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Från verksamhetsledaren  
Värme i ovanligt stor mängd har 
rått i Sverige och även på andra 
håll i världen denna sommar. Än 
hetare har även eld av olika slag 
härjat med oro. Vapeneld blossade 
upp i och runt mellanösterns Gaza 
vilket också för egen del oroat den 
grupp från Syskonbandet som pla-
nerat resa till Israel i september. 
Vapenelden i och kring Gaza tar 
brutalt liv på båda sidor om grän-
sen. Det är nog omöjligt för oss 
som vuxit upp i Sverige att helt för-
stå hur det är att leva mitt i krigs-
härjning och där demokratin med 
lösningar utan våld alldeles tram-
pas på och överstigs. I Sverige när-
mar vi oss istället höjdpunkten av 
demokrati då vi med rättighet och 
helt frivilligt får lägga vår egen röst 
på hur vårt land ska styras. Jag vill 
uppmuntra oss alla till att inte 
slarva bort denna möjlighet till att 
påverka gott. Så gå och rösta den 
14 september eller i förväg, på det 
vis du själv finner bäst! 
I Sverige har vi känt av annan 
slags eld då vår tids största skogs-
brand härjat på ett skrämmande 
sätt. Eld kan alltså både användas  

 
och utsätta oss för skräck och verk-
lig livsfara. Men eld har i alla tider 
också hållit oss i liv, gett oss livsav-
görande värme, ljus i mörkret och 
möjlighet att tillaga mat. Kanske är 
det därför som eld också många 
gånger används som metafor för 
starka positiva känslor, iver och en-
gagemang. Händelsen då den he-
lige anden kom till lärjungarna på 
pingstdagen, fyllde dem och fick 
dem att tala i tungor med ord som 
helig ande ingav dem, beskrivs 
också med eld: ”De såg hur tungor 
som av eld fördelade sig och stan-
nade på var och en av dem” (Apg 
2:3).  
Eld förtär men resulterar också i 
något nytt och ger liv. Efter en 
skogsbrand som den vi upplever i 
Västmanland kommer också liv. 
Marken får en god omstart. Nytt 
växt- och djurliv kommer att frodas 
där. Är det kanske så också med 
våra egna inre liv och hjärtan, att 
om eld av ett eller annat slag drab-
bar oss så kommer efteråt nytt 
prunkande liv?  
Tina Hanson  
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Medlemsnytt 
Ny synskadad medlem 
Niklas Karlsson, Trollhättan 
 

Syskon emellan  
Snart bär det av för en grupp Sys-
konbandare på resan till Israel.  
Tina hälsar: ” Be för gruppen 
som reser till Israel 7-14 septem-
ber. Be att läget i landet ska vara 
stabilt, att allt ska gå som planerat 
och att hälsan ska vara god hos 
var och en så att detta får bli den 
fina oförglömliga resa de tänkt sig”. 
 

En hälsning har kommit från Eva 
Fridh som i somras har förlovat 
sig med sin Mattias. Vi gläds med 
dem och skickar med våra gratulat-
ioner! 
Eva skriver även ”Jag vill även be 
om fortsatt förbön för min LSS- led-
sagarservice. Självklart vill jag och 
Mattias kunna bo tillsammans även 
i fortsättningen och då behöver jag 
få fortsatt ledsagningshjälp.  
 

Marjatta Piippo i Torshälla har 
skickat in denna dikt: 
 

Jag talar till mina vuxna barns 
änglar 
Följer ni dem fortfarande? 
Bär ni deras önskningar i era hän-
der? 
Vet ni något om deras kampfyllda 
ensamhet? 
 

Och när de förnekar er och livet, 
vänder ni er bort och gråter, 
men stannar kvar? 
 

De behöver er, 
mer än då de var små, 
de behöver er förtvivlat, 
 

 
för ungdomen är den svåraste ti-
den. 
Allting skall avgöras på egen hand, 
man ska rycka sig lös, 
tänka igenom allt själv, 
vill inte veta av änglar. 
 

