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Från verksamhetsledaren 

På en och samma nyhetssida kan 

man en dag som denna läsa ny-

hetsrubrikerna ”Oroande tecken i 

östra Ukraina”, ”22 kinesiska gruv-

arbetare instängda" och 

”Supersugga födde 35 kultingar”. 

En rubrikblandning som blir närm-

ast absurd, men trots allt förmodlig-

en speglar verklighetens blandning 

och även vad som intresserar oss.  

    Den ofattbara utvecklingen mel-

lan Ukraina och Ryssland följer vi 

med oro då den geografiska plat-

sen och folket ligger oss nära. 

Trots avståndet till de kinesiska 

gruvarbetarna och trots att denna 

belägenhet gäller endast en mindre 

grupp, så sträcker sig vårt medli-

dande tvärs över jorden. Suggan 

och de alla kultingarna är något 

som vi fascineras över i sin banali-

tet jämfört med andra nyheter. För 

den enskilde grisuppfödaren är 

denna händelse förmodligen dock 

den största, den påtagliga och den 

som spelar roll i vardagen här och 

nu. De till synes oväsentliga nyhet-

erna är alltså inte att förakta. De 

enskilda händelserna i våra egna 

liv är heller inte oviktiga, tvärtom, 

även om de inte blir kända i hela 

världen eller förändrar livet för 

människor på andra sidan jordklo-

tet. Jag tror på att händelserna i 

våra egna liv också är sedda och 

spelar roll för självaste Gud som 

samtidigt berörs och involveras i 

världens stora skeenden.  

    Samtidigt som vi lever på i vår 

egna lilla sfär så har vi och kan 

uppleva samhörighet med männi-

skorna långt bort i avlägsna länder. 

Inte enbart genom nyhetsrubriker-

nas frambringande medlidande, 

oro eller fascination, utan också i 

det stora att vi samtidigt just firat 

Påsk. I Ukraina firades högtiden av 

kristna i kyrkor, hem och på torg. 

Några kinesiska gruvarbetarfamiljer 

firade kanske Påsk i hemlighet. 

Bonden i svensk landsbygd, du och 

jag uppmärksammade samma da-

gar som världens andra kristna att 

Jesus levde, dog och uppstod för 

vår och hela mänsklighetens skull.  

    I denna tidning presenteras Sys-

konbandets verksamhetsberättelse 

för 2013, händelser i vårt lilla sam-

manhang men som också sträcker 

sig ut över världen och spelar roll 

för människor till och med på an-

nan än vår egen kontinent.  

Tina Hanson 
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Medlemsnytt 
Ny stödjande medlem 
Per Fransson, Göteborg 
 

Till fridens hem 
Kaisa Hahne, Karlstad 
2014-02-20  
Sune Lindberg, Kalmar 
2013-11-03 
 

Syskon emellan 
Kait Bessing har skickat in denna 
bön som är inspirerad av ”Fader 
vår”: 
 

Ljus av Gud 
Du som finns inom oss och utanför 
oss 
I universum och i allt skapat  
Ditt namn besjunger vi 
 

Låt ljuset vara vår ledstjärna 
Låt oss medverka i din vilja 
I det stora som i det lilla 
 

Visa oss vägen till det vi behöver 
Idag och i morgon 
 

Ge oss gåvan att förlåta 
Så att andra må förlåta oss 
 

Ge oss bördor vi orkar bära 
Och som för oss framåt 
 

Låt ditt ljus lysa upp den mörkaste 
natt 
Och led oss varsamt på vägen 
Kait Bessing 
 

Bönebrevet  
Vår medlem och vän Dominique 
Adou bor och arbetar i Härnösand. 
Hon kom till Sverige för 6 år sedan. 
Nu pratar hon sedan länge flytande 
svenska, har ett stadigt jobb på 
Härnösands folkhögskola och får 
allt fler tolkningsuppdrag. Detta är 

hemma för henne och ingenting 
finns att falla tillbaka på eller åter-
vända till i Elfenbenskusten. Trots 
allt gav Migrationsverket henne av-
slag på senaste ansökan om för-
längt uppehållstillstånd vilket över-
klagats och nu bär hon och många 
med henne på stor oro och oviss-
het.  Dominique hälsar till er alla 
och vill gärna att vi hjälper henne i 
bön för den allvarliga situationen, 
att hon får tryggheten att stanna.  
Tina Hanson 
 

