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Från verksamhetsledaren  
”Det viktigaste är inte var det skett 
utan varför” upprepade vår guide i 
Trädgårdsgraven och dess vackra 
park strax utanför muren till central-
aste Jerusalem. Denna plats som 
somliga menar är den verkliga plat-
sen där Jesus dog, begravdes och 
uppstod, snarare än den plats i Je-
rusalem där Gravkyrkan står idag.  
Att känna till var nutida och histo-
riska händelser ägt rum tycks vara 
något som är viktigt för oss männi-
skor. Åtskilliga utgrävningar görs 
för att finna spår från våra förfäder 
och denna skattjakt tar nog aldrig 
slut. Men historiegrävarna, såväl 
de bokstavligt grävande som 
hobbyhistorikerna, nöjer sig inte 
med att finna ett slags verktyg från 
Järnåldern utan man vill söka reda 
på varför detta verktyg tillverkats, 
om det använts vid matlagning eller 
i begravningsceremonier. När en 
naturkatastrof så som en Tsunami, 
eller en fartygsolycka så som båten 
Estonia, ägt rum och många män-
niskor som följd fått dö, så är det 
inte nog att vi vet var det skett utan 
vi måste ta reda på varför så att så-
dana händelser kan undvikas i 
framtiden. När någon berättar att 
de varit på bröllop, sitt eget eller  

 

 
någon annans, så frågar vi gärna  
mer om platsen var det hölls, om 
antalet gäster och om vilken mat 
som serverades. På så vis kan vi 
bilda en föreställning om hur bröl-
lopsfesten varit fastän vi själva inte 
var där. Var festen än hållits och 
hur påkostad den än visar sig ha 
varit så behöver det inte berättas 
för oss varför den hållits utan vi vet 
ändå att det, förhoppningsvis, är för 
att två personer valt att dela livet 
tillsammans och det är det viktig-
aste.  
Jag tror att resan till Israel och plat-
serna där händelser i Bibeln utspe-
lade sig var berikande för gruppen 
av syskonbandare inte minst i av-
seendet att leva sig in i och före-
ställa sig berättelserna. Mängden 
av människor från hela världen 
som vallfärdar liksom vi till dessa 
heliga platser visar att platsen för 
var det skedde är viktig. Dock bör 
vi inte stanna där och nöja oss med 
detta. Det viktigaste är inte var utan 
varför det skedde, varför Jesus 
levde här på jorden, undervisade 
och uträttade under, dog och åter-
uppstod. Det får vi fortsätta fråga 
oss själva, söka svar på och på-
minna oss om svaret.  
Tina Hanson  
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Medlemsnytt  
Nya synskadade medlemmar 
Hans Ohlin, Viken 
Elsa Isak, Härnösand 
 

Nya stödjande medlemmar 
Urban Lennartsson, Sollentuna  
Marianne Sundell, Härnösand  
 

Till fridens hem 
Else Johansson, Gränna 
2014-09-08 

 
 

Bönehelg 
Den 20-22 februari bjuder Syskon-
bandet in till en helg på Syskon-
bandet med fokus på bön.  
Vad är bön och på vilka sätt kan vi 
be?  Det kommer vi samtala om 
och praktisera. Vi kommer be för 
Syskonbandet och för varandra 
och den som vill delar det som lig-
ger på hjärtat, tankar om framtiden 
och vardagen, vad jag som männi-
ska går och tänker på. Vi delar 
också våra tankar om de större 
sammanhang vi alla ingår i så som 

