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SYSKONBANDET LÄMNAR GOTLANDSGATAN

Syntolkning: Bild på det gula hyreshuset på Gotlandsgatan 46 i Stockholm där Syskonbandet har sina lokaler. Bilden är tagen en solig vårvinterdag. 
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Från verksamhetsledaren 
Just när blåmesarna börjat drilla sin vårsång och marken låg bar här i södra delen av landet blev ett vintervackert snötäcke lagt över allt igen. För att få mig lite frisk luft och dagsljus begav jag mig ut trots blåst och oplogade vägar. Inga färgskiftningar eller konturer kunde jag se, inte heller någon kant att följa med den vita käppen. Snart upptäckte jag att det gick att känna en smal upptrampad fåra så jag började gå i andras fotspår och förlitade mig på att den ledde mig rätt. 
Ibland är det andras fotspår vi får förlita oss på också när det gäller tro. När jag vid den här tiden i fjol deltog i en bokcirkel med samtal om Gud, vilket också var aktuella bokens titel, formulerade gruppens äldre och livsvise man att ibland är det kyrkans tro som får bära. Vi kan grubbla om Gud, på vår tro och på vårt tvivel, känna oss ensamma och känna oss otillräckliga i att leva upp till tro och bära kyrkan. Men det är då som kyrkan får stå för tron och bära med oss. 
Kyrkan är den världsvida kyrkan med en 2000 års historia, nu med många förgreningar och kvistar som knoppar men alla tillhörande samma rot och stam. Kyrkan är också den lokala lilla församlingen i din närhet. Många i vår förening, Syskonbandet, har ingen tydlig församlingstillhörighet. Det är heller inte alls nödvändigt att vara del av en församling för att ha en tro, men det kan hjälpa. När den egna tron inte räcker till kan vi få förlita oss på andras upptrampade gång och låta kyrkan stå för tron. 
Kanske är detta det år då du går med i en församling? Du som redan är med i en församling, kanske välkomnar du med någon annan? Syskonbandet finns inte på en plats utan på många platser, vi finns där du är och kan hjälpa till med kontakt. Detta är ett av alla sätt vi kan få vara ett stödjande syskonband för varann över hela landet och mer än så. 
Slutligen vill jag citera den bön som avslutade årets internationella bönevecka för kristen enhet, i år med temat "En stjärna i öster - vi kommer för att tillbe Kristus". En formulerad bön som du och jag kan få vila i och bäras av när de egna bönerna tryter. En bön som kan få vara vägledande detta år för Syskonbandet då vi tar sikte på vägen framåt. 

”De tog en annan väg hem till sitt land”
Barmhärtige Gud, när vi inte kan föreställa oss någon annan väg än den vi går på, och när vi tror att alla andra vägar är stängda, så finns du ändå där. Du är de förnyade löftenas Gud. Vi upptäcker att du kan öppna nya och oväntade vägar framför oss. Vi tackar dig för att du överträffar våra förväntningar. Vi tackar dig för din vishet som övergår allt förstånd. Vi tackar dig för att dina nya vägar kan öppna kreativa och oväntade möjligheter. Om vi söker på våra kartor utan att finna vägen framåt så kommer vi ändå att finna dig som leder oss på en bättre väg. Vi ber genom Jesus Kristus, vår Herre, tillsammans med den heliga Anden, att du alltid skall leda oss tillbaka till dig. 
Amen. 
Tina Strömberg   