Jesusmanifestationen 
Du känner väl till att Syskonbandet 
är representerade på Jesusmani-
festationen den 17 maj i Stockholm 
i år? Vi kommer att ha ett bord i 
Kungsträdgården där vi berättar 
om vår förening. Vi behöver ha 
några glada och trevliga medlem-
mar som kan hjälpas åt med att 
berätta om oss, dela ut broschyrer 
och sälja vår skiva. Det är framför-
allt ett par timmar på eftermid-
dagen det rör sig om. Hör av dig till 
kansliet du som kan och vill hjälpa 
till! 
 

Rösta i styrelsevalet  
Alla röstberättigade medlemmar 
ska nu ha fått sina valsedlar hem 
med posten. I förra numret (nr 3) 
av tidningen Syskonbandet kan du 
läsa intervjuer med de åtta olika 
styrelsekandidaterna. Om du inte 
har fått dina valsedlar och du har 
betalt din medlemsavgift senast 
den 31 mars, hör av dig omgående 
till kansliet. 
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Boktips 
 

Bronsbågen, 
Elizabeth  
Speare 
Spännande och 
verklighetstro-
gen berättelse 
från Palestina 
på Jesu tid. Den 
unge juden Da-
niel, som är smed, hatar de ro-
merska erövrarna och drömmer 
om Messias och frihetskriget. Da-
niel möter sedan Jesus och påver-
kas motsträvigt av hans budskap. 
Finns som talbok hos MTM. 
 

Se ljuset i det svarta,  
Annika Östberg 
Efter 30 år i fängelse öppnades 
plötsligt grindarna och ett liv i frihet 
var möjligt för Annika Östberg. Ef-
ter att den självbiografiska boken 
Ögonblick som förändrar livet kom-
mit ut förändrades hennes liv på 
många sätt. Numera åker Annika 
Östberg runt om i Sverige och be-
rättar om sitt liv och sina erfaren-
heter inför stora publikskaror. Hon 
möts ofta av svåra frågor: Skuld? 
Förlåtelse? Bitterhet? Hur är det 
möjligt att gå vidare? 
I boken Se ljuset i det svarta berät-
tar Annika Östberg om den omtum-
lande tiden efter frisläppandet då 
hon upplevde både glädje, lycka 
men samtidigt en stor ensamhet. 
Vidare försöker hon ge sin syn på 
några av de frågor hon möts av, 
som sorg, skuld och tro. Finns som 
talbok hos MTM. 
Bägge tipsen från Maria Selberg 

Historien bakom min 
sång 
Min väg till Gud – Pontus Nyman 
 

Innehållet i texten är min berättelse 
om hur jag blev frälst och den har 
jag burit med mig sedan mitt konfir-
mationsläger i Tallnäs utanför Skil-
lingaryd. Vi hade den dagen pratat 
om Gud och Jesus och liv och död 
och jag gick längs stranden och 
plötsligt får jag en varm känsla i 
kroppen och jag upplevde att Je-
sus stod framför mig och Han frå-
gade mig om jag ville följa honom. 
Och jag svarade JA!  
Lite senare så döpte jag mig på 
samma plats.  
Under text och musikskaparhelgen 
som vi hade med Syskonbandet på 
Liljeholmens folkhögskola våren 
2012 så satt jag, Isabelle och An-
nelie och jobbade fram en folkvise-
melodi som blev grunden till själva 
melodin. Lite senare var jag på se-
mester på Kreta och jag satt på 
stranden och vågorna rullade in 
och då kom melodin och jag fick 
fram första versen. När jag kom 
hem kände jag att jag kört fast lite 
grand och jag ringde Kerstin Ade-
ström och fick kloka råd som 
gjorde att jag kunde gå vidare. Se-
dan sjöng jag in hela sången på ett 
fickminne och skickade den till mu-
sikgruppen. Där gjorde sedan Da-
niel Strömberg ett kanonjobb med 
sitt arrangemang! 
Pontus Nyman intervjuad av 
Ronny Gilderskär 
 
