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Från verksamhetsledaren 
Vilken solist! Sången utanför mitt fönster överröstar trafikens brus, hundens 
skall och människoprat. Jag gissar att var du än bor i vårt land så kan du ock-
så lyssna till hans sång. Öppna ett fönster du också om sommarkvällen och 
lyssna till koltrastens wailande som rör sig letande, från låga toner, tonsäkert 
upp till de allra ljusaste av toner som våra öron uppfattar och kanske längre 
än så. 
Inte bara koltrastens sång utan också 
mycket annat tar våra sinnens uppmärk-
samhet denna tid på året. Varje årstid 
har sin tjusning men nu i sommarbegyn-
nelsens juni är det sjudande rörelse på 
alla väsen där ute och det spricker till 
rask förvandling. Det är svårt att låta bli 
även i en text som denna att tyst sjunga 
om en vänlig grönskas rika dräkt.
Rörelse är också på gång i verksamheter 
som stått stilla i snart ett och ett halvt år 
och många har ställt sig ivrigt i startgro-
parna. Också några bland oss i Syskon-
bandet sätter oss snart bokstavligen i 
rörelse, ja redan veckan efter att denna 
tidning kommit ut, för att stråla samman 
till efterlängtade gemenskapsdagar. De 
flesta av er läsare här kommer inte med, 
somliga kan inte och andra vill inte av 
olika anledningar. Oavsett så har allihop 
möjlighet att vara med på sitt sätt i den 
gemensamma rörelsen. Du kan just där 

du är vara med i bön för dagarna, för de 
som reser och att alla ska få vara friska, 
för vårt årsmöte och andra samlingar då 
viktiga beslut ska fattas. Om du vill så 
skicka gärna en hälsning om att du är 
med oss genom bönen. Möjlighet finns 
också att delta i mycket av programmet 
och gemenskapen via dator eller telefon. 
Samma sak gäller för vår nordiska kon-
ferens som vi rör oss mot med raska kliv 
efter mycket planerande. Var med och 
bär i bön och var på så vis med att det 
går vägen på allra bästa sätt med möten 
som inspirerar! 
Jag ber och önskar för er alla: en som-
mar i rörelse till vila, från stress eller 
tristess. Rörelse från ensamhet, från oro, 
från instängdhet. Rörelse i denna ljuva 
sommartid, att gå ut min själ och gläd dig 
vid den store gudens gåvor!
Tina Strömberg 

Chans till anmälan i sista stund 
Syskonbandsdagar och årsmöte 30 juni - 4 juli | Äntligen får vi mötas igen! Da-
garna kommer genomföras som planerat på plats i Yxnerum och mycket kommer 
även vara möjligt att delta i på distans via dator och telefon. Det är inte försent att 
anmäla sig för att delta på distans i någon eller alla programpunkter. På hemsidan 
finns programmet att ta del av och du är också välkommen att höra av dig med 
frågor.  
Nordisk konferens 9-12 september | Dessa dagar kommer genomföras på ett 
eller annat vis, men i skrivande stund vet vi inte om våra Nordiska grannar får lov 
att resa till oss i Sverige och Åh stiftsgård. Ordinarie anmälningstid har löpt ut, men 
i mån av plats är du varmt välkommen att komma med! Det kommer även finnas 
möjlighet att delta digitalt. Läs om dagarna på syskonbandet.se.  
För frågor och anmälan: tina@syskonbandet.se, 08-641 30 95

Medlemsnytt 
Nya kristna synskadade medlem-
mar 
Nicholas Disegård, Hisings kärra

Till Fridens Hem 
Doris Johansson, Skövde

Syskon emellan 
Till vår insändarsida Syskon emellan har vi den här gången fått in 
två hälsningar. Den första är ytterligare en reaktion på styrelsens 
förslag om avveckling. Den kommer från Lena Nisula Wester. 
Hej Styrelsen! 
Blir verkligen bedrövad av den omröst-
ning ni initierat om föreningens upplös-
ning. Kändes märkligt när jag först fick 
röstsedlar med många medlemmar som 
ville ställa upp till att ta en plats i styrel-
sen och därefter kom brevet där jag ska 
tycka till om föreningen egentligen bör 
vara kvar.
 
Vi har så många intresserade medlem-
mar och jag har förstått att under pan-
demin har vi även nått nya medlemmar 
via telefon och andra webbaserade me-
dier, medlemmar som inte varit så aktiva 
tidigare. Trots pandemin har föreningen 
lyckats driva en bra anpassad verksam-
het och fått fram så många kandidater till 
styrelsen. Det bevisar verkligen att Sys-
konbandet fyller en funktion!
 
