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Från verksamhetsledaren 
Alla saker ska fram ur sina skryms-
len. Allt smått och allt stort utan un-
dantag. Inget kommer undan vid en 
flytt och man upptäcker hur mycket 
saker man har. Jag skulle inte kalla 
mig en hamstrare eller samlare, 
men ser ett värde av funktionellt el-
ler emotionellt slag i nästan alla 
mina saker och har därför svårt att 
göra mig av med någon av dem.  
 

 I den populära humorserien 
”Solsidan” sa Anna i ett av höstens 
avsnitt att hon tycker man inte ska 
äga mer än vad man kan ta med 
sig upp i ett träd, till skillnad från 
hennes man Alex som liksom jag 
hade svårt för att sortera ut och 
slänga saker. Fastän jag spontant 
tycker det skulle vara svårt att leva 
efter en sådan livsfilosofi som An-
nas, så kan jag tycka det är ganska 
klokt och skulle inte Jesus hålla 
med Anna och kunna säga på 
samma sätt? I Jesus kända bergs-
predikan säger han till folket och 
oss att vi inte ska samla oss skatter 
här på jorden, där sakerna kan för-
störas och tjuvar kan stjäla det vi 
äger, och sakerna stjäl vår upp-
märksamhet. Och vid ett annat till-
fälle när en högt uppsatt och väl-
bärgad person frågade Jesus vad  

 
han skulle göra för att få evigt liv 
”Då sade Jesus: ”Ett återstår för 
dig: sälj allt du äger och dela ut åt 
de fattiga, så får du en skatt i him-
len. Kom sedan och följ mig.” När 
han hörde detta blev han bedrö-
vad, för han var mycket rik.” (Luk 
22-23). Jag kan känna med denne 
man, för nog blir jag bedrövad när 
mina saker går sönder eller försvin-
ner. Massor av saker har vi nytta 
av så som hjälpmedel, köksred-
skap, med mycket mera, och 
många saker har vi glädje av att 
äga. Inte önskar vi ett liv i fattigdom 
och inte önskar den fattige att helst 
av allt få förbli i fattigdom. Dock 
kanske det är så den dag vi dör 
och står inför Pärleporten, att den 
fattige med glatt hjärta har stadig 
blick framåt medan den som ägde 
mycket i jordelivet ser sig om och 
fastnar med blicken bakåt.  
 

 Nog vore också jordelivet på 
något vis, eller i alla fall på somliga 
områden, mer bekymmersfritt och 
mycket enklare att leva om vi inte 
hade mer saker än vad vi kan ta 
med oss upp i ett träd?  
Tina Hanson  
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Medlemsnytt 

Ny medlem 
Anna-Lena Päkkilä, Vittsjö 
 

Nya stödjande medlemmar 
Kerstin Herrburth, Tranås 
Tage Petersson, Sandsjöfors 
 

Inbjudan till årsmötesda-
gar 2014 
I år möts vi för gemenskapsdagar 
och årsmöte på Härnösands folk-
högskola den 4-8 juni!  
Folkhögskolan har nära till både 
centrala Härnösand och vatten. In-
till skolan finns ett vackert grön- 
och friluftsområde. Skolan bildades 
av Svenska Missionskyrkan och 
SMU och man bedriver många 
olika typer av kurser och utbild-
ningar, bland annat kurser för syn-
skadade. Miljön liksom Syskonban-
dets evenemang är drog- och alko-
holfri. Anläggningen och rum är 
handikappanpassade.  
Ett innehållsrikt program utlovas 
och det blir härliga dagar tillsam-
mans i sommarens start som alla 
välkomnas till! Mer information 
kommer längre fram och du är 
även alltid välkommen att höra av 
dig med frågor eller om du vill en-
gagera dig i planeringen av dessa 
dagar.  
 

Pris: Den subventionerade delta-
garavgiften för medlemmar som 
betalat medlemsavgift för 2014 är 
1400 kr/person för boende i dub-
belrum. Enkelrumstillägg 290 kr. 
Ordinarie avgift är 2900 kr. Barn 3-
15 år 700 kr.  
 