föreningen, samhället och världen.  
Denna gång träffas vi i Syskonban-
dets egen föreningslokal på Söder-
malm i Stockholm. Har du aldrig 
besökt vårt mysiga kansli så är 
detta en ypperlig chans. Övernattar 
gör vi på ett närliggande vandrar-
hem.  
Tid: 20-22 februari 2015, start kl. 
17.00 på fredagen och avslut kl. 
14.00 på söndagen.  
Resa: Från Stockholms central 
tar du dig med tunnelbana till håll-
plats Skanstull eller med bil till Sys-
konbandets adress Gotlandsgatan 
46. Syskonbandet erbjuder sub-
vention på den del av din resa som 
överstiger 500 kr och med maxi-
malt 700 kr.  
Pris: För mat och logi denna 
helg betalar du som medlem 850 
kr, boende i tvåbäddsrum. Lakan & 
handduk finns att hyra för 75 kr 
men du kan också ta med egna. 
Bor du hemma eller ordnar ditt bo-
ende på egen hand är priset för 
helgen 450 kr.   
Anmälan: Du anmäler dig senast 
den 23 januari till 
tina@syskonbandet.se eller 08-
641 30 95.  
Varmt välkommen!  
Tina Hanson 
 

Filmtips 

Jag ser dig – syntolkad 
”Jag ser dig” är den första filmen i 
Sverige som har syntolkats för bio-
graf med den nya digitala tekniken. 
Det innebär att Sveriges 120 000 
synskadade nu har möjlighet att 
uppleva film på bio. Allt som biobe-

Missa inte! 
Har du missat an-
mäla dig till Ash-
ramhelgen 14-16 
november på Sör-
gården i Kil, Värm-
land, som fanns att 
läsa om i föregå-
ende tidning så hör 
av dig, platser kan 
finnas kvar! 

mailto:tina@syskonbandet.se
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sökaren behöver är en smartphone 
(Iphone/Ipad eller Android-enhet 
med öronsnäcka). 
Filmen är en dokumentär och 
handlar om tonårstjejen Rena. Hon 
leder oss genom sin värld, som 
ofta kantas av fördomar och be-
gränsningar. Rena är blind, men 
hennes dröm är inte att kunna se 
utan att bli sedd för den hon är. Vi 
får följa hennes väg från sista året 
på gymnasiet och ut i vuxenlivet. 
Hennes tro är något som är en stor 
hjälp i vägen att hitta sig själv. Fil-
men väcker frågor om identitet, 
normer, fördomar, utanförskap och 
att bli vuxen. 
I samband med visningarna finns 
regissör Sylvelin på plats för frågor 
och samtal. Rena kommer även att 
medverka på ett antal orter. 
Här visas filmen under oktober/
november: 
29 oktober Skurup, BioRama 
6 november, Mörbylånga, Bio 
Aulan, Biblioteket, Storgatan 2, 
Öland 
8 november, Höganäs 
12 november, Kilafors, Biograf-
teatern, Gävleborg 
18 november, Göteborg, Doc 
Lounge 
19 november, Jonsered, Göta 
Bio, Bohuslän 
 

Sedan följer reguljär biograf-
visning, samtal vid en del premiä-
rer: 
Premiär 5 december 
Zita, Birger Jarlsgatan 37, Stock-
holm 
Bio Roy, Kungsportsavenyn 45, 
Göteborg 

Kino, Kyrkogatan 3, Lund 
Cnema, Kungsgatan 56, Norrkö-
ping 
Elektra, Sintervägen 6, Västerås 
Fyrisbiografen, S:t Olofsgatan 10, 
Uppsala 
 

Bönetelefon 
Vi har nu haft ”bönetelefonen” två 
gånger vilket har varit mycket upp-
skattat av de som har varit med. 
Glöm inte bort att du kan vara med 
första onsdagen varje månad 
klockan 20.00-20.30. Ring 0660-30 
30 30 och ange koden 5015. Nästa 
gång är den 5/11. 
Ronny Gilderskär 
 

Från valberedningen 
Nu är det dags igen att föreslå kan-
didater till vår styrelse. 
Den här gången skall två ordinarie 
och två ersättare väljas. 
 

Nu vill vi i valberedningen ha för-
slag till kandidater till den nya sty-
relsen. 
Era namnförslag vill vi ha senast 
den 15 januari 2015. 
 