Att förslaget att lägga ner föreningen 
grundar sig på att styrelsen ”ser ett vi-
kande medlemsantal där medlemmarna 
åldras och tillväxten inte är så god” är 
en slutsats jag inte alls förstår. Jämfört 
med SRF och branschföreningar till SRF, 
där ser situationen precis lika ut. Man 
drabbas oftast av en synnedsättning när 

man blir äldre, det är verkligheten. Och 
varför i all världen ska man lägga ner 
föreningar där dominansen i medlemskå-
ren är äldre? Förstår inte det… Det är en 
allmän trend i föreningsvärlden att med-
lemsantalet sjunker. Det kan vara många 
orsaker till det; därför större skäl till att 
diskutera om hur vi kan förnya fören-
ingen och synliggöra vårt budskap! Den 
inställningen har de flesta andra fören-
ingar. Så än en gång, en märklig slutsats 
av styrelsen…
 
Om det inte finns tillräckligt med kom-
petens i styrelsen på olika områden, då 
får vi helt enkelt köpa den kompetensen, 
svårare än så behöver det inte vara. 
 
Syskonbandets budskap är för mig ”Kär-
lek”, och det budskapet behövs sanner-
ligen i dessa tider när utanförskapet på 
grund av en funktionsnedsättning är så 
påtagligt på många håll. Låt oss därför 
värna föreningen i stället för att lägga ner 
den. 

Varma hälsningar 
Lena Nisula Wester 

Torbjörn Björk som varit med som 
ledsagare vid några tillfällen har skri-
vit till oss och berättat lite om sitt liv.

Jag läser i tidningar om, och möter ofta, 
människor som är oroliga och känner 
ängslan, rädsla och ensamhet. Det finns 
så mycket misstänksamhet, droger, alko-
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Hurra för hundraåringen! 
I år fyller vår danska systerförening KABB (Kristeligt Arbejde Blandt Blinde) 
hundra år. Detta firades med somriga festligheter i slutet av maj. Föreningen 
passade också på att hålla årsmöte. Störst av allt var dock naturligtvis att änt-
ligen kunna mötas på riktigt.
Sista helgen i maj bjöd på solsken och 
sommarvärme. I Fredericia i hjärtat av 
Danmark hade 45 deltagare från KABB 
samlats för gemenskap, aktiviteter, års-
möte och, sist men inte minst, hund-
raårskalas. Lägret arrangerades på 
Fuglsangcentret, en hotell- och konferen-
sanläggning som ägs av Dansk Blinde-
samfund, den danska motsvarigheten till 
SRF. Poul Arne Nyborg, verksamhetsle-
dare för KABB, säger att uppslutningen 
var ovanligt god.
– Många ville vara med och fira jubileet, 
det är jätteroligt, säger han och tillägger 
att KABB, i enlighet med resten av värl-
den, var tvungna att ställa in de flesta 
träffar under förra året. 
– Därför var det extra roligt att äntligen få 
samlas igen. 
På lördagskvällen efter festmiddagen 
gästades lägret av Asylkören, en kör 
bestående av människor som sökt asyl i 
Danmark och nu tvingas bo på flykting-
förvar i väntan på besked.
– Deras situation är svår, de är hotade till 
livet i sina hemländer men har samtidigt 
inga möjligheter i Danmark. De är fast i 
en mittenposition, säger Poul Arne. Flera 
av medlemmarna i kören har konverterat 
till kristendomen och deltar i en bibel-
grupp vid sidan av kören. 
– Sången ger hopp och mening mitt i 
mörkret, säger Poul Arne. 
Under lägerhelgen gick KABB:s årsmö-
te av stapeln och en ny styrelse valdes. 
Föreningens nya ordförande heter Birthe 

Bräuner Haahr. Poul Arne ser med spän-
ning fram emot vad den nya styrelsen 
kommer åstadkomma nu när restriktio-
nerna börjar lätta. 

Förutom läger och sammankomster av 
olika slag driver KABB ett stort talboks-
bibliotek med omkring 1100 titlar. 
– Biblioteket är egentligen vår huvudsak-
liga verksamhet. Varje vecka är jag bibli-
otekarie och skickar böcker till våra med-
lemmar, säger Poul Arne. Han berättar 
att det även finns ett nationellt bibliotek 
för personer med synnedsättning:
– Men det här är mer fokuserat på kris-
ten litteratur. 
Biblioteket har funnits sedan 1958, Poul 
Arne konstaterar att det har hänt en del 
med tekniken under årens lopp. 
– Från början var det stora boxar med 
kassetter, nu skickar vi cd-skivor. Nästa 
steg är troligen att vi får vår egen ned-
laddningstjänst, säger han. Själv har 
Poul Arne arbetat i föreningen i tio år. 

Isabelle Ulfsdotter 

hol och många olika ledsamheter, hopp-
löshet och otro. Jag vet egentligen inte 
vad jag ska säga eller skriva. Men jag vill 
berätta någonting om vad som hänt mig 
själv. Mitt liv började väldigt olyckligt. Re-
dan i tonåren började det gå illa och jag 
började röka cigaretter, dricka mellanöl 
och röka hasch. Problemen startade i 
skolan, familjen och i alla relationer. Allt 
blev dåligt och jag blev mer och mer led-
sen. År efter år gick. Allt kraschade och 
tyngre droger, kriminalitet och fängelser 
följde. 
 
