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i blom i önskan eller bitter väntan på 
att förflyttas någon annanstans? Nej 
den slår ut i all sin prakt just där den 
är. Det innebär inte att vi ska sluta 
sträva efter förändring om det är 
förändring vi vill ha, men var vi än är 
och var vi än hamnar så kan vi 
använda det vi har och förmår, och få 
vara till glädje.  

På liknande sätt kan vi tänka om vår 
förening, Syskonbandet. Vi kan önska 
att vi hade ännu mer pengar, att vi var 
många fler medlemmar, att vi hade 
fler och mer av det mesta, då skulle vi 
kunna göra hur mycket som helst till 
betydelse för många både i vårt eget 
land och andra länder. Allt det kan 
förvisso stämma men samtidigt ska vi 
inte underskatta vad vi har och gör 
där vi står just nu. Med det vi har och 
är kan vi få blomma och bli till glädje. 
I denna tidning presenteras 
styrelsekandidaterna som ställer upp 
för årets val. Det är en bukett av 
medlemmar som på sina olika vis kan 
få blomma i vår verksamhet, och 
detta oavsett om de i slutändan blir 
invalda i att året framöver arbeta för 

vår förening i styrelseuppdrag eller 
ej. Detsamma gäller varje medlem. 
Önskan är att alla ska få blomma i 
vår förening och att frön sprider sig 
till fler som längtar efter att blomma. 
Så låt oss uppmuntra varandra och 
låt dig själv  det här året som snart 
går in i vår få blomma ut just där du 
nu står.   

Tina Strömberg  

Från verksamhetsledaren  
Ovanför nattduksbordet invid min säng 
hänger en fototavla med vitsippor, både 
i närbild och på avstånd blommande i 
en vårgrön skog. I ena hörnet står den 
korta men talande texten ”Blomma där 
du står”. Det är bra ord att påminnas 
om. Hur många av oss är det inte som 
då och då eller titt som tätt tänker om 
oss själva: om jag bara bodde någon 
annanstans, om jag hade fått ett annat 
jobb, om jag inte levde själv, om jag 
hade mer pengar, om kyrkan jag är med 
i var på ett annat sätt, om jag kunde 
se… då skulle jag kunna blomma ut och 
åstadkomma mycket för egen del, för 
min omgivning, ja för världen rent av. 
Det är lätt att vi, med sådana tankar, 
väntar och väntar på bättre tider och att 
vi själva inte låter oss blomma ut. Orden 
”Blomma där du står” uppmuntrar och 
uppmanar istället till att just där vi är, 
och inte någon annanstans, kan vi 
blomma till glädje för oss själva och för 
andra. Inte sneglar vitsippan på andra 
blommor som hamnat på till synes mer 
gynnsam plats och väntar med att slå ut 
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som allt innebär det att du får rösta 
på fyra av följande kandidater. 

Marie Bergström 
(omval) 
Ålder: 31 
Bor: Stockholm 
Synnedsättning: blind 

Synnedsättning: helt 
blind 

Församling: S:t Johannes 
församling, Svenska kyrkan  

Intressen: musik, politik och 
familjeliv. 
Tre ord som beskriver dig: 
omtänksam, mamma, sångerska. 

Något som skrämmer dig: ormar. 

Tidigare erfarenhet av 
föreningsarbete: lång erfarenhet, 
ända sedan jag var tolv år. Jag har 
varit aktiv i olika sammanhang, allt 
från intressepolitiska 
synskadeorganisationer till 
församlingar och politiska partier.  

Vision för Syskonbandet, var är vi 
om fem år? Min förhoppning är att vi 
är en nytänkande organisation med 
allas lika värde i fokus, samt att vi 
jobbar brett med uppsökande 
verksamhet, både i synskaderörelser 
och i kristna församlingar. 

Vad kan du tillföra i Syskonbandets 
styrelse? Främst min erfarenhet, 
dels av föreningsengagemang 
generellt, dels av hur Syskonbandet 
har jobbat de senaste åren. 

