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När jag kom till Ekenäs visste jag inte riktigt vad som väntade mig. Jag visste att Ekenäs är
en sommarstad men visste inte att hur stor skillnaden faktiskt är mellan Ekenäs på vintern
och samma stad på sommaren. Denna stad vaknar till liv på sommaren. Visst händer det
saker också andra årstider men på sommaren är staden full av liv på ett sätt som inte riktigt
går att beskriva, men som alla känner igen om de någon gång besökt en sommarstad.
På samma sätt är det med Gud. Det är svårt att beskriva Gud. Orden räcker inte till.
Gud låter sig inte fångas i ord. Han är större och mer än vi kan uttrycka med språket.
Tecknet för Gud visar oss någonting om Gud men inte heller det kan fånga allt det som
Gud är. Vi kan alltid bara ana små delar av Gud. Det kan vara svårt att tala om Gud, men
alla som någon gång har anat Guds närvaro har fått känna en liten del av Honom.
På sommaren är naturen full av liv och skönhet. Speciellt på sommaren tycker jag att
det är lätt att känna Guds närvaro i naturen. Franciskus av Assisi kallar naturen för Guds
första bibel. I den vackra sommarnaturen kan vi ana en liten del av Guds skönhet. Och
eftersom sommaren i Norden är någonting som inte kan upplevas annanstans kunde man
säga att sommaren är nästan det mest religiösa som vi nordbor har.
Tack Gud, för doften av hägg, vilda blommor och luften efter regnet. Tack för den gröna
skogen och öppna havshorisonten. Tack för disiga sommarmorgnar och ljusa sommar
nätter. Tack för de lugna dagarna vid sjön och tack för torgdagar fyllda med energi. Tack
för att vi får ana glimtar av Dig i sommarens skönhet. Amen
I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, härligt smyckad jorden står,
se hur för dig och mig hon får
så underbara håvor!
Ps. 534, vers 1.
Paul Gerhardt 1653.
Övers. Joachim von Düben d.ä. 1725, bearb.
| Melodi: Nathan Söderblom 1916.
Meri Yliportimo
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Gudstjänsten – församlingens fest

Gloria (Ära vare Gud)
Tema 2021:
Gudstjänsten

I gudstjänsten finns texter och ritualer som kan väcka frågor. Varför är
syndabekännelsen en viktig del av varje gudstjänst? Vad betyder Kyrie och
Gloria? I det här numret av Dövas församlingsblad svarar dövpräst Maria
Lindberg bland annat på dessa frågor.

Syndabekännelsen och förlåtelsens ord
(avlösningen)
Till gudstjänsten är alla välkomna sådana som vi är.
Vi kommer till gudstjänsten med olika händelser i
minnet och olika känslor i kroppen. Någon har kan
ske samma dag grälat med sin kära. Någon annan
har tecknat något sårande till sin vän. Någon annan
person har inte vågat erkänna något misstag hen gjort
utan lagt skulden på någon annan. Vi har kanske varit
arga på Gud eller tecknat många svordomar. Med
andra ord kan komma till gudstjänsten med dåligt
samvete. Därför är det skönt att redan i början av
gudstjänsten bli av med det som tynger oss. Det gör
vi genom att tillsammans teckna syndabekännelsens
ord. Prästen tecknar Guds förlåtelse till församlingen.
Kanske prästen också tecknar ett korstecken efter avlösningen. Vi kan sedan känna oss befriade och kan
ske har lättare att förlåta varandra eftersom vi själva
fått förlåtelse.
Syndabekännelsen och förlåtelsens ord hör också

ihop med nattvarden. Då vi bekänt vad vi gjort och
blivit förlåtna, kan vi med gott samvete ta emot Herrens heliga nattvard.