Inbjudan till Syskonbandsdagar  
Du bjuds in att fira in sommaren och Pingst tillsammans med Syskonbandet! Den 2 - 6 juni möts vi för årsmöte, gemenskap och ett innehållsrikt program med framtiden i sikte. Den här gången håller vi till på Hjälmargården i Sörmland. 
"Vägen framåt" är temat för dagarna. Med siktet på framtiden vill vi ge chans till idéer och att fundera tillsammans. I bibelstudium får vi inspireras i temat. Det kommer bli lekfulla utmaningar och underhållande Öppen Scen, varierade andakter och gudstjänstfirande. Årsmöte har vi på lördagen och före måndagens avslutning firar vi nationaldagen. Mer om programmets innehåll och medverkande presenteras i nästa nummer av tidningen. 
Hjälmargården ligger, som namnet avslöjar, vid sjön Hjälmaren, utanför Vingåker i Sörmland. Det finns både strand och badbrygga, trampbåt och kanoter att hyra. För den som vill unna sig något extra finns pizzeria, kaffestuga och glasskiosk. På området finns även lekplats, bangolf och frisbeegolf att aktivera sig med. Gården och campingen har en kristen profil och bland hus och stugor finns också ett kapell. Lokalerna är tillgängliga för rullstol, utrustade med hörslinga och ledarhundar är välkomna. Vi bor i enkla rum och stugor med varierat antal bäddar, alla med egen dusch och toalett. 

Tid: Vi startar torsdag 2 juni med middag kl. 17.00 och avslutar måndag 6 juni med lunch kl. 12.00. 
Resa: Med tåg tar du dig till Vingåker där vi hämtar dig, 10 min bilfärd till Hjälmargården. Från Stockholm går direkttåg, Göteborg har oftast ett byte i Katrineholm och från Malmö kan det bli byte även i t ex. Hallsberg eller Linköping. Adressen för dig som kommer med egen bil är Hjälmargårdsvägen 1 Vingåker. Syskonbandet erbjuder dig resesubvention på upp till 700 kr för den del av din resa som överstiger 500 kr. 
Deltagaravgift: 1.700 kr. Barn 12-18 år 700 kr, yngre barn gratis.
Det mycket kraftigt subventionerade priset 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 samt städning. Enskilt bidrag är därutöver möjligt att söka vid behov fram till 2 maj. Ansökningar hanteras löpande så besked kan ges tidigare vid tidig insänd ansökan.
Anmälan: senast 2 maj till Tina på Syskonbandets kansli tel: 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se. 
Varmt välkommen med frågor och anmälan ! 

Syntolkning: En bild från Hjälmargården i sommargrönska.

