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Bibeln på det språk de bäst förstår

Tranefeldts 
– på plats i Addis Abeba

Nu är det  bara en eller två 
språkgrupper kvar att översätta

Från de många små öarna i Mikronesien

Vad hände sen?
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Berättelsen börjar 1987 när 
kontoret på SIL Pacific Area, 
som är en av Wycliffes sam-
arbetsorganisationer, fick ett 
brev från en ung poloynesisk 
man i Mikronesien. Han hette 
Koisimy Rudolph. Han skrev å 
Kapingamarangi-folkets vägnar, 
en polynesisk folkgrupp som 
bor på en avlägsen ö i närhe-
ten av ekvatorn. De hade länge 
längtat efter att få Bibeln på sitt 
modersmål. 

Mitt jobb på den tiden var att resa 
till de olika öarna i Oceanien för 
att kartlägga de olika spåkgrup-
pernas behov av en bibelöversätt-
ning. Efter ett besök hos kapinga-
marangi-folket stod det klart att 
det fanns ett definitivt behov av 
en bibelöversättning där. Äntli-
gen skulle den här ögruppen få 
hjälp. Kort därefter blev erfarna 
medarbetare ombedda att anta 
utmaningen. Det var paret Daams 
från Nederländerna som då re-
dan arbetat många år i olika bi-

belöversättningsprojekt i Franska 
Polynesien. Nya testamentet på 
kapingamarangi blev klart och in-
vigt år 2000. Öborna på Kapinga-
marangi var dock inte beredda 
att avsluta arbetet bara för att 
de nu hade Nya testamentet. De 
ville fortsätta tills hela Bibeln var 
översatt. Och det har de gjort! För 
två månader sedan, i december 
2014 på ön Kapingamarangi blev 
slutkapitlet skrivet i den fantas-
tiska berättelsen då hela Bibeln på 
kapingamarangi-språket invigdes.

Nu är det  bara en eller två 
språkgrupper kvar att översätta

Från de många små öarna i Mikronesien
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För två år sen reste jag tillbaka 
till Mikronesien. Nico Daams be-
rättade då för mig om nystartade 
bibelöversättningsprojekt på de 
yttre Karolineröarna och nämnde 
ett namn jag mindes sen 25 år till-
baka, nämligen Koisimy Rudolph. 
Han var nu en gammal man men 
bodde på Guam, precis där vi be-
fann oss just då, så vi satte oss i 
bilen och åkte för att besöka ho-

nom. Det var helt fantastiskt att 
träffa honom igen, han som var 
anledningen till mitt första besök 
i Mikronesien 1987, och att få se 
hans glädje när han hörde om Ka-
pingamarangi NT som nu används 
flitigt av språkgruppen.

Idag finns det antingen färdiga 
bibelöversättningar eller pågå-
ende projekt i tio olika språkgrup-
per i Mikronesien. Det är bara en 
eller två språkgrupper kvar att 
översätta till. Längtan att översät-
ta Bibeln måste genomsyra hela 
översättningsprocessen. Det är 
bara då som en bibelöversättning 
kan fungera. Öborna har uppoff-
rat sig, dessa som genom årtion-
den hållit på att översätt Bibeln 
till sina egna språk. Missionärerna 

har uppoffrat sig när de lämnade 
sina hem för att bosätta sig på av-
lägsna platser, och människorna i 
de olika länderna som oavbrutet 
har gett och bett för att allt som 
kan hindra att en Bibelöversätt-
ning bryts ner, i vilken form de än 
kan komma, har också uppoffrat 
sig för att Bibeln ska spridas. 

Vår egen berättelse fortsatte 
och min roll inom språkkartlägg-
ning ändrades. Carina och jag gifte 
oss 1994 och ganska fort ökade fa-
miljens antal till fem. När vårt an-
dra barn var fött var vi redo att få 
ett nytt uppdrag av SIL. Tack vare 
mina erfarenheter från Mikrone-
sien, var jag inte förvånad när vi 
ombads att flytta till Saipan som 
är en liten ö i Mikronesien där 

Vad hände sen?