Kyrie eleison, Herre förbarma dig!
”Herre förbarma dig över mig!” är den minsta bön
en olycklig människa uttrycker. På grekiska är orden
Kyrie eleison, vilket gett bönen dess ena namn,
Kyrie. Då vi i församlingen tecknar ”Herre förbarma
dig över oss”, säger vi till Gud att han är den enda
som kan hjälpa oss. Kyrie-bönen berättar också om
relationen mellan människa och Gud. Människorna
behöver Gud i sina liv. Eftersom Gud består av tre
personer – Fader, Son och Helig Ande – tecknar vi
bönestrofen tre gånger: Herre förbarma dig över oss,
Kristus förbarma dig över oss, Herre förbarma dig
över oss.
Det är ingen slump att Kyrie finns just före Gloria
(Ära vare Gud) i gudstjänsten. Kyrie är en bön och
Gloria ett tack.

”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människorna som han älskar”. Ser de här orden bekanta
ut? Minns att du sett dem tecknade vid julgudstjänsten? Då minns du alldeles rätt! Orden förekommer
i julevangeliet, hämtat från Lukas evangelium. Änglarna säger till herdarna på ängen: ”Ära vare Gud i
höjden och frid på jorden, till människorna som han
älskar”.
Varför upprepar vi i varje nattvardsgudstjänst just
denna mening? Ja, i varje gudstjänst minns vi på nytt
hur Gud lät sin son födas till oss. Vi lovprisar och
tackar Gud med änglarnas ord.

Dövprästen
hälsar

Laudamus, låt oss sjunga!
Gloria följs av Laudamus, en lovpsalm. Det latinska
ordet laudamus betyder ordagrant ”Låt oss sjunga!”. I
Laudamus lovsjunger församlingen hela treenigheten:
Fader, Sonen och Helig Ande. En vanlig lovpsalm är
psalm 152 ”Måne och sol” i vilken varje vers handlar
om en av Guds personer och människans relation till
dem.
I hörande församlingar hedrar man Gud genom
att stå upp vid Gloria och Laudamus. I teckenspråkiga
gudstjänster sitter alla för synlighetens skull.
I följande nummer presenteras delarna under avsnittet
Ordet: läsningarna, predikan och trosbekännelsen.
Text: Maria Lindberg

Hej!
Nu när jag skriver denna spalt känner jag mig
förhoppningsfull. Jag hoppas verkligen att vi
kan ses i Borgå i september. Vad händer då? Ja,
vi firar Dövas församlingsblads 40-årsjubileum!
Avsikten var att fira jubileum redan sommaren
2020, men det var inte möjligt på grund av
Coronaviruset. Jag ser därför mycket fram emot
att träffa er 11–12.9.2021 i Borgå. Vi kan prata om både nutid och dåtid. Hur mår du? Vad
minns du från de 40 år som gått? Kanske du själv
suttit i Resursgruppen eller Stödgruppen för kyrkans svenska dövarbete, som gruppen hette förr.
Kanske du bidragit med texter och bilder till
Dövas församlingsblad? Berätta gärna då vi ses!
Mer information på s. 12-13 i denna tidning.
Jag vet att en del av er kanske inte ha möjligt
att vara med i Borgå. Jag hoppas vi kan ses på
annat sätt? Kanske jag kan resa för att hälsa på
dig? Eller kanske vi kan teckna via WhatsApp!
Ta gärna kontakt. Mitt mobilnummer är: 040
3427129.
Jag vill nu önska dig en skön och välsignad
sommar! Med den keltiska psalmens/bönens ord:
”Tills vi ses igen, må Gud hålla dig i sin hand”.
Maria
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Fråga
dövprästen

Brita Edlund fyllde 70 år
Grattis Brita! Hur firades 70-årsdagen?
Vi firade i Robbes familjs hem med familjen, därav
fotot med barnbarnen och Toffe och Robbe. Jag blev
så fint uppvaktad där.
Jag kom till Kimito, Dragsfjärd, på valborgsmässo
afton och då firade jag i liten skala med släkt och vänner. Vi åt raclett, en god schweizisk osträtt jag bjöd
på. Mumsigt.
Är man gammal då man är 70? Är man klokare?
Det intressanta är att i perspektiv är man ju inte gammal, då man själv hamnar där. I barndomen var 70åringar jättegamla, men nu då? Jag är jag i själ och
hjärta, men kroppen är tröttare och långsammare, det
måste medges!
Klokare vet jag inte om man är, men kanske mognare och inser sina begränsningar. Men jag får väl
säga, som någon klok människa sagt (kanske Mark
Twain?) ungefär så här;
Då jag var 17 år tyckte jag mig veta allt, då jag var

27 år märkte jag att det finns en hel del att lära ännu
och då jag var 37 år insåg jag hur lite jag vet, att jag
aldrig blir fullärd!

