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hon skrattar själv och hävdar att
hennes insats är rätt liten. Men lika
fullt lämnar Zarina Sutanli sitt bidrag
till organisationen Ljus i Öster.

Och vad passar då bättre än att just
tillverka ljus.

– Jag har aldrig gjort det här tidiga-
re men hemma i Azerbaijan brukade
jag måla en del och det här är ett krea-
tivt arbete, säger hon när Kyrkfönstret
träffar henne i Rörvikskyrkan.

Zarina Sutanli ansvarar för tillverk-
ningen av stearinljus som sedan säljs i
Rörvikskyrkan. Behållningen går till
Ljus i Öster som i sin tur ser till att
översätta och sprida Bibeln till folk
som ännu inte har Bibeln på sitt eget
språk.

Många kommer med ljusstumpar
Och själva processen med att fram-
ställa ljus är intressant eftersom ljusen
tillverkas från ljusstumpar som blivit
över och som sedan samlas in. Bland
annat har f lera klasser vid Präst-
holmsskolan och ett intilliggande
dagis engagerat sig i insamlingen så
lagret av stearin som sedan återan-
vänds fylls på kontinuerligt. I Rörviks-
kyrkan träffas barnlediga mammor
och pappor med sina barn mellan 10-
12 varje torsdag i något som kallas
Liten och stor-grupp. Just den här
dagen hade mamman JennyWinbland
hörsammat uppmaningen att ta med
sig gamla stearinljus till kyrkan.

– Jag hörde om tillverkningen och
jag tycker också att ljusen som hon gör

blirväldigt fina, så jag tog med mig det
vi hade för stunden, säger hon.

Från miljonstaden Baku
Zarina Sutanli är asylsökande och hon
kommer från Azerbaijans huvudstad
Baku där hela 2,8 miljoner invånare
bor. Hennes bakgrund fascinerar, för
hur många 35-åriga tvåbarnsmammor
har haft daglig kontakt med de stora
rovdjuren?

I Zarinas fall handlade det om tig-
rar, lejon, leoparder och björnar.

– Jag är utbildad veterinär. Utbild-
ningen är femårig men sedan läste jag
mikrobiologi och virusologi i ytterli-
gare två år för att få behörighet att
arbeta i laboratorium, säger hon.

Men det blev bara två år i laborato-
rium. Sedan lockade det praktiska
arbetet och hon fick anställning vid en
större djurpark i Baku.

– Dit kom bland annat djur från
ryska cirkusar och många var i rätt
dåligt skick så det handlade om att
sätta in rätt behandling ganska omgå-
ende, säger hon.

Under de fem år som hon arbetade
där, hade hon daglig kontakt med
bland annat tigrar, lejon, apor, björnar
och ormar.

– Det finns mycket att berätta men
det är lite svårt när jag inte kan svenska
så bra, säger hon och ler lite blygt.

Hon säger att det var ett väldigt
varierande arbete där den ena dagen
aldrig var den andra lik. Vid ett tillfälle
attackerades hon också av en björn.

– Jag tänkte mig inte för utan vi
hade tagit ut en annan björn som
behövde vård och jag hamnade för
nära gallret. Där inne i den andra
buren fanns en ung björn och han såg
väl sitt tillfälle att ge mig en knuff. Jag
ramlade men klarade mig utan skador.
Det var snälla björnar och honan som
vi vårdade hade kommit från en rysk
cirkus, berättarZarina.

Hon har gjort en kortare arbets-
praktik i Luleå men fyller sedan en tid
dagarna med att tillverka de ljus som
man både kan se och köpa i Rörviks-
kyrkan.

KristinaWallbing är husmor i kyr-
kan och hon har lärt känna Zarina
Sutanli.

– Zarinas trogna insats här i kyrkan
är ovärderlig. Hon är också huvudan-
svarig för brödbakningen som sker
onsdagar här i kyrkan. Bröd som säljs
till förmån för dövskolor i Eritrea,
säger hon.
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I sitt hemland arbetade hon som veterinär och där hörde möten med
lejon, tigrar och björnar till vardagen. Här i Sverige arbetar Zarina för att
barn från hennes del av världen ska få en drägligare tillvaro.

Från djurpark
till ljusstöpning

Den heta flytande ljusmassan
häller Zarina i gjutformarna.



Så här gör
Zarina sina ljus
1. Värmer vatten i stor kittel.
2. Sätter ned en plastbunke med
ljusstumpar i det kokande vattnet.
3. Förebereder ljusformar/
gjutformar där man sätter i en veke.
4. Färgsätter den smälta stearin-
massan.
5. Häller sedan i det smälta steari-
net.
6. Dekorerar med hjälp av pennor
och diverse verktyg.

Ljus i Öster
• är en allkristen mission som grundades 1903
• arbetar i östra Europa, Mongoliet, Kina och Turkiet
• med biblar och litteratur.
• Prioriterar de folk som ännu inte har bibeln på sitt språk,
litteratur för barn och ungdom
• Missionslitteratur produceras och distribueras.
• Missionärsutbildning av kristna
• Understödjer missionärer i målområdena.
• Förmedlar nödhjälp och ger hjälp till självhjälp i form av
utvecklingsprojekt.
• Understödjer kristna radio- och tv-program samt filmer.
• Målgruppen är vadman kallar onådda folk.

I sitt hemland Azerbaijan arbetade
Zarina Sutanli som veterinär. Som
asylsökande besöker hon nästan
dagligen Rörvikskyrkan, där hon
bland annat ansvarar för
tillverkningen av stearinljus.