Jag blev allt trasigare och ledsnare och 
ångesten växte allt mer. Efter att i 27 år 
tagit alla slags droger, alkohol och tablet-
ter av olika slag såsom amfetamin, koka-
in, heroin så tog polisen fast mig utanför 
Malmö på motorvägen med ett kilo am-
fetamin i bilen. Jag blev dömd till tre års 
fängelse för grovt narkotikabrott. 

Mitt liv var sorgligt, ledsamt, trasigt och 
hopplöst och jag var så rädd. 

En dag kom det in en präst i fängel-
set och berättade att Gud älskar alla 
människor, dig med. Han sa att du kan 
be till Gud och be om förlåtelse för dina 
synder, men jag sade till honom att jag 
har bett till Gud och aldrig fått något svar. 
Prästen svarade att Gud har gett sin en-
födde Son all makt och härlighet och att 
Jesus dött för alla människor och vill visa 
alla vägen till livet. Du behöver be till 
Jesus om förlåtelse för dina synder. På 
kvällen när jag blev inlåst i cellen hände 
det som jag inte visste eller trodde på. 
Där i cellen var jag så förstörd och rädd 
och visste varken ut eller in, men på 
något sätt fanns prästens ord i mina tan-
kar och jag gick ned på mina knän och 
mitt hjärta ropade om hjälp. Jag sa som 

prästen sagt till mig: JESUS HJÄLP MIG. 
FÖRLÅT MIG MINA SYNDER. Den BÖ-
NEN blev räddningen för mitt liv. JESUS 
kom in i cellen och det på riktigt! Det var 
ingen inbillning! 

Idag är det närmare 25 år sedan och 
det står i Bibeln att den Jesus gör fri blir 
verkligen fri. Jag blev helt fri från allt jag 
tidigare levt och önskat. Nu idag är jag 
så tacksam till livet. 

Orsaken eller anledningen till att jag vill 
berätta detta är att jag möter och läser i 
media att så många människor i Sverige 
i dag inte mår bra. Otrygghet, ensamhet, 
droger och inte minst rädslor håller fast 
människor. Jag har upplevt att Jesus kan 
visa vägen och ta oss ur det man sitter 
fast i. Livets absoluta mening finns hos 
Jesus. Alla människor har ett värde och 
Gud som sänt sin son till jorden för att 
rädda oss vill visa oss vägen, sanningen 
och livet. Gud älskar oss mer än ord kan 
beskriva. I Bibeln kan vi läsa att männ-
iskan är skapad till Guds avbild och är 
också det dyrbaraste som finns i Guds 
hjärta och skapelsens krona.

Jag vill avsluta med att ge ett gott råd. 
Avfärda inte detta, utan ta det på allvar. 
Säg Ja till Jesus. Du är älskad. 

Med varma hälsningar och önskan om 
Guds välsignelse  
Torbjörn Björk 
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Verksamhetsberättelse för år 2020
Kristna synskadades förening Syskonbandet

Ordförandens inledning
Dags att sammanfatta syskonbandsåret i vår verksamhetsberättelse. Jag, ordföran-
de Jenny Näslund, kan konstatera att det inte varit vilket år som helst. Världen och 
Sverige drabbades under februari-mars 2020 av en pandemi. Covid-19 viruset spred 
sig snabbt. Befolkningen fick lära sig att hålla avstånd från varandra, inte resa i onö-
dan och att tvätta händerna. Detta påverkade givetvis även Syskonbandet. Persona-
len har från och med mars i huvudsak jobbat hemifrån. Föreningen har inte kunnat 
arrangera fysiska träffar. Vi hann ha en ”vanlig” gemenskapshelg innan pandemin 
slog till. Dock har vi hittat nya vägar för att hålla kontakten. Föreningen ordnade un-
der hösten en digital gemenskapshelg som genomfördes på plattformen Zoom. Där 
går det att koppla upp sig både med smart telefon, dator och vanlig telefon. Fören-
ingen har även genomfört några studiecirklar via telefon.
En förening fungerar inte av sig själv. Det görs en hel del arbete, både ideellt och 
avlönat. I den här berättelsen kan du läsa om Kristna synskadades förening Syskon-
bandets år 2020.

Kansli och personal 
Tina Strömberg har fortsatt i sin anställning som verksamhetsledare för föreningen 
på 75 %. Britt-Marie Bergström erbjöds i april en tillsvidaretjänst som kanslist och 
ekonomihandläggare på 50 %. Isabelle Ulfsdotter har fortsatt som redaktör för med-
lemstidningen på konsultuppdrag. På grund av covid-19 pandemin och medföljande 
rekommendationer har personalen arbetat hemifrån sedan mars. Då och då har 
Britt-Marie och Tina turats om att vara på kansliet för att ta hand om post m.m. Allt 
fler lösningar och rutiner har upprättats under vägens gång så att det mesta av ar-
betet ändå fungerat väl. Några få uthyrningar av våra lokaler, så som övernattningar, 
har förekommit under året. 