Varför är söndagen helgdag? Vad betyder det
att helga vilodagen?

Vilka livsråd skulle du ge en tonåring idag?
Det finns så många floskler som de unga är trötta att
höra på, svåra att ta till sig. Men lyssna på den unga.
Fråga; hur har du det? Vad väntar du dig av livet? Vad
är svårt?
Säg; jag finns här om du behöver prata eller komma och vila en stund.
Idag är det så svårt att vara ung. Sociala medier
har gjort den unga själen sårbar. Man tar emot och
skickar sårande kommentarer till varandra.
Ett råd är; det du inte gillar, det som gör ont och
sårar – gör inte sådant till någon!!
Vilka är de tre viktigaste händelserna i ditt liv?
Då jag gifte mig med Fjalle, att bli mamma och att
bli farmor, att vara pensionär med tid att ofta vara

Brita Edlund med sönerna Toffe och Robbe, dvs Christoffer och Robert.

Brita Edlund med de fem gatulerande barnbarnen. ”Du är snäll,
snygg, rolig, fantastisk och bäst”, står det på jättekortet.

tillsammans med barnbarnen, så länge de vill vara
tillsammans med mig. Det är oerhört!
Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Jag har en dvärgpudel, Labolina, sen 1,5 år, så det
blir fem promenader per dag. Det betyder härlig motionering i skog och mark. Alla fem barnbarnen har
aktiviteter och ofta kör och hämtar jag dem i tur och
ordning. Föräldrar jobbar och tiderna passar inte in
i deras schema. Ofta vill de sova över, tillsammans
eller en och en. Det är en värdefull samvaro för oss.
Då jag är ensam läser jag, löser korsord, lyssnar på P2
klassiskt eller träffar vänner (under pandemin blir det
utomhus).
Vad ska du göra i sommar?
Min sommar började vid Valborg då jag kom till Kimitoön. Nu är jag här, pysslar i trädgården, träffar
släkten, gör skogspromenader och väntar på att sönerna med familjer kommer på semester i juni-juli. Då
blir det bastubad, simmande, fiskande och utflykter
till öarna här runt omkring.
E-postintervju: Hannele Rabb
Foton: Ur familjealbumet
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Bibeln påminner oss om både vikten av arbete
och av vila. Det i tredje budordet (2 Mos 20:
9-10) säger Gud att vi skall hålla vilodagen helig.
Vi skall ta hänsyn till Guds vilja att vi skall vila
en dag i veckan. Det är inte bra att arbeta för
mycket. Vi behöver en dag då vi vilar, samlar
krafter och har mer tid för Gud. Också Gud
och Jesus vilade ibland. I skapelseberättelsen 1
Moseboken står det att Gud vilade på den sjunde dagen efter att ha skapat himmel, jord, allt
levande och slutligen människan.
Men det är inte skapelseberättelsen som står
till grund till att vilodagen är på söndagen i de
flesta kristna kyrkorna. Ett undantag är Sjundedagsadventisterna, vars vilodag är på lördagen,
utgående från judendomens sabbat som är på lördagen. Kristnas vilodag är på söndagen, eftersom
på en söndag uppstod Jesus från de döda. Jesu
uppståndelse är det viktigaste i vår tro. Därför är
söndagen helig dag. Förr var söndagen verkligen
en vilodag. Affärerna var stängda och dagen mer
fridfull än nu. Nu när söndagen blivit mer vinstinriktad, är det mer fast till oss kristna vilka val
vi gör och hur vi väljer att vila på söndagen.