Kontakta någon av valberedning-
ens representanter: 
Lena Johansson, sammankal-
lande,  tel. 013-17 39 74 
Hjördis Lindström, tel. 0921-179 93 
Paula Deivard, tel. 0733-87 24 19 
Pontus Nyman, tel. 073-953 80 01 
 

För valberedningen 
Lena Johansson 
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Syskonbandet i det he-
liga landet, del 1  
Syskonbandets resa till det heliga 
landet, Israel, den 7-14 september 
är genomförd. 15 personer var det 
som förväntansfulla reste söderut 
tillsammans, och 15 personer var 
det som även kom välbehållna, 
trötta, nöjda och med flera erfaren-
heter rikare tillbaka. 
 

Vi landade vid semesterbador-
tens Tel Aviv vid Medelhavet, for 
genom ökenlandskap, befann oss 
på höjder och i dalar, gungade på 
Genesarets sjös betydelsefulla söt-
vatten och badade i Döda havets 
extremt salta vatten. Ja detta 
mycket lilla men välkända land bju-
der verkligen på stor variation av 
naturupplevelser. Mindre variation 
förvisso vad gäller sol och värme 
vid denna tid på året. Vi hade dag-
ligen runt 30 grader varmt och 
ständig sol under de ljusa timmar-
na. När hettan en dag var som 
värst, så att keps på huvudet var 
ett måste och sörplande ur vatten-
flaskan ett krav, så åkte vi till en av 
öknens oaser vid trakten En-Gedi. 
Där varvades öknens torra grus 
med för mig okänd växtlighet. Vår 
lilla gröna ökenvandring ledde till 
ett fridfullt vattenhål där ett stort 
vattenfall forsade ner så vackert 
och så dånande brusigt. Det var 
ljuvligt att låta sig stänkas ner av 
det ljumma vattnet i hettan. I bak-
grunden syntes längs vår vandring 
hela tiden mäktiga uråldriga berg. I 
Bibelns första Samuelsbok kapitel 
24 kan du läsa om att kung David 
(innan han blivit kung) gömde sig 

för Saul i dessa En-Gedis bergfäs-
ten och i en av dess grottor sko-
nade han Saul trots att han kunde 
ha dödat honom. Många berg med 
tusenårig historia passerade vi un-
der vår färd i det heliga landet och 
guiden berättade för oss om stora 
slag som ägt rum vid dessa. När vi 
badade i Döda havet var det Jor-
dans höga berg vi hade framför 
oss, medan den brännheta sanden 
låg bakom oss. Döda havet, detta 
unikt salta och mineralrika vatten 
som gör att inga fiskar kan leva 
där. Att bada där är lika riskfyllt 
som roande. Det gäller nämligen 
att inte få detta vatten i ögonen, då 
svider det enormt obehagligt, och 
att få sig en kallsup är rent av far-
ligt. Alldeles enkelt är det dock inte 
att undvika dessa förödelser då ba-
lansen och förmågan att flyta inte 
är det samma som man annars 
kan vara van vid.  
 