Hälsning från styrelsen
Syskonbandet lämnar Gotlandsgatan
Nu är vi redan en bit in på ett nytt år, och jag hoppas ni alla har det någorlunda bra, trots de ökade restriktionerna som inledde året. När jag skriver detta har Världshälsoorganisationen uttryckt att man tror på en lättnad efter utbrottet av varianten omikron, åtminstone en nedgång av smittan i Europa. Guds närvaro i våra liv kan vi alltid räkna med i livets alla omständigheter. Vi får också be för varandra och Syskonbandets fortsatta arbete.
I förra numret av tidningen kunde vi inte ge klart besked om det skulle bli en flytt av kansliet eller ej. Den 28 december tog styrelsen beslutet att lämna lokalerna på Gotlandsgatan 46. Uppsägningen är också bekräftad av hyresvärden, och vi ska ha flyttat senast 30 september. Vi blir kvar i Stockholm och kommer att finnas tillsammans med andra kristna organisationer på det ekumeniska centret i Alvik.
Som ni kan läsa på annan plats i tidningen fortsätter verksamheten i samma grad som tidigare med gemenskapsdagar i Värmland och årsmötesdagar i Sörmland, och så har vi den nordiska konferensen på Åh stiftsgård i Ljungskile. Men det blir naturligtvis en hel del jobb med att förbereda för flytten och sedan genomföra den.
På det nya stället ska vi inreda ett kontorsrum. Konferensrum och sammanträdesrum finns att utnyttja för oss. Vi kommer att ha tillgång till utrymmen för förvaring/arkivering. Men det blir en hel del som vi inte tar med i flytten så som möbler, böcker och andra ting av olika karaktär. Vi är medvetna om att en utsortering ska ske med största varsamhet och att vi verkligen tar vara på sådant som har speciell anknytning till Syskonbandet. Men det kommer bli så att vi måste skänka bort eller eventuellt sälja en hel del. Annat är aktuellt att sortera ut och låta gå till återvinning. 
Men det kan också vara aktuellt att medlemmar skulle vilja ha något från nuvarande kansli; något särskilt föremål man vet om. Det lär bli ett antal punktskriftsböcker att ta ställning till, även om vi tar med oss en del. Troligen finns det en hel del mycket gamla punkttidningar. Det finns också teknikprylar som vi inte har användning för längre.
Om du som läser detta är intresserad att få del av något av det vi inte kan ta med i flytten så är du välkommen att höra av dig till kansliet. För att vi ska få en uppfattning om intresset, så vill vi att du hör av dig senast 15 mars. Tanken är att vi senare kan ta fram en lista över sådant som vi skänker bort eller eventuellt vill sälja.