 



5 

 

Stöd och uppmuntran till 
barn på sjukhus 

Tomas Lind, Syskonbandsmedlem 
boende i Jönköping är sedan ett 
par år engagerad i att stötta barn 
som ligger på sjukhus. Tomas låg 
själv på sjukhus som barn och 
opererade sina ögon och tidigt 
väcktes tankarna på att kunna göra 
något för de barn som ligger på 
sjukhus.  
När han fyllde 35 år så ville han 
göra något som kändes menings-
fullt i samband med det. Han ställ-
de till med ett stort grillparty och 
bjöd in nära och kära och samlade 
samtidigt in gosedjur, leksaker och 
DVD-skivor m.m. för att förmedla 
detta till barnen på avdelning 322 
på Drottning Silvias barn- och ung-
domssjukhus/Östra sjukhuset i Gö-
teborg.  
I samband med det fick han även 
förfrågningar om man kunde stötta 
detta ekonomiskt. Tillsammans 
med en vän i sin församling togs 
då ett beslut att starta en förening 
som fick namnet Projekt 322. Detta 
var i oktober 2011. Sedan har verk-
samheten utökats till att även 
jobba med barn på länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping och Södra Älvs-
borgs sjukhus i Borås och sedan 
årsskiftet jobbar Tomas med detta 
på halvtid. 
– Jag är inte blyg utan kontaktar 
vänner, företag och vänners vän-
ner för att sprida information om 
föreningen. Vår ambition är att 
även stötta syskon till sjuka barn 
som ofta kan bli bortglömda när en 
familj ställs inför att ett av barnen 

blir sjukt. Det kan handla om att de 
får följa med till McDonalds eller 
Liseberg eller att vi kommer upp 
med glass och fika. Inför påsk ska 
vi till drottning Silvias sjukhus med 
påskägg och vi har även ett företag 
som sponsrar med tårtor berättar 
Tomas. 
 

Föreningen har även en ambassa-
dör i den första Idol-vinnaren från 
2004: Daniel Lindström. 
– Tomas tog kontakt med mig förra 
våren och berättade om föreningen 
och jag kände direkt att det här lät 
som ett jättebra projekt och att det 
var bra människor som jobbade 
med det. Jag har varit och besökt 
Drottning Silvias barnsjukhus och 
försöker att vara ett ansikte utåt för 
föreningen och att sprida ordet vi-
dare.  

– Daniel är en trebarnsfar med 
hjärtat på rätta stället och jag är 
jätteglad att han ställer upp för oss 
säger Tomas.  
För den som vill stötta föreningen 
kan man bli medlem för 100 kr. 
Mer information finns på hemsidan 
projekt322.se eller telefon  
070-693 03 38. 
Ronny Gilderskär 
 

Tomas och Daniel. Foto: Daniel Malmberg 
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Äventyr i Bolivia 

Isabelle Ulfsdotter Hillberg fick 
som representant för Unga syn-
skadade vara med på en konfe-
rens i Bolivia. Här återger hon 
för Syskonbandet något av vad 
hon fick uppleva på denna resa. 
 

I månadsskiftet januari-februari an-
ordnade organisationen MyRight 
en konferens i Cochabamba, Boli-
via. Representanter från deras 
olika projekt var inbjudna. MyRight 
arbetar med biståndsfrågor som rör 
personer med funktionsnedsätt-
ningar av olika slag. Unga Synska-
dade i Sverige driver ett projekt ge-
nom MyRight, tillsammans med 
Bolivias motsvarighet till SRF. Må-
let är att skapa och upprätthålla en 
ungdomskommitté som på sikt kan 
fungera ungefär som US.  
 

