från den 1 september samt att minska antalet nummer av medlemstidningen till 6 nummer per år. På intäktssidan har vi hyrt ut ett rum på kansliet.

Styrelsevalet
Totalt inkom 84 röster varav 4 var ogiltiga.
Rösterna fördelade sig enligt:

Anita Örum 43
David Lindberg 33
Tesfaye Deriba och Madeleine Linder 32
Carl-Gustav Olofsson 30
Dominique Adou 26
Rolf Eriksson 24
Pontus Nyman 17

2013 valdes Anders Holmberg och Ann-Christine Folke på två år och sitter kvar i styrelsen till 2015. Därför skulle tre ordinarie platser väljas. Resultatet av valet innebär att Anita och David går in i styrelsen som ordinarie ledamöter samt att årsmötet fick göra en extra omröstning mellan Tesfaye och Madeleine om vem som skulle bli ordinarie samt förste ersättare. Resultatet blev att Tesfaye blir ordinarie i styrelsen och Madeleine Linder blir förste ersättare. Carl-Gustav Olofsson tar den andra ersättarplatsen. Anita Örum fortsätter som vår förenings ordförande och tackade för förnyat förtroende. 

Barn och ungdomsrådet (BUR)
Det valdes inte något nytt råd eftersom styrelsen vill söka nya vägar för hur vi ska jobba med dessa frågor. Den nya styrelsen kommer att jobba vidare med detta uppdrag.

Verksamhetsplan
Kerstin Adeström berättade om styrelsens tankar man haft när verksamhetsplanen skrevs. Man vill tillbaka till rötterna och fokusera på det som är Syskonbandets kärna, bön och kristen verksamhet bland synskadade. Det kommer att bli fokus på bön under en bönehelg för styrelsen och kommittéer under hösten 2014 samt sedan för hela Syskonbandet under en gemenskapsträff under våren 2015. Det är planerat att göra ett samarrangemang med Ashram under hösten 2014. Under 2015 har vi förutom våra årsmötesdagar även Nordisk konferens som vi i Sverige ska vara värd för. En temahelg är planerad under hösten 2015 med rubriken ”Hur är det att vara kristen och synskadad?”.

Stadgar
På förra årsmötet avslogs det stadgeförslag som hade lagts fram och stadgegruppen jobbade fram ett nytt förslag som publicerades i tidningen i nummer 2 i år. Detta förslag godkändes enhälligt av årsmötet och kommer därför upp på nytt på nästa årsmöte då det måste godkännas av två på varandra följande årsmöten för att träda i kraft.

Avtackning
De avgående styrelseledamöterna Sture Lyreskog och Kerstin Adeström avtackades med varsin present och en varm applåd och uppskattande ord från vår ordförande.
Ronny Gilderskär

Rätt svar i tävlingen
Många rätta svar kom in på tävlingen i förra numret. Vinnare blev Maria Selberg som får Cd:n som är musiktipset i detta nummer. Dragningen gjordes under årsmötesdagarna och vi gratulerar Maria.
Här är de rätta svaren:
1. Jesusmanifestationen
2. Norge
3. Eld
4. Dal
5. Lukas
6. Sommarlov
7. Vårdagssol
8. Lund
9. Daggstänkta
10. Anden

Historien bakom min sång
Fransk sommar gav inspiration
Min låt ”Psalm om sommaren” kom till vid klostret i Taizé i Frankrike, när några av oss syskonbandare var där sommaren 2008. Jag och min ledsagare gick runt i Silent Garden (den tysta trädgården). Solen sken, bäcken porlade och fåglarna kvittrade. Sommarglädjen gjorde sig påmind samtidigt som både text och melodi växte fram. Snart var hela sången ett faktum; två dagar senare sjöng jag den på gudstjänsten som vi svenskar hade i Taizé. Sedan dess har jag sjungit den i olika sammanhang på sommaren, och när jag hörde att vi medlemmar kunde skicka in låtar tog jag chansen. Således finns den alltså med på Syskonbandets cd. Hoppas att den blir till glädje och kan ge sommarkänsla även under de mörka årstiderna.
Erik Bondesson