Under det gångna året har Syskonbandets medlemmar ställts inför frågan att upplösa föreningen och svarat nej. Inte heller någon annan organisationsförändring är aktuell just nu. Att vi nu flyttar från Gotlandsgatan, där föreningen haft sitt kansli sedan Sjöliden såldes i början av 1990-talet, kan kännas som en stor förändring. Men många av våra medlemmar har aldrig varit på kansliet. Däremot vet man vilket telefonnummer eller mailadress som gäller för att nå kansliet var det än är. Den ursprungliga tanken med Syskonbandet är att troende synskadade från hela landet har slutit sig samman för att göra något viktigt tillsammans och för andra. Det har ett stort värde att få mötas, och det gör vi på olika platser i landet. Pandemin har dessutom gjort att möjligheterna till digitala möten har ökat. Vi får be och hoppas på en framtid med båda dessa möjligheter för mötesplatser för synskadade, där Jesus Kristus är centrum.
När ni läser detta i slutet av februari är våren nära. Solen värmer mer och mer, och fåglarna låter höra sig med allt större intensitet.
Med tillönskan om en god vår!
På styrelsens uppdrag
Lars-Ove Arnesson, ordförande  
Syntolkning: En närbild på porten till Gotlandsgatan 46. 

Stort engagemang för lokala träffar i Göteborg 
Nicholas Disegård är nybliven medlem i Syskonbandet. Med stort engagemang och mycket energi griper han sig an vardagen som småbarnsförälder, företagsledare och föreningsaktiv. I december 2021 tog han initiativ till en träff med syskonbandare i Göteborgstrakten.
”Återvinningsbilen, det är Nicholas” svarar Nicholas Disegård när jag ringer upp för en intervju en måndag i januari. Just nu är han hemma och medan vi pratar fixar han lunch till de två barnen: Gabriel och Samuel. Sedan 2017 är Nicholas ansvarig för Återvinningsbilen i Väst AB, ett företag som transporterar bland annat möbler, grovsopor, gammal elektronik och miljöfarligt avfall till rätt destination för återvinning.
– Det är roligt och stimulerande. Vi brinner för att återvinna så mycket som möjligt för miljöns skull, säger Nicholas och tillägger att det finns många oseriösa aktörer i återvinningsbranschen.
Vid sidan av jobb och föräldraskap hinner Nicholas även med att vara aktiv i föreningslivet. Det var en kompis som tipsade honom om Syskonbandet och uppmuntrade honom att komma med. Årsmötesdagarna 2021 i Yxnerum blev hans första aktivitet med föreningen. 
– Det var väldigt trevligt. Jag hade mina barn med mig, de uppskattade det verkligen också. Jag är glad att det fungerade så bra att vara med som ensamstående pappa.
Nicholas säger att planen är att vara med på årsmötesdagarna även i år:
– Om inget oförutsett händer så kommer vi till Vingåker hela familjen.
Lägret i Yxnerum gav mersmak och i december arrangerade Nicholas och en av hans vänner en träff med syskonbandare i Göteborg. Det var elva personer som möttes på Serneke Arena för brunch, bibelstund och andakt. 
– Det blev väldigt fina samtal, öppet och förtroligt, säger han.
Göteborgsgruppen ser fram emot att snart träffas igen, Nicholas är en av de drivande i att spåna idéer till kommande träffar. 
– Vi skulle vilja ta del av de vackra kyrkor som finns här i Göteborg, kanske kan vi till och med boka en guidad tur, säger han.