Under konferensen fick vi träffa 
många intressanta personer. En 
döv kvinna berättade att arbetslös-
heten bland hörselskadade är upp 
emot 90 % i Bolivia. Det finns inga 
siffror på hur det ser ut bland andra 
funktionshindergrupper men ar-
betsmarknaden är en tuff utma-
ning.  
 

När konferensen var avslutad 
åkte vi ut till en lägergård där vi 
spenderade några dagar med ung-
domarna i vårt projekt. Vi pratade 
mycket om vad de vill göra och 
vilka frågor de vill driva. Vid ett till-
fälle satt vi i smågrupper och berät-
tade för varandra om vår vardag. 
Det slog mig hur lika våra liv ser ut 
trots att vi bor på varsin sida av 
jordklotet. Några pratade om svå-

righeter med kollektivtrafik som inte 
fungerar, andra berättade om för-
domar och tråkiga attityder i sam-
hället. Jag minns särskilt en ung 
kvinna som hade ett litet barn. Hon 
berättade att hon sjöng i kyrkan 
och att hon jobbade hårt för att hon 
och dottern skulle kunna ha det 
bra. Hon måste ta med sig sin dot-
ter till jobbet varje dag och det 
märktes tydligt att den lilla var van 
att vara med i olika sammanhang. 

 

I de Bolivianska storstäderna är 
trafiken kaotisk. Det tutas och hoj-
tas medan bilar och lastbilar snabbt 
kryssar sig fram mellan alla hål 
som finns i gatorna. Den som vill 
korsa en gata får vara beredd på 
att springa för att inte bli påkörd. 
Kollektivtrafiken består av små mi-
nibussar som stannar till precis så 
länge att passagerarna hinner 
kasta sig ombord eller hoppa av. 
Jag älskar det, den bullriga stads-
miljön där det hela tiden händer nå-
got. Samtidigt är jag glad att jag 
har en ledsagare att hålla hårt i, att 
jag inte behöver ta mig fram här 
ensam med en vit käpp som enda 
sällskap. Och jag tänker ett varv till, 
problem med kollektivtrafiken är 

Hotellet i Tiquipaya 
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nog inte riktigt samma sak i Sve-
rige som i Bolivia när allt kommer 
omkring. 
 

Mitt i Cochabamba hittade vi en 
mysig restaurang där de bland an-
nat serverade världens godaste 
passionsfruktjuice. Sista dagen på 
resan begav vi oss dit för att ta 
varsitt avskedsglas av den fantas-
tiska drycken. När vi var redo att gå 
hände något märkligt. Jag hade 
rest mig upp och höll i min käpp. I 
andra handen hade jag min fina 
charango, ett Bolivianskt instru-
ment som jag köpt på en marknad. 
En man kom fram till mig och gav 
mig en uppmaning i skarp ton. Han 
sa det för snabbt för att jag skulle 
förstå men vår ledsagare översatte. 
Mannen jobbade på restaurangen 
och hade bland annat till uppgift att 
se till att inga tiggare kom in. När 
han såg en blind tjej med ett instru-
ment trodde han att jag var där för 
att tigga. Det gav mig en ny tanke-
ställare, är det sådana attityder 
synskadade i Bolivia har att han-
tera? Det ger perspektiv.  
 

Bolivia är ett underbart land och 
jag hoppas på att snart kunna resa 
tillbaka. Framför allt hoppas jag på 
att kunna arbeta som volontär i 
projektet, det finns så mycket att 
göra och det arbetet vill jag vara en 
del av. 
Isabelle Ulfsdotter Hillberg 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 
för år 2013 
Kristna synskadades förening 
Syskonbandet 
 

Ordförandens inledning 
2013 var det år då Syskonbandets 
skiva ”Se solen igen” färdigställdes 
och vi kunde presentera detta fan-
tastiska resultat som våra musika-
liska medlemmar har utfört. Detta 
skedde i samband med konserter 
och framträdanden runt om i olika 
församlingar i landet som har rönt 
mycket uppskattning. 
Under året har styrelsen arbetat 
med förändringar i föreningen för 
att få en mer hållbar ekonomi på 
lång sikt. 
 