Radio - CD - sociala medier 
Radiogruppen hade vid årets slut producerat Klarsyn nr 153 i ordningen. I mars gjor-
des podden tillgänglig för lyssning även via Spotify, i podcast och på andra plattfor-
mar där poddar finns. Radio Hope har utökat antalet master runt om i landet, vilket 
innebär att även Klarsyn når ut till allt fler lyssnare. Carl G Olofsson har fortsatt vara 
ljudtekniker för alla program och nu även med utökat uppladdningsansvar. 
Syskonbandets skiva ”Se solen igen” hade i december nyrelease genom att publ-
iceras i alla de stora strömningstjänsterna. Den fysiska CD-skivan finns fortfarande 
kvar att köpa men finns nu alltså även för fri lyssning på tjänster så som Spotify, iTu-
nes m.fl. Information om nya avsnitt av Klarsyn samt om evenemang och annat som 
rör föreningen har regelbundet publicerats på vår hemsida och facebook-sida vilket 
lett till interaktion i varierad grad från såväl medlemmar som utomstående. 
 
 

Tidning – litteratur 
Medlemstidningen Syskonbandet har utkommit med 6 nummer under året. Den 
har bland annat innehållit information om vad som händer inom föreningen, musik-
tips, boktips på tillgänglig litteratur med kristen anknytning, krönikor, intervjuer och 
reportage till inspiration. Medlemmar har bidragit med texter av olika slag. Anders 
Holmberg har stått för inläsning och Carl G Olofsson för ljudredigering. Ett team 
av ideella, anställda och arvoderade har alltså producerat tidningen som utkommit 
i punktskrift, storstil, inläst på CD och digitalt uppladdad på vår hemsida. Isabelle 
Ulfsdotter har varit ansvarig redaktör och Jenny Näslund ansvarig utgivare. 
Vi har fått hjälpa individer att få tillgång till Bibeln i läsbart medium samt väglett kyr-
kor i att införskaffa psalmbok i punktskrift. I några fall har dessa kontakter lett till 
medlemskap i vår förening.  
 
Bibelsällskapet driver ett internationellt projekt som syftar till att framställa taktila 
barnböcker med berättelser från Bibeln. Berättelserna är tänkta att tilltala såväl se-
ende barn som barn med synnedsättning eller andra funktionsnedsättningar. Här har 
Syskonbandet konsulterats och fått möjlighet att påverka arbetet. 

Årsmötesdagar 
På grund av den rådande pandemin med restriktioner från myndigheterna som följd 
hölls årsmötet över telefon den 2 maj. 27 medlemmar deltog. Gemenskaps- och 
årsmötesdagarna med tema Frid som planerats till månadsskiftet april-maj sköts på 
till augusti med förhoppningen att då kunna mötas som tänkt på Yxnerum hotell och 
konferens. Dock höll pandemin och olämpligheten i att mötas som grupp från olika 
håll i landet i sig och styrelsen beslutade ställa in evenemanget helt.

Temahelg – Ljuset 
Den 7 - 9 februari genomfördes en gemenskapshelg med Ljuset som tema, i små-
ländska Eksjö/Sandsjöfors. Vi pratade om ljus i sin fysiska form och som metafor i 
språket, om ljus i bibeltexter och Gud som ljus. Sånger i temat ljus sjöngs och vi gjöt 
egna dekorerade doftljus. På Eksjö camping & konferens höll föreningen till och vi 
medverkade i Sandsjöfors Allianskyrkas gudstjänst där en av våra medlemmar är 
hemmahörande. 18 personer deltog denna helg. 

Temahelg på distans - Hopp 
Då det omöjliggjordes att mötas för gemenskap på en fysisk plats, som annars var 
tänkt i Härnösand under hösten, gjordes i stället en första digital helg den 16 - 18 
oktober. Mötesplatsen var då Zoom, som vi fick låna av studieförbundet Bilda, för 
att testa, och där deltagarna kopplade upp sig via länk eller ringde in från telefon. 
Temat var Hopp och bibelsamtal i detta tema erbjöds på fredags- och söndagskväl-
len. På lördagen pratade vi om och med Etiopien och kvällen bjöd på roande inslag 
i tävlingsform. Därutöver var det morgonandakter och kvällsböner. Medlemmar var 
det som bidrog i de olika programinslagen. I delar av eller hela helgen deltog totalt 
23 medlemmar. 
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Studiecirklar 
När vi inte kunnat mötas i önskad utsträckning fysiskt har viss verksamhet istället 
gjorts digitalt. Detta har öppnat våra ögon och kreativitet för nya slags samlingar. 
Utspridda som vi är i landet har det svårligen och sällan gjorts sådant som studie-
cirklar, men på den digitala vägen har medlemmar från skilda håll kunnat mötas 
regelbundet i grupper. Som följd har medlemmar varit med som aldrig förut deltagit 
i våra evenemang. Medlemmar som tidigare varit engagerade har också återsetts. 
Några grupper har samlats telefonledes och andra via Skype eller det Zoom-konto 
som föreningen registrerade under senhösten. 
 