I priset ingår all mat, logi i rum med 
toalett och dusch, lakan handduk 
och städning, program och aktivite-
ter, samt ledsagare.  
Möjlighet finns att söka enskilt bi-
drag senast en månad före aktivi-
teten. 
Resa: Syskonbandets resesub-
vention erbjuds. Mot kvitto ersätts 
du för den del av din resa som 
överstiger 500 kr och med maximal 
ersättning på 700 kr. Till Härnö-
sand finns goda kommunikationer 
med både tåg och buss. Eventuellt 
kommer gemensam buss erbjudas 
från Stockholm, om stort intresse 
nog finns för detta. Hör gärna av 
dig i god tid om du är intresserad 
av att ansluta med denna buss.  
 

Anmälan: Anmäl dig gärna redan 
nu men senast den 5 maj till Tina 
på kansliet. Alla inklusive ledarhun-
dar är varmt välkomna!  
 

Medlemsavgift 2014 
Det har blivit ett nytt år och det är 
dags att betala medlemsavgiften till 
Syskonbandet. Den är oförändrad 
på 200 kr. Med denna tidning finns 
det ett inbetalningskort att fylla i el-
ler så sätter du in pengarna direkt 
på vårt plusgiro 3 64 49-7. Som 
betalande medlem får du tidningen 
10 gånger per år och kraftigt sub-
ventionerade priser på våra evene-
mang. Som betalande synskadad 
medlem får du även utöva din de-
mokratiska rättighet och rösta i sty-
relsevalet om du har betalt in din 
medlemsavgift senast 31:a mars. 
Ronny Gilderskär  
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Vad gör ni nu? 
Efter vår serie om personer som 
tidigare har jobbat på Syskonban-
det så har flera läsare hört av sig 
som var nyfikna på vad Cilla 
Stjernberg gör idag. Varsågoda, 
här kommer en intervju med Cilla. 

När jobbade du på Syskonban-
det? 
– Jag slutade år 2005 tror jag det 
var. Och då hade jag jobbat i unge-
fär 7 år. 
 
Vad jobbade du med på Syskon-
bandet? 
– Jag var redaktör och barn- och 
ungdomsledare. Dels hade vi Kom-
pass som barn och ungdomstid-
ningen hette och sedan medlems-
tidningen. Som barn- och ung-
domsledare så planerade man lä-
ger och var med på årsmötesdagar 
med mera. 

Har du några roliga eller speci-
ella minnen från Syskonbandsti-
den? 
– Jag tänker ofta tillbaka på den 
tiden och det var så underbara 
människor jag träffade och det var 

så mycket kärlek jag kände från de 
jag jobbade med och barnen och 
ungdomarna som jag träffade. 
Även de äldre jag träffade har satt 
enorma spår. Det finns så många 
minnen av möten, i samtal man har 
suttit i och kramar man har fått. Lä-
gernätter när man varit vaken och 
tröstat, skrattat och delat livet. Det 
sista lägret jag var med på var det 
rekordantal som deltog, jag tror det 
var cirka 70 personer inklusive led-
sagare. Jag har ett väldigt starkt 
minne från när vi medverkade i 
pingstkyrkan i Huddinge. Det var 
vittnesbörd, läsa punktbibeln och 
lovsångsdans med mera. Jag 
minns så tydligt när jag tittade ut 
över folket som satt i kyrkan och 
tittade och lyssnade på oss och jag 
såg hur många var så berörda och 
tårarna trillade och de satt och snöt 
sig. Mina barn och ungdomar stod 
på scen och de gav allt och för 
dem var det så självklart att de var 
där för att ge vilket var temat för 
den helgen. Oavsett hur jag mår 
själv så kan jag ändå ge något till 
någon annan och chansen är stor 
att man då själv också mår bättre. 

Har du kontakt med Syskonban-
det eller medlemmar idag? 
– Ja, även om jag kan längta efter 
att jag hade kontakt med fler och 
det är många som jag saknar men 
jag har kontakt med flera på sms, 
mejl och telefon. 
Vad gör du idag? 
– Jag är projektledare för 
”Tillsammans” som är Pingsts re-
lations- och familjesatsning. Jag 
har 150 ”Tillsammans-

Cilla Stjernberg. Foto: Ronny Gilderskär 
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ambassadörer” runt om i hela Sve-
rige som jag utbildar i att vara ak-
tiva med att göra familj- och relat-
ionssatsningar i sina städer. Det 
kan vara föräldrakurser, relations-
kurser, konflikthantering, livskriser, 
sorgebearbetning och allt som har 
med goda relationer att göra. Hur 
ska vi jobba för att folk ska må bra 
och ha hjälp av varandra? 