Musiktips - Du Gör Allting Nytt
En ny svensk lovsångs-CD som är en speciell skiva så till vida att alla sånger på skivan är skrivna av kvinnor och framförs av kvinnor.
¨p– Jag tänkte så, innan min första skiva kom ut...inte kan väl jag, berättar Jeanette Alfredsson, projektledare och medproducent på "Du Gör Allting Nytt". Tanken att göra en skiva av och med bara kvinnor har hon burit på länge.
– Vi är inte så bra på att ta för oss och ta plats. För män är det inget konstigt, men vi tar hellre ett steg tillbaka. Men frågan är ju hur vi förvaltar det Gud har lagt ned i oss. Det är ju faktiskt ett ansvar att använda det vi har fått som gåva från Gud, säger Jeanette.

En inbjudan gick ut till ett 40-tal kvinnliga låtskrivare.

– Jag var lite nyfiken på om tjejer och killar skriver lovsång på olika sätt och jag hade kanske tänkt mig att det skulle bli mycket "Jesus jag älskar dig", men det här var sånger av både proklamation och glädje, tillbedjan och bön, rop och förtvivlan, berättar Jeanette.

Att välja ut vilka sånger som skulle vara med på skivan var inte enkelt. 92 sånger skulle bli 12.¨p– "Det finns en stor lovsångsbank kvar att ösa ur" menar Jeanette som drömmer om träffar där kvinnliga låtskrivare kan mötas och dela tankar och erfarenheter, hitta vägar vidare.

"Du gör allting nytt" har producerats av erfarna producentteamet Johan Åsgärde, Mattias Frändå, Oliver Lundström. Elva av sångerna är helt nyskrivna, den tolfte, Segerns krona, är en översättning av Darlene Zschechs storsång "Victor´s Crown". Låtskrivarna sjunger sina egna sånger förutom Cajsa Tengblads bidrag "Du är min källa" som sjungs av Hanna Ekstedt och "Du som är innan något annat blev", skriven av Susanne Christensson men som framförs av Maria Gustin Bergström.
Text från David Media.

Nytt rekord för Sverigebönen
Som det har stått om här i tidningen så hade vi i samband med våra årsmötesdagar en samling på nationaldagen för att be för vårt land och lovsjunga vår Herre. Nätverket Sverigebönen jobbar för att det i alla Sveriges 290 kommuner ska vara bönesamlingar på vår nationaldag. I år hade 193 olika platser registrerat sig och säkerligen kommer det att tillkomma fler som aldrig blev registrerade i förväg. Berätta gärna i din kyrka och församling om att detta förekommer. Mer information finns även på Sverigebönens hemsida www.sverigebonen.se.
Ronny Gilderskär

Jesusmanifestationen
Vi blev välsignade med en härlig atmosfär och ett strålande vackert väder, alla kristna från massor av olika sammanhang som sammanstrålade i Kungsträdgården den 17 maj för att manifestera. Någonstans mellan 5000 och 8000 människor uppskattar man att det var. Förutom Ronny och Tina från kansliet så representerades Syskonbandet av Anders Holmberg från styrelsen vid vårt informationsbord. Vi hade blivit tilldelade ett fint läge då alla som kom till Kungsträdgården från Centralen och Hamngatan passerade vid vårt bord. De flesta stannade till och läste på våra skyltar och såg vårt material och funderade ett slag över att det fanns en förening för kristna synskadade. Andra ville ställa frågor och veta mer, någon ville vara med som ledsagare, många tog en eller flera broschyrer och tidningar medan andra log och gav oss en vänlig nick och gick vidare. Nya testamentet med Psaltaren i stor stil som vi har fått från Gideoniterna hade vi med oss och fick glädjen att dela ut till några som inte längre kunde läsa i en vanlig Bibel eller hade någon anhörig med samma problem. Vi visade upp punktskriftsalfabetet och för den som var intresserad fick man prova på att läsa meningen ”Jesus älskar dig” på punkt. 