O, mina vuxna barns änglar! 
En mor får inte längre ingripa. 
Men ni får. 
En mor kan inte längre råda,  
men er visdom är Guds. 
 

Dröj kvar hos mina vuxna barn, 
änglar! 
Hjälp dem att vandra i snårskogen, 
att finna den rätta vägen, 
deras enda väg! 
 

Viola Renvall, Finland 
 

Månadsträffar i Umeå 
Nu drar det ihop sig till höstens 
första träff för kristna synskadade i 
Umeå. Vi kommer att träffas första 
onsdagen, varje månad, septem-
ber till december, klockan 14.00. 
 

Du är alltså varmt välkommen:  
Onsdag 3 September, Bibelsamtal 
Onsdag 1 Oktober, Samtal och bön 
Onsdag 5 November, Bibelsamtal 
Onsdag 3 December, Adventsfika 
Vid varje träff serveras fika. Ta 
gärna med en vän! Träffarna blir, 
tills vidare, på Frälsningsarmén, 
Kungsgatan 47.  
För mer info kontakta Mackan An-
dersson 090-77 07 03. 
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Höstprogrammet i Stock-
holm  
Syskonbandets lokala grupp i 
Stockholm anordnar träffar en 
gång i månaden på Gotlandsgatan 
44 i Stockholm. Tiden är 14.00-
16.20 och det ingår måltid, kaffe, 
föredrag och god gemenskap för 
60 kr. 
 

Anmälan: Du är välkommen med 
din anmälan senast måndagen 
före aktuell träff. Ring Syskonban-
dets kansli 08-641 30 45 eller 08-
641 30 95.  
  

18 september Den öppna dör-
ren”  
Ingela Bhatt arbetar som diakon i 
föreningen Den öppna dörren. Hon 
kommer och berätta om denna för-
ening som vill vara just en öppen 
dörr för alla som söker gemenskap 
eller behöver stöd i sin livssituation 
fysiskt, psykiskt, socialt eller and-
ligt.  
 

16 oktober ” Insidan är startsidan” 
Kerstin Adeström, själv synskadad 
och medlem i Syskonbandet sedan 
tonåren, driver nu sitt egna företag 
med vilket hon vill inspirera andra 
både genom coachning och sin 
sång. Hon kommer och delar med 
sig av sina erfarenheter. 
 

20 november  ” Det enda jag vet”  
Majken Öst-Söderlund jobbade på 
90-talet på Syskonbandet och är 
idag frilansjournalist. Hon har nylig-
en släppt en bok som handlar om 
hennes uppväxt i väckelsemiljö i 
en liten by på 60-talet i Österbotten 
och om drömmen om landet 
”Svärje”. 
 

 
 
18 december ” Jul”  
Det bjuds på en varierad eftermid-
dag i julens anda.  
Obs! 100 kr vid denna festliga jul-
träff.  

 
Frälsningsarméns träffar för 
synskadade 
Frälsningsarmén har träffar för syn-
skadade på Syskonbandets kansli, 
Gotlandsgatan 46 5 tr, den första 
tisdagen varje månad klockan 
14.00-15.30. Det är en andakt, 
kaffe och en gäst som berättar och 
det kostar inget att komma.  
Datum under hösten: 2/9, 7/10, 
4/11 samt 2/12.  
För mer information kontakta Görel 
Hedlund tel.08-522 089 22  eller 
0739-20 93 43. 
Frälsningsarméns och Syskonban-
dets träffar i Stockholm genomförs 
i samarbete med studieförbundet 
Bilda.   