Medlemsnytt 
Nya synskadade medlemmar: 
Maria Liesland, Brösarp   
Linus Forsberg, Jönköping  

Till Fridens hem   
Bibbi Ernstdotter, Osby  
Yvonne Karlsson, Linköping  
Kerstin Wingård, Bromma  

Kallelse och motioner till 
årsmötet 
Alla medlemmar kallas och välkomnas 
till årsmötet lördagen den 2 maj klockan 
10-17 på Yxnerum hotell & konferens. 
Fram till den 31 mars har du möjlighet 
att inkomma med motioner, ärenden, 
frågor eller förslag som du önskar ska 
tas upp på årsmötet. Vill du ha stöd 
kring, eller hjälp med, att formulera din 
motion så kan du kontakta någon i 
styrelsen. Cirka tre veckor innan 
årsmötet skickas handlingarna ut 
till de som anmält sig att delta, eller som 
önskar få dem. 

 
Styrelsen 

Lär känna årets 
styrelsekandidater  
Nu börjar det bli dags att rösta fram 
Syskonbandets nya styrelse. Här har du 
som medlem en viktig uppgift. För att 
göra valet lite enklare kommer här en 
presentation av årets kandidater. 
Eftersom Kait Bessing valt att avgå i 
förtid har vi även ett fyllnadsval i år. Allt 
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Jenny Näslund (omval) 

Ålder: 46 
Bor: Umeå  
Synnedsättning: gravt 
synskadad  

Församling: Svenska 
kyrkan  

Intressen: sjunga, läsa, mat och att 
umgås med vänner. 

Tre ord som beskriver dig: positiv, 
engagerad, matglad.  

Något som skrämmer dig: eldsvåda  

Tidigare erfarenhet av föreningsarbete: 
Stor erfarenhet, både från 
synskadeföreningar och annat så som 
Hyresgästföreningen.  

Vision för Syskonbandet, var är vi om 
fem år? Förhoppningsvis har vi fler 
engagerade medlemmar som deltar i 
aktiviteter. Jag hoppas även att vi kan ta 
tag i att arbeta med tillgänglighet ute i 
församlingar och samfund. 

Vad kan du tillföra i Syskonbandets 
styrelse? Dels min föreningskunskap, 
dels mitt engagemang. 

Anders Holmberg 
(omval) 

Ålder: 45 
Bor: Upplands Väsby  
Synnedsättning: blind  

Församling: Centrumkyrkan 
i Sundbyberg  

Intressen: musik, datorer och teologi.  

Tre ord som beskriver dig: snäll, 
glad, omtänksam.  

Något som skrämmer dig: 
likgiltighet  

Tidigare erfarenhet av 
föreningsarbete: jag har suttit i 
Syskonbandets styrelse förut. Jag 
har även suttit i SRF:s lokalförening 
för Sollentuna-Upplands Väsby, men 
det var jättelänge sedan.  

Vision för Syskonbandet, var är vi 
om fem år? Om fem år har vi en 
förening som har vuxit, där 
medlemmarna är ännu mer aktiva 
och ställer upp för att åstadkomma 
något tillsammans. 

Vad kan du tillföra i Syskonbandets 
styrelse? Jag kan komma med goda 
råd kring vad som är viktigt i 
föreningsarbetet.  

Måns Högström   
Ålder: 44 
Bor: Uppsala 
Synnedsättning: 
synsvag  

Församling: Uppsala 
Domkyrkoförsamling  

Intressen: träffa vänner, vara 
föreningsaktiv och att vara ute och 
vandra.  

Tre ord som beskriver dig: envis, 
praktisk, hjälpsam. 

Något som skrämmer dig: onda 
människor  
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Tidigare erfarenhet av föreningsarbete: 
jag har varit aktiv i SRF och i Unga med 
synnedsättning. 

Vision för Syskonbandet, var är vi om 
fem år? Min vision är att vi blir en ännu 
starkare ekumenisk gemenskap.  

Vad kan du tillföra i Syskonbandets 
styrelse? Jag kan tillföra lite nya, 
fräscha idéer, nya tankesätt.  

