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Nybörjarkursen och diskussionskursen som 
pågick hela hösten fram till jul samlade ett 
30-tal studeranden. Av dem var en tredjedel 
ukrainare. Efter undervisningen blev det café 
med mycket mat och hög trivselfaktor.

Tuija Österman ser arbetet med svenska kur-
serna som att bygga broar och välkomna män-
niskor som annars kanske inte skulle komma till 
kyrkan. Hon har fungerat som koordinator för 
projektet och även involverat sin egen dotter, 
Maja Österman, som skötte barnpassningen 
och möjliggjorde för flera ensamstående föräld-
rar att delta i kurserna. 
     - Jag tänker att gemenskap är en viktig bygg-
sten i lyckad integration. Att ha fått vara med 
och arrangera inkluderande verksamhet som 
bygger på relationer känns oerhört menings-
fullt. 
     Språkcaféet har erbjudit en trygg och av-
slappnad miljö där de studerande fått bekanta 
sig med varandra och få språkvänner. 
     - Också barnen har fått kompisar och Maja 
och jag har fått nya vänner som vi kommer att 
hålla kontakten med även efter kursen. 
     Tuija berättar att intresset att lära sig 
svenska var överraskande stort. 

     - När vi såg det stora behovet töjde vi på 
gränserna och tog emot fler deltagare - så 
många som utrymmet tillät. En genomgående 
tanke under projektet var att ”allt vad ni vill att 
människorna ska göra för er, det ska ni också 
göra för dem.” (Matt.7:12). Det kändes gott att 
kunna uppfylla ett verkligt behov.  
     Tuija, som genom åren ansvarat för många 
språkkurser på olika håll, säger att de här kur-
serna fått den bästa responsen någonsin. 
     - Att se glädjen var fantastiskt, och det 
märktes att kvällen var veckans höjdpunkt för 
många. Jag tror att den goda feedbacken väl-
digt långt berodde på en engagerad personal 
som jobbade helhjärtat. Också förbönerna har 
burit oss, speciellt de gånger vi varit trötta och 
jäktade efter en lång arbetsdag.
     - Jag vill för min del tacka för alla förböner! 
Tack också till Svenska kulturfonden för pro-
jektbidraget som möjliggjorde verksamheten 
under hösten, samt till lärarna Bodil Waden-
ström och Alexander Foy. Tack till tolken Vera 
Lamminen och alla som ställde upp som språk-
vänner! Och sist men inte minst vill jag tacka 
Med Hamiti som var värd för språkcaféet och 
Maja som skötte barnen! 
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”Gemenskap är en 
viktig byggsten i 

lyckad integration”
Tuija Österman

”Tacksam för möjligheten att studera 
språket i en sådan uppriktig atmosfär.”

”Tiden tillbringad på denna vackra plats
kommer alltid att finnas kvar i mitt

minne och mitt hjärta.”
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