Runt om i centrala Stockholm hade det varit aktiviteter redan under morgonen och förmiddagen. Redan klockan 9.00 samlades man i S:ta Clara kyrka för förbönsgudtjänst och lovsång. Sedan följde en rad seminarier på olika platser med bl.a. Marcus Birro, Stefan Svärd, Stefan Gustavsson och Linda Bergling. Under eftermiddagen utgick ett bönetåg som hade samlat mer än 5000 personer från Kungsträdgården som stannade och bad vid olika platser som t.ex. riksdagen, slottet och Dramaten. På Malmskillnadsgatan stannade man till och bad särskilt för de mest utsatta. Som vanligt (detta var den sjunde Jesusmanifestationen i Kungsträdgården) avslutas dagen med en Gudstjänst från stora scenen. I år var det lite speciellt eftersom det samma kväll skulle vara en stor konsert med en känd discjockey från ”Swedish house mafia” vilket gjorde att man dels fick låna deras ljudanläggning som riggades redan kvällen innan som gav ett fantastiskt ljud och att man anpassade innehållet i Gudstjänsten till att nå ut även till de som man trodde skulle komma tidigt till kvällens konsert med extra mycket vittnesbörd och en inbjudan till tälten som fanns på plats där man kunde få samtal och en Bibel. Vi i Syskonbandet hade kanske hoppats på ännu fler personliga möten vid vårt bord men kände oss ändå nöjda med dagen och tänker att vi gärna gör om det om det blir en ny manifestation nästa år.

Här följer några intryck från människor vi träffade under manifestationen:
– För mig är Jesusmanifestationen ett fantastiskt tillfälle att synas som kristna. Härligt att känna att vi är många och att visa på ett alternativ till allt annat. Extra roligt var det också att träffa på vänner från Syskonbandet i deras monter! 
Mirjam Lindberg, Kursföreståndare Preparandkursen, Ågesta Folkhögskola.

– Jag kom lite sent till ”kungsan” och strosade runt i det fantastiska vädret och de första jag stötte på var vännerna i Syskonbandet vilket gjorde mig extra glad! Det var härligt att flanera runt och träffa folk och jag hörde bland annat en fin barnkör från scenen. 
Elise Lindqvist, Stockholm

– Morgonens lovsångs och bönegudstjänst under ledning av Iwan Giertz var välbesökt och många människor från olika håll var glada att få komma till Clara kyrka. Patrik Sandberg som ledde bönepasset delade upp kyrkan i fyra olika grupper som bad för olika aktiviteter som skulle hållas under dagen. Det var en mycket god stämning och känsla i ledet när vi senare ställde upp i bönetåget och trots att polisen gick före och stoppade upp trafiken var det bara glada ansikten och tillrop vi möttes av. Det var fint att avslutningsvis få samlas i Kungsträdgården, kanske det var något färre människor i år men entusiasmen var det inget fel på.
Nils Lidskog, präst i S:ta Clara kyrka

– Det är viktigt att kristna kommer samman på detta sätt och kan visa, både utåt och inåt, att vi är många som står tillsammans. Genom Jesusmanifestationen möts kristna från olika traditioner och kulturer och det är viktigt att det finns sådana här ekumeniska mötesplatser så att vi tillsammans kan arbeta för enhet och gemenskap.
Mikael Stjernberg, Kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd

– POSK är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan som tycker att det är de som är verkligt engagerade i kyrkan som ska bestämma. Därför känns det rätt att delta i ett arrangemang som Jesusmanifestationen. Här kan vi möta många människor med en levande relation till Gud. Jesusmanifestationen fyller också en viktig ekumenisk funktion. Det är roligt att kristenheten syns på stadens gator och inte bara i kyrkan.
Johan Drevemo, POSK – Politiskt oberoende i Svenska kyrkan
Ronny Gilderskär