Att översätta Bibeln är inte gjort på en kafferast, det innebär många samtal och 
korrigeringar.

Hela Bibeln på kapingamarangi 
invigdes i december 2014.
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folkgruppen Saipan-karolinerna 
bor. Mellan 1999 och 2005 hjälpte 
vi dem med språkutveckling, och 
med att vinna deras förtroende. 
Vi arbetade med sådant de väldigt 
gärna ville ha hjälp med: utveckla 
en ordbok, analysera deras språk 
och att hjälpa dem att skapa läse-
böcker. Under den här tiden fick 
Carina och jag många goda vän-
ner bland karolinerna. Vi delade 
deras vardag, var med på deras 
högtider och andra kulturella och 
religiösa händelser. 

Missionärsfamiljen Fruit slöt sig 

till teamet i Saipan 2003 och vi 
fick på så sätt en dataspecialist i 
språkteamet. När vi begav oss till 
Hawaii för studier var Fruits kvar 
i Saipan för att vägleda och träna 
de karolinska bibelöversättarna. 
Idag har Nya testamentet blivit 
översatt och väntar på att få sin 
slutliga kontroll och layout innan 
det kan skickas till tryckeriet. För-
hoppningsvis sker detta i slutet av 
2015.

Under tiden fortsätter Carina 
och jag vårt arbete i Mikrone-

sien härifrån Sverige. Sen jag blev 
klar med min doktorsgrad från 
University of Hawaii har jag varit 
lingvistikkonsult för projektet Isles 
of the Sea, ”Öarna i havet”. Jag är 
speciellt intresserad av karoliner-
språken, och för närvarande ar-
betar jag fram en användarvänlig 
grammatikbok så att de karolin-
ska bibelöversättarna kan se vilka 
regler deras egna språk följer. Det 
kommer att hjälpa dem att vara 
mer konsekventa när de skriver 
och mer effektiva i sitt översätt-
ningsarbete. Fantastisk nog, med 
internethastigheten här i Sverige 
så kan jag göra nästan allt mitt 
lingvistiska arbete härifrån det lilla 
Edsbyn.

Så på många outgrundliga vä-
gar har Herren sett till att bibelö-
versättningen i det här området 
gått från 0 till 10 på knappt tre de-
cennier. En Bibelöversättning kom-
mer inte till av sig själv. Många har 
varit och är involverade. Missionä-
rerna, de nationella bibelöversät-
tarna, eller modersmålsöversättar-
na, och alla understödjare i Sverige 
och USA. Ett verkligt teamarbete 
för att se Guds Ord komma i hän-
derna på människor i ännu fler 
språkgrupper.

Jim Ellis
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20 000 ex av Matteusevangeliet 
– Jeni och Mikael Bister skriver:
“I somras fick vi veta att det fanns finansiering för tryck-
ning av 20,000 exemplar av Matteus evangelium! De 
lokala samfunden har inte möjligheter att finansiera 
några större tryckningar, och därför har vi haft svårt 
att kunna sprida det översatta Ordet. Tack vare denna 
gåva, kan vi nu hålla det vi lovat kyrkorna här i Tete! 

Tack för era förböner som har gett resultat, nu kom-
mer Ordet att spridas bland Nyungwe-folket i Mocam-
bique! Gud ser vad Nyungwe-folket behöver och har 
förberett vägen för dem!” Mocambique

Mikael och Jeni Bister

Jim och Carina Ellis med barnen Gabriel, Evelina och Jonas.
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Kulturrutan

Detta bär, ja för det är ingen frukt i botanisk me-
ning, odlades ursprungligen i Sydostasien och 
i Papua Nya Guinea så tidigt som 8000 år f.Kr. 
Det spreds sen till Europa och Afrika av arabiska 
handelsmän och senare av portugiser till Syd-
amerika. Det var också portugiser som spred 
benämningen banan till Europa. Fransmännen 
kallade den till att börja med figue du paradis. 
Portugiserna hade dock inte kommit på namnet 

själva utan lånat det från Wolof (som talas i Se-
negal, Gambia och Mauretanien). Men det var 
sen en svensk, smålänningen Carl von Linné som 
gav bananen dess genetiska namn, Musa. Om 
man vill köpa bananer i Kamerun kan man få 
frågan, hur många händer bananer man vill ha. 
Vill man då bara ha en banan får man svara att 
det räcker med ett finger.