Samtalsgrupp om Bibeln och Livet startade med Niklas Piensohos bok ”100 dagar 
med Jesus” som utgångspunkt. Sedan den 1 oktober har gruppen hörts varannan 
vecka och de har fortsatt in i det nya året. 
 
Bokcirkel med 6 gruppdeltagare hördes vid 6 tillfällen i november-december. De läs-
te boken ”Stairway to heaven”, en självbiografisk bok skriven av syster Sofie. Bokcir-
keln avslutades med att författaren bjöds in.
 
En internationell kontakt påbörjades mot slutet av året. En grupp av medlemmar tog 
initiativ till att vidga nätverket, och utbyta erfarenheter, genom att kontakta och prata 
med kristna synskadade och föreningar som vår runt om i världen. De började med 
att i december samtala med rektorn och föreståndaren för en kristen blindskola och 
verksamhet i västbengaliska Cooch Behar, Indien.
 
Syskonbandet är medlemsorganisation i studieförbundet Bilda. Det mesta under 
året har gjorts i samverkan vilket innebär någon form av rapportering från vår sida. 
Vi har använt verktyget Zoom genom dem, fått coachning och vissa av våra evene-
mang har annonserats på deras plattform. 
 
Böne- och Syskontelefon 
Bönetelefonen har fortsatt första onsdagen i varje månad och utökades under våren 
till även söndagskvällar. I maj startade vi upp det vi kallar Syskontelefon, en prat-
stund med andra syskonbandare i all enkelhet. De olika grupperna hördes en gång 
per månad, datumet bestämdes utifrån i vilken månad man är född. Hur väl det föll 
ut i de olika grupperna spretade, ibland blev någon ensam om att ringa upp, och det 
bestämdes därför att ändra upplägget vid årsskiftet. 
Det var även ”Syskontelefon, öppen för alla” den 20 varje månad, och vid årets sista 
träff hölls en julandakt.   

Lokala träffar 
Syskonbandsträffen i Stockholm hade två träffar under året, en med vår medlem 
Erik Bondesson och en med rubriken ”Elvis i våra hjärtan”, med mat och musik till 
gemenskapen på Matborgen, planerade av Maud Lindberg. I Göteborg planerades 
det träffar med ”sommarsång”, med Madeleine Linder i spetsen, men inga av dessa 

kunde genomföras på grund av rådande pandemi.

Digitala träffar
Två digitala Berättarcaféer genomfördes under hösten som Sofia Thoresdotter höll i. 
En digital ”Julstuga”, arrangerades den 12 december. Det delades julminnen, lektes 
lekar och hölls en andakt ledd av bland annat Erik Bondesson och Anki Folke. 24 
medlemmar deltog. 

Nordiskt samarbete 
Planeringen av nordiska konferensen 2021, som blir i Sverige, med Syskonbandet 
som värd, tog form under året. Ett nordiskt planeringsmöte avsågs att hållas på kon-
ferensplatsen Åh stiftsgård under hösten men fick ställas om till digitala möten. 

Yttre mission 
Missionsgruppen har under året haft 4 möten. Gruppens mål har varit att vara en 
förlängd arm för styrelsen, de har förberett missionsfrågor och lämnat förslag till sty-
relsen. Gruppen har haft återkommande kontakt med Norska KABB.

UFSAMC (Kongo-Kinshasa) fick ett föreningsstöd om 15.000 kr. från Syskonbandet 
och KABB. Detta har använts främst till sömnadsateljén, undervisning i tillskärning 
och sömnad, social kassa, kontor och administration. De beskriver själva året som 
ett mycket mörkt år på grund av ekonomisk och politisk kris i landet, därtill konse-
kvenser av den globala pandemin. Ett extrastöd i pandemitid sändes på totalt ca 
34.000 kr. från Syskonbandet och KABB till inköp och utdelande av mat och ansikts-
masker till medlemmar. 

BCA (Etiopien) fick ett föreningsstöd om 15.000 kr. från Syskonbandet och KABB. 
Detta har främst används till hyra av kontorslokal, andra kostnader har varit för an-
ställda och administration. Efter nödrop sände Syskonbandet ett extra pandemistöd 
på 30.000 kr. som gick till utdelning av mat.