Följ med på pilgrimsvandring
Den 12 augusti ordnar Syskonbandet i samarbete med Vallentuna församling en anpassad pilgrimsvandring i Vallentuna, strax norr om Stockholm. Majken Öst-Söderlund kommer att vandra med oss de 11 kilometrarna och vi kommer bland annat att ha en mässa med nattvard och flera stopp vid intressanta platser längs vägen. Vi kommer att vandra i trakter där det finns spår från de tidiga kristna i Sverige och vi kommer få ta del av spännande berättelser. Så här skriver Vallentuna församling om vandringen:
”Natur, kultur och andlighet. I socknarna Markim, Orkesta och Frösunda finns spår av människors liv, arbete och tro under tusen år och mer. Runstenar, gamla husgrunder och gravhögar berättar om dramatik och vardagshändelser för länge sedan. De medeltida kyrkorna längs vägen erbjuder stilla rum av tidlöshet och ro. Att vandra som pilgrim är att vandra med alla sinnen öppna”.
Det kommer att finnas ledsagare som följer med och det kostar ingenting. Du tar själv med matsäck. Om du reser längre ifrån finns det möjlighet till övernattning på kansliet. Vi kommer att samlas ungefär klockan 9 i centrala Stockholm och vandringen är slut cirka 16. För mer information och anmälan senast den 4:e augusti kontakta Ronny eller Tina på kansliet.

Israelresan, platser kvar
Syskonbandets resa till det heliga landet den 7-14 september blir av! 
I dagsläget är det en liten grupp som reser, men det finns några platser kvar. Vill du följa med?! Hör då av dig snarast till Tina på kansliet, telefon 08-641 30 95. Mer information om denna unika resa som Syskonbandet erbjuder tillsammans med Svenska Bibelsällskapet finner du även på www.syskonbandet.se.

Roland, en man som bär frukt
Denna artikel är tidigare publicerad i tidningen Världen idag.

Från en vacker platå på Rudu gård är Vätternutsikten magnifik. Det var här, strax utanför Huskvarna, som Roland Larsson växte upp. Föräldrarna var kristna men Rolands medfödda synfel gjorde honom bitter på Gud. En vändpunkt ägde rum när han, 20 år gammal, mötte en evangelist. 
– Han hjälpte mig att komma fram till en egen bekännelse efter flera timmars kamp, förklarar Roland, vars bibelläsning väckte ett starkt patos för miljön. I stället för att ta bussen valde han därför att under flera år promenera de 14 kilometerna till jobbet i Jönköping och sedan hem igen. Året runt. 