Trodde du 
som jag, att 
alla bananer 
kom från 
Sydamerika?

Swahili 
– försök särskilja ordens delar och skriv vad de betyder. 

Det första exemplet är redan löst för dig.

1. ninasema ’jag talar’     ni-na-sema ’jag-nu-tala’
2. unasema ’du talar’
3. anasema ’han talar’
4. wanasema ’de talar’
5. ninaona ’jag ser’
6. niliona ’jag såg’
7. ninawaona ’jag ser dem’
8. nilikuona ’jag såg dig’
9. ananiona ’han ser mig’
10. utaniona ’du kommer att se mig’

Språkutmaningen

Rätt svar- se sid 14

Den kristna radiokanalens visio-
nen är att genom radio och an-
dra medier vara en stark kristen 
röst som når hela landet. En röst 
som kan nå alla som söker hopp 
och mening - däribland män-
niskor som normalt sett inte går 
till en kyrka. En röst som genom 
budskapet om Jesus Kristus är 
en daglig källa av uppmuntran 
och inspiration som stärker tron.
Radiokanalen Premier sänder 24 
timmar om dygnet med musik, 
program, nyheter, inslag och in-
tervjuer. www.premierradio.se
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Nu är våra medarbetare Sophia 
och Elias Tranefeldt antagna 
som EFS-missionärer och utsän-
da till Etiopien med placering i 
första hand i miljonstaden Ad-
dis Abeba. 
Det var i avskiljningsgudstjänsten 
den 28 december som familjen 
Tranefeldt (med tvillingsönerna 
Gabriel och Josef) i sin hemför-
samling EFS-Karlstad svarade ett 
samstämmigt ja. Det är deras för-
sta uppdrag i utlandet där Folk & 
Språk finns med som en av upp-
dragsgivarna.

Erik Johansson, EFS mis-
sionssekreterare och Sophia 
och Elias närmaste chef som står 
dem nära med alla formella och 
praktiska utmaningar, som höll 
samman gudstjänsten.

Till samlingen på eftermidda-
gen hade förutom släkt och nära 

vänner också många från försam-
lingen i Karlstad och övriga Värm-
land slutit upp. I samkvämet efter 
gudstjänsten bjöds vi på injera 
- det traditionella etiopiska sur-
degstunnbrödet samt kaffe och 
tårta. Den etiopiska pepparsåsen, 
Elias favorit, fanns naturligtvis 
som ett av alternativen till brödet. 
Många ville lyckönska och krama 
om sina utsända som de levt så 
nära då Elias varit präst i försam-
lingen sedan 2007 fram till som-
maren 2014.

För ett år sedan så skrev vi i 
tidningen om Sophias och Elias 
framtidsplaner. Nu är de på plats 
och kommer att ägna det första 
halvåret åt att lära sig Etiopiens 
huvudspråk amarinja.

Under hösten 2014 bodde hela 
familjen i England där Sophia och 
Elias gick en förberedelsekurs på 
Redcliffe College – Folk & Språks 

nära relaterade studiecenter. Sofia 
gick dessutom kurser i översätt-
ning och lingvistik.

– Även om jag nu har den teo-
retiska kunskapen och kompeten-
sen så behöver jag så snart som 
möjligt ingå i översättarteamet 
och närma mig översättarhant-
verket, berättar Sophia som är 
glad och tacksam över att väntan 
på visum och nerresan nu ligger 
bakom.

Etiopien med sina 85 miljoner 
invånare har även många språk. 
I den kartläggning som redan är 
gjord räknar man till så många 
som 87 levande språk.

– I dagsläget är det 17 översätt-
ningar som är prioriterade och 
som kommit olika långt i proces-
sen, fortsätter Sophia.

Familjen bor nära Mekane  
Yesus-kyrkans prästseminarium 

Tranefeldts 
– den första familjen i tjänst 
för Folk & Språk på många år!