 
Hjälparbete i södra  
Egypten 
Vi fick besök på kansliet av pastor 
Merzek Botros och hans fru Lena 
från den arabiskspråkiga försam-
lingen i Centrumkyrkan i Sundby-
berg. De är två eldsjälar som driver 
ett projekt som översatt till svenska 
blir ”Ljus för alla”. Det handlar om 
utsatta människor i södra Egypten 
där fattigdom och misär är utbredd. 
En del av deras arbete handlar om 
att stötta våldtäktsoffer. Ofta blir 
unga flickor utsatta på sina arbets-
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platser och de törs inte berätta om 
vad som hänt. Ett annat projekt 
handlar om människor med syn-
nedsättning. Andelen personer 
med synnedsättning är överrepre-
senterat i denna del av landet dels 
beroende på ingifte samt att det 
florerar virus och sjukdomar i det 
varma klimatet och den bristfälliga 
hygienen och avsaknaden av rent 
vatten och läkarvård är stor. Barn 
som är blinda göms ofta undan av 
föräldrarna då de skäms och tror 
att det är ett straff från Gud och att 
de inte kan gifta bort sina barn.  
 

Verksamheten idag består av ett 
flertal lägenheter där de kan ta 
emot ungefär 10 barn per lägenhet 
som kommer dit fem dagar i veck-
an. Där får de undervisning och 
mat samt möjlighet att besöka lä-
kare. Två dagar i veckan är de hos 
sin familj. En viktig del av arbetet 
är att samarbeta med föräldrarna 
och få de att förstå att det inte 
handlar om synd eller något straff 
att deras barn har en synnedsätt-
ning. Det kommer lärare till lägen-
heterna och det finns även anpas-
sade skolklasser i vanliga skolor 
som barnen får gå i. I dagsläget 
har de cirka 15 frivilliga som tar 
emot ett 40-tal barn.  
– En dröm vore att starta ett cen-
ter där vi kunde samla vår verk-
samhet säger Merzek. 
 

Merzek har daglig kontakt med 
verksamheten via Skype och de 
reser till Egypten minst två gånger 
per år för att ta del av arbetet på 
plats. Varje år har man en större 
samling med 70-100 barn då man 

åker iväg någonstans för att umgås 
och ha roligt. Ett år hyrde man ett 
mindre tivoli för en dag. Man försö-
ker även samla in presenter till bar-
nen. Det har t.ex. varit klockor med 
tal och mp3-spelare och man 
skickar sedan inlästa predikningar 
och liknande.  
Lena berättar gripande om den 
glädje och tacksamhet barnen vi-
sade när de tillsammans fick gå på 
restaurang, och om den upp-
muntran de fick av andra gäster 
som kom fram och sa att de gjorde 
ett fint arbete. 
 

Ytterligare projekt de är med och 
driver är att trycka Bibeln på Ara-
biska och dela ut. De har även ma-
tutdelning till 1000-1200 familjer. 
Det finns många äldre som inte har 
någon inkomst alls. Turismen har 
minskat kraftigt p.g.a. det oroliga 
läget i landet vilket gör att många 
har förlorat sina jobb. Intäkterna till 
att driva de olika projekten består 
mest av gåvor och tionde från för-
samlingen. 
 

Församlingen har cirka 80-100 ak-
tiva medlemmar och firar Guds-
tjänst i Centrumkyrkan i Sundby-
berg på söndagar kl. 15.00.  
 

– All sorts hjälp vi kan få är väl-
kommen. Böner, hjälpmedel, klä-
der eller ekonomiska gåvor. Nöden 
är stor avslutar Merzek. 
Ronny Gilderskär 
 

(Känner du att du kan bidra på nå-
got sätt kontakta kansliet så för-
medlar vi en kontakt.) 
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Följ Israelresenärerna 
Den 7 september har oroligheterna 
i Israel förhoppningsvis lagt sig och 
Syskonbandets planerade resa går 
då av stapeln! Det är en grupp på 
totalt 15 personer som reser till-
sammans för att beträda den mark 
där Jesus fötter trampat. Jerusalem 
kommer utforskas och många 
andra bibliskt historiska platser i 
dess omnejd. I Betlehem besöker 
vi en kristen organisation för syn-
skadade som heter ”The House of 
hope”.  
Du kan följa gruppens resa på Sys-
konbandets hemsida där rapport 
om händelser och intryck kommer 
uppdateras dagligen direkt från Is-
rael.  
Tina Hanson 
 

