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Hur kraften i det feminina hjärtat kan bli en 
katalysator för förändring och göra världen 
till en bättre plats.
Kärnan av Sisterhood är ett budskap om värde 
och en genuin längtan efter att kvinnor ska 
”enas i vänskap och syfte” för att ge hopp där 
hopp har förlorats. 

Anden i Sisterhood kan ses och upplevas i 
den ihärdiga bönen från tusentals kvinnor som 
trofast håller upp nationer där orättvisor och 
mörker härjar bortom all kontroll. 

Den ses och känns i unga kvinnor som blir 
inspirerade av visdomen och nåden hos deras 
mödrar och de kvinnor som går före dem på 
livets resa. 

Den ses och känns i det obevekliga nätver-
kandet mellan vanliga kvinnor i deras lokala 
samhällen och på de platser där de kan på-
verka, när de skapar medvetenhet och hit-
tar lösningar för dem som lider, dem som är 
bortglömda och dem som är misshandlade i 
den här världen.

Sisterhood är en berättelse om Guds döttrar 
på jorden som förändrar sitt ”här och nu”, och 
ser mot framtiden med en förväntan på att Gud 
kan och kommer att använda dem för att göra 
skillnad.

om författaren:
Bobbie Houston är, tillsammans med sin make 
Brian, grundare och global Senior Pastor i 
Hillsong Church. Hon är också grundare av Co-
lour Conference och Colour Sisterhood. Colour 
Sisterhood är en global rörelse av kvinnor som 
är enade för att göra skillnad och göra världen 
till en bättre plats. Med en smittsam livslust 
tror Bobbie med passion på potentialen i alla 
människor och hon är hängiven Kristus syfte.
Hon är en fru, mor, mormor, farmor, vän, pastor, 
kreativ visionär, kommunikatör, författare, fö-
rebild och mentor. Tillsammans har Bobbie och 
Brian tre vuxna barn.