Kansliet 
I fyra månader med start i februari 
gjorde Marie Bergström praktik på 
Syskonbandets kansli med främst 
fokus på det pågående musikpro-
jektet men även diverse andra ad-
ministrativa kansliuppgifter. Ett par 
månader under samma period för-
flyttade Daniel Strömberg delar av 
sin studio till kansliet för att där in-
tensivt arbeta med uppdraget att 
arrangera de utvalda sångerna och 
skapa musikbakgrunderna till Sys-
konbandets påbörjade framställ-
ning av en musik-CD. En vecka ut-
ökades kansliet med ytterligare en 
person, en elev från Ågesta folk-
högskolas preparandkurs som fick 
göra sin praktik hos Syskonbandet. 
Strax före jul möblerades det om 
något på kansliet och i ett av rum-
men flyttade våra kontorshyresgäs-
ter in, företagen Dansdojon och 
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Blue Goat. I övrigt har Tina Hanson 
fortsatt som föreningens verksam-
hetsledare, en tillsvidaretjänst på 
100 %. Ronny Gilderskär har fort-
satt som kombinerad kanslist, eko-
nomihandläggare och redaktör, 
också detta en tillsvidaretjänst på 
100 %. Som ett led i styrelsens 
kansliöversyn varslades persona-
len i oktober med 25 % vardera. De 
nya tjänsterna på 75 % beslutades 
preliminärt att verkställas under vå-
ren 2014.  
 

Informationsmaterial och sociala 
medier  
I samband med musikprojektet, 
som ger många nya tillfällen att 
sprida information om Syskonban-
det, togs en ny broschyr fram. 
Denna innehåller kortfattad inform-
ation om föreningens verksamhet, 
foton och uppdaterade kontaktupp-
gifter. Syskonbandet fortsätter fin-
nas på Facebook där aktuella eve-
nemang läggs upp liksom på före-
ningens hemsida. Syskonbandet 
syns nu även och går att finna på 
Youtube med en kort film om Sys-
konbandets skiva, med bilder, text 
och medley med lite av varje sång.  
 

Tidning 
Tidningen Syskonbandet har fort-
satt getts ut med 10 nummer varav 
två utökade nummer vid jul och 
sommar. Den har getts ut i punkt-
skrift, storstil, på CD och sänts digi-
talt med e-post. Antalet e-
postprenumeranter tenderar öka.  
Punktskriftsprenumerationerna har 
i år gåtts igenom och prenumeran-
ter utan medlemskap kontaktats, 
vilket resulterat i några fler beta-

lande prenumeranter, några avslu-
tade och någon ny medlem. Tid-
ningen har även lagts upp i PDF- 
och textformat samt den inlästa 
versionen i formatet mp3 på hemsi-
dan. Förra årets investering i CD-
kopiator och att på kansliet sköta 
hela produktionen av tidningen på 
CD, har fungerat bra och visat sig 
ekonomiskt lönsamt.  
 

Litteratur 
Kansliet har skänkt några individer 
Bibeln i punktskrift av de extra upp-
lagor som innehavts. På initiativ av 
en stödjande medlem köptes ett 
antal ljudböcker och bibeldelar på 
CD/MP3 in för utlåning på de lokala 
träffarna i Stockholm. I övrigt har 
tips på tillgängliga böcker med kris-
ten anknytning publicerats i med-
lemstidningen.  
 