Michael Liliequist    
Ålder: 52 
Bostadsort: Uppsala 
Synnedsättning: blind  
Församling: Svenska 
kyrkan  

Intressen: musik, resor, 
naturen, att göra pilgrimsvandringar 
samt att arbeta med samhällsfrågor och 
mänskliga rättigheter.  

Tre ord som beskriver dig: glad, 
inlyssnande, bedjande. 

Något som skrämmer dig: 
människofruktan  

Tidigare erfarenhet av föreningsarbete: 
Jag har jobbat inom Kristna 
Fredsrörelsen, jag har även suttit i flera 
styrelser. Jag har varit med i olika 
idrottsföreningar.  

Vision för Syskonbandet, var är vi om 
fem år? Min vision är att vi ska nå fler 
människor i landet och kunna starta fler 
smågrupper lokalt. Jag skulle även vilja 
starta någon form av bibelskola, där 
människor kan få växa och brottas med 
sin tro. Vi behöver komma djupare i 
tron. Jag vill även jobba med 

internationella frågor, för 
Syskonbandet är ju inte bara 
Sverige. 

Vad kan du tillföra i 
Syskonbandets styrelse? Jag 
kan tillföra inspiration på många 
olika områden. Jag är teolog 
och socionom, jag kan se våra 
möjligheter. Jag tror 
Syskonbandet har något att ge 
samhället i stort.  

Tesfaye Deriba (omval) 
Ålder: 61  
Bor: Haninge  
Synnedsättning: blind 

 
Församling: tillhör EFS men 
går ofta till etiopiska 
församlingen (Mekane Yesos 
kyrka) 

Intressen: lyssna på musik, 
läsa, hjälpa människor att lösa 
problem. 

Tre ord som beskriver dig: 
enkel, folklig, kristen.  

Något som skrämmer dig: när 
människor inte vill 
kommunicera. 

Tidigare erfarenhet av 
föreningsarbete: jag är med i 
Syskonbandet och har också 
varit med i SRF, Etiopiska 
församlingen och Etiopiska 
föreningen. 

Vision för Syskonbandet, var är 
vi om fem år? Jag drömmer om 
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medlemmar, framförallt yngre 
medlemmar. Jag vet av erfarenhet 
från US att det finns många kristna 
ungdomar med synnedsättning. För 
att få med dem i föreningen tror jag 
det behövs unga som engagerar sig. 

Vad kan du tillföra i Syskonbandets 
styrelse? Jag kan bidra med väldigt 
mycket föreningserfarenhet och nya 
perspektiv. 

Madeleine Linder 
(omval)  

Ålder: 60 
Bor: Göteborg  
Synnedsättning: blind  

Församling: Svenska kyrkan  

Intressen: livsfrågor, 
mellanmänskliga relationer, 
jämställdhet och djurrättsfrågor.  

Tre ord som beskriver dig: 
engagerad, djurälskare, humoristisk.  

Något som skrämmer dig: 
främlingsrädsla  

Tidigare erfarenhet av 
föreningsarbete: jag har suttit i 
Syskonbandets styrelse i några år, 
jag sitter även i styrelsen för SRF. 
Jag har varit föreningsaktiv i många 
år, olika mycket i olika perioder, men 
jag har mycket erfarenhet. 

Vision för Syskonbandet, var är vi 
om fem år? Jag brinner för den inre 
missionen. Jag gillar tanken på 
mission i alla dess former men vi har 
oerhört mycket att göra här i Sverige. 

en väckelse bland synskadade i Sverige 
och att vi blir mer aktiva med att 
evangelisera. Jag vill också se att 
missionen blir mer än bara att skicka 
pengar, det är viktigt att skapa 
relationer. Jag hoppas också att 
föreningen får nya, yngre medlemmar, 
vi behöver göra något med 
ungdomsverksamheten. 

Vad kan du tillföra i Syskonbandets 
styrelse? Jag kan tillföra aktivt arbete 
för de frågor jag brinner för, mission, 
väckelse och föryngring.  

 
Linus Forsberg   
Ålder: 23 
Bor: Jönköping 

Synnedsättning: ser 
ungefär 10 procent och är 
ljuskänslig. 

Församling: Svenska kyrkan  

Intressen: musik, politik och 
föreningsliv.  