En gungstol ute på gräsmattan – ja, det blir ett
bra ställe att vila sig på.

HAR DU NÅGOT du undrar över? Något i
tron, vardagen eller gudstjänsten. Fråga gärna!
Dövprästen svarar. Vi sätter inte ditt namn i tidningen.
Dövas församlingsblad
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Johannes Döparen hör ihop med midsommar. Enligt Lukasevangeliet
föddes Johannes sex månader före Jesu födelse. Sedan 300-talet har
Johannes Döparens födelsedag firats den 24 juni.
Jag ska berätta lite om Johannes Döparens bakgrund.
Hans pappa hette Sakarias och hans mamma hette
Elisabet. De kunde inte få barn och de var redan
gamla. Sakarias tjänade i templet. Där kom en Herrens ängel till honom och sa att Gud har lovat honom
en son. Det trodde Sakarias inte på, hur skulle det
gå till? Efter händelsen i templet blev han stum och
tappade talförmågan.

Johannes predikade och döpte
Men så fick de en son! Då kunde Sakarias tala igen.
Pojken fick namnet Johannes. Johannes levde i vildmarken och åt gräshoppor och klädde sig i kamelhår.
Han var en stark personlighet, drack sig inte full på
vin, och predikade. Folk samlades kring honom och
han döpte dem i vatten. Människorna trodde att han
var Messias, men han sa att det är han inte. Han döpte dem i vatten för att befria dem från sina synder och
leda in dem på Guds väg, för Messias kommer.

Jag ska berätta lite utgående från Luk. 7:18-35 om
vad som hände sen. I texten finns några saker som jag
började fundera på.

Johannes hamnade i fängelse
Johannes Döparen tillfångatogs av Herodes. Bibeln
säger inget om hur länge Johannes satt i fängelse. Två
av Johannes följare kom till fängelset och berättade för
Johannes om Jesus och vad han hade gjort. Johannes
bad dem att gå till Jesus och fråga: ”Är du den som
skall komma, eller ska vi vänta på någon annan?”
Jag började fundera på varför Johannes var osäker?
Han, som predikade med kraft, borde ju ha vetat vem
Jesus var. Det tyckte jag var en intressant fråga.

Jesus svarade till Johannes lärjungar: ”Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser,
lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp
och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte
kommer på fall för min skull.” Bibeln berättar inget
om hur Johannes reagerade på svaret. Vi får bara veta
om att Johannes dog senare, men den saken tar jag
inte upp nu. Jag vill fundera mera på Jesus svar till
Johannes.

Jag tänker på detta med att Johannes var en stark personlighet som berättade, predikade och döpte. Han
hade mycket erfarenhet av arbetet med Guds rike och
fick en massa frågor som han kunde svara på. Kanske
var det först då han satt i fångenskap som han började tvivla. Kanske är det så med oss människor; livet
rullar på och så kan det hända något som får en att
stanna upp och tvivla: Har jag förstått rätt? Eller har
jag fel? Är jag blind? Fängelset Johannes satt i vet vi
inget om, men kanske var det en liten håla som var
mörk och kall, och fick honom att känna sig osäker
Dövas församlingsblad
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Kontakten till Gud finns alltid kvar
Men vad betyder den meningen, om att inte komma
på fall? Jag tänker att det handlar om detta: om människorna lyssnar på Bibeln och Guds ord, och tror på
det, så finns en kontakt till Gud som inte bryts, även
om det går dåligt för oss eller om vi hamnar på fel väg
i livet. Inte heller kan någon annan människa bryta den kontakten även om de försöker. Jo, det finns
fysiskt lidande, sjukdomar, svårigheter, depression,
men den levande tron bryts aldrig av. När Johannes
frågade Jesus om han är Messias, sa Jesus inte att ”ja,
det är jag”. I stället gick hans svar ut på att visa vad
som har hänt på sistone.

Långbent
dansare på
åkern

Jesus svar till Johannes

Varför tvivlade Johannes?