Historien bakom min 
sång - Vid korsets fot 
När jag skrev sången “Vid korsets 
fot” gick det lätt att skriva ned den. 
Jag tror att jag burit på den en tid 
och på en timme var den på pränt. 
En lång tid av torka i mitt andliga liv 
hade gett mig en längtan efter “det 
levande vattnet” som Jesus lovat 
att ge dem som törstar.  Då kom 
den här sången till mig som ett 
löfte att det finns en källa inom mig 
som jag kan få dricka ur genom att 
lyssna i tro. En källa i skogen är 
ofta gömd bakom någon gran eller 
sten och man måste stanna upp 
och lyssna om man ska hitta den. 
När man hör hur den porlar kan 
man gå fram till den och dricka. Så 
har jag upplevt att det är med käl-
lan inom mig, den är verkligen en 

källa med friskt levande vatten som 
släcker min innersta törst. Den står 
i kontakt med Golgata, där Jesus 
dog för mina synder och brister och 
för med sig förlåtelse och löfte om 
nya livschanser. Den ger mig mod 
att ta nya tag och när bördan blir 
för tung får jag lägga ned den vid 
korsets fot och be att Jesus tar 
hand om den. Han bar min börda 
när han kämpade på korset och 
vann seger över döden. Vilken 
Frälsare vi har och vilken tillgång 
att få dricka ur denna rika källa 
som Jesus säger i Joh.7:37-39 är 
den helige Andes källa! “Om någon 
törstar så kom till mig och drick. 
Den som tror på mig, ur hans in-
nersta ska strömmar av levande 
vatten flyta fram, som Skriften sä-
ger. Detta sade han om Anden, 
som de skulle få som trodde på ho-
nom”. Så lyssna, min vän, och 
drick, du ångrar dig ej! 
Tryggve Nandorf 

 

Tryggve Nandorf.  Foto:Maud Nandorf 
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Bönetelefon/Telefonbön 

På Syskonbandets årsmöte kom 
förslaget upp om att regelbundet 
ha en öppen linje för gemensam 
bön. Detta startar vi upp med nu i 
september och alla välkomnas att 
mötas i bön och förbön denna 
stund! 
När: Första onsdagen varje månad, 
med start den 3 september, klock-
an 20.00-20.30.  
Hur: Du ringer 0660-30 30 30 och 
slår sedan koden som är 5015. 
Samtalet kostar inte mer än ett 
vanligt samtal du ringer.  
Vi begränsar stunden till denna 
koncentrerade halvtimme och då 
finns det alltid någon där som väl-
komnar dig när du ansluter.  Det 
ges möjlighet att lägga fram per-
sonligt böneämne och det går bra 
att vara med för att bära andra och 
Syskonbandet i bön.  Vill du vara 
den som välkomnar och vid några 
av tillfällena med säkerhet är ”på 
plats”? Hör då av dig till kansliet.  
Koden 50 15 kan du komma ihåg 
genom att läsa Psaltarpsalm 50:15 
”Ropa till mig när du är i nöd, jag 
skall rädda dig, och du skall ära 
mig” 
Tina Hanson 
 

Inbjudan till Ashram 
Den 14-16 november bjuder Sys-
konbandet in till en Ashramhelg, 
tillsammans med Kristna Ash-
ramrörelsen på Sörgården i 
Värmland! 
En helg i stillhet och bön tillsam-
mans. Helgen kommer innehålla 
bibelstudium, samtal, lovsång, bön 

i mindre grupper för varandra och 
omvärlden. Bengt Ohlsson och Li-
lian Gustavsson från kristna ash-
ramrörelsen i Sverige är med oss 
hela helgen och leder oss i Ash-
rams gemenskap.  
 

