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Frälsningsarmén
Katolicismen
Samisk religion

från sverige till himlen
Kan verkligen religion hjälpa människor till ett framgångsrikt liv?
Varför slår sig somliga shiamuslimer blodiga under gråthögtiden
Ashura och hur är det att var hindu i Jönköping? Detta är bara
några av alla frågor som får sitt svar i Från Sverige till himlen.
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U

nder ett och ett halvt år har programledaren
Anna Lindman Barsk rest Sverige runt för
att möta människor som låter religion och
andlighet styra sina liv. För trots att Sverige är
ett av världens mest sekulariserade länder är
intresset för andlighet stort.
I denna serie får vi följa med när Anna under
några dagar lever tillsammans med en
shiamuslimsk kille från Märsta, en judisk familj
som firar Purim, en buddhistisk kvinna i Dalarna,
en väckelsekristen familj som talar i tungor, en kvinna
som tror på New Age och tankens kraft och en
hinduisk familj i Jönköping som lagar mat enligt
Ayurveda.
De nya avsnitten tar upp samisk nåjd, katolskt kloster
och frälsningsarmén. Carolina är soldat i frälsningsarmén och arbetar med nödställda på Södermalm. Lajla
är same och försöker bevara de gamla riterna trots att
mycket av samernas religion fallit i glömska. Ulf och
Anne-Maj har konverterat till katolicismen och Anna
får följa med Ulf när han ska bikta sig.
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På www.filmo.se hittar du
trailer till Från Sverige till himlen
samt studiehandledningar till
de olika avsnitten.

Frälsningsarmén. Vi är vana att se dem
på stan, Frälsningsarmén, med sina hattar
uniformer och musikinstrument. Anna träffar
Carolina som är frälsningssoldat och som
blivit utsänd att driva ett socialt center på
Södermalm i Stockholm där missbrukare
och hemlösa kan få hjälp. Carolina är kristen
och menar att hennes tro manar henne att
hjälpa utsatta. Men varför kallas hon soldat
och varför har hon uniform? Vad gör att en
småbarnsmamma mitt i livet väljer att viga
sitt liv till att bre smörgåsar till nödställda
och be för fattiga? Och är det verkligen rätt
att de som kommer till Frälsningsarmén och
behöver hjälp inte bara får mat utan också
bön och bibelläsning? Efter några dagar
tillsammans med Carolina får Anna svar på
alla frågor.
Katolicismen. Påven, bikt, helgon och
rökelse.Hur kan man tro att Påven är ofelbar,
varför skall prästerna leva i celibat och vad
vågar man säga i bikten egentligen? Anna
möter Ulf och Anne-Maj Samuelsson som
konverterat till katolicismen. De tar henne
med till St. Eugenia, en katolsk kyrka mitt i
Kungsträdgården i Stockholm. Där får vi vara
med och fira askonsdag, en dag då man ska
minnas sin egen dödlighet och prästen målar ett kors av aska i gudstjänstbesökarnas
pannor. Anna får också följa med Ulf när han
ska bikta sig.
Samisk religion. Heliga trummor, renhorn
och nåjdernas hemligheter. Lajla är same
och ärvde från sin far kunskap om de samiska religiösa ritualerna. Anna får följa
med Lajla och hennes man Arild till kåtan på
fjället där hon växte upp och ta del av riterna
som Laila håller vid liv. Mycket av samernas
religion har fallit i glömska. Nåjderna, som
hade till uppgift att förmedla kontakten mellan människorna och gudarna förföljdes av
Svenska kyrkan under 1600-talet. Nåjdernas
heliga redskap, till exempel dom mytomspunna trummorna, förstördes och mycket
av deras kunskaper som medicinmän och
andliga lärare gick förlorad. Men en del finns
kvar och Lajla är en av dem som förvaltar de
uråldriga kunskaperna. Hon visar Anna hur
man kan rena ett rum från dåliga energier
och hur hon som barn höll kontakt med sin
far på fjället med hjälp av ett träd.
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Shiaislam. Varför slår sig vissa shiamuslimer blodiga under högtiden Ashura? Anna
Lindman Barsk möter Hassanain från Märsta
och får följa med på den stora gråtceremonin. Men att leva med Hassanain under
några dagar bjuder också på krockar, varför
får Anna inte ta honom i handen, lyssnar
han verkligen inte på musik och kan de gå
och träna tillsammans?

Hinduism. Hur är det att vara hindu i
Jönköping år 2012? Anna Lindman Barsk
åker hem till Nayana som startar varje
morgon med att offra mat och utföra solhälsningar och meditation. Nayana säger att hon
bara genom att titta på Anna kan avgöra
vilken kroppstyp hon är enligt den urgamla
läkekonsten ayurveda och Anna frågar sig
varför så många svenskar lockas av det som
Nayana tror på.
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Väckelsekristendom. Anna Lindman
Barsk möter ungdomspastorn Ann-Sofi från
Arken, en karismatisk väckelseförsamling i
Kungsängen utanför Stockholm. Ann-Sofi
visar Anna hur man talar i tungor och berättar om hur det känns i kroppen när detta
sker. Ann-Sofi berättar också att djävulen
finns överallt men att det med rätt inställning
går att mota bort honom.

New Age. Kan man nå sina drömmars mål
bara genom att lära sig att kontrollera sina
tankar? Anna Lindman Barsk möter New
Age-kulturen genom Helena i Göteborg som
är övertygad om att universum svarar på alla
våra önskningar. Helena säger att attraktionslagen förändrat hennes liv och tar med Anna
in i en värld full av kristaller, astrologi, auror
och healing.
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Judendom. Varför får judar inte äta cheeseburgare? Och hur kommer det sig att besökarna i synagogan i Stockholm bär allt från
kaninöron till rosa cowboyhatt och tigerdräkt? Det är några av de frågor som Anna
Lindman Barsk försöker få svar på när hon
möter rabbinen Isak och hans familj som tar
med Anna på ”Purim” - en av judendomens
festligaste högtider.
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Thaibuddism. Anna Lindman Barsk reser
till Dalarna för att ta reda på hur det är att
vara thaibuddhist i Sverige. Mullika från Thailand bor i Ludvika men har funnit sitt andra
hem i ett thaibuddhistiskt tempel i skogen utanför Borlänge. Mullika tar med Anna på en
buddhistisk retreat bland thailändska munkar
som tagit sig till Dalarna för att leva i celibat
och sprida den buddhistiska läran.
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