Årsmötesdagar 
För tredje året i rad hölls gemen-
skaps- och årsmötesdagarna på 
Tollare folkhögskola utanför Stock-
holm, där många lärt sig hitta och 
känner sig hemma. Dagarna hölls 
den 8-12 maj och temat var Delak-
tighet. Med temat som rubrik gäs-
tade Tomas Lindberg oss med före-
drag och inbjudande samtal. Annat 
seminarium hölls av Irene Moss-
berg med rubriken ”Förebilder – 
människor som påverkat våra liv”. 
Alla utmanades lagkampmässigt i 
”Minuten”. En liten pilgrimsvandring 
runt på området upptog fredagsför-
middagen och inleddes med att alla 
fick en varsin sten i sin hand som 
vid visst stopp uppdrogs att kastas 
som en markering att kasta ifrån 
sig det som tynger och att Guds 
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nåd omsluter oss så som vattnet 
om den kastade stenen, sedan av-
slutades vandringen med gemen-
sam nattvardsstund utomhus. Te-
mat delaktighet återkom genomgå-
ende och i något seminarium sam-
lades man regionalvis för att prata 
om hur en lokal verksamhet skulle 
kunna starta upp på sin respektive 
plats. En Afrikaafton innehöll bland 
annat framställandet av en häls-
ning, genom att gratulation och 
sång av alla filmades, till Glädjens 
skola i Tanzania vilken i år firar 50 
år. Efter lördagens årsmöte stod 
scenen öppen för alla och det 
bjöds bland annat på humoristisk 
prosa, lekande improvisations-
teater och vacker sång. Varje mor-
gon och kväll höll medlemmar i an-
dakt och på söndagen firades egen 
gudstjänst på Tollare. 51 personer 
deltog som mest under dagarna.  
 
Musikprojekt 
Snart efter årsskiftet träffades mu-
sikprojektgruppen på Syskonban-
dets kansli för att noggrant lyssna 
igenom, läsa texterna och ta beslut 
om vilka 12 av de inkomna sånger-
na, skrivna av medlemmar i före-
ningen, som skulle finnas med på 
den tänkta skivan. Daniel Ström-
berg anlitades till att arrangera 
sångerna och producera all musik, 
Carl-Gustav Olofsson att ansvara 
för det tekniska vid sånginspelning 
och mixning, Veronica Ladén för 
den grafiska designen av skivans 
häfte och fodral. Externt köptes 
tjänsterna mastring och hjälp med 
marknadsföring av samma företag 
som anlitades för pressning. Tina 

Hanson hade det övergripande an-
svaret som projektledare/
producent och många medlemmar 
har varit engagerade och involve-
rade på olika sätt i projektet. Den 5
-9 juni gjordes inspelning av all 
sång, solister såväl som kör i vil-
ken alla medlemmar välkomnades 
delta, i studion på Liljeholmens 
folkhögskola i Rimforsa. Totalt 
medverkar 23 personer med sång 
på skivan, i åldrarna allt emellan 
18 och 84 år. Lördagen den 16 no-
vember var det dags för release-
konsert och fest i Kår393:s lokaler i 
Stockholm, där de flesta från ski-
van medverkade. På söndagen 
medverkade syskonbandskören 
även med sånger från skivan på 
gudstjänsten i S:ta Clara kyrka. 

Omständigheter i samband med 
tryckningen av skivan gjorde att 
den inte fanns på plats när det var 
dags för releasehelg men ett par 
veckor senare fanns den i vår hand 
och försäljningen, förutom de re-
dan förbeställda, påbörjades och 
med raskt resultat. Musikprojektets 
hela kostnad blev betydligt lägre 

Syskonbandskören i S:ta Clara kyrka 
Foto: Ronny Gilderskär 
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än ursprungligt beräknat och lan-
dade på drygt 189 000 kr. Vid årets 
slut var intäkterna för projektet re-
dan drygt 138 000 kr. Projektet har 
under året varit omfattande och 
tidskrävande i sina alla delar och 
detaljer, men det roddes i land och 
fortsätter leva genom att skivan 
säljs, sångerna och information om 
Syskonbandet sprids.  
 