Plats & resa: Kristna Ashramrö-
relsens egna kursgård Sörgården, 
med adress Klaxås Sörgården 10, 
Kil, med knappa 3 mil till Karlstad. 
Det går bra att bli hämtad vid tåg-
stationen i Fagerås eller i Kil, även 
vid Karlstads flygplats. Syskonban-
det subventionerar den del av din 
resa som överstiger 500 kr, maxi-
mal subvention på 700 kr.  
 

Programupplägg:  
Ankomstdag - Fredagen 14 novem-
ber 
18.00 Kvällsmat 
19.00 ”Det öppna hjärtats gemen-
skap” Lovsång – Presentation/Bön 
– Aftonbön 
21.00 Kvällsfika 
22.00 Tystnad 
 

Heldag – lördagen 15 november  
  8.00  Morgonsamling/Tyst Bibel-
meditation 
  9.00  Frukost 
10.00  Bibelundervisning          
11.30  Bönegrupper 
13.00  Middag 
           Vila och rekreation 
16.00  Kyrkan i funktion   
17.30  Måltid     
19.00  Förbönsgudstjänst med kol-
lekt 
21.00  Kvällsfika 
22.00  Tystnad 
 

Avslutningsdagen – söndagen 16 
november 
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 8.00  Nattvardsgudstjänst 
  9.00  Frukost 
10.00  Bönegrupper 
11.30  Avslutningsgudstjänst 
           ”Det överflödande hjärtats 
gemenskap” 
13.00  Middag och därefter hem-
resa 
 
 
 

 

 

Det är inget tvång att delta i alla 
samlingar. Det viktiga är att Du an-
vänder Din tid så att Herren får 
möta Dina behov. 
Medtag: Sänglinne & handduk, 
finns annars att hyra för 70 kr, in-
neskor och gärna musikinstrument.  
Pris: Vi bor i dubbel- eller enkel-
rum, med dusch och toalett i korri-
doren. I priset ingår all mat, logi, 
program samt hämtning/lämning 
vid tåg/flyg. Det förmånligt subvent-
ionerade priset för alla medlemmar 
och dig som kommer med för första 
gången på evenemang med Sys-
konbandet är 
700 kr/person i dubbelrum 
800 kr/person i enkelrum 
Anmälan: Senast den 24 oktober 
till Tina på kansliet. Antalet platser 
är begränsat. Meddela eventuell 

specialkost vid anmälan. Varmt väl-
kommen till denna gemenskap och 
tid för avkoppling från vardagen!  
 

Ashram, vad är det?  
Ordet är nytt för många, men be-

greppet är gammalt. Ashram är 

sanskrit, ett av världens äldsta 

språk och betyder ”ledigt från ar-

bete”. (a=från, shram=arbete) Det 

förekommer i religiösa samman-

hang, och betyder då att människor 

går avsides en tid för att i gemen-

samt hushåll söka andliga verklig-

heter. 

Bakgrund 
Stanley Jones (1884-1973) var 
missionär i Indien i över 60 år. Han 
fann att kyrkans former upplevdes 
som alltför västerländska. År 1930 
drog sig Stanley Jones med några 
vänner tillbaka till en liten by uppe i 
Himalayabergen. Under bön och 
studier sökte de ett mer öster-
ländskt sätt att presentera evange-
liet på. De upptäckte snart att de 
själva var ett Ashram. De beslöt då 
att låna denna österländska ge-
menskapsform, för att ge den ett 
kristet innehåll. Sedan dess har 
den kristna ashramrörelsen fått för-
medla evangelisk undervisning och 
andlig gemenskap i alla världsde-
lar. Till Sverige kom den 1959. 
 

Centrum 
Vi människor söker svaret på våra 
djupaste frågor i olika livsåskåd-
ningar. Troslärorna är många, men 
den kristna tron är mer än en lära. 
Tron på Kristus tar form och gestalt 
i en gemenskap mellan människor. 

