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Bilder från händelser under 2016: Radio Klarsyn startade, Temahelg i Mellansel
och besök i Ersta kyrka under gemenskapsdagarna.

Verksamhetsberättelse 2016
The Message—Bibelöversättning
Tack för de här åren

Från verksamhetsledaren
”Var inte rädd för mörkret ty ljuset
vilar där, var inte rädd för mörkret
som ljusets hjärta bär” Så sjöng en
vokalensemble i Katarinakyrkans
gudstjänst på Palmsöndagen, två
dagar efter den hemska händelsen
i centrala Stockholm. Gudstjänsten
sändes i Sveriges Radio och går
att lyssna på också nu i efterhand.
Nog är det lätt att bli rädd när en
människa med uppsåt gör illa vem
som helst som råkar komma i
vägen. Det kunde varit du, det
kunde varit jag som var i vägen.
Samtidigt blir det tydligt att denna
person är ett mycket särskilt undantag och att de allra flesta människor som finns och som vi möter
vill andra väl. Mitt i skuggan av en
sådan här mörk händelse som påverkar oss alla på något vis så vilar
ljuset av Guds och människors
godhet. Människor öppnar sina
hjärtan och hem för främlingen,
många bidrog villigt med det de
kunde om det så var att ställa upp
med sina läkarkunskaper, skjutsa
hem folk eller bjuda på pizza, och
många blev sedda av snälla ögon
och vänliga ord. Nog önskar vi att
alla goda hjärtan fick märkas av i
vardagen, att all denna välvillighet
fick prägla vårt samhälle alla årets
dagar, utan någon föranledd
tragedi. Men i mörkret behövs å
andra sidan ljuset som allra mest

och det gör mig hoppfull att det då
sprider sig som eld. Också när vardagen sedan lunkar på som vanligt
kan vi veta att människor går omkring oss med goda hjärtan med
stora potentialer till välvillighet.
Inte ens självaste döden, slocknandet av vårt liv på jorden, behöver
vara utan ljus. Många har jag hört
vittna efter att ha suttit vid en nära
anhörigs dödsbädd, om att ett fridfullt uttryck kommit över den anhöriges ansikte i den sista stunden, till
och med ett leende, och stannat
kvar efter sista andetaget, och en
känsla eller upplevelse av något
slags ljus som vilat i rummet.
Min enkla slutsats och som jag vill
hålla fast vid, av hur ljus av godhet
kan orka lysa mitt i ont mörker och
till och med i döden som betyder
livsslut är att det är som det skrivs i
första Johannesbrevet i Bibeln.
”Och detta är det budskap som vi
har hört av honom och förkunnar
för er: att Gud är ljus och att inget
mörker finns i honom.” (1 Joh 1:5)
Så var inte rädd för mörkret ty ljuset vilar där, var inte rädd för mörkret som ljusets hjärta bär.
Tina Hanson
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Medlemsnytt