Tre ord som beskriver dig: nyfiken, 
engagerad, vänskaplig.  

Något som skrämmer dig: orättvisor i 
samhället.  

Tidigare erfarenhet av föreningsarbete: 
jag har många års erfarenhet av 
organisationen Unga med 
synnedsättning där jag satt som 
ordförande på nationell nivå under fyra 
år. Jag har även suttit i andra styrelser. I 
min församling var jag aktiv som 
konfirmandledare.  

Vision för Syskonbandet, var är vi om 
fem år? Jag hoppas att vi får fler 
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Det kreativa skrivandet var ingen 
självklar sysselsättning för Eleonore. 
Hon berättar att hon alltid har läst 
mycket men inte haft självförtroendet 
att skriva.  

– Jag har haft svårt för att stava och 
det har inte fungerat så bra att skriva 
för hand. Att skriva på dator går 
mycket bättre.  

När Eleonore blev tillfrågad att skriva 
ett kapitel i en bok om helande 
tänkte hon att det ändå var värt ett 
försök.  

– Sedan dess har det rullat på, jag 
har fått nya erbjudanden om att 
skriva och sakta men säkert insett att 
jag kan det här, säger hon och 
skrattar. 

Förra året var Eleonore, tillsammans 
med teolog Åsa Molin, redaktör för 
andaktsboken Att vakna upp till liv. 
Boken är en sommarbok skriven av 
elva kvinnliga teologer. Nu är 
uppföljaren på gång, en andaktsbok 
för vintern. 

Vi har också länge haft en 
ganska liten aktiv grupp i 
föreningen, jag hoppas på fler 
aktiva medlemmar. Jag skulle 
även gärna se större spridning 
på våra aktiviteter, både 
geografiskt och innehållsmässigt, 
för att passa fler önskemål. 

Vad kan du tillföra i 
Syskonbandets styrelse? Jag är 
ju lärare så jag är bra på struktur. 
Jag är också ganska debattglad 
och har många perspektiv. Vad 
man kan tillföra beror ju också mycket 
på gruppen som helhet.  

Talare till Syskonbandets 
årsmötesdagar bokad 
Än är det ett tag kvar innan vi ses för 
gemenskap och årsmöte i Yxnerum i 
Östergötland. Redan nu kan vi dock, 
med stor glädje, avslöja att årets talare 
är bokad! Det blir Eleonore Gustafsson, 
pastor, föreläsare och skribent, bland 
annat känd som gästkrönikör i tidningen 
Dagen.  

Under de senaste åren har Eleonore 
bland annat arbetat med så kallad 
församlingsplantering, inom EFK 
(Evangeliska frikyrkan). Målet med 
projektet är att starta en ny församling i 
stadsdelen Berga, en mångkulturell del 
av Linköping.  

– Det gör jag på en del av min arbetstid, 
men det mesta av min försörjning 
kommer från att jag föreläser och 
skriver, säger Eleonore. 
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svaret till varje läsare. En sak är i 
alla fall klar: vi har en extra dag i år. 
Hur skulle du vilja använda denna 
extra dag? Tillåt mig att komma med 
ett ovanligt förslag, ovanligt i och 
med att det omfattar även fasta. Kan 
du vara i bön och fasta för 
Syskonbandet den 29 februari med 
mig? Vi ber helt enkelt för 
föreningens inre och yttre mission, 
för en väckelse bland synskadade i 
Sverige och för föreningens framtid.  

”Icke genom någon 
människas styrka eller kraft 
skall det ske, utan genom 
min Ande, säger HERREN 
Sebaot.” (Sak 4:6) 
Med önskan om guds rika 
välsignelse och fridshälsningar  
Från styrelsen genom  
Tesfaye Deriba 

Syskonbandets gemenskaps- 
och årsmötesdagar 2020 
 
Vi möts i Yxnerum för 
syskonbandsdagar, gemenskap och 
årsmöte, den 29 april till 3 maj 2020. 
Anmäl dig och kom med!  