Sörgården i Kil 
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Guds rike. Ashram är en öppen ge-
menskap till vilken alla kan 
komma. Ashrams märke med de 
tre fingrarna symboliserar den 
kristna trons centrum: JESUS ÄR 
HERRE. Det finns fortfarande sam-
funds- och åsiktsgränser mellan 
kristna, men detta får inte hindra 
oss att mötas. Stanley Jones sa: 
”Var och en som tillhör Kristus, till-
hör var och en som hör Kristus till.” 
På ett ashram betonas den ge-
mensamma kristna tron. 
 

Texten är hämtad från Kristna Ash-
ramrörelsens hemsida 
www.kristnaashram.se/om.htm 
Tina Hanson 
 

Boktips 

Det händer när du vilar - Tomas 

Sjödin  

En del drömmer om fler timmar på 
dygnet eller hoppas på oväntade 
luckor i kalendern. Andra brottas 
med ett överbokat liv och känslan 
av att aldrig kunna koppla av. 
Många längtar efter vila. Men vad 
är vila – mer än att inte arbeta? 
Hur får vi ihop vårt behov av vila 
med allt ansvar och med känslan 
av att inte riktigt räcka till? Hur 
handskas vi med vilans ärkefiender 
Oro, Leda och Rastlöshet? 
Tomas Sjödin tar oss med in i vi-
lans värld och utforskar det möns-
ter som går igen i allt från det där 
bortglömda namnet till den hållbara 
kärleken: Släpp det! Sluta försök! 
Låt i stället livet komma till dig! 
Det händer när du vilar är en hyll-
ning till sofflocket, till livets 
tempoväxlingar och till den vila 

som kan fyllas av vänner, måltider 
och fest. Är det kanske dags att 
damma av vår äldsta och mest be-
prövade veckorytm och återupp-
täcka vilodagen?  
Finns som talbok hos MTM samt 
som ljudbok inläst av författaren. 
Ronny Gilderskär 

 

Förändringar med tid-
ningsutgivningen och på 
kansliet 
Som det informerades om på års-
mötet och som tidigare har nämnts 
i tidningen så har det tagits beslut 
om att minska på personalens 
tjänster och på utgivningen av tid-
ningen. Tidningen kommer hädan-
efter att utkomma med 6 nummer 
per år. Under återstoden av 2014 
kommer tidningen att komma ut i 
oktober och december. Fr.o.m. 
2015 kommer det att komma ut en 
tidning i februari, april, juni, au-
gusti, oktober och december. Föru-
tom antal nummer per år är det 
inga andra förändringar av tidning-
en, den kommer att komma i alla 
olika format (tryckt, punkt, CD, e-
post och på hemsidan) och ha un-
gefär samma upplägg som vi är 
vana vid.  
Personalen (Ronny och Tina) kom-
mer från och med 1 september att 
gå ner från 100 % till 75 % tjänster. 
Vi kommer alltså att jobba i snitt 30 
timmar per vecka i stället för 40 
timmar och kansliet kommer därför 
inte att vara bemannat på samma 
sätt som det har brukat vara.  
Ronny Gilderskär 
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Tacksamhet och  
möjligheter 
På årets Hönökonferens som jag 
hade glädjen att få besöka för 
fjärde året i rad var en av höjd-
punkterna att få lyssna till Gun-
nel Noreliusson som talade på 
flera kvällsmöten. En kväll var 
temat ”Tacksamhet” och hur vi 
kan vara i det även de gånger 
det tar emot i livet. Mötet berör-
de mig och jag lyckades fånga 
Gunnel någon dag efteråt för att 
få prata mer om detta och få 
återge det här i vår tidning. 
 