under större delen av 1980-talet
både ordförande och anställd av
Nya synskadade medlemmar
föreningen. Lars-Ove har också
Nina Almström, Skellefteå
varit ordförande under några år på
Sofia Thoresdotter, Örebro
2000-talet.
Till fridens hem
- Syskonbandet har funnits i över
Elvy Johansson, Umeå
100 år. Föreningen bildades utifrån
Kent Hedlundh, Umeå
behov som synskadade upplevde
Gullan Bonnevier, Hässleholm
då. Jag tycker det är viktigt att hela
Gert Hanson, Osby
tiden vara medveten om vilka beIntervjuer med styrelse- hov föreningen kan möta idag.
Kait Bessing, är 60 år och bor i
kandidater
Stockholm. Böcker och litteratur
Valet av Syskonbandets styrelse
från det högsta till det lägsta är
görs alltid via poströstning och i
hennes största intresse. Ägnar sig
slutet av april kommer det att
åt kreativt skrivande som dikter
skickas ut valsedlar till alla röstbe- och noveller. Har frilansat som
rättigade medlemmar. Denna gång journalist i olika sammanhang och
är det två ordinarie ledamöter som har varit redaktör för U-tidningen
ska väljas, därutöver kommer två
(Unga Synskadades tidning, nustycken att bli ersättare. Styrelsen mera Optimal). Är idag redaktör för
består fram till årsmötet av: Anntidningen Ledarhunden. Har känt
Christine Folke, Jenny Näslund,
till Syskonbandet länge men trodde
Tesfaye Deriba, Gun Eriksson och det var en mer konservativ föreMarie Bergström samt ersättarna
ning än vad det visade sig vara
Madeleine Linder och Marcus An- och blev medlem i början av 2013.
dersson. Jenny, Tesfaye och Marie Har mycket stor föreningsvana och
valdes på två år förra året och sit- har suttit i många styrelser som
ter kvar ett år till. Här följer en pre- ordförande och sekreterare. Jobsentation av årets åtta kandidater
bar gärna med frågor kring informtill styrelsevalet.
ation och skrivande.
Lars-Ove Arnesson är 67 år och Rut Ekström, 87 år och bor i Habor med två av sina barn i
verdal utanför Halmstad.
Olofstorp, Göteborgs kommun.
Är hedersmedlem i Syskonbandet
Musik och teknik är några intresoch har varit medlem sedan 1953.
sen.
Var med och startade den finska
Sedan tre år är han pensionär.
motsvarigheten till Syskonbandet
Större delen av yrkeslivet har äg1946. Har suttit i Syskonbandets
nats åt datorbaserade hjälpmedel. styrelse och valberedning flera
Han är ordinerad pastor i Equgånger. Har varit studieorganisatör
meniakyrkan och har varit försam- hos SRF (De Blindas förening).
lingsföreståndare under en period. Två viktiga saker hon vill att Sys1977 blev han första gången invald konbandet ska lägga kraft på är
i Syskonbandets styrelse och var
kontakten med medlemmar som
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sitter ensamma och väntar på ett
telefonsamtal samt uppsökande
verksamhet bland nysvenskar.
Rolf Eriksson, bor i Stockholm
och är 65 år. Intresserad av föreningslivet, resor och 60-talsmusik.
Har varit med i ”föreningssvängen”
sedan 70-talet i bland annat Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB)
och SRF Stockholms stad. I Syskonbandets verksamhet vill han
jobba för att få igång fler lokala
grupper runt om i landet.
Ann-Christine Folke, 50 år och
bor i Västerås tillsammans med sin
man. Har suttit i styrelsen i fyra år
denna period och ställer upp för
omval. Är intresserad av musik och
litteratur. Är utbildad diakon och
studerar nu teologi på Johannelunds teologiska högskola med
siktet inställt på en framtida församlingstjänst.
– Hur man som synskadad upplever församlingsgemenskapen är en
viktig fråga för mig säger Anki. Kan
Syskonbandet hjälpa den enskilde
medlemmen med att hitta en fungerande församlingsgemenskap?

och fler möjligheter att kunna träffas på fler orter runt om i Sverige.
Elisabeth Hemström, kallas för
Bettan, 60 år och bor i Härnösand.
Är intresserad av musik, resor och
att vara i naturen med sin hund.
Sitter i styrelsen i SRF Västernorrland och har tidigare arbetat på
Länsarbetsnämnden och även varit
personlig assistent åt personer
med funktionsnedsättning.
Är med i Syskonbandets grupp
som ska ta fram en andaktsbok.
Fick kontakt med Syskonbandet
förra året och har varit med på två
träffar som redan har fått betyda
mycket för hennes tro och är mycket glad över att ha fått kontakt med
Syskonbandet!
Madeleine Linder, är 57 år och
bor i Göteborg med sin man och
ledarhundarna Birc och Fina. Intresserad av kultur på ett tillgängligt sätt och historia om människor
som levt i utsatthet. Jobbar som
lärare.
Varit med i Syskonbandet sedan
1986 och varit aktiv i perioder. Är
ordförande i SRF Kungsbacka, är
med i ”Kvinnor i svenska kyrkan”
och sitter också i en styrelse för ett
assistansföretag som jobbar med
sociala frågor som tillgänglighet i
ett bredare perspektiv. Inom Syskonbandets arbete får vi inte
glömma bort gruppen med äldre
säger Madeleine. Ett annat område
är nya svenskar där det finns
kristna som är i minoritet och som
Syskonbandet kan fånga upp. ”En
form av mission helt enkelt.”
Att jobba för fler aktiva syskonbandare i grupper som vi tidigare har
haft periodvis är också angeläget:

Michael Hellström, 44 år, bor i
Umeå sedan 2004 dit han flyttade
från Kalix. Synskadad sedan 2007.
Utbildad undersköterska som han
jobbade med till 2012. För närvarande gör han olika arbetsprövningar via Arbetsförmedlingen. Michael har haft olika styrelseuppdrag inom SRF och är ledamot i
distriktet. Hans intressen är böcker,
sport, musik och film. Var barn- och
ungdomsledare i Kalix i 14 år. Varit
medlem i Syskonbandet i två år
och frågor som han brinner för är
barn- och ungdomar, medlemsvård
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Barn och ungdomsgrupp, aktiv
missionsgrupp, skapa en grupp
med intresserade från olika delar
av landet, för ett mer synligt Syskonband ute i landet.
Ronny Gilderskär

Det blir utflykt till den lilla staden
Tønder bara halvmilen från
Tyskland och som ömsom varit just
tysk. Vi ska få uppleva den
stämningsfulla gamla stadskärnan,
titta på Kristkirken, höra om
stadens historia och prova Hans J
Wegners många kända stolar. Vi
bjuds på klockspelskonsert och vi
får delta i Refugiums dagliga
andaktsrytm av morgon- och
kvällssång.
Tidpunkt: 17-20 augusti 2017
Plats: Lögumkloster Refugium
på sydvästra Jylland, Danmark.
Läs mer om Lögumkloster i förra
numret av Syskonbandet.
Pris: För syskonbandsdeltagare
(resa tillkommer)
2400 kr/person i dubbelrum
2800 kr/person i enkelrum
(begränsat antal)
Kom och se
”Kom och se” är temat för årets
konferens. Jens Iver Jensen, som
ursprungligen är dansk evangelist
men numera bor och arbetar som
präst i Norge, är med och håller
bibelstudium för oss utifrån
rubrikerna – Kom och se Gud! –
Kom och se varandra! – Kom och
se mig! Mitt under planeringsmötet
i Danmark och beslut om detta
tema kom nedanstående dikt från
Heidi i Norge som sitter i KABB:s
styrelse och denna har vi med oss
inför den Nordiska konferensen
2017.

Sista chansen!

Sista dag för anmälan till våra Gemenskaps- och årsmötesdagar på
Tollare 24-28 maj har passerat
men platser kan eventuellt finnas
kvar så hör av dig direkt du som vill
komma med men missat att anmäla dig!
Dagarnas tema är ”Våga vara den
du i Kristus är” och bibelstudium i
temat hålls av Jim Lagerlöf som är
präst och medlem i Syskonbandet.
Vi gör en utflykt till Stockholms
kärna där vi bland annat får en guidad vandring på Gamla stans historiska kullerstenar. Sång, andakter, årsmöte, umgänge och mycket
mer blir det förstås också!
Mer information om dagarna hittar
du i förra numret av Syskonbandet,
på vår hemsida eller genom att
kontakta Tina på kansliet.
Tina Hanson

Inbjudan till Nordisk konferens 2017
Följ med till Danmark för stor
Nordisk samling då du får uppleva klostermiljö, höra fångar
släppa loss i sång, göra utflykt
till historisk stad och mycket
mer!
Fangekoret, som är en kör av
danska fängelsefångar, kommer
och håller svängig konsert för oss
och berättar om den tro de funnit.

Å SE OG BLI SETT
Hva er det å SE?
Hva ser jeg?
Hva ser du?
Men du er jo blind, sier du kanskje
Ja, svarer jeg - men hva med deg
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Hva ser du egentlig?
Når du ser meg, hva ser du da?
Den blinde dama som famler og
ikke veit hvor ho fester øya?
Sminka og smilet som forhåpentligvis er på plass?
Hva da med usikkerheten jeg ofte
føler på,
Hva med ønsket om å være med,
høre til?
Ser du det med ditt skarpe blikk?
Ser du det som ligger bak det ytre
Det som ligger gjemt i hjertet
- det som bare glimtvis kommer til
overflaten?
Jeg ser ikke smilet ditt - eller
sminka
Jeg kan nok også støte deg vekk
med mine vinglete øyne
Men på et område har jeg kanskje
en fordel:
Hjerteøynene mine er ikke feilinformert
av et skarpt, ytre blikk
Kanskje jeg lettere får øye på selveste DEG?
Og jeg kjenner at jeg ønsker
Å SE og bli SETT som den jeg er
At vi begge kan lære å SE –
hverandre
Anmälan till den nordiska konferensen: görs gärna nu och allra
senast den 1 juni till Tina på 08-641
30 95, tina@syskonbandet.se.
Välkomna!
Tina Hanson