Flyter det gör man oavsett om 
man vill eller inte, som en kork, och 
lätt är det därmed också att välta 
runt. Efter detta hälsosamma bad, 
när vattnet torkat, fanns ett lager 
av salt kvar på hyn. Desto grönare 
och frodande växtlighet var det på 
de stora odlade fälten vi skådade 
från berghällen i Nasaret. Snart var 
det tid för årets största skördepe-
riod och det odlas i landet rikligt 
med oliver, citron, mango, grana-
täpple, avokado och andra för oss 
exotiska frukter. På gatorna gick 
försäljare med färskpressade frukt-
juicer som vi läskade oss med. På 
hotellens middagsbufféer var varie-
rade auberginesallader liksom ho-
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mos återkommande inslag. Det 
arabiska kaffet, ofta med socker 
och kardemumma, var annorlunda 
mot det svenska kaffet men föll 
många av oss i smaken.  
Att besöka platser som omnämns i 
Bibeln var ett av våra huvudsakliga 
mål med denna resa, och många 
sådana heliga platser fick vi be-
träda. På många av platser, i syn-
nerhet där Jesus varit och uträttat 
speciella ting, är nu kyrkor upp-
byggda och vi var därför inne i ett 
stort antal kyrkor, oftast katolska 
och många gånger även Ortodoxa. 
Vackert smyckade kyrkobyggnader 
som vill framlyfta platsens storhet 
och ofta är de byggda runt om ste-
nar eller klippdelar där traditionen 
säger oss är den specifika platsen 
för där Jesus varit. Jag har till ex-
empel inne i kyrka rört vid stallets 
plats där Jesus föddes, rört den 
sten där Jesus bad och grät i ång-
est för det väntade så att han svet-
tades blod, rört vid en stenhäll där 
han lades och smordes in just efter 
sin död, nuddat marken där Korset 
stod, smekt gravens stenbänk där 
Jesu kropp låg död och där han 
återuppstod. Det finns två platser 
som starkt åberopas vara rätta 
platsen för Jesus korsfästelse och 
graven han lades i. Att bevisa den 
ena platsens korrekthet framför 
den andra är inte möjligt. Men vi 
besökte båda platserna och jag 
upplevde det på båda ställena spe-
ciellt att liksom tusentals andra pil-
grimer från hela världen fokusera 
på det gemensamma att Jesus 
levde, dog och lever igen för allas 
vår skull. Vi var också vid platser 

som inte är överbyggda av kyrkor 
så som vid Genesarets sjö. Just på 
de småstenar jag plockade, på den 
steniga strand där vi badade våra 
fötter i vattenbrynet, kan Jesus 
mycket väl ha stått när han visade 
sig för lärjungarna för tredje 
gången efter sin uppståndelse, när 
de kom tillbaka till stranden efter en 
natts fiskande utan att få någonting 
i sina nät. I Johannesevangeliet ka-
pitel 21 kan du läsa om att Jesus 
såg till att de sedan fick 153 styck-
en fiskar och han lagade sedan 
mat åt dem på stranden.  

Den stora stenen där Jesus tilla-
gade fisken var vi vid och rörde, 
också runt denna är nu en kyrka 
uppbyggd. Även vi var ute på sjön, 
men istället för att fiska firade vi 
nattvard tillsammans på båten till 
sjöns lugna vågkluckande.  
Tina Hanson 
 

I nästa nummer av medlemstid-
ningen fortsätter berättelsen om 
den spännande resan. 
 

Att välja ut bara någon händelse 
som den bästa bland allt resan in-

Båtutflykt på Genesarets sjö.  
Foto: Daniel Strömberg 
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nehöll är inte enkelt, men så här 
har några ur resegruppen svarat på 
frågan om resans höjdpunkt: 
 

”Den starkaste upplevelsen av re-
san till det heliga landet var att 
komma nära medlemmarna i Sys-
konbandet och deras följeslagare. 
Att få uppleva så mycket med dem. 
Det gav stämningsmättade upple-
velser och öppnade nya perspektiv. 
Men också att träffa människor 
som Dina, Marie och Göran Lars-
son. Trevligt, lärorikt och fascine-
rande.” 
Rolf Wasén 
 

”Bibeltexterna har fått nytt liv!  In-
spirerande personer på bibelinstitu-
ten inklusive vår Urban!” 
Margareta Artursson 
 

Vi är Syskonbandet 
Historiskt har det funnits många 
ideella insatser som har burit Sys-
konbandet framåt. Fortfarande 
finns det medlemmar som kan be-
rätta om de resor som gjordes land 
och rike runt där församlingar be-
söktes och man berättade om Sys-
konbandet och tog upp kollekter. I 
Syskonbandets tidningar från 40- 
och 50-talet står det sida upp och 
sida ner långa listor över försam-
lingar och privatpersoner som givit 
gåvor. Sedan vår gård Sjöliden sål-
des har en mycket stor del av Sys-
konbandets intäkter kommit från 
den värdepappersportfölj som upp-
rättades med pengarna man fick 
från försäljningen. Vi har därefter 
haft våra samlingar runt om i lan-
det.  
 