– Det var också ett bra sätt för mig att rensa huvudet efter en hel dag på jobbet, menar Roland. Långa delar av sträckan gick längs trafikerade bilvägar utan trottoar eller cykelbana. Roland minns särskilt en mörk vintermorgon. Det var 13 grader kallt och kylan fick honom att småspringa för att hålla värmen. – Då kände jag plötsligt snökanten med höger fot, berättar Roland som utan att märka det hade vinglat över på fel sida av bilvägen. Roland gick nu tillbaka till vänster sida, men fick där genast göra halt. – Jag upptäckte en avspärrning med en röd blinkande lampa. Ett djupt hål var grävt vid vägkanten precis där jag skulle ha sprungit, berättar Roland, som nu insåg att Gud beskyddat honom från en olycka. Jag tog av mig mössan och vantarna och böjde mig ned där vid vägkanten för att tacka Gud. 1988 tog Roland och hustrun Barbro över hans föräldrars kommersiella fruktodling. De tog samtidigt beslutet att driva odlingen helt ekologiskt. 
– Jag hade upptäckt att Uppenbarelsebokens huvudbudskap är att människan håller på att förstöra jorden och miljön, förklarar Roland. Besprutning och konstgödning avskaffades helt på gården. Så också traktor, bil, motorsågar och alla maskiner. Roland insåg sitt totala beroende av Gud för att lyckas, och högg tag i en särskild bibelvers: ”Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord”. – Vi bad till Gud att vi skulle få de kontakter vi behövde för att kunna starta och driva odlingen. Vi bad också att vi skulle få tillfällen att bära andlig frukt. Och frukt skulle man få. Samma år som Roland och Barbro Larsson lanserade sin ekologiska fruktodling startades ”Bikupan”, den första butiken med enbart ekologiskt odlat i Jönköping. – De har handlat äpplen, päron och plommon av oss ända sedan 1988, berättar Roland. Dessutom åker en växande kundkrets av privatpersoner hit för att handla giftfri prima frukt. En och annan får även smaka på Guds godhet i de vackra äppellundarna. Roland berättar exempelvis om kunden som alltid vill böja knä och be till Gud innan han åker hem. – Detta är bönesvar, utropar Roland med lyckligt ansikte. Och apropå bönesvar, Roland glömmer aldrig den lördagsmorgon då hästen Bamse föll ihop handlöst. De var på ett fält långt hemifrån och Roland bad en desperat bön till Gud om hjälp. Och hjälpen kom – på ett märkligt sätt – från olika håll. Men dessförinnan hade Roland fallit ned bredvid sin, till synes, döda häst och börjat tacka för lång och trogen tjänst. – Då erinrade jag mig bönens möjlighet och lade mina knäppta händer på hästens huvud och bad: ”Gode Gud, det vore ju roligt om hästen fick vara med ett tag till”. Innan jag knappt hunnit resa mig flög hästen upp, livs levande, berättar Roland.