Nicholas har sina rötter i idrottsrörelsen och är idrottsinstruktör för personer med normbrytande funktionalitet. Själv har han utövat både friidrott, orientering, skidåkning, vattenskidor och fotboll. 
– Men just nu är min viktigaste idrottsinsats att vara pappa på heltid, säger han och skrattar. Han berättar att han planerar en idrottsdag för Syskonbandets medlemmar. 
– Jag tycker det är viktigt att människor får möjlighet att röra på sig och prova olika idrotter, oavsett om man ser dåligt, har rörelsehinder eller om man är äldre. Jag har erfarenhet av att instruera personer som använder rullstol, går med kryckor eller behöver andra hjälpmedel.
I Göteborg finns en arena för funktionshinderidrott, tanken är att utnyttja de möjligheter som bjuds där. Men även om fokus för träffen är fysisk aktivitet är Nicholas noga med att det kristna budskapet och samtal om tro också måste få plats i programmet.
– När vi har rört på oss och testat några roliga idrotter sitter vi ner tillsammans, äter gott och pratar, säger han. I förlängningen hoppas Nicholas på att få ihop en grupp syskonbandare som vill träffas och träna på mer regelbunden basis. 
Något annat som Nicholas brinner för är att lyfta fram kvinnors roll i kyrkohistorien och kvinnornas betydelse för kristendomens framväxt. 
– Bibeln skrevs för 2000 år sedan, det är viktigt att vi pratar om den historiska kontexten och hur samhället såg ut på den tiden. Det finns förtryck mot kvinnor än idag och det borde vi som kristna verkligen försöka förändra. Vikten av att lyfta fram kvinnans roll, egenvärde och rätt till självbestämmande kan inte nog understrykas.
Isabelle Ulfsdotter 
Syntolkning: En porträttbild på Nicholas i mörk kostym och slips.
Utblick 
En liten glimt av Etiopien 
I förra numret fick vi en hälsning från vår systerförening BCA i Etiopien. Nu blir det lite mera Etiopien, Syskonbandaren Tesfaye Deriba har nämligen precis kommit hem från en resa med sin familj.
Tre och ett halvt år har gått sedan Tesfayes senaste besök hos släktingarna i Etiopien. En pandemi har hunnit komma och nästan passera. Men i januari i år var det äntligen dags igen. Förra resan var med anledning av att BCA firade 25-årsjubileium, den här gången var målet främst att träffa familj och vänner. Tesfaye berättar att han, innan resan, fått kontakt med släktingar på sin pappas sida, som han aldrig förr träffat.
– Min pappa dog innan jag föddes så jag träffade inte honom, säger han. 
Av olika orsaker lärde Tesfaye inte känna sin fars familj när han växte upp. Men för bara några år sedan träffade han, genom sin svärfar, en man som kände hans far. Efter ytterligare några år fick Tesfaye kontakt med en av sin pappas släktingar. Nu när resan äntligen kunde bli av var tiden mogen för en släktträff. 
– Det var roligt och det kändes viktigt för mig, säger han. Även Tesfayes tre vuxna barn var med och fick träffa fastrar, farbröder och kusiner för första gången. 
– Barnen reste ofta med till Etiopien när de var små. Nu fick de även träffa sin farfars släkt. Det är viktigt att lära känna sina rötter, säger Tesfaye.
De flesta av Tesfayes släktingar bor på landsbygden men några bor i huvudstaden Addis Abeba. Det var i stan som släktträffen hölls. Tesfaye berättar att det politiska läget är oroligt så det är säkrare att vara i städerna. 
– Det pågår ett krig. Vid gränsen mot Eritrea är det oroligt, säger han. Men han tillägger också att media i västvärlden har en tendens att överdriva när de rapporterar.
– På CNN och andra källor låter det som att det vore krig överallt. I Addis Abeba var det inga problem, kriget är långt därifrån. 
Bäst var dock ändå att ta det säkra före det osäkra.
– Det blev ett lite dyrare kalas i storstan men det betydde mycket att få träffas, säger Tesfaye. 
Ett annat ärende under resan var för Tesfaye att skaffa ett så kallat diasporakort. Enligt etiopisk lag är det inte tillåtet med dubbelt medborgarskap, men diasporakortet underlättar för den som reser ofta. 
– Jag får inte rösträtt eller så, men jag får resa in i landet utan visum, säger Tesfaye. 