Barn- och Familjeläger
med norska KABB

Följ med vår norska systerförening
KABB på deras barn- och familjeläger i norska skärgården, Haraldvigen vid Kristiansand, den 2630 juni!
Upplägget för dagarna är sådant
att barn och vuxna får goda upplevelser av skärgårdsliv och sommaraktiviteter tillsammans fem dagar i sträck. Lägret görs i samarbete med Röda Korset. KABB har
egna samlingar och måltider men
vissa aktiviteter görs tillsammans
med de andra lägerdeltagarna.
Årets läger stöttas av stiftelser och
följande priser gäller i Norska kronor:
Vuxna 1000 NOK
Barn 750 NOK
Barn under 4 år gratis
Maxpris per familj 3000 NOK
För mer information och anmälan
kontakta Hilde på
hilde.lowen.grumstad@kabb.no eller +47 69 81 69 81.
Tina Hanson

En annorlunda bibelöversättning

På engelska finns en stor mängd
olika bibelöversättningar. En av de
mer uppmärksammade är The
Message. Det är en idiomatisk
översättning från den hebreiska
och grekiska grundtexten som utkom 1998. Det finns olika idéer om
hur man ska översätta: Man kan
försöka att ord för ord översätta
från grundtexten, men då kan det
bli en del märkliga ordvändningar
men kan samtidigt vara en hjälp att
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få en nära kontakt med grundspråkets sätt att utrycka olika tankar
och förhållanden. En helt annan idé
är att försöka göra en förklarande
översättning, som ofta blir mer
mångordig än originalet; det blir en
parafras på grundtexten. Ett exempel är Levande Bibeln.

En idiomatisk översättning innebär att man försöker överföra innehållet i grundtexten till vårt aktuella
språk. Den svenska officiella översättningen Bibel 2000 är ett exempel på detta, där man har lämnat
det bibelspråk som vi under några
århundraden varit vana vid och försöker uttrycka sig på ett åtminstone
delvis annat sätt. The Message går
ännu längre i en sådan strävan,
och då blir det också mer annorlunda. Eugene Peterson är född
i Kanada. Han var först lärare i
hebreiska och Nya Testamentets
grekiska och hade tänkt sig att förbli lärare för unga teologer hela livet. Men plötsligt tog hans liv en
annan vändning och han blev församlingspastor. Jag citerar ur förordet till The Message:

”Det var en helt annan värld. Den
första kännbara skillnaden var att
ingen verkade bry sig särskilt om
Bibeln. Nyss hade folk betalat för
att jag skulle lära dem allt jag visste
om den. Många av dem jag nu arbetade med visste så gott som
ingenting om den, hade aldrig läst
den och var inte intresserade av att
lära sig något om den. Många
andra hade läst den i åratal, men
texten hade blivit så bekant att den
hade förlorat sin skärpa och förvandlats till en uppsättning klichéer; den gav dem inget längre,
och nu stod den och samlade
damm i någon hylla. Det var få som
inte hamnade i någon av dessa fällor. Ytterst få visade något intresse
för det jag själv uppfattade som
min huvudsyssla: att få dem att ta
till sig Bibelns budskap med både
hjärta och hjärna, att få det att
prägla deras sätt att leva. De flesta
föredrog tidningar, tidskrifter, filmer
och deckare.”
Det var den här erfarenheten
som fick Eugene Peterson att börja
försöka presentera Bibelns budskap på ett språk och i ett sammanhang som berörde hans församlingsmedlemmar och andra.
Nya Testamentets texter är oftast
skrivna på en vardaglig informell
grekiska, och detta ville Peterson
återspegla i sin undervisning. Så
småningom hörde ett förlag av sig
och undrade om han var intresserad att göra en ny bibelöversättning. Tio år senare, 1998, var The
Message klar. Den har väckt en hel
del uppmärksamhet i den engelskspråkiga världen. 2012 gavs Nya
Testamentet ut på svenska av Libris Förlag och är också inläst som
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talbok av MTM.
Hela frågan om bibelöversättningar
har varit het i alla tider. När man
hör och läser bibelordet i en annan
form än den man är van vid kan det
bli provocerande, men ibland kan
det ge en ny insikt. Författaren till
The Message har inte tänkt sig att
den här översättningen ska användas som utgångspunkt för predikan
eller bibelstudium. Igen vill jag citera vad Eugene Peterson själv säger:*
”The Message är en Bibel att läsa.
Den är inte tänkt att ersätta de utmärkta studiebiblar som finns. Avsikten med den är (liksom i fallet
med min församling) att få sådana
människor att läsa den som inte
tror att Bibeln går att läsa, eller
som tror att de inte kan läsa den,
och att få andra som för längesedan har tröttnat på Bibeln att läsa
om den igen med nya ögon. Däremot har jag inte förenklat; det är
mycket i Bibeln som är svårt att förstå. Förr eller senare får man lov
att skaffa sig en vanlig studiebibel
för att tränga djupare. Till dess: läs
för att leva, och be under tiden:
’Gud, låt allt det hända mig, precis
som du har sagt.’”
Till slut vill jag ge ett exempel på
hur en välkänd text lyder i den här
översättningen:
”Kärleken ger aldrig upp.
Kärleken bryr sig mer om andra än
om sig själv.
Kärleken vill inte åt det den inte
har.
Kärleken spänner sig inte.
Den gör sig inte märkvärdig.
Den tränger sig inte på.
Den tränger sig inte före.