Vad tänker du om framtiden? 
– Jag är alltid öppen för att lyssna 
in var Gud vill att jag ska vara nå-
gonstans. Nu har jag varit här i 7-8 
år och vi har kommit långt med det 
arbete och de mål vi hade satt upp. 
Jag ser med glädje och spänning 
på vad som ska ske framöver. Att 
arbeta med människor med funkt-
ionsnedsättning har alltid legat 
nära mitt hjärta och jag frågar Gud 
ibland vart det tog vägen. 

Har du några hälsningar till Sys-
konbandet? 
– Jag vill hälsa till alla att jag sak-
nar de otroligt mycket och jag vill 
att de ska förstå att den plats de 
har i mitt hjärta alltid kommer att 
finnas där. Jag hoppas att det vi 
upplevde tillsammans har påverkat 
de lika starkt som det har påverkat 
mig. 
Cilla hälsar att hon bytt e-post 
adress och nås numera på:  
stjernbergcilla@gmail.com 
Ronny Gilderskär 
 

Vibeke Olsson hos  

Syskonbandet 

Det har varit många intressanta fö-
redragshållare som har varit på be-

sök hos Syskonbandets lokala 
grupp i Stockholm under 2013. En 
av dessa var författaren Vibeke 
Olsson. Här följer ett kort referat 
om hennes besök. 
 

Vibeke skrev sin första roman re-
dan som 17-åring, ”Ulrike och kri-
get”, som följdes av ytterligare två 
böcker om Europa och andra 
världskriget och dess följder. Där-
efter har hon skrivit en omfattande 
romansvit om Romarriket. Hennes 
fyra senaste böcker utspelar sig på 
1800-talets slut i Sverige där vi får 
följa ”Bricken”, i första boken en 11
-årig flicka, och hennes uppväxt ut-
anför Sundsvall i sågverksmiljö. In-
tresset för att komma och lyssna 
på Vibeke var stort och vi fick 
ordna med en större lokal och det 
var ett 50-tal människor som kom 
för att dela en måltid, fira andakt 
och lyssna till Vibeke Olsson. Efter 
föredraget ställdes det många frå-
gor och här följer ett axplock. 

– Jag är fascinerad av din beskriv-
ning av människor med handikapp 
som till exempel Bricken och Na-
tan. Har du själv varit i kontakt med 
människor med olika funktionshin-
der? 

– Jag har personligen inte varit i 
kontakt med någon som har förlo-
rat delar av en hand som Bricken 
eller en arm som Natan, men däre-
mot funktionshinder på andra sätt 
och jag tycker det är en bortglömd 
aspekt många gånger i historien 
och litteraturen och det finns inte 
mycket skildringar av människor 
med funktionshinder och det är ett 

mailto:stjernbergcilla@gmail.com
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hål som behöver fyllas på olika 
sätt. 

-– Ståndssamhället avskaffades ju 
på 1860-talet, kan du berätta något 
om hur utvecklingen sedan gick 
fram till allmän rösträtt? 

– Det är viktigt att komma ihåg att 
Sverige på 1800-talet inte var ett 
totalitärt samhälle. Yttrandefriheten 
fanns och den kom långt före de-
mokratin. Och det är intressant. 
1900-talet gav oss sedan den här 
erfarenheten av totalitära regimer, 
med Hitler och Stalin i spetsen, 
men det finns ju många andra ex-
empel också. Det fria ordet fanns ju 
verkligen på 1800-talet, det var en 
livlig tidningsdebatt, politiska möten 
och diskussionsklubbar på alla ni-
våer. 1879 i Sverige på Sundsvalls-
strejkens tid var läskunnigheten 
lika hög som idag, det fanns visser-
ligen människor som inte kunde 
skriva, men läsa kunde man och 
det gjorde man, tidningar och Bi-
beln till exempel. 

-– Hur kom det sig att du började 
skriva, de här Ulrike-böckerna har 
fascinerat mig, kan du berätta nå-
got kort om det? 
 

-– Mina första böcker ”Ulrike och 
kriget” och ”Ulrike och freden” 
handlar om en flicka i Tyskland un-
der andra världskriget och efter-
krigstiden. Det är två ungdoms-
böcker. Det kom sig av att jag som 
tonåring funderade mycket över 
hur nazismen kunde vara möjlig, 
hur kunde det hända? Jag ville för-
söka ta reda på det. Sedan åter-
vänder jag till temat i ”Molnfri 

bombnatt” som kom ut 1995 som 
är samma tema fast ur ett mer 
vuxet perspektiv. 