IT-bubblor, finanskriser, tsunamin 
och kärnkraftverk som havererar i 
Japan och andra händelser har 
skakat om världsekonomin och då 
även vår avkastning vilket har bi-
dragit till att vi gått med stora un-
derskott vissa år som t.ex. 2011 
och 2012 då vi sammanlagt gick 
med 730000 kr i förlust. Flera per-
soner med insyn i vår ekonomi har 
genom åren påpekat att vi är alltför 
beroende av vår portfölj. Vi har ett 
kansli med två anställda, våra sub-
ventionerade träffar runt om i lan-
det, vår tidning, våra syskon i Afrika 
som vi stöttar och mycket annat 
gott som vi tillsammans uträttar och 
som kostar. När man ser på våra 
intäkter hittills i år står enskilda gå-
vor för cirka 16000 kr och anslag 
från församlingar för 500 kr. Det är 
sammanlagt cirka 2 % av de intäk-
ter som behövs för att driva Sys-
konbandet ett år. 2013 gjorde vi ett 
positivt resultat på 160000 kr tack 
vare ett arv på drygt 200000 kr. 
Prognosen för i år är att vi igen gör 
ett underskott, någonstans runt 
100000 kr om inga oväntade intäk-
ter kommer in.  
Vi är idag 311 medlemmar och det 
är vi som tillsammans är Syskon-
bandet. Därför vill vi uppmärk-
samma alla på hur det ekonomiska 
läget för vår förening ser ut. Vi vill 
också uppmuntra alla till att bidra 
på det sätt som är möjligt för var 
och en, ekonomiskt eller med för-
slag på vägar till intäkter. Är vi 
många som gör litegrann så blir det 
mycket tillsammans! 
Styrelsen  
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Pilgrimsvandringen i  
Vallentuna skogar 
Små vita tussar av moln på den an-
nars så klara blåa himmeln och all-
deles behaglig värme från den strå-
lande solen var det då vi samlades, 
en grupp syskonbandare, vid Lind-
holmens station för att påbörja da-
gens pilgrimsvandring en skön au-
gustidag. Majken Öst-Söderlund 
kom på cykel till mötesplatsen där 
hon skulle leda oss vidare på vand-
ringen. Vi var en nätt men entusi-
astisk grupp på totalt åtta personer 
plus en filmande fotograf som var 
med oss i starten. Att vi för en 
stund blev filmstjärnor sinkade oss 
något det första stycket, men vår 
vandring blev förevigad och går att 
skåda på Vallentuna församlings 
och på kommunens hemsida.  
 

Första målet på vår vandring var 
Granby gård med uppskattat toa-
lettbesök. Här anslöt sig Eva 
Cronsioe som är pilgrimspräst och 
som just inhandlat sig en äkta pil-
grimsstav dagen till ära. Efter lite 
strapatsartiga vägar över stenar 
och gärde stod vi runt en stor 
runsten, den största jag kan erinra 

mig att ha sett. Hela stenen, eller 
snarare en liten berghäll på kullens 
topp, kallad Granbyhällen, var fylld 
av runbokstäver, symboler, drakar 
och andra bilder. Totalt 185 stycken 
runor. Ett fascinerande taktilt konst-
verk förevigat i stenen. Våra fingrar 
följde urgröpningarna som med så 
stor möda för länge länge sedan 
gröpts in. Vi fick lära oss att runor, 
förutom att tala om vilken rik och 
mäktig man som låtit uppföra run-
stenen, ofta också innehåller 
fromma böner.  
 