Den håller inte på att gå upp i limningen.
Den håller inte räkning på andras
fel.
Den har inget till övers för orättvisan, men den firar när sanningen
segrar, står upp i alla väder, litar på
Gud i alla lägen, ser det ljusa i alla
situationer,
ger sig aldrig någonsin utan kämpar in i det sista.
(ur Paulus första brev till korinthierna kapitel 13)
Information om boken: 2012 lanserade Libris den svenska översättningen ”Nya testamentet - The
Message på svenska”,
2013 utkom ”Psaltaren – The Message på svenska” och andaktsboken ”Ett ljus att leva i – Genom året
med The Message.”
Hösten 2015 kom samlingsvolymen ”The Message på svenska:
Nya Testamentet, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren.”
2016 utkom Nya Testamentet som
pocket och finns även som Ebok.
På Legimus kan man ladda ner
Nya Testamentet eller låna från sitt
lokala bibliotek.
Lars-Ove Arnesson
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Verksamhetsberättelse
för år 2016
Kristna synskadades förening Syskonbandet

niker har Carl-Gustav Olofsson varit, i övrigt har gruppen och fördelning av uppgifter i viss mån varierat. Föreningens musik-CD Se solen igen har fortsatt sälja under
året, både genom föreningen och
Ordförandens inledning
Texten som följer speglar den verk- genom enskilda medlemmar som
samhet som Kristna synskadades berättat om skivan och spelar
förening Syskonbandet haft under sånger från den.
det gångna året. Texten i en verk- Syskonbandet fortsätter finnas på
Facebook. Där läggs länken till
samhetsberättelse kan te sig fakvarje veckas radio Klarsyn upp.
taspäckad, och är ju också i sin
Aven statusar med våra aktuella
schematiska form ett skrivet konevenemang och tidningar samt ancentrat av den verksamhet som
nat angeläget som händer görs
människor utformat och deltagit i.
synligt och möjligt att dela.
Kansliet
Tidning och litteratur
Tina Hanson har fortsatt vara anMedlemstidningen Syskonbandet
ställd som föreningens verksamhetsledare på 75 % och Ronny Gil- har getts ut med ett nummer
varannan månad, med start i februderskär varit anställd som kombiari, totalt 6 nummer. Ordinarie annerad kanslist, ekonomiansvarig
tal sidor är 12 för varje nummer
och redaktör på 75 %. Uthyrning
av det minsta av kansliets rum har och i enstaka fall kan den utökas
fortsatt. Sammanträdesrummet har när mer utrymme tillfälligt behövs.
hyrts ut till bland annat Frälsnings- Den har getts ut i punktskrift, storarméns träffar för synskadade med stil, på CD och sänts digitalt med e
-post. Den har även lagts upp i
viss regelbundenhet under termiPDF- och textformat samt den innerna. Enstaka uthyrningar till
lästa versionen i formatet mp3 på
andra grupper har också gjorts.
Medlemmar i föreningen har hyrt in hemsidan.
sig för övernattning då och då.
Tips på tillgängliga böcker med
Radio, CD:n och sociala medier kristen anknytning har publicerats i
medlemstidningen. Vi har fått förDen 3 maj började Syskonbandet
sända radioprogram, som fått nam- medla vidare Bibeln på punktskrift
net Klarsyn, i Sveriges Kristna Ra- som skänkts av medlemmar.
dio. Klarsyn har sedan dess sänts Årsmötesdagar
varje tisdag. Programmet är ca 15 Vi återkom detta år till Tollare folkminuter långt och har innehållit in- högskola i Saltsjö-Boo för dagar av
gemenskap och årsmöte den 2-6
tervjuer, reportage, ordspaningar
juni. Temat var ”Våga satsa – anoch musik. Inriktningen/
programserier har bland annat fo- vänd det du har”. I temat hölls sekuserat på Syskonbandets musik- minarium med Maria Lindberg som
CD och missionsverksamhet. Tek- är sångpedagog och lärare i prak9

