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Är alla skapade till Guds avbild?
Ben Thilman har varit präst på läg-
ret sedan han blev omsorgspräst i no-
vember 2012.

– I mitt arbete möter jag människor 
som kommunicerar på ett annorlunda 
sätt. För att få fram mitt budskap bör jag 
fatta mig kort, söka det centrala och kon-
kret visa en bild på det jag talar om, nå-
got man kan fästa blicken på.

Under lägret har han bland annat fått 
frågan varför Gud inte gör något åt ond-
skan i världen. 

– Om  jag hade vetat det skulle jag in-
te sitta här. Jag skulle antagligen vara be-
römd.

Han förklarar att Gud har gett oss för-
mågan att göra ont och gott. Det vi kan 
göra för att råda bot på ondskan i värl-
den är att göra det goda. Gud griper inte 
in på annat sätt än genom oss.

En av deltagarna är muslim och då Ben 
Thilman talade om att vi alla är skapa-
de till Guds avbild frågade deltagaren 
om han också är Guds avbild då han är 
muslim.

– Jag svarade att han självklart också är 
skapad till Guds avbild. Det är lättare för 
oss kristna att ta till oss tanken då ock-
så Jesus var människa. Kanske jag in-

Eskil Engström jobbade inom omsor-
gen på den tiden och han var en av in-
itiativtagarna till lägren.

– Det var några föräldrar till de ut-
vecklingsstörda och jag som kom på 
idén. I början ordnade vi allt själva och 
det var mammor som stod i köket och 
lagade maten.

I början var det fråga om ett mer el-
ler mindre icke-andligt läger. Några år 
senare kom Björn Nalle Öhman med på 
lägren som omsorgspräst. Han är från 
och med 2012 kyrkoherde i Åbo svens-
ka församling.

– Lägren blev väldigt fort populä-
ra och är en uppskattad verksamhet 
också idag. 

En stram struktur på lägren är bra, så 
att deltagarna vet vad som sker och när. 
Ändå råder en stor öppenhet på lägren. 
De som vill vara med på promenader 
och bastubad får göra det men alla be-
höver inte delta i allt.

Nalle Öhman har hållit skriftskola 
för gravt funktionshindrade personer 
och han säger att de, på samma sätt som 
vem som helst, kan uppfatta innebör-
den i till exempel nattvarden. Man blir 
en del av något större än sig själv.

På de andliga lägren gäller det som 
präst att betona det man gör istället för 
det man säger. Man ska vara konkret.

Frågor om döden har kommit upp 
då deltagarna mist vänner under året 
som gått. Då har man tänt ljus för de 
som gått bort.

– Nalle är bra på att tala om ångest-
känslor och på att lära deltagarna att 
ställa sig själv i relation till döden, sä-
ger Eskil Engström.

Det är svårt att plocka fram de finas-
te minnen från lägren, de är så många. 

– Det är fint då deltagarna känner 
sig hemma i det andliga och får vara 
sig själva, säger Nalle Öhman. Då lägret 
är slut väntar de redan på nästa. De har 
inte lämnat mig i fred förrän jag kunnat 
säga datumet för nästa läger.

Eskil Engström är orolig för ekono-
min kring lägret. Nu är det Väståbolands 
svenska församling som står för kala-
set. Deltagarna betalar en deltagarav-
gift men den täcker inte allt.

– I och med det nya beslutet om sam-
fundsskatterna står församlingen inför 
ännu kärvare ekonomiska tider. Jag vill 
kasta bollen till stiftet så att man fattar 
ett beslut om att trygga lägren för yt-
terligare 30 år framåt.

Vinnaren i stolleken 
är Johan Engström 
(till höger). Adem 
Berisha och Ann-
Christine Ullner blev 
god tvåa och trea.

ann-Christine Ullner visar upp 
bilden där hon är klädd som präst, 
hennes drömyrke.

Verksamhetsledaren anna Öhman 
från DUV i Västra Åboland och Johan 
Hedberg sjunger psalmer.
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Oro
inför
lägrens
framtid
FRAMTIDEN. DUV-lägren 
på Koupo gård firar 30-års-
jubileum i år. Arrangörerna 
hoppas på minst 30 år till av 
DUV-läger trots kärvare tider. 
TEXT: NADINE KARELL

te gav rätt svar, kanske det känns helt 
främmande för en muslim att vara ska-
pad till Guds avbild. Jag ska ännu disku-
tera med honom och fråga hur mitt svar 
kändes och om han kan leva med tanken.

Lägren är speciella tillfällen för Ben 
Thilman. Man umgås intensivt, pratar 
mycket med varandra, badar bastu och 
äter tillsammans.

– Då jag kommer hem från lägren är 
jag mycket trött.

Men en sak är säker: lägren behövs och 
är mycket viktiga för deltagarna. Ett av 
kyrkans ledord är människovärdet och 
det är ytterst viktigt att kyrkan också ser 
de människor som har en utvecklings-
störning.

Kvällsprogrammet kommer igång 
och deltagarna börjar leka stolleken, 
eller ”Hela havet stormar”. Då musiken 
tar slut ska man sätta sig på en stol. Sto-
larnas antal minskar med en åt gången 
och till slut är det bara en kvar. Deltagar-
na klappar och skrattar, emellanåt sitter 
någon i någon annans famn då de tävlar 
om stolarna. Till slut står kampen mel-
lan Adem Berisha och Johan Engström. 
Johan lyckas få den sista sittplatsen, ju-
blar glatt och ger ”high five” till kompi-
sen Adem.

Vi hjälper dig i livets alla skeden!
* Gåvobrev   * Äktenskapsförord
* Testamenten  * Bouppteckningar
* Arvskiften   * Rättegångar mm.
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