Fotnot: De flesta av Vibeke Ols-
sons böcker finns tillgängliga som 
både talbok och punktskriftsbok. 
Hon har även ofta medverkat i Sve-
riges Radio P1 i ”Vid dagens bör-
jan” samt ”Morgonandakt”. 
Ronny Gilderskär 
 

Vårprogrammet för 
Stockholmsträffarna 

Stockholmsgruppens populära träf-
far fortsätter som vanligt med start i 
februari. Samma tid och plats d.v.s. 
Gotlandsgatan 44, klockan 14.00
-16.20. Varje träff inleds med en 
måltid och kaffe som följs av ett fö-
redrag eller musikstund med en in-
bjuden gäst. Några sånger och en 
andakt brukar vi också ha. Själv-
kostnadspris 60 kr. För att vi ska 
kunna garantera dig plats och mat 
är du välkommen med din anmälan 
senast måndagen före aktuell träff. 
Ring Anna Sonmark tel. 08-500 
222 39 eller Syskonbandets kansli: 
08-6413095. 
Programmet med vilka gäster som 
kommer är ännu inte klart. Däremot 
datumen: 20:e februari, 20:e mars, 
24:e april samt 15:e maj.  
Programmet kommer som vanligt 
att annonseras i ”På tal om Stock-
holm” och i ”Läns och riksnytt” 
samt på Syskonbandets hemsida. 
Självklart kan du även höra av dig 
till vårt kansli för mer information.  
Ronny Gilderskär 
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Rätt svar i jultävlingen 
Det kom in många svar på tävling-
en vilket är mycket glädjande. Det 
inspirerar till att återkomma med 
fler tävlingar framöver. Svaret på 
fråga tre har stavats på lite olika 
sätt, det korrekta är Alpha men 
andra stavningar har också god-
känts. 
Här är de rätta svaren: 
1. Solen 
2. Noa 
3. Alpha 
4. Abraham 
5. Mission 
6. Nikodemus 
7. Skytte 
8. Ekström 
9. Magdala 
10. Advent 
11. Tanzania 
12. Amen 
Vinnare blev Maria Selberg i Fa-
gersta som får Tomas Sjödins nya 
bok ”Det händer när du vilar”.  
Vi gratulerar! 
  

Frälsningsarméns arbete 
bland döva och synska-
dade 
I januari 1894 var Frälsningsar-
méns grundare William Booth på 
besök och ledde ett möte i Imma-
nuelskyrkan i Stockholm. Under en 
bönestund efter mötet lade han 
märke till en kvinna som var döv-
stum och undrade om det var nå-
gon som kunde hjälpa honom att 
tala med henne. Det var det, kap-
ten Octavia Wilkens hjälpte till. 
Octavia hade tidigare arbetat som 

lärarinna på ”institutet för döv-
stumma” i Karlskrona innan hon 
blev frälsningssoldat. Hon höll se-
dan kontakt med kvinnan hon 
mötte och det blev upptakten till det 
som skulle bli frälsningsarméns ar-
bete bland döva och synskadade. 
En annan milstolpe i detta arbete 
var den utställning som gick av sta-
peln i oktober 1915. Vid denna tid 
fanns det många fördomar och 
mycket okunskap kring människor 
med olika funktionsnedsättningar. 
På utställningen visades hantverk, i 
huvudsak gjorda av ett hundratal 
döva eller blinda män och kvinnor. 
Ett femtiotal av dem var själva med 
och visade upp sitt hantverk. Det 
var snickare, skräddare, urmakare, 
svarvare, skomakare, gravörer, 
porträttritare, stenhuggare, skulptö-
rer, korgmakare, bokbindare, borst-
bindare, nätbindare, landskapsmå-
lare, fotografer, maskinskrivare, 
massörer, sjukgymnaster, bildhug-
gare, samt sömmerskor och ciselö-
rer. Utställningen väckte stor upp-
märksamhet och besöktes även av 
kronprins Gustaf Adolf och kron-
prinsessan Margareta och kron-
prinsen gav i ett tal uttryck för sin 
uppskattning av dessa bevis på yr-
kesskicklighet och förmåga att 
övervinna svårigheter.  
 