tisk teologi på Johannelunds teologiska högskola, och Rune Nilsson,
tidigare rektor på Tollare folkhögskola, ledde oss i workshop kring att
våga satsa i förening och vad styrelseuppdrag kan innebära. Utmanande lagtävling utfördes tills tillfälliga blixtar och dunder slog ner.
Fina andakter hölls morgon och
kväll av olika medlemmar. En guidad vandring på Tollare deltog
somliga i, medan andra övade körsång inför gudstjänsten. En dagsutflykt gjordes till Ersta; där fick vi
en guidad visning av diakonins
historia och oblatbageriet, samt fira
mässa i Ersta kyrka - Syskonbandare framträdde med några
sånger. 44 personer deltog i dessa
dagar.
Temahelg
11-13 november hölls temahelg
med rubriken ”Hur är det att vara
kristen och synskadad?”, denna
gång på Mellansels folkhögskolas
helt nyrenoverade konferensavdelning. I smågrupper delades det
personligt om den egna resan,
upplevelser, funderingar och erfarenheter i utgångspunkt från helgens frågande rubrik. I liten och
stor grupp delade gruppen också
med sig av brister de stött på i kyrkors tillgänglighet men också positiva erfarenheter och nya idéer
kom fram i dialogen. Mackan ledde
oss i workshop i kyrkohistorien där
synskadade kyrkofäder bland annat lyftes fram. Vi deltog och medverkade med sång i Frälsningsarméns gudstjänst i Örnsköldsvik. 28
personer deltog denna helg.

Barn- och ungdomsverksamheten
Ett samarbete med Equmeniakyrkan inleddes för att erbjuda konfirmationsläger/kristendomsskola efter att sådana förfrågningar ibland
kommit till Syskonbandet, men
inga synskadade ungdomar kom
att delta. En helg för ungdomar och
unga vuxna erbjöds under våren i
samarbete med Kristna Ashramrörelsen och skulle hållas på Sörgården. Några anmälde sitt intresse
från Syskonbandets håll men för få
sammanlagt för att helgen skulle
genomföras. Unga har däremot
deltagit i de allmänna syskonbandsevenemangen.
Bönetelefon
Bönetelefonen har fortsatt utan avbrott första onsdagskvällen varje
månad med 2-8 deltagare varje
gång.
Lokal verksamhet
Syskonbandsträffarna i Stockholm
har hållits vid 9 tillfällen. Vårens
träffar hölls på torsdagar i SRF:s
lokal på Gotlandsgatan. Höstens
träffar återgick till att vara på tisdagar och de planerades och leddes
åter av Maud Lindberg och Olle
Andersson. Ny plats var Matborgen i SRF-huset i Enskede.
En studiecirkel i psalmsång har
startats upp under hösten av Monica Söderberg och hållits i Syskonbandets egen lokal.
I samverkan med Majken ÖstSöderlund har en pilgrimsvandring
gjorts i Tyresö och en vandring på
Söder med nyanlända flyktingungdomar från Vallentuna. Syskonbandets styrelse och personal
har fortsatt att uppmuntra medlem-
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mar till uppstart av lokala träffar i
andra delar av landet.
Nordisk gemenskap
I oktober träffades ledare från de
nordiska länderna för att planera
nästa års konferens som blir på
Refugium i Lögumkloster i Danmark.

eningsstöd sändes i år på 5000 kr.
Vi har även sänt 12 000 kr till litteraturarbetet i Kibreli, Arusha, som
fortsatt sitt arbete med att sprida
kristen litteratur till synskadade i
Tanzania och för ett socialt och informationsspridande arbete.