Lokal verksamhet 
Stockholmsgruppen fortsatte sina 
träffar innehållande föredrag, mat, 
gemenskap och andakt, men bytte 
dag till torsdagar pga. ändrade 
bokningsregler av SRF:s lokal Got-
landssalen där man hyr in sig för 
dessa träffar. Totalt nio träffar ägde 
rum under året. Anna Sonmark an-
svarade för programinnehållets 
planering och flera stödjande med-
lemmar samt kanslipersonalen har 
hjälpt till.  
 

Nordisk gemenskap 
I år var det dags för Nordisk konfe-
rens den 15-18 augusti och denna 
gång i Norge, på Hurdalcentret. 
Som mest var vi dessa dagar 109 
personer som strålade samman 
från Sverige, Norge, Danmark och 
även några från Polen, varav 24 
från Sverige. Kurt Hjemdal, som 
också gästade konferensen i Dan-
mark 2009, var med oss alla da-
garna och höll bibelstudium och 
seminarium. Seminarium hölls 
också om villkoren att leva med en 
synnedsättning i Polen och om det 
påbörjade arbetet där med närm-
aste jämförelse med Syskonbandet 
och KABB, och vi hade kommuni-
kation direkt med polsk medlem via 

Skype. Hurdalcentret erbjöd 
många aktiviteter så som bad, 
elektronskytte, en utmanande 
äventyrsbana uppe i träden och 
tubåkning efter motorbåt i sjön.  Pi-
anisten Ulf Nilsen gästade oss 
med flödande toner och sista kväl-
len bjöds vi på festlig trerättersmid-
dag och underhållning. Därutöver 
hade vi gemenskap i morgonböner, 
lovsångskväll, gudstjänst och grill-
ningsafton vid vattnet.  
 

Internationellt arbete 
Insamlingen till föreningen 
UFSAMC:s byggprojekt i Kongo-
Kinshasa, vilket innebär en till-
byggnad till muren som ska utgöra 
en butikslänga med olika verksam-
heter, slutfördes detta år. Så små-
ningom uppnåddes målet om 50 
000 kr genom olika små och stora 
donationer, och detta slutligen med 
råge. Tack vare dessa insamlade 
pengar lyckades föreningen slut-
föra det länge planerade projektet. 
Man har inrättat viss verksamhet i 
längan så som uthyrning av spel-
konsoller under en period men 
detta har visat sig inte vara lön-
samt utifrån det upplägg man hit-
tills haft möjlighet till. Fler idéer 
finns och ska prövas som kan ge-
nerera intäkter för föreningen. Sys-
konbandet sände även 10 000 kr i 
föreningsstöd för året.  
Föreningen BCA i Etiopien har fort-
satt sin etablerade verksamhet av 
evangelisation bland synskadade 
runt om i hela landet under året 
och den fungerar bra. Syskonban-
det sände dem 10 000 kr i för-
eningsstöd också i år. Däremot har 
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verksamhet ännu inte kommit 
igång i Nehemja Rehabilitation 
Centre i Sebeta trots den färdiga 
ombyggnationen. De ekonomiska 
problemen för denna lokala organi-
sation har fortsatt och problemati-
ken kring att registrera om sig efter 
myndighetens nya lagar var vid 
årets slut ännu inte löst.  
Glädjens skola för synskadade 
barn i Tabora, Tanzania, vilken sys-
konbandsmedlemmen Kerstin 
Strindberg startade upp med före-
ningens hjälp, firade detta år 50-
årsjubileum. Gratulationshälsning 
och gåva från Syskonbandet med-
sändes grundaren som reste ner 
och deltog i jubileumsfirandet på 
skolan som idag har över 100 ele-
ver. Reparerade braillemaskiner, 
skrivmaskiner, förstoringsapparater 
med mera paketerades och sän-
des till PMU i Vårgårda för att ge-
nom dem transporteras och skän-
kas till skolan i Tabora. Litteraturar-
betet på Kibreli i Arusha fick 12 
000 kr också i år från Syskonban-
det och föreningen TCAB fick 3000 
kr i föreningsstöd.  
 