Vi gick på en väg som trampats av 
många fötter genom århundraden, 
ja årtusenden, då den varit en vik-
tig led för bönder och köpmän. 
Längs denna väg står Björns sten. 
En manshög och smal sten med 
runor som är uppförd redan på 
1000-talet på den plats där den 
står idag. Vi fick berättat för oss 
vad runorna på denna sten säger, 
om en man i deras bygd som blev 
mördad och av vilka dådet begick. 
Runorna avslutas med orden ”Gud 
hjälpe hans ande och själ bättre än 
han förtjänade”. Redan på denna 
tid tycks det som att människorna 
kämpade med tankarna och teolo-
gin om att våra handlingar här i li-
vet å ena sidan spelar roll både nu 
och i nästa liv, och å andra sidan 
hoppet, bönen och tron om att Gud 
förlåter och skänker oss nåd. Är 
det inte samma tankar och böner vi 
har som lever på jorden idag?  
 

Vår vandring gick genom stolta tall-
lars skog, längs gyllene vetefält 
och genom ljusgrön lövskog där 
solens strålar blinkade mellan löv-

Pilgrimsvandrarna framför en runsten 
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verket. Det var vackra omgivningar 
i sommarlandskapet vi beträdde. 
Även inom en lummig vacker träd-
gård tog vi våra steg då en stunds 
välbehövlig vila erbjöds av en tidi-
gare trogen kyrkvärd som stunden 
då vi passerade var ute och klippte 
sitt gräs.  
 

Innan medhavd matsäck intogs av 
våra hungriga magar och sista 
sträckan avverkades i mer rask 
och tyst takt, firade vi mässa längst 
fram i Orkesta kyrkas kor. Eva 
ledde oss i denna pilgrimsmässa 
och vid altaren böjde vi våra knän 
för att dela och motta nattvarden. 
Vår vandring denna dag avsluta-
des vid busshållplatsen intill 
Frösunda kyrka. På kyrkans altar-
tavla finns Norges nationalhelgon 
S:t Olof och Heliga Birgitta avmå-
lade. Dessa är själva grunden till 
pilgrimsvandringen i denna trakt. 
Vill du veta mer och själv kanske 
gå någon av lederna som finns ut-
märkta? Kontakta då gärna Eva 
Cronsioe på 08-511 862 38 eller 
läs mer på 
www.vallentunaforsamling.se/
pilgrim.  
Tina Hanson  
 

Julklappstips 

Julen kanske känns lite avlägsen 
ännu men när nästa nummer av 
tidningen kommer ut, den 19 de-
cember, är det bråda dagar och 
därför presenterar vi här tips på jul-
klappar som skänker glädje och 
som samtidigt stödjer Syskonban-
det. Gör slag i saken redan idag! 
 

Syskonbandets CD ”Se solen 
igen” 

Nu är det ett år sedan vår omtyckta 
skiva kom ut och det firar vi med 
specialpriset 99 kr (ordinarie pris 
169 kr)! Detta blir en gåva som be-
rör i både text, musik och sitt 
vackra taktila fodral. Du kan få den 
inslagen för 20 kr extra och skick-
ad hem till dig eller direkt till den du 
vill ge bort den till. Porto tillkom-
mer. Beställ direkt på syskonban-
det.se eller genom att kontakta 
Syskonbandets kansli. Obs! Speci-
alpriset gäller fram till 7 januari 
2015.  

 
Gåvogram 
Ge ett vackert gåvogram till den 
som redan har allt den behöver! 
Du väljer själv ett belopp (minst 
100 kr) och om det ska vara en 
gåva till Syskonbandet eller till vår 
mission i Afrika. Vi skickar gåvo-
grammet till den adress du önskar. 
Kontakta Syskonbandets kansli för 
beställning.  
 

http://www.vallentunaforsamling.se/pilgrim
http://www.vallentunaforsamling.se/pilgrim
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Ge Syskonbandet en julklapp 
Skänk ett valfritt belopp till Syskon-
bandets verksamhet eller till vår 
mission. Använd det medföljande 
inbetalningskortet eller gör en in-
sättning direkt på plusgiro 36449-7. 
 

Ge bort en prenumeration på vår 
tidning 
Ett års prenumeration på vår tid-
ning i valfritt format (CD, punkt-
skrift, tryckt eller på e-post) för 200 
kr. 
 