Styrelsen
Styrelsen konstituerade sig efter
Internationellt arbete
årsmötet den 4 juni enligt föl-jande:
I år kom extra mycket pengar in till Ann-Christine Folke ordförande,
missionen genom sökt bidrag var- Jenny Näslund vice ordförande,
för större belopp än tidigare år
Gun Eriksson sekreterare och ekogavs som stöd till våra systerförnomiansvarig, Tesfaye Deriba vice
eningar i Afrika.
sekreterare, Marie Bergström ordiPlaneringen av en resa till Kongo- narie ledamot, Madeleine Linder
Kinshasa har fortsatt under året
första ersättare och Marcus Anoch en grupp på 9 personer har
dersson andre ersättare. Arbetsutvalts ut att utgöra resegruppen.
skottet har under året bestått av
Dock har ökade politiska orolighet- Ann-Christine Folke, Jenny Näser uppkommit i landet under året
lund och Gun Eriksson. Styrelsen
varför avstämning gjorts med olika har under året haft fem protokollinsatta personer för att få råd om
förda sammanträden. AU har inte
resa till våren lämpar sig. Ett förhaft något protokollfört möte.
eningsstöd på 12 000 kr skickades
till UFSAMC.
Medlemmar
Medlemsantalet var vid årets slut
BCA i Etiopien har fortsatt sitt ar301 medlemmar, varav 196 synbete av både evangelisation och
skadade och 105 stödjande. Under
social verksamhet bland synskaåret välkomnades 6 kristna syndade i landet. Information om inskadade medlemmar och 4 stödsamling till deras påbörjade projekt jande. Till vår kännedom under
att hjälpa barn till synskadade för- året har 7 medlemmar fått hemäldrar att kunna gå i skola har
bud. 10 personer har begärt utgjorts i Syskonbandets tidning, via träde.
mailutskick och Facebook, vilket
inte resulterade till fler kontinuerEkonomi
liga månadsgivare men till ett inBokslutet för 2016 slutar på en församlat stöd som skickades före
lust på nära en halv miljon kronor. I
Jul. I övrigt har BCA i år fått ett för- huvudsak beror det på att värdeeningsstöd på 12 000 kr.
pappersportföljen har gett en förhållandevis låg avkastning, i viss
TCAB i Tanzania har fortsatt sitt
mån en reaktion på de stora vinsnationellt vidgande arbete med
ter vi kunde räkna hem när vi 2015
möten och seminarier. Ett förgjorde stora omplaceringar i port11

följen och skrev ett avtal med Söderberg & Partners att hjälpa oss
med våra placeringar. En ljusning
kunde ses i slutet av året. Det kom
in en oväntad utdelning på en
skogsfond och vi fick även ett bidrag från en fond vilket minskade
förlusten för 2016. Årets förlust är
ändå något lägre en förra årets
vinst så trenden håller i sig att vi
behåller ungefär samma kapital på
några års sikt, minus inflation.

Tack för de här åren

Det här blir mitt sista nummer som
jag gör som redaktör för Syskonbandets medlemstidning. Jag blev
anställd på Syskonbandet 2010
och då som ekonom och kanslist.
Sedan blev jag även redaktör för
tidningen och medlem i Kapitalplaceringsgruppen. Många av er har
jag fått träffa på våra gemenskapsdagar och temahelger som jag varit
med på som ledsagare med mera.
Slutord från ordförande
Det har varit mycket omväxlande
I Joh 6:28 frågar folkmassan vid
och jag har fått lära känna många
Galileiska sjön Jesus: "Vad skall vi fina människor. Jag slutar den 28
göra för att uträtta Guds verk?" I
april men kommer att vara med på
följande vers får de till svar: "Detta årsmötet på Tollare. Jag är och
är Guds verk: att ni tror på honom
fortsätter att vara stödjande medsom han har sänt." Så länge det
lem och Syskonbandet kommer allfunnits Jesus-troende har människor ställt sig själva, varandra och tid att ha en särskild plats i mitt
hjärta. Den 2 maj kommer jag att
Jesus den frågan, och under alla
börja mitt nya jobb som församtider har människor fått samma
svar av Jesus. Den verksamhets- lingsadministratör på heltid i
berättelse du nyss tagit del av visar Svenska kyrkan. Vill önska er alla
på hur vi i Syskonbandet utformat Guds rika välsignelse!
Guds verk och vår gemensamma Ronny Gilderskär
tro på Jesus.
På styrelsens uppdrag
Ordförande Ann-Christine Folke
och verksamhetsledare Tina Hanson
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