Kurs- och gemenskapshelg 
Den 22-24 februari hölls en ge-
menskapshelg i Alpha-stil på Södra 
Vätterbygdens folkhögskola i Jön-
köping och rubriken för helgen var 
”Första dagen på resten av ditt liv”. 
Anders Marklund, ledare för Alpha 
Sverige, gästade oss med föredrag 
och berättande om Alpha. Utöver 
seminarier och samtal i små grup-
per hälsades det på lamadjur i när-
liggande stadsparken och helgen 
avslutade vi efter gudstjänst i kyr-

kan Fjällstugan. 36 personer deltog 
i denna helg.  
 

Barn- och ungdomsverksamhet-
en  
Som ett försök att underlätta kom-
munikationen inom BUR (Barn- 
och ungdomsrådet) och förenkla 
samarbetet beslutade man vid års-
mötet med dåvarande BUR:s sam-
tycke att i fortsättningen minska 
gruppen till tre medlemmar. BUR 
har sedan årsmötet bestått av Pa-
ula Deivard, Kristoffer Gustafsson 
och Sofie Sundin. De har under 
hösten sammanträtt via telefon vid 
några tillfällen och kommit med för-
slag på plats och program för kom-
mande ungdomsläger.  
Ungdomar, unga vuxna och ibland 
barn har deltagit vid de olika eve-
nemangen under året i gemen-
skapshelg i Jönköping, årsmötes-
dagar i Saltsjö-Boo, inspelningsda-
gar i Rimforsa, nordisk konferens i 
Norge och releasehelg i Stock-
holm.  
 

Styrelsen 
Styrelsen konstituerade sig efter 
årsmötet enligt följande: Anita 
Örum ordförande, Sture Lyreskog 

Styrelsen 2013. På bilden saknas ersät-
tarna Narola och Marie. Foto: Ronny 
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vice ordförande, Kerstin Adeström 
sekreterare, Ann-Christine Folke 
vice sekreterare, Anders Holmberg 
ordinarie ledamot, Narola Olsson 
första ersättare och Marie Berg-
ström andra ersättare. Arbetsut-
skottet har under året bestått av 
Anita Örum, Sture Lyreskog och 
Kerstin Adeström. Styrelsen har 
under året haft sex protokollförda 
sammanträden varav ett via tele-
fon. AU har ej haft något protokoll-
fört möte.  
 

Medlemmar  
Medlemsantalet var vid årets slut 
306 medlemmar, varav 210 syn-
skadade och 96 stödjande. Under 
året välkomnades 7 kristna synska-
dade medlemmar och 3 stödjande. 
Till vår kännedom under året har 
10 medlemmar fått hembud. 4 per-
soner har begärt utträde.  
 

Ekonomi 
Det positiva börsåret 2013 kom 
även Syskonbandet tillgodo då vår 
värdepappersportfölj gav en bra 
avkastning. Ett arv på 200000 kr 
bidrar också starkt till att vi 2013 
gjorde en vinst på 160000 kr. Sty-
relsen har under året arbetat med 
att få ekonomin i balans efter två 
tidigare svaga år och ett resultat av 
detta var att vi i slutet av året skrev 

kontrakt med två hyresgäster som 
delar på ett av rummen på vårt 
kansli. Musik-CD projektet gick un-
der året back med cirka 50000 kr 
vilket är klart bättre än budgeterat 
och det är mycket sannolikt att pro-
jektet går jämt upp eller ger en 
vinst då försäljningen av skivorna 
fortsätter kommande år. 
 

Slutord från ordförande  
Vi ber om vår Herres fortsatta led-
ning och vishet i arbetet med att 
driva vår förening vidare med de 
utmaningar vi står inför. 2013 har 
delvis varit ett tufft år men med 
goda medarbetare och gemen-
samma ansträngningar kan vi se 
fram emot en ljus framtid. Styrelsen 
vill rikta ett stort tack till våra med-
lemmar och vår personal för ett 
gott samarbete.  
 
På styrelsens uppdrag  
Ordförande Anita Örum och verk-
samhetsledare Tina Hanson 