1962 började man läsa in tid-
ningen ”Stridsropet” på band. Idag 
finns tidningen inläst på CD och 
kommer ut en gång i månaden. 
1995 firade man 100-årsjubileum 
och arbetet fortsätter än idag. 
 

Görel Hedlund är ansvarig för verk-
samheten i Stockholmstrakten. 
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Hon blev frälsningssoldat redan 
som14-åring och tog steget till att 
bli officer 1984. Idag har hon jobbat 
i ungefär 15 år med denna verk-
samhet. Hon gör hembesök, hjäl-
per till med ledsagning och med 
teckentolkning på Gudstjänster. 
Hon håller även i olika samlingar, 
både hos frälsningsarmén och på 
äldreboenden. Hon är även med på 
Syskonbandets lokala träffar i 
Stockholm och hjälper till. I många 
år har frälsningsarmén haft träffar 
för synskadade i Stockholm. Fram 
till nyligen har de hyrt in sig hos 
SRF på Gotlandsgatan i Stockholm 
men efter en omorganisation hos 
SRF kunde de inte träffas på de ti-
der de brukade. Därför har gruppen 
sedan i september istället träffats 
på Syskonbandets kansli till vår 
glädje. Det är alltid bön och sång 
och en eller flera gäster som berät-
tar om ett intressant tema och 
såklart fika, skratt och gemenskap. 
Under våren 2014 är det träffar den 
4:e februari, 4:e mars, 1:a april, 
6:e maj samt den 3:e juni klock-
an 14.00. 
 

Förutom tidningen Stridsropet på 
CD så har frälsningsarmén ett eget 
material på punktskrift, t.ex. sång-
böcker och litet undervisning. Om 
du är intresserad av att prenume-
rera eller vill veta mer om Stridsro-
pet kontakta redaktör Karin Lars-
son på tel. 08-562 282 49. Önskar 
du kontakt med Görel så finns hon 
på 0739-20 93 43.  
Ronny Gilderskär 

 

Ny broschyr 

Vi har låtit ta fram en ny broschyr 
om Syskonbandet. Den gamla var 
från 2008 och behövde uppdate-
ras. I samband med att vi släppte 
vår skiva och fick komma ut och få 
uppmärksamhet i olika samman-
hang tyckte vi att det var dags att 
komma med något nytt. Du som 
medlem får gärna utan kostnad be-
ställa broschyrer från kansliet och 
lägga ut i din kyrka eller på annan 
plats där du tror att den kan 
komma till glädje. Broschyren finns 
även att ladda ned från vår hem-
sida under rubriken ”Om oss”. 
 

Här följer en beskrivning av den 
fyra-sidiga broschyren: 
Framsidan visar en bild på några 
glada medlemmar som är på pro-
menad i en park. Högst upp står 
texten ”Kristna synskadades före-
ning” och underst ”Syskonbandet”. 
Sidan två visar överst en bild på 
samlingen från senaste årsmötet 
och en kort text om föreningens 
historia. Längre ned står rubriken 
”Gemenskapen” med en text om 
våra gemenskapsträffar och om vår 
CD. Till texten är det en bild från ett 
läger där det pågår korvgrillning 
och det är ett antal både barn och 
vuxna med. Sidan tre har överst en 
bild på Kerstin Strindberg med 
några vänner från Tanzania och ru-
briken ”Missionshjärtat” där det se-
dan berättas om vårt engagemang 
i Afrika. Underst är det en bild på 
en punktskriftstidning med en hand 
som läser. Rubriken är ”Tidningen” 
med en text om vår medlemstid-
ning. Baksidan har en rubrik ”Kom 
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med!” och en text om möjligheter-
na att bli medlem och om olika sätt 
att stötta föreningen på. Nederst är 
det kontaktuppgifter till föreningen. 
Ronny Gilderskär 
 

Syskonbandets resa till 
det heliga landet 
7-14 september 2014 
Följ med på en resa där du får se 
hur Jesus förenar och berör 
människor på bibelns tid och i 
dagens mellanöstern!  

 

Syskonbandet samordnar en unik 
resa till Israel. Bland de många 
speciella platser som finns att be-
söka i detta land åker vi på denna 
resa till platser som kan upplevas 
på fler sätt än genom att se. Vi mö-
ter kristna synskadade i Betlehem 
och vi besöker världens första tea-
ter för syn- och hörselskadade.  
 