8

på om Jesus var Messias eller inte. Kanske var det så
att Johannes lärjungar lyckades förmedla Jesus svar
till honom, och att han förstod betydelsen av sista
delen av Jesu budskap: ”Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”

En 16-taggare?

Behövs
då man ska
meta
Kanske
en amiral?

Guds budskap är det starkaste. Om vi människor
tror på det så är vi trygga. Även om vi här i världen
råkar ut för svåra tider, sjukdomar, lidande, svårig
heter, förföljelse, så finns tron och kontakten till Gud
kvar, den försvinner inte. Som sagt, Bibeln säger inget
om saken, men kanske fick Johannes Döparen den
insikten i fängelset.
Jag tänker att vi människor ofta har lätt att känna
tvivel. Det kan komma tvivel mitt i allt, även om livet
går bra. Vi kan tvivla på om vi går den rätta vägen,
om vi har valt rätt sätt att leva. Bibeln ger oss tröst
och stöd, vi kan lita på att vad som än händer, så finns
bandet till Gud alltid kvar.
Jag önskar er en bra sommar!
Berättad av: Janne Kankkonen
Översatt av: Hannele Rabb

Djurkorsord

Gnagare,
bor under
jorden

Gul och
svart, samlar
nektar

En större
groda

Röd
och svart
nyckel-....
Vill
man inte
trampa på!

Vingbredd:
2,4 meter

Vad åt
Johannes
Döparen?

Konstruerat av Hannele Rabb.
Lösning: Gräshoppor (älg, trana, fjäril, mask, humla, sork, padda, piga, orm, örn)

Johannes Döparen
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Dopet – en andra födelsedag
”Idag har vi samlats till ett riktigt kalas! Dopet är den största,
viktigaste och finaste fest man kan fira som kristen. Dopet brukar
ibland kallas för ‘den kristna födelsedagen’, så egentligen är det ett
födelsedagskalas vi firar idag!”
Så inleder jag ofta de dopceremonier jag förrättar,
särskilt om det finns många barn bland gästerna. För
dopet är faktiskt den viktigaste händelsen i en kristen persons liv och ofta talar man om dopet som en
födelsedag eftersom, man i dopet föds på nytt till en
ny människa. Det låter ju lite konstigt och jag ska
försöka förklara lite mer.

Övergångsrit
Dopet är en sorts övergångsrit: man lämnar något
gammalt bakom sig och börjar något alldeles nytt.
Ofta säger människor att man får sitt namn i dopet
Familj och faddrar på barndop i Borgå domkyrka.

eller att man inte egentligen har något namn förrän
man blivit döpt. Det är inte riktigt sant. Dopet är
mycket mer än en namngivningsceremoni. Dopet har
egentligen inget med namngivning att göra. Vi får vårt
namn när våra föräldrar ger det åt oss och ingen präst
har något med det att göra. Men visst spelar namnet
en viktig roll i dopet. Innan själva dopet uttalas namnet på den som döps för att markera att Gud kallar
oss vid namn. Inte vem som helst, utan just den vars
namn uttalas. På många håll i världen där man tillhör
en annan religion eller världsåskådning vill man ofta
ta ett nytt kristet namn när man låter döpa sig och
konverterar till kristen tro. Det är för att markera att
man faktiskt börjar ett nytt liv, ett liv i frihet, ett liv

i tro, hopp och kärlek, ett liv som inte är begränsat,
utan sträcker sig genom tid och rum i evighet. Man
är en ny människa. Och det är faktiskt vad som händer i dopet. Dopets vatten sköljer bort allt det som
var och så föds man på nytt till en ny människa. I
vår evangelisk-lutherska kyrka är symboliken inte så
tydlig, eftersom vi bara lägger lite vatten på huvudet
på den som döps, men i många andra kyrkor sänks
den som döps ner i vatten helt och hållet. Så gjorde
också Johannes döparen, som du kan läsa mera om
i en annan artikel i denna tidining. Varför vi endast
lägger vatten på huvudet har flera orsaker. Dels är det
mer praktiskt, dels blir det tydligare att vattnet ”bara”
är en symbol för något mycket större, en symbol för
allt det som händer i dopet.