Frid är temat för dagarna. På den 
fridfulla platsen vid en sjö på 
Östergötlands landsbygd söker vi 
gemensamt att finna inre ro och frid. 
För mycket att göra eller 
understimulans i vardagen, 
bådadera kan fylla oss med stress 
och oro, somligt med anknytning till 

Ett angeläget tema 
Temat för Syskonbandets 
årsmötesdagar är Frid, något Eleonore 
tycker känns mycket angeläget i vår tid.  

– Frid är något människor i vårt land 
verkligen söker. Vi lever i ett pressat 
samhälle där folk arbetar för mycket och 
där vi hela tiden blir distraherade. 
Eleonore menar att kyrkan har något 
viktigt att bidra med på den här 
punkten: 

– Jag tror att frid är en gåva från Gud, vi 
behöver möjliggöra och ge plats för 
friden i våra liv. I Bibeln kan vi läsa om 
Andens frukter, gåvor Gud vill ge oss. 
Där står att frid är en av frukterna, säger 
Eleonore. 

Eleonore har inte tidigare varit i kontakt 
med Syskonbandet men ser mycket 
fram emot dagarna.  

– Jag gillar att vara i ekumeniska 
sammanhang, det är roligt när kristna 
från olika traditioner möts.  

Isabelle Ulfsdotter 

Hälsning från styrelsen  
Kära läsare!  
Vad tiden går fort! Januari månad är 
redan slut. Februari månad med dess 
29 dagar har trätt in. I och med att det 
är ett skottår i år har jag undrat så här: 
tänk om jag fötts den 29 februari, när 
skulle jag fira min födelsedag? Skulle 
jag vänta i hela fyra år för att fira det? 
Eller skulle jag fira 1 mars de tre åren 
det inte är skottår och 29 februari på 
självaste skottåret? Nåväl jag lämnar 
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ALLA är välkomna till dessa 
dagar! 

Tid: Vi startar onsdagen 29 april 
med middag kl. 17.00 och avslutar 
söndagen 3 maj efter gudstjänst och 
lunch vid kl. 14.00.  

Resa: Gemensam buss är bokad 
och erbjuds från Norrköping C kl. 
15.00 på onsdagen och tillbaka på 
söndagen med ankomst senast kl. 
15.00. 200 kr tur & retur för att åka 
med bussen.  

Deltagaravgift:  
1900 kr för del i dubbelrum  
2400 kr för enkelrum  
Barn 10-15 år 950 kr  

De mycket kraftigt subventionerade 
priserna gäller för betalande medlem 
och för dig som deltar för första 
gången i evenemang med 
Syskonbandet. I priset ingår mat, 
logi, programinnehåll, ledsagning, 
lakan och handduk. Enskilt bidrag är 
därutöver möjligt att söka fram till 
anmälningsdatumet.  

Anmälan: görs senast den 1 april till 
Tina på Syskonbandets kansli tel 
08-641 30 95 eller 
tina@syskonbandet.se.  
Anmälan är bindande fr.o.m. 1 april 

synnedsättning. Vi 
delar våra 
erfarenheter, är i 
gemenskap och 
får några dagars 
paus från det 
vanliga och 
förnyad kraft med 
oss hem 

Teolog och pastor Eleonore Gustafsson 
gästar oss för bibelstudium om frid. I 
seminariet ”Kroppsfrid” får vi tips och 
övningar för kroppslig och inre lugn. Vi 
kopplar av tillsammans i bad, bastu och 
jacuzzi. Det blir andakter, sång och 
Öppen scen. I Forum Syskonbandet får 
alla möjlighet att vara visionära och 
lördagen ägnar vi åt årsmöte. Det ges 
chans att delta i gudstjänstverkstad. Vi 
firar gudstjänst i Yxnerums kyrka på 
söndagen.  Vi är i lugn och god 
gemenskap och njuter av god mat. För 
den som vill aktivera sig extra finns det 
bland annat hinderbana, biljardbord, 
badminton, roddbåt, pool och klar sjö att 
doppa sig i för den badsugne.  

