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DUV-LÄGER I PARGAS. Två gånger per år ordnar De utvecklingsstördas väl i Västra Åboland
ett andligt läger där alla får vara sig själva. Då
träffar man vänner, sjunger och deltar i nattvard,
om man vill. Deltagarna väntar otåligt på datumet för nästa läger.

Höstens
höjdpunkt
har högt
i tak
TEXT OCH FOTO: NADINE KARELL
Så fort jag stiger in genom dörren till
Koupo lägergård bemöts jag av glada miner, kramar och nyfikna frågor.
– Vad heter du? Kom du med bil?
Aha, du bor i Åbo, på vilken gata?
DUV, De utvecklingsstördas väl i
Västra Åboland, ordnar lägret för trettioförsta året i rad tillsammans med
Väståbolands svenska församling som
kom med några år senare. Lägret är till
för vuxna personer med någon slags
utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning. I höstens läger deltar 19
personer mellan 20 och 80 år.
Det har blivit dags för eftermiddagens samling med sånger och nattvard. Omsorgsprästen Ben Thilman
och diakonissan Brita Holmström delar ut nattvarden. De religiösa inslagen på lägret är helt frivilliga, ingen
ser snett på en om man vill avlägsna sig mitt i. På det här lägret får alla
vara sig själva och man behöver inte
sitta knäpptyst under en andakt utan man får delta, skratta och prata lite mellan varven.

”I mitt arbete möter jag
människor som
kommunicerar
på ett annorlunda sätt.”
Ben Thilman

Drömyrket är präst

Deltagaren Ann-Christine Ullner har
varit på lägret så många gånger att hon
inte minns hur många.
– Vi går ut och gå, vi sjunger men
det bästa är nog nattvarden. Då kommer man nära Jesus.
Ullner har alltid varit troende, sedan hon var fyra år gammal och hennes mamma sjöng psalmer för henne
och de bad tillsammans.
Hon tar fram ett litet anteckningsblock och bläddrar fram till en sida där
hon poserar vid Åbo domkyrkas altare
iklädd liturgiska kläder. Bilden är fotograferad av en proffsfotograf.
– Vi hade ett projekt vid mitt boende
i Åbo där vi fick klä ut oss till våra drömyrken. Jag skulle vilja vara präst eftersom man får hjälpa människor och
dela deras glädje och sorg.
Tron är viktig för Ann-Christine Ullner, den ger henne kraft att orka. Hon
brukar läsa Bibeln och sjunga psalmer
tillsammans med en kompis.
Hon ber både till Gud och Jesus, båda känns lika naturligt. Hon ber om det
hon har behov för, tackar för det hon
har och ber förböner för sina handledare, kompisar och till och med pre-

Prästen pysslar. Ben Thilman visar
igelkotten som är ett slags minnesspel.
sidenten, riksdagen och regeringen.
– Jag ber för att det ska gå bra i vårt
land.
Ullner har fått svar av Gud och varit
med om andliga upplevelser. För fjorton år sedan vaknade hon hemma hos
sin mamma av att Gud varskodde henne om att mamman skulle dö. Några
timmar senare dog mamman, hon var
då 84 år gammal.
– Det var nog Gud som ville förvarna mig om att det skulle ske, så att jag
inte skulle bli så chockad.

Otålig väntan

Snart är det dags för middag och jag
sätter mig bredvid 28-åriga Benny Talling från Åbo. Han var med på ett DUVsommarläger år 2007 och fick då veta om lägren på Koupo som ordnas två
gånger per år, varje höst och vår. Hösten 2007 var han med för första gången och sedan dess har han inte missat ett läger.
– Det är så roligt att vara här. Man
är inte med boendepersonalen utan
man är med sina kompisar.
Direkt efter avslutat läger börjar han
fråga när nästa läger ordnas.
– Jag fick veta i augusti att det här

lägret ordnas nu i november. Jag har
väntat så mycket på det här ända sen
dess.
Benny Talling säger att han är troende och brukar be. Han går till kyrkan på söndagarna. Tron kom till honom som vuxen, vid samma tid som
det första lägret han var med på.

Fyra resor av och an

En veteran på lägret är Yngve Sandell.
Han har jobbat som vårdare vid Kårkulla i Pargas och har varit med på lägren från starten 1984.
– I början skötte jag transporterna hit.
Det var ett digert arbete att skjutsa alla
deltagare till lägret. Jag gjorde fyra resor
fram och tillbaka.
Också efter pensioneringen har Sandell velat besöka lägren och delta i programmet några timmar.
– Det var så många med som jag känner och som jag vill träffa. Det är roligt att
träffa gamla bekanta och utbyta tankar.
Det mest givande för Yngve Sandell
är att se att deltagarna får ut så mycket av lägret.
– Alla förstår nödvändigtvis inte predikan men de njuter verkligen av sångerna och av gemenskapen.