TCAB (Tanzania) fick ett föreningsstöd om 7.000 kr. från Syskonbandet och KABB. 
Stödet gjorde det möjligt att bland annat genomföra seminarier samt hjälp till kläder 
och mat till behövande. Därutöver sände Syskonbandet ett extra stöd i pandemitid 
om totalt 30.000 kr, vilket användes till att informera synskadade om smittan och 
dela ut desinfektionsmedel, munskydd och förnödenheter. 

Kibreli Education Center fick i år ca 15.000 kr. i stöd från Syskonbandet och KABB. 
Den resa som var avsedd att göras denna höst, med resedeltagare från Sverige och 
Norge, för att besöka de organisationer föreningen stödjer i Tanzania blev tvungen 
att skjutas upp på grund av pandemin i världen. 
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Sveriges Kristna Råd - SKR
Sedan några år räknas Syskonbandet med i Sveriges Kristna Råd genom represen-
tation i arbetsgruppen Kyrka-Funktionshinder. Där genom har synperspektivet syn-
liggjorts på ett sätt som tidigare var närmast obefintligt i arbetsgruppen och vid nät-
verksträffar nationellt och nordiskt med företrädare för olika kyrkor. Arbetsgruppen 
bjöd i november in till en nätverksdag, där Tina Strömberg skulle ingå i ett panel-
samtal och lyfta perspektivet synnedsättning, men på grund av åtstramade restriktio-
ner från Folkhälsomyndigheten vid samma tidpunkt nödgades evenemanget skjutas 
fram till nästa år.

Ekonomi 
Trots att pandemin slog hårt mot Sveriges ekonomi har Syskonbandet glädjande 
nog ett resultat som hamnar på + 280.000 kr för 2020. Detta mycket tack vare att 
Kapitalplaceringsgruppen (KPG) bestående av Enar Olsson, Sture Lyreskog och 
Miriam Mattson (avled i juni efter en tids sjukdom) tillsammans med rådgivare hos 
Söderberg & Partners i början av året hann sälja av och placera om värdepapper, 
vilket ledde till en reavinst på över 1 miljon kr. vid årets slut.  
 
Föreningens kostnader har även varit lägre då flera stora planerade evenemang 
ställts in. Verksamheten finansieras mestadels av avkastningen på förvaltat kapital. 
Bidrag från Radiohjälpsfonden för ledsagaromkostnader och en betydande summa 
från en fond som Svenska Kyrkan förvaltar har även inkommit. Medlemmar och an-
dra som vill stödja föreningen har gett gåvor både allmänt och specifikt till den yttre 
missionen. Gåvor till minne av avlidna medlemmar har även inkommit. Alla gåvor är 
värdefulla och tacksamt emottagna. Till våra missionsländer har vi i år, utöver det 
årliga föreningsstödet, gett ett extra nödstöd i pandemitid om totalt 90.000 kr. 

Medlemmar 
Medlemsantalet var vid årets slut 286 varav 180 kristna synskadade och 106 stöd-
jande. Medlemsavgifter kom in från 131 medlemmar. Under året välkomnades 6 nya 
kristna synskadade medlemmar och en stödjande. Till vår kännedom under året har 
18 medlemmar gått vidare till Fridens hem, några redan för flera år sedan men inte 
benämnts tidigare. 5 medlemmar har begärt utträde. 

Styrelsen
Den 10 maj konstituerade styrelsen sig enligt följande:
Ordförande och personalansvarig: Jenny Näslund
Vice ordförande och ekonomiansvarig: Tesfaye Deriba
Ordinarie ledamot och vice sekreterare: Madeleine Linder
Ordinarie ledamot: Marie Bergström
Ordinarie ledamot: Dominique Tchetche, f.d. Adou
Första ersättare: Anders Holmberg
Andra ersättare och sekreterare: Linus Forsberg (valde i juni att lämna sitt uppdrag 
på grund av utbildning)

AU (arbetsutskottet) har utgjorts av Jenny Näslund, Tesfaye Deriba och
Marie Bergström.
Styrelsen har under året haft tolv protokollförda styrelsemöten, plus det konstitue-
rande mötet, endast ett hölls fysiskt medan de övriga hölls per telefon. AU har haft 
fem protokollförda möten per telefon.

Organisationsöversynen
Den organisationsöversyn som påbörjades 2017 landade under hösten 2019 i hän-
derna på arbetsgruppen Framtid. Den gruppen bestod av medlemmarna
Lars-Ove Arnesson, Elin Forsgren, Miriam Mattsson och Lena Johansson.
Deras uppdrag var att se över Syskonbandets organisation. I december 2019 leve-
rerade arbetsgruppen Framtid sin rapport till styrelsen.
 
Styrelsen valde att tillsätta en arbetsgrupp, Omorganisationskommittén, som skulle 
fortsätta jobba vidare med slutdokumentet från arbetsgruppen Framtid. Kommittén 
bestod av styrelsemedlemmarna Marie Bergström, Jenny Näslund och Madeleine
Linder, samt medlemmen Lars-Ove Arnesson (som också ingick i arbetsgruppen 
Framtid). En rad möten hölls och många långa diskussioner ledde fram till ett rätt så 
omvälvande förslag i två delar.  
 