Vatten i Bibeln
Dopets vatten hänger ihop med flera händelser som
vi kan läsa om i Bibeln. I berättelsen om Noaks
ark sköljer vattnet bort allt som blivit fel, synd och
ondska, och nytt liv får börja från början. Livet får en
ny chans. I många år var israels folk slavar i Egypten,
men Gud befriade dem med hjälp av Mose. Faraos
soldater jagade israels folk, men när de kom till Röda
havet delade Gud havet i två delar så israels folk kunde
gå torrskodda igenom. Egyptierna lämnade på andra
sidan och israels folk var fria. Israels folk gick genom
vatten till frihet. De var inte längre slavar. Jesus säger
också att den som dricker av det vatten han ger aldrig
kommer att vara törstig, vilket betyder att man inte
längtar efter något att fylla ens liv med, utan man
är tillfreds. Det här och mycket mer sammanfattas i
dopets vatten.

hjälp och stöd och allt gott som Gud vill ge oss. Det
är verkligen värt att fira! Så ta reda på när din dopdag
är och börja fira den också, så har du två födelsedagar
varje år! Den ena födelsedagen gör dig förstås äldre
varje år, men på den kristna födelsedagen kan man
strunta i ålder. Då firar man en ny chans, ett liv som
lever och förändras, men aldrig tar slut och som alltid
har något bättre där framför.
Vill du veta mer om vad dop är, hur det kan gå till
och få tips? Gå in på dopet.fi. Kolla också fadder.fi för
tips på vad en fadder kan göra med sitt fadderbarn.
Text: Rebecka Stråhlman
Foto: Annette Stråhlman

Tio tips för faddrar
1. Ge trevliga aktiviteter som gåva
2. Skapa en tradition som är lätt att upp
repa
3. Delta i dagvårdens, skolans eller
hobbyaktivitetens evenemang
4. Håll kontakt – och var närvarande
5. Hälsa på hos ditt fadderbarn
6. Låt ditt fadderbarn lära dig saker

Fira din dopdag
Ibland talar jag om att dopet är som ett skyddsnät.
Det finns så mycket som kan gå fel i livet, mycket
som vi oroar oss för. Men när man är döpt kan man
lita på att Jesus alltid är nära, för det har han lovat. Vi
kan lita på att det alltid finns en ny chans. Vi får lita
på att Gud bär oss när vi inte orkar gå själva. Ibland
används uttrycket ”Livet lär – dopet bär”. Jesus själv
blev döpt och genom dopet förenas vi med hans död
och hans uppståndelse. Dopet innebär därför att vi
inte behöver vara rädda för döden, för vi har redan
fått ett löfte om evigt liv. Dopet innebär en ny chans
varje dag, dopet innebär frihet, trygghet, gemenskap,
10
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7. Erbjud dig att föra, hämta eller skjutsa
8. Gör en utfärd
9. Bjud in fadderbarnet i ditt liv
10. Föreslå något som är annorlunda
från sidan: fadder.fi

Dövas församlingsblad

•

2/2021

11

Familjenytt

Kyrklig information
Händelsekalender

Avlidna
Kari Tapio Topio
f. 4.8.1955, Tyrvis
d. 1.5.2020, Pyhäranta

Seppo Eino Antero Kallio
f. 23.02.1938, Ulfby
d 21.02.2021, Åbo

Åke Johan Engman
f. 28.12.1939, Esbo
d. 7.2.2021, Tammerfors

Dövas församlingsblads

40-årsjubileum

13.6

Kl. 13.30. Teckenspråkig gudstjänst i Ekenäs
Plats: Utanför församlingshemmet i Ekenäs (Larssonsvägen 1)
Medverkande: Meri Yliportimo, Maria Lindberg

18.7

Kl. 10.30. Teckenspråkig gudstjänst i Jakobstad
Plats: Församlingscentret
På kyrkkaffet minns vi Alf Bjong och Dövas församlingsblad 40 år.
Dörrarna är öppna från kl 10 och vi har tid att samtala om vi så vill.
Meddela senast 14.7 om du kan vara med och om du har matallergier eller någon diet.