– Har du hört talas om Syskonban-
det tidigare? 
– Ja, jag träffade en gång en 
kvinna som var blind som berät-
tade om Syskonbandet. Och jag 
har även själv en ögonsjukdom 
med förändringar av gula fläcken 
så jag har bara ledsyn på det ena 
ögat och det andra är också angri-
pet.  
– Vad har du för bakgrund? 
– Jag har jobbat som församlings-
pastor och föreståndare i Mariefred 
i ett antal år. Sedan började jag 
även som evangelist på deltid. 
Idag jobbar jag som församlingsut-
vecklare i Equmeniakyrkan. Jag 
åker runt och försöker inspirera för-
samlingar så mycket jag kan.  
 

– Vad har du för relation till 
Hönökonferensen? 
– Det är tolfte året i rad på 
Hönökonferensen för mig. De sen-
aste tre åren har jag varit här som 
själavårdare, något som ligger mig 
varmt om hjärtat eftersom jag är 
diakon i botten. Åren innan har jag 
varit här som vanlig deltagare och 
konferensare.  
Detta med tacksamhet som du pra-
tade om häromkvällen, hur kom du 
fram till att det var just det temat du 
skulle prata om? 
– Det här är lite roligt, jag tycker 
det är så svårt att sätta ett tema så 
det har varit min bön: Gode Gud 
ge mig ett tema. Vartenda uppslag 
i Bibeln är ju något man kan tala 
om så jag bad verkligen Gud om 
hjälp. Sedan ringer en av de som 
leder musiken här på Hönö och vi 
pratar och får jättegod kontakt. Se-

Gunnel Noreliusson.  
Foto: Ronny Gilderskär 
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dan säger han ”Vi har satt teman 
på dina kvällar”. Är det sant säger 
jag! Sedan var jag fri och allting 
bara landade.  
 

– Vi har ju alla våra bördor vi bär 
med oss som kan se olika ut och 
jag tänker t.ex. på din ögonsjuk-
dom och att inte hamna i bitter-
hetsfällan, hur tänker du kring det? 
– Med min ögonsjukdom så är det 
så att utav alla som får förändring-
ar på gula fläcken så är det bara 5 
% som får det före 50 år. Och jag 
var runt 45 när det hände mig. Jag 
är sådan som måste bearbeta och 
lära mig mer om sådant som inträf-
far. Jag kollade i släkten men där 
fanns det ingen som hade det. Jag 
tog reda på fakta om var detta är 
för något. Och jag är nog också en 
sådan människa som letar mycket 
efter möjligheter. Man får inte 
trycka undan svårigheterna, man 
måste bearbeta och ta tag i dem. 
Jag fick en blödning i ena ögat vil-
ket gör att jag bara har ledsyn där. 
Då tänkte jag som så att jag kom-
mer inte att bli blind men det kan 
bli så att jag får ledsyn på bägge 
ögonen. Jag tränar ibland genom 
att jag blundar på det ögat jag fort-
farande ser bra med fast det är an-
gripet och märker att det går ju fak-
tiskt, jag ser lite konturer och om-
givning och jag försöker se möjlig-
heterna. Jag älskar ju att läsa 
böcker och det finns ju talböcker 
och då är det ju någon som läser 
för mig. Om inte Gud gör ett under 
så kommer jag ju att tappa synen 
på det andra ögat också så små-
ningom och då tänker jag så här: 

Vad kan jag göra då och vad finns 
det för möjligheter? Jag känner att 
Gud är med och bär genom allt 
samtidigt som det är viktigt att inte 
förtränga. Så här ser mitt liv ut just 
nu och Gud är med i det, jag är bu-
ren. Jag träffade en gång en 
kvinna som var blind som sa något 
som jag har tagit till mig: Att vara 
blind är inget problem, men att inte 
bli sedd kan vara jobbigt! 
 