Under de tre veckorna hann Tesfaye även med att träffa några av styrelseledamöterna från BCA. Före resan hade Syskonbandets styrelse skickat med en hälsning, BCA hälsar tillbaka och tackar för stödet från vår förening. De fortsätter att be för Syskonbandet.
Isabelle Ulfsdotter 
Syntolkning:
Bild 1: En stor gruppbild på Tesfaye med sin släkt i Etiopien. 
Bild 2: En porträttbild på Tesfaye som håller i ett målat porträtt av sin pappa.
Bild 3: En gruppbild på familjen Deriba, Tesfaye och Seble och deras tre vuxna barn. 
Nytt melodikryss med läsarsånger 
“På kryss med Jaktlund” kallas ett nytt melodikryss som kommer dra igång under våren. Programmet produceras av TBN Nordic och bygger på den populära programserien ”Minns du sången”. Programledare blir, som titeln antyder, Anders Jaktlund.
Många kommer säkert ihåg TV-succén ”Minns du sången” som spelades in under slutet av 90-talet och sändes i 25 avsnitt på SVT. En av initiativtagarna till programserien var pastorn och musikern Anders Jaktlund. Sedan början av 00-talet har Anders och hans fru Karin rest runt till olika kyrkor och samfund och sjungit både med och för församlingarna. Nu är det dags att prova ett nytt koncept. Den här gången är det den kristna streamingtjänsten TBN Nordic som står för produktionen. Den nya programserien, som bär namnet ”På kryss med Jaktlund”, är ett melodikryss som utgår från sångskatten i ”Minns du sången”. Musik varvas med kluriga korsordsfrågor. Programmen spelas in med publik på plats och förhoppningen är att publiken ska sjunga med. 
– Vi har textat alla sångerna och man får mer än gärna vara med och sjunga, säger Anders.
Varje program kommer ha en inbjuden gäst i form av en kristen artist. 
– Jag vill rikta in mig på kristna profiler, sådana som inte bara kan sjunga utan också har något att berätta, säger Anders. 
– Under produktionen av ”Minns du sången” var det Anders som bokade gästartisterna, på det sättet lärde han känna många intressanta människor och byggde upp ett rikt kontaktnät. Nu bjuds flera av artisterna återigen in. Bland de gäster som är aktuella för den nya programserien nämner Anders bland annat Roland Utbult och Ingemar Olsson. Ett av de första programmen gästas av Roberth Johansson, trubadur och författare till böckerna ”Humor i helgade hyddor”. Roberth Johansson har under många år samlat på sig humoristiska händelser från Sveriges kyrkor och det har hunnit bli tolv böcker.
– I intervjun pratar vi om vad humor är och vilken typ av humor som finns i våra helgade hyddor, säger Anders. 
Hittills har två pilotavsnitt spelats in och responsen har varit god.
– Vi har all anledning att tro att konceptet håller, säger Anders. 
Den huvudsakliga målgruppen för ”På kryss med Jaktlund” är besökare på kyrkornas dagledigträffar. Programutbudet från TBN Nordic finns tillgängligt via tbnplay.se. På sin hemsida skriver företaget dock att det är till för privatpersoner, inte för offentliga samlingar. När det gäller den här produktionen kommer kyrkor och föreningar få erbjudande om att ladda ner programmet och visa på storbildsskärm i sina samlingar. 
– Många små församlingar har träffar för daglediga men alla har inte råd att anlita någon som underhåller, säger Anders. 
Till varje program hör en PDF med själva korsordet. 
– Man kan ordna en liten tävling i församlingen eller skicka in ifyllda korsord till TBN Nordic, säger Anders. 
Isabelle Ulfsdotter 
Syntolkning: Porträttbild på Anders Jaktlund i blåjeans och röd tröja. Han spelar på ett piano och tittar in i kameran. 
Vinnare I jultävlingen 
Som vanligt bjöd Syskonbandets julnummer på en liten tävling. Nu är det dags att avslöja de rätta svaren och även presentera vinnaren. Den här gången var det ovanligt många som skickade in och det glädjer oss mycket. 
Här kommer frågorna med korrekta svar.
1. Vad kallas den judiska skriftsamling där bland annat Psaltaren, Höga Visan och Ruts bok ingår?
Svar: Ketuvim 
2. Vad hette Noas tre söner?
Svar: Sem, Ham och Jafet 
3. Vilket var Paulus judiska namn?
Svar: Saul 
Bland de inkomna, korrekta svaren har vi dragit en vinnare: 
Stort grattis till Jakob Liljenfeldt! 
Håll utkik i brevlådan efter ditt pris. 
Medlemsnytt 
Ny kristen synskadad medlem 
Eva Nilsson, Handen 