Det ena förslaget var att påbörja avveckling av föreningen Syskonbandet och ge-
nomföra en första omröstning under 2021. Det andra förslaget är att bilda en stiftel-
se som övertar ansvaret för hela föreningens kapital.
Omorganisationskommittén ville presentera förslagen för styrelsen och personalen 
på det planerade styrelsemötet i mars.  
 
Dessvärre satte covid-19 pandemin stopp för detta då Omorganisationskommittén 
helst ville slippa göra det över telefon. 
Men tiden gick och slutligen fick det ändå bli så. På ett styrelsemöte, den 1 augusti, 
presenterades förslagen först för styrelsen och sedan för personalen. 
Medlemmarna informerades om förslagen via ett medlemsbrev som sändes ut, på 
punkt, tal och e-post, i början av november.

Styrelsen inbjöd medlemmarna till två medlemsmöten per telefon, för att dryfta för-
slagen, under november. Under hösten påbörjade den arbetsgrupp som styrelsen 
tillsatte att jobba med att ta reda på allt man behöver veta kring ett bildande av en 
stiftelse. 
 
I arbetsgruppen Stiftelse ingår styrelsemedlemmarna Tesfaye Deriba och Jenny 
Näslund, samt medlemmen Lars-Ove Arnesson. 

Slutord från ordförande
Jag vill rikta ett varmt tack till styrelsen, personalen, redaktören, Kapitalplacerings-
gruppen, Radiogruppen, Missionsgruppen, arbetsgruppen Framtid samt alla andra 
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som under året bidragit till föreningens verksamhet. Jag säger också ett varmt tack 
till dig medlem som är med i vår gemenskap.
Avslutningsordet är hämtat från Bibel 2000, Efesierbrevet 2:8–10:
”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.
Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda
gärningar som Gud från början har bestämt oss till.”
 
På styrelsens uppdrag 
Ordförande Jenny Näslund och verksamhetsledare Tina Strömberg 

Kristet förlag satsar på ljudböcker 
Semnos Förlag satsar på att läsa in merparten av sina titlar. Förhoppningen 
är att kunna släppa de första ljudböckerna under hösten 2021. Producent för 
ljudboksutgivningen är Torbjörn Frisk, Syskonbandets kontakt på Radio Hope 
där podden Klarsyn sänds.
Det är nu 20 år sedan Joakim Sunesson 
startade Semnos Förlag. Förlaget har 
en bred utgivning med allt från andakts-
böcker och livsberättelser till romaner 
och barn- och ungdomsböcker. Fokus 
ligger på att inspirera läsarna. 

– Vi har länge haft en utgivning på 35–40 
titlar per år. Nu satsar vi på att digitali-
sera och göra böckerna tillgängliga som 
både e-böcker och ljudböcker, säger 
Joakim. Planen är att de första digitala 
böckerna ska finnas på marknaden re-
dan till hösten. Det ska vara möjligt både 
att köpa sin bok som nedladdningsbar 
fil och att strömma via de stora ljudbok-
stjänsterna. Nu pågår arbetet med att 
välja ut böcker och hitta bra inläsare. 
Joakim tror att merparten av förlagets 
titlar kan fungera i ljudformat.

– Jag kan tänka mig att vissa faktaböck-
er med tabeller och diagram kan vara 
svåra att återge i ljud, säger Joakim. Han 
betonar dock att den typen av litteratur är 
undantagsfall hos Semnos.

Producent för ljudboksutgivningen är Tor-
björn Frisk, ljudtekniker och musikprodu-
cent och även grundare av Radio Hope. 

– Jag ser till att inläsningen blir gjord, 
antingen i min studio eller någon annan-
stans. Sedan redigerar jag inspelningen 
och konverterar den till rätt format, säger 
Torbjörn. Han berättar att själva pro-
duktionen av en ljudbok tar ungefär tre 
gånger så lång tid som längden på det 
inspelade materialet. 

 

   
 
 
 
 

– Det är olika hur mycket som behöver 
redigeras bort. Ibland kan inläsaren läsa 
flera sidor utan problem. Andra gånger 
händer flera saker per sida. Det kan vara 
harklingar, att ett ord uttalas konstigt eller 
att någon slår igen en dörr så det hörs 
på inspelningen. 

Torbjörn fungerar också som coach och 
vägleder den som ska läsa in en bok. För 
honom är trovärdigheten det viktigaste, 
den som läser måste ha inlevelse. 

 

Joakim Sunesson

Sommarordbowling
En liten sommartävling från Erik Bondessons kluriga penna. Kasta om bokstäverna 
i nedanstående ord och få tio somriga ord. Skicka ditt svar till kansliet senast den 1 
augusti. Vinnaren presenteras i augustinumret av tidningen. Pris ligger i potten. 