Yxnerums hotell- och 
konferensanläggning drivs numera i 
kristen regi. Den ligger vid sjön 
Yxningen utanför Åtvidaberg och 4,5 mil 
från både Linköping och Norrköping. Vi 
bor i dubbel- eller enkelrum med dusch 
och toalett. Ledarhundar är välkomna 
och anläggningen är tillgänglig för 
rullstol. Hörselslinga kommer finnas i 
samlingslokalen. Som alltid kommer det 
finnas ideella ledsagare till hands. Våra 
arrangemang är fria från alkohol.  

Ny och gammal i föreningen, ung 
och äldre, från alla väderstreck - 

mailto:tina@syskonbandet.se
mailto:tina@syskonbandet.se
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riktar sig till alla som i sommar gått ut 
7:an eller 8:an. För den som är lite 
äldre, redan gått kristendomsskolan 
eller konfirmation finns möjligheten 
att gå fördjupningsåren. 
Syskonbandet ordnar så att 
ledsagare finns till hands för dig som 
är i behov av det så att du ska kunna 
känna dig trygg med orienteringen 
på plats och för att kunna delta fullt 
ut. Vi ser också till att 
undervisningsmaterial med mera 
finns tillgängligt på det sätt som 
fungerar bäst för dig. Två intensiva 
veckor kan förväntas, fyllda av 
glädje, allvar och undervisning om 
kristen tro! 

Tidpunkt: 29 juni – 11 juli 2020 
Plats: Sjöviks folkhögskola utanför 
Avesta i södra Dalarna 
Pris: 4050 kr för hela vistelsen. Tänk 
på att möjlighet kan finnas att söka 
bidrag hos församling, kommun, 
Syskonbandet med flera.  
Anmälan & frågor: Välkommen att 
höra av dig till Syskonbandet på 
08-641 30 95 eller 
tina@syskonbandet.se. För att vi ska 
kunna ordna med ledsagare och 
tillgängligt material behöver vi få veta 
om ditt intresse snarast möjligt.  

Tina Strömberg 

Skriv om punktskrift  
Den 4 januari var det punktskriftens 
dag, flera punktläsare berättade i 
sociala medier om sin relation till 
skriftspråket. Nu vill vi gärna ta del 
av era erfarenheter av punktskrift. 

och då sätts också deltagaravgiften in 
på Plusgiro 36449-7. Avgift återbetalas 
mot uppvisning av läkarintyg minus en 
administrationskostnad på 10 %.  

Varmt välkommen med frågor och 
anmälan!  

Tina Strömberg 

Vinnare i jultävlingen  
Nu är det dags att avslöja vem som blev 
vinnare i Syskonbandets jultävling 
2019. Svaret på vad som fanns i 
paketet som Erik hade rimmat på var: 
pengar. Föreställ er en trumvirvel och 
olidlig spänning. Vinnaren är: Eva 
Fridh! Stort grattis och bra klurat! Eva 
vinner CD-boken Händelsevis, en 
växabok av Lena och Otto Rimås. Vi på 
Syskonbandet önskar dig trevlig läsning 
och mycket nöje! 

Isabelle Ulfsdotter  

Konfaläger/Kristendomsskola  
Tillsammans med Equmeniakyrkan 
fortsätter vi bjuda in tonåringar till 
kristendomsskola i form av två 
härliga veckor på Sjöviks 
folkhögskola i sommar!  

Är du i 14-årsåldern eller känner någon 
som är det, som skulle vilja åka på 
konfaläger men som är osäker på hur 
det praktiska ska lösa sig för dig eller 
den personen som har en 
synnedsättning? Kom med på 
Equmeniakyrkans kristendomsskola på 
Sjövik genom Syskonbandet! Lägret 

mailto:tina@syskonbandet.se
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var jag tvungen att lista ut vilken 
bokstav det var innan jag fick 
fortsätta. Ibland blockerades stigen 
av en grind, grindar bestod av alla 
sex punkterna, vi kallade det 
punktpaket. Ända upp i vuxen ålder 
har jag trott att punktpaket var den 
korrekta benämningen på en 
punktcell.  