Ny stödjande medlem
Hans Gustafsson, Bromma

Till Fridens hem 
Lennart Erdtman, Rimforsa 

Kallelse till årsmöte och datum för motioner
Medlemmarna i Kristna Synskadades Förening, Syskonbandet, kallas till årsmöte lördagen den 4 juni. kl 10.00. Förhandlingarna äger rum på Hjälmargården, Vingåker. I detta nummer av tidningen finns också en inbjudan till gemenskapsdagar på Hjälmargården. Ambitionen är att man ska kunna delta i årsmötesförhandlingarna digitalt. Vi återkommer om detta i nästa nummer. De som anmäler sig till årsmötet kommer att få årsmöteshandlingar senast tre veckor före mötet.
Medlemmar kan motionera till årsmötet. Man kan formulera ett förslag som man önskar att årsmötet tar ställning till. Motioner kan sändas till styrelsen@syskonbandet.se. Vill man skicka på papper, så är adressen: Styrelsen, Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr, 116 65 Stockholm. Vi behöver få in motioner senast 1 april för att styrelsen ska hinna behandla dem i tid till årsmötet. 
Välkomna!
Styrelsen
Andakt 

I december träffades Syskonbandare i Göteborg för gemenskap och en trevlig brunch. Madeleine Oskarsson höll en andakt som ni läsare nu får ta del av i skriven form. Varsågoda!
Alla är vi älskade av Gud. Vi är unika så som Gud har skapat oss. Alla har vi fått olika personligheter och gåvor från Gud. Vi är duktiga på olika saker. Jag tror Gud har en tanke med varje människa.
Alla är vi kallade att göra något bra. Men det finns också en fri vilja. Vi kan säja Ja eller Nej till att vara Guds barn. Ibland kan man känna att det finns en uppgift och man gör nånting som bara man själv kunde göra, något unikt i sig själv. Jag tror Gud kallar en de stunderna. Man kan känna sig tacksam till Gud när han leder oss i tro.
Vilken kallelse vi än har så är livets största glädje inte att bli berömd eller lyckas. Det viktigaste är att hamna på rätt plats, att bli det Gud vill vi ska bli och att vara där Gud vill vi ska vara. 
När jag gick Bibelskola så fick jag en längtan att bli missionär och jag hade stor sorg när jag inte kom iväg från Sverige. Det har varit tuffa år men jag har känt att Gud har varit med. Jag har tänkt mycket på att jag har fått vara med om att vara missionär här hemma i Sverige. Jag har varit med i Syskonbandet och älskar Syskonbandet och att vara med som ledsagare. Jag är med i missionsrådet i Fiskebäckskyrkan där vi är medlemmar. Jag leder en lovsångsdansgrupp i kyrkan som heter Joy Worship och vi har fått dansa i kyrkan på en Gudstjänst.
Jag har kommit på att man kan vara i sin kallelse genom att vara den man är och leva ut sin tro genom att be och vara öppen och låta Gud verka i oss och beröra oss. Vi kan så frön i ordet från Bibeln till de Gud leder oss till.
Ibland när livet är tufft och man vill ge upp och man inte orkar kämpa mer. Då ber jag till Gud och får kraft att fortsätta på vägen. Gud ger kraft att lossa det som tynger så man kan känna sig fri igen. Då känner man glädje i hjärtat och vill i glädje ära Gud och tillbe Gud i tacksamhet. Gud är trofast. Gud älskar oss.
Sinnesrobönen: Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn Amen.
Madeleine Oskarsson

Beredskapskurs på G 
För första gången utbildades i fjol synskadade krisinstruktörer i landet, genom ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet och SRF (Synskadades Riksförbund). Dessa ska i sin tur ge kunskap vidare till allmänheten. Det handlar om sådant som vi alla bör ha kännedom om, för vår egen och andras trygghet, så som hemberedskap, hjärt- och lungräddning, första hjälpen, brandkunskap samt barn- och seniorsäkerhet. Nu planerar Syskonbandet och SRF att tillsammans bjuda in till dagar av beredskapskurs. Du får därigenom chans att göra dig mer trygg både i hemmet och om olyckan är framme. Tid och plats är ej fastställt i skrivande stund. Håll utkik på Syskonbandets hemsida eller kontakta kansliet för mer information. 

Boktips 
Redaktören tipsar 
Kristi bruds slav av Josefine Frankner
Utgivningsår: 2021
Återigen har händelserna i Knutby blivit aktuella. Många av oss, inklusive jag själv, har trott att Knutbysekten upphörde eller ”lugnade ner sig” efter det uppmärksammade mordet 2004. Så var dock inte fallet, sekten levde vidare i över tio år. Josefine Frankner var Kristi bruds närmaste tjänarinna, hon skötte allt från hushåll till kroppsvård hos den självutnämnda drottningen. Hon utsattes för psykiskt och fysiskt våld, verbala och fysiska kränkningar och hot. I 25 år levde Josefine i sektens hjärta, hon fråntogs rätten att vara förälder till sina barn och även rätten att bestämma över sitt eget liv. Idag har Josefine inte lämnat sin tro på Gud, hon har snarare återfunnit en sund tro. Själv beskriver hon det som att hennes barnatro stod där och väntade på henne när hon äntligen bröt sig ur sektlivet. 
Manipulation och psykisk misshandel är något av det otäckaste vi människor kan utsätta varandra för. Om du själv misstänker att du utsätts för manipulation i något sammanhang är det en känsla som måste tas på allvar. Sekterism kan förekomma i alla delar av samhället, i kyrkan men även på arbetsplatser och i nära familjerelationer. Den här boken ger en bra inblick i hur manipulation fungerar och hur vi kan upptäcka vad som händer. 
Boken finns som talbok hos Legimus och även som ljudbok via olika streamingtjänster.
Syntolkning: Bokens omslag med en blond kvinna klädd i jeansjacka.
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