Lie, spade och hacka, såg, yxa och häst. Så har han och makan Barbro drivit fruktodlingen i 25 år. – Fördelen är att man aldrig behöver vara sysslolös. Nackdelen är att man inte hinner tjäna så mycket pengar eftersom det tar en sådan tid, säger Roland och flinar självironiskt. 67 år gammal fortsätter han att göra allt med handkraft. Han äger 10 tunnland skog och tar ned träden med sin pappas gamla bågsåg.
– Inte en motor har använts på detta ställe sedan jag tog över 1988. Och detta säger jag inte för att skryta, det är Gud som gett mig kraft, betonar Roland och blir ackompanjerad av ett trumpetaktigt ljud. – Det är mina gäss som sjunger så vackert, mina medarbetare i trädgården, förklarar han med ett varmt öga på gässen som vankar runt mellan 700 fruktträd och betar gräs och ogräs. Att odla frukt utan besprutning är en stor utmaning, det intygar Roland. Men det har också inneburit nya tillfällen för paret Larsson att upptäcka Guds omsorg. 

– År 2003 och 2007 hade hela Sverige stora problem med rönnbärsmal. Men vi hade jättefina skördar här. Jag tror att jag fick vittna om Gud för varenda kund och berätta att vi hade så fina äpplen trots att vi inte hade sprutat. Men bakslagen har också funnits där. Som i fjol när bladlöss och rönnbärsmal förstörde mycket frukt, också här på Rudugården. Roland kämpar samtidigt med sin syn som blivit lite sämre på senare tid. 
– Här har jag en brottningskamp med Gud, medger fruktodlaren, som är en bönens man. På uppdrag av ekumeniska rådet i Skärstadbygden leder Roland, sedan 18 år, den ekumeniska bön som hålls en gång i månaden. – Vi ber om väckelse, förklarar fruktodlaren som, synskadan till trots, fått bli en välsignelse för sin hembygd. Om det vittnar även den cykelväg som sedan några år sträcker sig hela vägen från Huskvarna, förbi Rudu fruktgård och vidare till Kaxholmen. – Jag hade skrivit till Vägverket flera gånger och föreslagit att man borde bygga cykelbana längs denna vägsträcka. Men inget hade hänt, berättar Larsson som då kallade samman präster och pastorer från bygdens fyra kristna församlingar. – Jag läste bibelversen i Ordspråksboken 16:3 för dem: ”Befall dina verk åt Herren så har dina planer framgång”. Sedan bad vi en liten bön om att vi skulle få en cykelväg, från Huskvarna till Kaxholmen. Bara något år senare inträffade det osannolika. Vägverket beslöt att bygga cykelbanan till en kostnad av elva miljoner kronor. Till råga på allt byggde man samtidigt en kotunnel under bilvägen – precis vid familjen Larssons gård. – Just på den platsen hade jag i många år tvingats ta mig över denna hårt trafikerade väg för att hämta mjölk på granngården. Numera kan jag gå under vägen i en planfri korsning, säger han triumferande. – Detta hade jag aldrig vågat be om, fortsätter han. Det var liksom grädden på mjölken och det tänker jag på varje gång jag går ner för att hämta mjölken. Gud hörde min bön! 
Jonas Adolfsson, Världen idag

Växande församlingar – Hillsong
Brian och Bobbie Houston flyttade från Nya Zeeland till Australien 1978 och startade det som skulle bli Hillsong Church. Lovsången är en bärande del av församlingens arbete och man har gett ut massor av skivor. Hillsong finns idag på många platser runtom i världen t.ex. Sydafrika, Frankrike, USA, Storbritannien, Danmark och sedan några år tillbaka även i Sverige. Många har hört talas om Hillsong och jag ville veta mer och kontaktade Tobias Gard, pastor i Hillsong Stockholm.
Hillsong i Sverige startades i oktober 2006, då under namnet Passion Church. Det var ett kompisgäng i 25-30 årsåldern som drog igång det hela. 2009 bytte man namn till Hillsong. Församlingen har hyrt in sig på många olika ställen då man hela tiden har vuxit och lokalerna inte har räckt till. Ett tag hyrde man in sig på söndagarna på den i Stockholm välkända (och kanske ökända) dans och nattklubben Göta Källares lokaler vilket väckte en viss uppmärksamhet. På senare tid har man huserat på det anrika Nalen och då hade man fyra Gudstjänster vare söndag för att alla skulle få plats. Sedan mars i år är man på biografen Park i centrala Stockholm. Då man kan ta emot många fler här så har man nu två Gudstjänster på söndagarna, klockan 11 och klockan 18. 

– Vi vill presentera evangeliet på ett modernt sätt till ett modernt samhälle säger Tobias. När vi kommer till Park på söndagsmorgonen är det en tom lokal vi möter och vi har många volontärer som hjälper till att få all utrustning på plats.

Under förmiddagens Gudstjänst är det även söndagskyrka för barnen vilket gör att många barnfamiljer väljer den. På kvällen är det många ungdomar men vi har ett ganska brett åldersspann säger Tobias. Vi växer genom att vänner bjuder med vänner.
Förutom Gudstjänsterna har man hemgrupper, eller connectgrupper, som man kallar det. På fredagskvällar har man ungdomsmöten och på måndagar är det bibelskola. Hillsong är i Sverige en del av Pingströrelsen. Man har cirka 1500-2000 medlemmar som är aktiva i Gudstjänster, connectgrupper eller som volontärer.