Böcker 
Syskonbandets 100-års jubi-
leum. Utkom 2008 och beskriver 
de första 100 åren med Syskon-
bandet. Finns som svartskrift, 
punktskrift och på Daisy med pro-
fessionell inläsare. 50 kr. 
 

På vägen hem – diktsamling på 
CD av och med Sture Fjällström. 
75 kr. 
 

Glädjens skola – min kallelse 
och glädje. Kerstin Strindbergs 
berättelse om skolan i Tabora. 50 
Kr. Inläst på CD eller svartskrift. 
Behållningen går till skolan. 
 

Vägen och viljan – Daisy Grön-
kvist. Inbunden (svartskrift). Om 
missionsarbetet i Tanzania. 100 kr. 
 
 

Historien bakom min 
sång 
Min sång ”Se solen igen” kom till 
en söndag 2012, en soligt vacker 
höstdag som snart blev molnigt 
grå.  
Himlen var blå och solen strålade 
äntligen och efterlängtad ovanför 
oss när Daniel och jag gick till kyr-
kan på förmiddagen och planerade 
därför in att ta en långpromenad. 
När vi någon timme senare klev ut 
ur kyrkan efter gudstjänstens slut 
hade det dock mulnat igen alldeles 
och regnet hängde istället i luften. 
Vi styrde därför stegen lite besviket 
hemåt igen och medan vi gick hem 
pratade vi om den bibeltext som 
lästs och varit temat för dagens 
gudstjänst. I texten från Matt 6:25-
34 säger Jesus gång på gång till 
de som lyssnar på honom att de 
bekymrar sig alldeles för mycket. 
Han säger till dem och till oss som 
läser texten att vi inte ska bekymra 
oss för morgondagen, att vår Far i 
himlen vet vad vi behöver och att 
var dag har nog av sin plåga. Det 
är fina och uppmuntrande ord som 
jag hört många gånger men det jag 
denna gång reflekterade över om 
texten var att det Jesus säger åt 
oss är ibland lättare sagt än gjort. 
För inte är det så enkelt att sluta 
bekymra sig eller grubbla när det 
är något man är uppe i eller som 
ligger framför en som man oroar 
sig för. Det kan gälla vardagsaktiga 
ting såväl som stor livskris. Likväl 
är Jesus ord uppmuntrande och 
jag förstår att livet skulle bli lite lät-
tare om jag på riktigt försökte leva 
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efter denna uppmaning. För erfa-
renheter säger mig, och säkert än 
mer de som hunnit leva längre än 
jag, att det mesta i livet som man i 
ett stadie oroar sig för, det löser sig 
på ett eller annat sätt så små-
ningom.  
 

På vägen hem kom vi att likna 
dessa tankar med vädret vi upplev-
de. Livet skiftar och ibland är det 
som den molniga himlen, alldeles 
hopplöst grått så att man har svårt 
att tänka sig att det någonsin kan 
ljusna igen. Men helt säkert är det 
att molnen så som de kommit 
plötsligt också skingras så att so-
len lyser klart igen och så får också 
våra bekymmer skingras.  
Här nerifrån ser vi bara ett tjockt 
molntäcke, men vädret är alltid fint 
på andra sidan, ovan molnen ski-
ner solen. Detta uttryck, skojade 
Daniel och jag, låter som en bra 
strof till en sång. Med denna lilla 
strof och melodislinga jag hörde 
inom mig och började nynna på 
satte jag mig senare vid pianot och 
datorn. Sången växte fram och 
några veckor senare hade jag skri-
vit en hel och färdig sång för första 
gången i mitt liv och jag skickade 
direkt in den som bidragsförslag till 
Syskonbandets skiva. Efter denna 
har jag fått inspiration och vågat 
mig på att göra fler sånger. Något 
som hjälpte mig att våga skapa 
melodier och ackordföljder var den 
uppmuntran till enkelhet, att inte tro 
att låtar ska vara komplicerade för 
att vara bra, som vi fick med oss 
under den text- och musikskapar-
helg Syskonbandet hade tidigare 

samma år på Liljeholmens folkhög-
skola.  
 