Övergripande om resan:  
Du får se platser och uppleva mil-
jöer ur bibelns värld. Känna dofter 
och trängas med folk på via Dolo-
rosa och i basarerna. Du kan få 
känna på stenarna där Jesus gått. 
Egen eftertanke och reflektion. 
Trots en intensiv resa stannar vi 
upp i andakt, mässa och bibelläs-
ning. I Juda öken och på saligpris-
ningarnas berg ger vi oss ut i natu-
ren med bara Bibeln. Och plötsligt 
är Jesus där och berör oss. Pales-
tinakonflikten kommer att belysas 

mångsidigt. 
Bra bad på flera platser. I medelha-
vet, Genesarets sjö, Döda Havet 
och i Hiskias tunnel får du möjlig-
het till helt olika och unika bad. 
Du kommer att möta många intres-
santa människor under resan så 
som vår svenska guide Birgitta 
Alkne som bott länge i det heliga 
landet. Dina Katanacho en modern 
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Maria från Nasaret. Dina är arabisk 
israel med passion för evangeliet, 
sitt folk och speciellt kvinnorna. 
Göran Larsson teol doktor och 
präst som ägnat sitt liv åt judisk-
kristna relationer. Victor Kalisher 
som leder det Israeliska bibelsäll-
skapets arbete bland den judiska 
befolkningen. Svenska generalkon-
suln för Västbanken och Gaza, 
Axel Wernhoff. Kristna synskadade 
på centrat The House of Hope. Ur-
ban Lennartsson som är präst, be-
rättare och vår reseledare. Och 
många fler. 
 

Vi hoppas bli en grupp på drygt 20 
personer som reser tillsammans 
och vi vill att alla ska känna sig del-
aktiga och få ut så mycket som 
möjligt av denna unika resa. Du får 
chans att hålla andakter, läsa bi-
beltexter och  göra bibeldrama på 
de historiska platserna. 
 

Arrangör 
Syskonbandet är arrangör och anli-
tar i sin tur Israel tours och Urban 
Lennartsson på Svenska bibelsäll-
skapet. 
Pris 14900 kr  
Detta är ordinarie pris och Syskon-
bandet har inte möjlighet att gå in 
med subvention eller att stå för led-
sagares kostnader. Var och en 
uppmuntras därför att ansöka hos 
olika fonder och stiftelser för finan-
siering av sin ledsagares och 
eventuellt sin egen resa. Kontakta 
Tina på kansliet om du vill ha tips 
och råd på hur du kan söka fond-
medel.  
 
 
 
 

I priset ingår: 
Flyg med Norwegian t/r Arlanda 
I dag kända skatter och avgifter 
6 dagars luftkonditionerad buss 
Sightseeing med svensktalande 
guide 
Inträden enligt program 
Dricks (ca 600 kr för hotell, guide o 
buss) 
Boende i delat dubbelrum 
(enkelrumstillägg om 2 900 kr, be-
gränsat antal) 
Halvpension (frukost- och middags 
buffé på kvällen) samt lunch 8 
sept. 
Lån av ljudutrustning för guidening 
och tolkning. 
 

Anmälan 
Inkom med din intresseanmälan för 
att delta i resan senast den 15 feb-
ruari. En bindande anmälningsav-
gift ska ha inkommit senast den 15 
maj till Syskonbandets plusgiro 
36449-7. Syskonbandet sköter all 
kontakt och bokning med Israel 
Tours så du behöver inte själv 
tänka på några blanketter och all 
info får du direkt från Syskonban-
det.  
 

Kontakt 
Vill du lämna intresseanmälan eller 
om du har frågor, kontakta Tina på 
kansliet nr 08-641 30 95 eller 
tina@syskonbandet.se  
Tina Hanson 
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Historien bakom min 
sång  
Det är väl ingen som har missat att 
Syskonbandet under 2013 släppte 
en egen musik-CD?  
Texterna på de 12 låtarna är 
många gånger personliga och gri-
pande och de har naturligtvis alla 
sin egen intressanta historia om 
hur de blivit till. Under denna rubrik 
är det därför tänkt att under 2014 
presentera textförfattarnas egna 
historier om hur deras sång blev 
till.  
Först ut är Marie Bergström och 
det ena av hennes två bidrag: Hyll-
ningshymn. 
 