Man är nu på gång med att starta upp i norra Stockholm där man kommer ha Gudstjänster i Märsta där församlingen ”Hope Church” har valt att bli en del av Hillsong.
Avslutningsvis undrar jag över vad de ser för utmaningar framöver?
– Varje söndag är en ny utmaning svarar Tobias! Att med hjälp av alla volontärer få allting på plats så att vi kan presentera Jesus på ett så bra sätt som möjligt och kunna ta emot alla besökare på ett så bra sätt som möjligt.
Någon vecka efter att jag pratat med Tobias besökte jag deras kvällsgudstjänst. När jag började närma mig lokalen så såg jag en folksamling på 200-300 personer som stod ute på trottoaren på Sturegatan och jag undrade vad det var för jippo som var på gång. Det visade sig vara kön till kyrkan! Det var många volontärer som tog emot människorna och slussade även förbi de som inte skulle till kyrkan på ett trevligt sätt. Det var många som hälsade på mig och jag fick prata med både besökare och volontärer. Själva Gudstjänsten består av två huvuddelar, lovsång och predikan. Det är hög stämning och volym. Mer medryckande och karismatiskt än vad det kanske är på mer traditionella Gudstjänster. När jag efteråt vandrar hemåt i söndagskvällen är det med en befriande känsla i kroppen och en glädje över att 700 entusiastiska ungdomar träffas mitt i city och sjunger ut sin glädje över att vandra med Gud.
Ronny Gilderskär

Betraktelse av Andreas Nielsen.
Bara det vi låter Gud göra i oss i det fördolda, kan han göra genom oss i det offentliga.
Matt 6:58 (SFB) ”När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.”
Andy Warhol myntade uttrycket ”Fifteen minutes of fame”, på svenska betyder det ”femton minuters berömmelse”. Vi bär alla med oss ett behov av uppmärksamhet. Jag tror att det kanske härstammar från det Adam och Eva förlorade i lustgården där de vandrade sida vid sida och talade med Gud. Då vi nu lever i en tid där uppmärksamhet är den ultimata belöningen för många, är det för länge sedan helt oviktigt i alldeles för många fall vad uppmärksamheten bygger på, eftersom vi köpt in i lögnen att all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. Våra sociala medier, ett fantastiskt verktyg i sig självt, blir även lätt ännu en väg och en tillgång på den ständiga bekräftelse vi så gärna vill ha. Att bli kändis är ett mål, för vad man är känd är mindre viktigt. Stackars syokonsulenter får förklara för ungdomar att kändis inte är ett yrke. Ju mer du tar chansen att visa upp dig, synas och höras, ju större är chansen för dina femton minuter i rampljuset. Vill man bli befordrad på jobbet gäller det att göra avtryck, vill man dejta snyggaste tjejen i gänget gäller det att ta plats, för om vi syns och hörs så finns vi. Inget av det är fel i sig men det blir problem när vi använder det tillvägagångssättet i vår relation till Gud och i vår dagliga vandring med honom. Du förstår att Guds rike är så annorlunda än det vi skapat härpå jorden. Jesus som var den störste och den högste valde bli den lägsta och en tjänare och är därför nu upphöjd över alla andra namn. Hans ära och berömmelse är inte femton minuter utan från evighet till evighet. Han som vet vad det är att vara känd i himlen, på jorden och under jorden, uppmanar oss att inte bygga en image av en relation med Gud genom att säga de rätta sakerna, på rätt ställen så att rätt människor hör det. Även om det ger oss tillfällig andlig status kommer vi bli avslöjade som ihåliga under livets prövningar. I stället utmanar Jesus oss att bygga från grunden, inifrån och ut. Att låta vår utsida, det som människor ser, vara en frukt av det vi låtit Gud göra på vår insida när ingen sett. Bara det vi låter Gud göra i oss i det fördolda, kan han göra genom oss i det offentliga. Jag vill utmana och locka dig till att upptäcka den rikedom som finns i även en liten stund med Jesus i avskildhet. Där blir tankarna klara, den helige Andes röst tydlig. Där kommer din himmelske Fader belöna dig, han som vet vad du behöver innan du ens bett om det.
Bön: Jesus tack att du som möter mig när jag söker dig i det fördolda är och har allt som jag behöver. Tack för din närvaro som förvandlar, styrker, leder och helar mig.
Andreas Nielsen, 
Pastor i Hillsong Church Stockholm
Texten är tidigare publicerad i Världen idag.