Texter av alla dess slag har jag 
alltid tyckt om att skriva. Att klura 
på formuleringar och även hitta 
fyndiga eller åtminstone logiska ru-
briker till texter och dokument gör 
jag också gärna. Snart fick min 
sång därför också sin titel som för 
mig när den landade var självklar, 
och den tog sedan musikprojekt-
gruppen också som titel på skivan 
Se solen igen.  
Tina Hanson  
 

Jesus är densamme 
I fjol upplevde jag en stor förlust: 
jag gjorde mig av med bilen. Där-
med förlorade jag en del av min fri-
het, att snabbt och bekvämt för-
flytta mig vart som helst och när 
som helst. Jag har alltid tyckt om 
att köra bil, allt från tunga, tröga 
terrängfordon i Tanzania, till den 
lätta och snabba Citroën som har 
betjänat mig nästan klanderfritt i 
fjorton år. Jag tycker inte att jag bli-
vit osäkrare vid ratten och mitt kör-
kort gäller till 2017. Bilen klarade 
senaste besiktning utan anmärk-
ning, så vi hade säkert kunnat fort-
sätta vårt fina samarbete ännu 
några år. Jag sålde bilen av ekono-
miska skäl.  
 

Alla vet vi att det är dyrt att ha 
bil. Utom bränslekostnaderna 
måste man varje år betala försäk-
ringar, skatter, besiktning, service 
och reparationer. Vi vet också att 
det blir allt dyrare att leva ju äldre 
vi blir. Jag tänker då främst på ut-
gifterna för vår mer eller mindre 
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skröpliga kroppshydda. Ett ordina-
rie läkarbesök innebär ofta ännu 
flera mediciner, ögonläkaren före-
skriver vanligen nya glasögon, 
öronläkaren ordinerar som i mitt fall 
hörapparat, och så har vi penning-
slukaren framom andra, tandläka-
ren, där vi ska betala inte bara lag-
ningar utan också en och annan 
”köpetand”. 
 

Innan jag blev pensionerad 
tänkte jag ofta på den sköna tillva-
ron som väntar: inget slit för bröd-
födan, gott om tid, frihet att göra 
vad man vill, umgås med vänner, 
resa, syssla med hobbyer, mm. 
Och visst har jag upplevt allt det 
där, men jag var inte beredd på att 
man skulle uppleva så mycket sorg 
som pensionär, sorg och saknad 
efter nära och kära som den ena 
efter den andra lämnar detta jorde-
liv. Och att man får uppleva så 
många andra förluster, så mycket 
man måste lämna, avstå ifrån på 
grund av sjukdom, trötthet, begrän-
sad rörlighet, rädsla och försiktig-
het, ensamhet - eller dålig eko-
nomi.  
 

Det mesta tycks förändras, 
mycket lite förblir som förr. Så här 
sjöng man i min barndom vid års-
skiftet: 
 

Här växlar det av dagar, år,                                                                                                 
av vinter, sommar, höst och vår,                                                                                             
och knappt är livets middagstid                                                                                              
förr’n aftonen tar vid. 
 
Finns det då ingenting som be-
står, som inte förändras? Jo men 
visst! Tänk på alla löften i Bibeln: 
Jesus Kristus är densamme, han är 
med oss alla dagar, Herrens nåd är 
var morgon ny, han är vårt eviga 
ljus, Herrens nåd varar evinnerlig-
en, hans ord skall aldrig förgå, och 
många andra löften. 
 

Kören i den sång jag just citerade 
brukar jag sjunga för mig själv varje 
morgon, för att minnas hur bra jag 
har det:    
                                                                                                                              
Men Jesus är densamme än,                                                                                                    
förblir och är min bäste vän.                                                                                                
Hans nåd av ingen växling vet,                                                                                               
den är av evighet. 
 

Daisy Grönqvist 
                             