Namnet ”ordbowling” kommer av att orden innehåller tio bokstäver, precis som att 
tio käglor används i bowling. Lite hjälp har ni fått genom att första bokstaven i varje 
ord står inom parentes.

Lycka till!

GENLYCIKAP (N)
RABGDOJRUB (J)
ELSKYFICKA (F)
ÄRRENDSKÅG (S)
NADDRANSTS (S)
HERMAVRADN (V)
SNATEGUÄBS (U)
BLUNTATSED (S)
TRUNSREGIG (G)
NHOLDLANAL (H)

Erik Bondesson
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Musiktips
Jag vill tipsa om ett kristet par som sjunger och spelar mycket tillsammans 
som heter Johan och Gunilla Sigvardsson och bor i Småland. 
För er som gillar country och dansband 
så kan jag rekommendera deras musik. 
Men de har en blandad repertoar. Några 
exempel på vad de sjunger är läsarsån-
ger, psalmer, Elvis och schlagers. Johan 
och Gunilla spelar elbas och gitarr. De 
uppträder i kyrkor och kapell, på fes-
ter, bröllop, begravningar och privata 
sammankomster. De har även spelat in 
flera skivor tillsammans. Några av skivor-
na är slutsålda men de som finns kvar att 
beställa heter: ”Från läsarsång till coun-
try”, ”Julens klockor ring”, ”Från barnatro 
till evigheten”, ”Solsken i mitt hjärta” och 
”Det stod en blomma”. Deras sånger 
finns också på Youtube.

För att beställa deras skivor eller boka 
en spelning med dem kan man antingen 
ringa: 070 547 99 78 eller maila till
sigvardssonjohan@hotmail.com
Mer information om till exempel skivorna 
kan ni hitta på Johansigvardsson.se

Therese Petersson

Sommarnovellen 2021
Nu ligger en lång och härlig sommar framför oss. Tid för vila, för efterlängtade 
möten med familj och vänner, kanske också tid att skriva.  

Det är återigen dags för Syskonbandets sommarnovell. För tredje året i rad ber vi er 
medlemmar och läsare att skicka in en novell som har chans att bli publicerad i au-
gustinumret av tidningen. Novellen får vara högst 6000 tecken inklusive mellanslag. 
Tema för året är förändring. 

Vi står inför en tid av förändring. Coronaviruset är på väg att släppa greppet om oss 
men det har tveklöst förändrat något i vår omvärld. Även i vår förening blåser en 
vind av förändring. Ännu vet vi inte var vi kommer landa, kanske blir det hela inte så 
dramatiskt. Men oavsett hur det blir med allt så är förändring ett spännande tema att 
utforska. Som vanligt är det öppet för tolkning.

Skriv så att det visslar om det, skicka sedan in din novell till kansliet via e-post eller 
vanligt brev. Adresser finner du i redaktionsrutan. Vi vill ha ditt bidrag senast 1 au-
gusti. 

Lycka till!

– Lyssnaren ska kunna slukas upp av 
boken. Generellt tycker jag de bästa 
inläsningarna är när man glömmer sig 
själv och ändå lär sig något av det man 
hör. 

Joakim säger att det finns behov av ett 
bokförlag med fokus på kristen litteratur. 

– Profana förlag ger oftast inte ut de här 
böckerna. Men han tillägger också att 

urvalet inte alltid är helt lätt när det gäller 
romaner, det finns inte en självklar gräns 
mellan kristna och ickekristna berättel-
ser.

– Man kan väl säga att en kristen roman 
har någon form av budskap som är tan-
keväckande. Böcker med bra värdering-
ar är vi öppna för att ge ut, säger Joakim.

Isabelle Ulfsdotter 
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Boktips

Redaktören tipsar om:
Jag är leopardpojkens dotter 
av Johanna Nilsson

Det här är Johanna Nilssons sjätte ro-
man. I den här boken vandrar hon i sina 
farföräldrars fotspår. Vägen leder till 
1900-talets Kongo dit författarens farmor 
och farfar reste som missionärer. Hennes 
pappa växte upp som missionärsbarn 
med en ständig känsla av att föräldrarna 
slets mellan viljan att tjäna Gud och plik-
ten att ta hand om sina barn. Berättelsen 
är varm och kärleksfull men skyggar 
samtidigt inte för det som är svårt. 
Så här står det om boken på bokus.com:
 
”Jag är leopardpojkens dotter är en be-
rättelse om den kristna övertygelsen och 
kallet att hjälpa utsatta människor till ett 
bättre liv. För de vuxna missionärerna 
var det ett meningsfullt livsval, men för 
deras barn som fick tillbringa långa pe-
rioder på internatskolor var barndomen 
inte alltid en dans på rosor.”

Boken finns tillgänglig på Legimus