Det var en helt vanlig höstkväll 
som jag satt och plinkade på gitar-
ren. Jag brukar göra det lite då och 
då, men det kan bli rätt enformigt 
då jag bara behärskar en enda 
tonart på strängarna. Rösten har 
annars alltid varit mitt huvudinstru-
ment och det är genom den jag 
gnolar fram nya strofer som sedan 
leder till en hel melodi. Men just 
den här kvällen fick alltså gitarren 
stå i fokus, och jag var glad och 
förtröstansfull. Så här i skrivande 
stund minns jag inte exakt varför 
jag var så glad just den här kväl-
len, men hoppet och känslan av 
tacksamhet genomsyrade hela mig 
och alltså fick Hyllningshymn 
också den grundtesen. Mitt i allt 
plinkandet och nynnandet växte en 
melodi sakta men säkert fram. Den 
fick mig att rysa av välbehag och 
efter en stunds tankeverksamhet 
och känslostormande realism var 
den klar med text och allt! 

Den kom att bli min ledstjärna un-
der året som varit, varje gång jag 
känt mig ledsen eller nedstämd har 
jag börjat sjunga på den och känt 
förtröstan. För det är just det som 
är det viktiga i låten. Den handlar 
om hur mitt liv som varit tomt, grått 
och kallt förvandlats till något att 
vara tacksam över. Hur min son 
och min pojkvän gett mig nytt hopp 
och stärkt mig i min Gudstro. Men 
egentligen är det ju Gud eller fräl-
saren som gett mig mina nära och 
kära, ni vet, nästan lite hönan och 
ägget-principen.  
 

När jag förstod att Hyllningshymn 
skulle bli en låt på Syskonbandets 
CD-produktion visste min glädje 
inga gränser! Den här sången be-
tyder så mycket för mig, och det 
ville jag förmedla till andra. Det har 
jag fått göra nu! Tack alla medlem-
mar i Syskonbandet för att min 
dröm blev verklighet. Ett stort, stort 
tack vill jag också ge Daniel Ström-
berg som med sitt otroliga musi-
köra fått låten till en annan dimens-
ion genom sitt oerhört vackra ar-
rangemang! 
Marie Bergström 
 

Jesus för dig 

Det talas och vittnas på många håll 
om att det finns en större öppenhet 
för Gud och ett andligt sökande i 
Sverige idag än på länge. I den 
statliga televisionen sänds pro-
gram där människor vittnar om hur 
de kommit till tro på Jesus och hur 
det fullständigt har förändrat deras 
liv, något som hade varit otänkbart 
för 10-15 år sedan. Hur jag som 
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kristen, och för mig personligen 
som kom till tro i vuxen ålder, ska 
nå ut med glädjebudskapet till de i 
min omgivning som inte har funnit 
sin väg till tro är något jag ofta fun-
derar på. Frågan är inte ny och det 
finns naturligtvis inte något univer-
salsvar. Det personliga mötet och 
den egna berättelsen är förmodlig-
en det bästa sättet men av olika 
anledningar kan det vara svårt att 
hitta rätt tillfällen. Tankar liknande 
dessa har legat bakom en ny hem-
sida som heter ”Jesus för 
dig” (jesusfordig.nu). Den innehål-
ler bland annat livsberättelser från 
kända och okända människor och 
om deras väg till tro. Bland 
”kändisar” finns Jenny Berggren 
(sångerska i Ace of Base) samt 
journalisterna Göran Skytte och Eli-
sabeth Sandlund. Där finns även 
en rad personer som presenteras 
som Atomfysikern, Åklagaren, Uni-
versitetsrektorn, Seglaren och 
många fler, alla med sin egen 
historia. Hemsidan är uppdelad i 
sju olika rum där det första heter 
”Jesus och vetenskapen” där 
kända historiska fakta om Jesus 
berättas. Man kan sedan vandra 
genom de olika rummen och lyssna 
och läsa om Jesus och hur kristen 
tro har påverkat människor genom 

historien. Jag tycker upplägget är 
mycket bra och det känns inte på-
tvingande eller överdrivet på något 
sätt. I redaktionen för hemsidan sit-
ter det två präster från svenska och 
katolska kyrkan samt en pastor 
från pingstkyrkan. Ansvarig utgi-
vare är Carl-Erik Sahlberg. Jag re-
kommenderar varmt denna hem-
sida och jag kommer att hänvisa till 
den för den som på egen hand och 
i lugn och ro vill veta mer om kris-
ten tro. 
Ronny Gilderskär 