11.9

Dövas församlingsblad 40 år! – Jubileumsdag
Tid: lördag 11.9. kl 11–16.
Plats: Mariagården, Slingervägen 1, Borgå

12.9

Tolkad nattvardsgudstjänst i samarbete med Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Tid: söndag 12.9 kl. 12.15
Plats: Borgå domkyrka

Lördagen 11.9 kl 11–16
Mariagården, Slingervägen 1, Borgå
Välkommen på fest! Dövas församlingsblad firar 40 år.
Vi samlas i Borgå för att minnas tidningens historia.
Medlemmarna i Resursgruppen för kyrkans svenska
dövarbete är närvarande.
Kom också du!

Resursgruppen på instagram
Nu kan du få information om vad som är på
kommande också via instagram. Du hittar
kontot på namnet kyrkansdovarbete.
Följ oss gärna!

Information om gudstjänster och
annat program finns också på text-tv
s. 797/8-11
(och 558/34 på finska).

Program:
Lunch och kaffe
Brita Edlund: Om tidningens historia
Janne Kankkonen: Om teckenbanken med kyrkliga och bibliska tecken
Tidningsutställning
Samvaro
Meddela Maria Lindberg senast 3.9 om du kan vara med,
och om du har matallergier eller någon diet.
maria.lindberg@evl.fi
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Hannele Rabb fyllde 50 år

Adressförändring / Ny prenumerant
Fyll i och skicka in blanketten om du flyttar eller om du vill få Dövas församlingsblad.
Namn: ............................................................................................................................................

När fyllde du år och hur firade du?
–Jag fyllde 50 i januari, och det blev nog inte mycket
firat. Jag fick 50 rosor av min sambo och en fin present. Kanske går det att fira lite i sommar.

Tidigare adress: ...............................................................................................................................
Ny adress: .......................................................................................................................................

Om du fick önska dig vad som helst i födelsedagspresent (inga begränsningar finns!) vad skulle du
då önska dig? Varför?
–Vad som helst? Jag har ju redan allt, nu får jag nog
lov att fundera. Huset vi bor i behöver nytt tak, så det
kunde jag önska mig. Jo, jag har alltid undrat om det
skulle vara kul att spela saxofon. Eller kanske cello?
Och varför inte en egen ljudstudio? Och en teater
scen! Se, nu börjar idéerna komma!
När och hur kom du först i kontakt med
teckenspråk?
–Min dotter Roberta var den första döva jag träffade.
Jag visste ingenting om döva och teckenspråk då, i
början av 1990-talet, men fick hemundervisning i
teckenspråk och började röra mig på ställen där folk
tecknade. Jag for till dövföreningen, gick med i andra föreningar, for på Dövas kulturdagar. Bäst av allt
var familjekurserna på Malmåsen, det var ett paradis för mig, då alla som jobbade där var döva och
teckenspråkiga. Där lärde jag mig massor! Och där
förstod jag att min dotter behöver få vara i en miljö
där det finns många andra som tecknar. Det ledde till
att vi flyttade till Helsingfors för att Roberta skulle få
gå i dövskola där.
Jag tycker att alla hörande borde få lära sig tecken
språk i grundskolan. Teckenspråket är ett så fiffigt
språk, och man har så stor nytta av det i så många
situationer. Vackert är det också!
Hur länge har du arbetat med teckenspråk och
stödtecken?
–Jag började rita tecken och göra teckenmaterial när
vi bodde i Helsingfors. När vi flyttade tillbaka till
Österbotten för tolv år sen började folk ringa mig om
teckenkurser, och nu är det mitt huvudsakliga jobb,
att lära folk att teckna. Det är enormt roligt, och jag
har hittills haft flera hundra kurser för familjer, för
eningar, daghemspersonal, andra personalgrupper, på
medborgarinstitut, inom yrkesutbildningar och på
Öppna universitetet. Under coronaåret har jag också
14
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Skicka blanketten till:
KCSA / Maria Lindberg
PB 210
00130 Helsingfors
eller meddela dina uppgifter till: maria.lindberg@evl.fi