Fotnot: För dig som använder In-
ternet så finns mötena på 
Hönökonferensens hemsida: 
www.honokonferensen.com. Har 
du inte tillgång till Internet men vill 
ta del av några möten så hör av 
dig till kansliet så löser vi det. 
Ronny Gilderskär 

 
Röststyrd 
Modern teknik kan många gånger 
underlätta vår vardag oavsett om 
man har en synnedsättning eller 
inte. Nya mobiltelefoner har ofta en 
röststyrningsfunktion som gör att 
det räcker att Du säger ”Mamma” 
eller ”Älskling” så ringer telefonen 
upp din mor eller ditt livs stora kär-
lek. Telefonen hör på din röst vem 
det är du vill komma i kontakt med. 
Den är röststyrd. 
Men detta att vara röststyrd är 
också något Jesus talade om och 
väntar sig av oss. I den välkända 
liknelsen där Jesus talar om sig 
som den gode herden säger han ” 
När han (herden) har släppt ut sina 
får går han före dem och fåren föl-
jer honom därför att de känner igen 
hans röst. Men en främling följer 
de inte, utan springer ifrån honom, 

http://www.honokonferensen.com/


Syskonbandet 
Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.  
Utkommer i punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns 
också på vår hemsida: www.syskonbandet.se/medlemstidning.  
Augusti 2014. 
Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr, 116 65 STOCKHOLM.  
Ansvarig utgivare: Anita Örum. Redaktör: Ronny Gilderskär.  
Telefon, kansli och redaktion:08-641 30 45, 641 30 95. 
E-post: kansliet@syskonbandet.se eller redaktion@syskonbandet.se 
Hemsida: www.syskonbandet.se Plusgiro 3 64 49-7 Bankgiro 342-9552 

därför att de inte känner igen främ-
mande röster” Joh 10:4-5 
Den som är en lärjunge till Jesus 
har ett inre öra som vänjer sig vid 
att lyssna till Frälsarens röst så att 
man med Andens hjälp kan lära sig 
att skilja den rösten från andra. Det 
betyder också att den som är kris-
ten blir försiktig med vem man är 
lyhörd och hörsam mot. Vi behöver 
lära oss att känna igen den gode 
herdens röst. Det är många röster 
som hörs i mediebruset och många 
som dagligen pockar på vår upp-
märksamhet. Sökandet efter urskilj-
ningens nådegåva (1 Kor 12: 10) 
blir då angelägen.  
 

Detta för att inte omedelbart 
göra som alla andra eller lyssna till 
den som ropar högst.  
Jesaja skriver om Herren att ”Han 
väcker var morgon mitt öra, han 
väcker det till att höra på lärjunga-
sätt” Jes 50:4 och i en psalm 
sjunger vi ”Jag hör hans röst och 
känner den och går dit han vill 
kalla” (Sv Ps 157:2)   
Lägg märke till att det handlar om 
Jesu röst, inte bara hans ord. Det 
är inte en fråga om att bara lyssna 
till Guds Ord. Nog är det viktigt att 
inte förakta Ordet, men ännu vikti-
gare är det att känna igen herde-
rösten i Guds Ord. Till och med den 

Onde kunde använda Guds Ord 
och citera det helt rätt (Luk 4:10-
12) men där i öknen var det inte 
Herrens röst utan en ”främmande 
röst” som talade till Jesus.  Och Je-
sus var själv lyckligtvis lyhörd för 
skillnaden.   
Du kanske har varit med om att 
höra Guds Ord läsas eller förkun-
nas. Det har varit så sant och riktigt 
allt ihop, men det blev märkligt nog 
ändå inte rätt. Det är inte självklart 
att det alltid är herdens röst vi hör, 
även om det är hans ord som cite-
ras.  
 

Herdens omsorg om fåren, her-
dens nöd och kärlek till de svaga, 
hans längtan att upprätta den som 
fallit, hans iver att hitta den vilse-
farne, allt detta är också viktigt för 
att vi skall höra inte bara hans ord 
utan också hans röst och känna 
igen den som den gode herdens.  
”Han söker den som vilse far, den 
svage i sin famn han tar, upprättar 
dem som falla” 
Herre, hjälp mig att lyssna på lär-
jungasätt så att jag kan känna igen 
Din röst.  
Amen. 
Tord Nordblom, präst i Svenska 
kyrkan, Ytterby församling 
 