Förra våren hade jag äran att få 
arbeta som kursledare för en 

punktskriftskurs på ABF i 
Örebro. Då åkte de hemliga 
stigarna fram igen, de 
visade sig fungera lika bra 

på vuxna elever som på en 
liten, sjuårig Isabelle. Jag 
gjorde hemliga stigar i läxa 
till kursdeltagarna, veckan 
därpå kom de tillbaka och 
ville ha nya stigar. Det 

kändes fint på något sätt. Jag 
vet inte vad synfröken Mona gör 
idag, eller hur hon mår. Men oavsett 
sänder jag en varm tanke till henne 
och hennes påhittighet som gav mig 
ett skriftspråk.  

Isabelle Ulfsdotter  

 
Boktips 

Glöm inte att du alltid är välkommen 
att skicka in boktips till oss! Du kan 
själv skriva en kort beskrivning av 
bokens handling eller höra av dig 
med titel och författare så skriver vår 
redaktör ihop några rader. Allra 
roligast är såklart om du själv känner 
dig bekväm med att skriva. 

Det kan vara hur just du lärde dig läsa, 
eller kanske en berättelse om varför du 
inte fick lära dig. Kanske har du något 
komiskt att berätta om när någon 
anhörig skulle försöka läsa med 
fingrarna. Vad din upplevelse än är, 
vässa pennan och skriv! Det kan vara 
en dikt eller kortare text av annat slag, 
formen är fri.  

Förhoppningen är att vi ska få in flera 
fina texter som vi kan publicera i vår 
tidning, en eller ett par i 
varje nummer under 
detta år.  

Skicka din text till 
redaktion@syskonbandet.se 
eller via snigelpost till kansliet.  

Om hemliga stigar och 
punktpaket 
Jag fick lära mig punkt i 
grundskolan, samtidigt som mina 
klasskompisar lärde sig läsa det vi 
kallar svartskrift. Jag fick en 
resurspedagog som skulle vara med 
mig i skolan och lära mig punkt, fast jag 
sa inte resurspedagog, jag sa 
synfröken. Min synfröken hette Mona 
och gjorde allt hon kunde för att de där 
små prickarna skulle bli lite roligare. 
Hon var kreativ, en av de saker hon 
hittade på tyckte jag mycket om: 
nämligen de hemliga stigarna. En 
hemlig stig är lätt att göra för den som 
har en gammaldags Perkins-maskin. 
Själva stigen består av bokstaven x i en 
lång rad. Jag följde stigen med mina 
nyfikna fingrar, det kunde nämligen 
dölja sig skatter på den. Ibland hittade 
jag ett russin mitt på stigen, ibland hade 
en annan bokstav ställt sig i vägen. Då 

mailto:redaktion@syskonbandet.se
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skimrande och hårt arbetande i 
trädgården och Jesus som ligger på rygg 
och njuter förundrat av stjärnhimlen.  

Boken finns inläst som talbok på 
Legimus, inläsare Nils Pihlblad  

Tina Strömberg tipsar:  
Ödehuset av William Paul Young  

Denna bok läste jag i julas, efter att 
mina föräldrar sett filmen som baseras 
på densamma och återgav den 
engagerat. Nu vill jag varmt 
rekommendera den vidare. Vi får till att 
börja med följa Mack i den smärtsamma 
händelsen då hans lilla dotter försvann. 
Sorgen i Mack och besvikelsen på livet 
och på Gud ger inte med sig med åren. 
En dag får Mack ett brev undertecknat 
”Pappa” vilket är vad hans fru kallar 
Gud. Brevet får honom att bege sig till 
ödehuset och på något vis möter han 
Gud där på ett sätt som förändrar hans 
syn på Gud och livet. Författaren skriver 
att detta är en sann berättelse, att hans 
vän Mack återgivit vad han varit med 
om. Oavsett om vi tror att det som 
berättas helt är sant så ger boken oss i 
Macks möte med Gud intressanta bilder 
och tankar om Guds person och 
relation, våra livsvillkor och möjligheter, 
Guds humor och storhet, och i 
synnerhet Guds djupa och kravlösa 
kärlek till oss var och en. För övrigt 
möter vi Gud Fader under bakning, 
nynnandes till en av sina favoritlåtar i 
hörlurar. Vi möter Helig ande ljuvligt 
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