Hannele Rabb gillar att teckna.

haft kurser på distans. I början var jag inte så förtjust
i det, men det finns bra saker med det också: alla ser
mig ur samma synvinkel, rakt framifrån, och jag kan
visa tecknens handformer riktigt nära kameran.
Du har varit med om många projekt i samband
med kyrkan. Kan du nämna något som varit ditt
favorituppdrag? Varför just det?
–Roligast var nog projektet med psalmer med stöd
tecken i psalmbokstillägget, och att filma in dem. Jag
tycker om att sjunga på teckenspråk. Det är bland det
roligaste som finns.
Du är ordförande för resursgruppen, hur länge
har du varit det?
– Jag och årtal... Kanske ett år? Tiden går ju så snabbt
när man är så gammal som 50 år, så antagligen är det
längre än så. Men jag har layoutat tidningen i tolv
år.
På vilket sätt tycker du resursgruppen är viktig?
–Resursgruppen behövs för annars skulle dövprästen
vara ensam i sitt arbete. Vi har bara fyra möten per
år, men nog har vi fått en del bra saker gjorda. Som
teckenbanken med bibliska och kyrkliga tecken, ja,
den är under arbete ännu. Och så håller vi tidningen
vid liv!

Vilket är ditt favorittecken?
–Jag gillar X-formade tecken, så KRUBBA och DIAKON ser snygga ut. Många symmetriska tecken är ju
fina. Men nu tänker jag alltså estetiskt, på hur tecknen ser ut, och inte på vad de betyder.
Det här numret kommer ut till midsommar. Vad
har du för midsommartraditioner?
–Det är nog villaliv varje midsommar. En tradition är
att hämta en björnmossmatta från skogen och lägga
den framför stugtrappan, ungefär som en dörrmatta
att torka fötterna på. Det är en gammal tradition från
pappas hemby, och har med fruktbarhet att göra. Det
är ett svettigt jobb att få hem mattan. Man går till
skogs med skottkärra, storgräfta och grep. Med gräftan hugger man loss en så stor bit björnmossa som
man tror att man kommer att orka hantera. Det ska
vara mycket jord och rötter med, annars faller mattan i bitar. Sen ska mattan upp på skottkärran, och
så börjar den långa vandringen hem. Eller vandring
och vandring. Man skuffar, drar, lyfter hjulet över
omkullfallna träd, sätter sig i blåbärsriset och tänker
ge upp, tar nya tag. Till sist är mattan ändå på plats
framför trappan och firandet kan börja!
Vad är det bästa med sommaren?
–Det bästa är nog villaliv och bär- och svampplockning. Ifjol var det jättebra kantarellår. Jag och sambon kom ofta hem med fyra plastkassar fulla med

Midsommartradition: björnmossmatta framför trappan!

kantareller. Hoppas att det blir bra svampår igen! Det
är en rolig skattjakt att söka kantareller. Och något
som är godare än en gräddig kantarellsås finns inte.
Sen tycker jag att det är roligt att odla mat. Jag brukar
odla allt från potatis, rödbetor och palsternackor till
ärter, spenat, squash och olika salladssorter. Ett litet
växthus har jag också, byggt av gamla fönster. Där
odlar jag tomater, chili och gurkor. Men jag har inte
alls så ”gröna fingrar” som det kanske kan verka. I
slutet på somrarna brukar man hitta gårdens snyggaste gräsmatta i gångarna mellan odlingarna!
E-postintervju: Rebecka Stråhlman
Foton: Ur Hanneles album
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ta kontakt med dövprästen

SMS

facebook

050-3427129

Maria Lindberg

WhatsApp

E-post

skype

maria.lindberg@evl.fi

maria.lindberg@evl.fi
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Post

Besök

KSCA / Maria Lindberg
PB 210
00130 Helsingfors

Södra kajen 8
Helsingfors
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