Utsändningsgudstjänst i Karlstad den 28 dec 2014. Familjen Tranefeldt svarar ja på att bli EFS-missionärer och Folk & Språk 
-medarbetare i Etiopien.

Folk & Språk • Februari 20156
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Vad ska man ge i födelsedagspresent till någon som 
kanske redan har allt? Varför inte en bibelöversättning, en 
ljudbibel eller social hjälp till fattiga människor? 

Ring oss på 08-38 55 30 så hjälper vi dig och du får ett 
gåvogram att överlämna istället för en onödig present.

Present till den som redan har allt!

där Elias kommer ingå i lärartea-
met i den efterfrågade prästut-
bildningen. Efterfrågad på så sätt 
att antalet utbildade präster i 
dagsläget inte på långa vägar räck-
er till för att täcka det behov som 
väckelsen i landet skapat.

Mekane Yesus-kyrkan som vid 
sidan av församlingarna med pen-
tekostal hemvist är en av två stora 
evangelikanska fårorna som växer 
med närmare 300 000 nya med-
lemmar årligen. Inom Mekane Ye-

sus-kyrkan räknar man idag med 
en präst på 2 000 medlemmar och 
där medlemmarna finns utsprid-
da i geografiskt väldigt många små 
grupper.

– När vi som familj var nere på 
en rekogniseringsresa i mars förra 
året var kyrkans behov av kunniga 
teologiska lärare en bekräftelse 
även för mig som bar på en fun-
dering hur jag skulle passa in i bil-
den vid sidan av Sophias översätt-
ningsarbete, fortsätter Elias.

Annika Ralston, personalad-
ministratör på Folk & Språk har 
under flera år följt paret Trane-
feldts förberedelser.

– Vi är så tacksamma för Sophia 
och Elias, och lite speciellt är det 
att vi får möjligheten att sända ut 
en familj i ett uppdrag. Under min 
tid på Folk & Språk är det första 
gången på mycket länge, så spän-
nande.

Nu är de på plats för uppdraget i Etiopien

Gabriel, en av sönerna, kollar in den etiopisk ortodoxa högtiden Timkat som firades den 18 januari. 
Följ familjen Tranefeldt på deras blogg: bibelbruk.wordpress.com
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Maarit Liljegren började en tjänst 
i höstas som programhandläggare 
hos PMU och avslutade därmed 
sitt uppdrag som antropologikon-
sult i Västasien. Henrik arbetar se-
dan 2010 som forskare och lärare 
vid Stockholms universitet. Maa-
rit och Henrik vill här tacka alla 
trogna understödjare och givare 
som funnits med under alla de 
år som de varit i aktiv tjänst med 
Folk & Språk. 

Avslutat uppdrag i Västasien

  Makarna reste till sin utlands-
tjänstgöring med Folk & Språk 
1997 med barnen Johanna (då 
2,5 år; nu 19 år) och Jonathan (10 
månader; nu 17 år). De arbetade 

Familjen Lilje-
gren maj 2014 
i Stockholm

i Västasien under tre perioder, 
1997-2000, 2003-2006 samt 2008-
2010. Under den första perioden 
var de engagerade i språk- och kul-
turdokumentation, och under de 
två senare perioderna arbetade de 
vidare med språkutveckling och 
var med och byggde de upp ett 
språkcenter som idag servar ett 
20-tal språk i regionen med bland 

annat skriftutveckling, ledarträ-
ning, utbildning av modersmålslä-
rare samt läromedels- och littera-
turproduktion. Språkcentret drivs 
vidare under lokal ledning, med  
bl a Sida-bidrag via PMU och Asp-
näskyrkan i Järfälla. Det finns fort-
farande möjlighet att vara med 
och stödja detta viktiga arbete för 
den som önskar.

Familjen Liljegren april 1998 i Västasien

Anmäl dig som 
autogirogivare 
och du får en 
bok av oss.
Ring 08-38 55 30  
så får du veta mer!

Anta utmaningen vill uppmuntra den egna läs-
ningen av Bibeln. 
På hemsidan antautmaningen.se får du hjälp, 
goda råd och inspiration för din läsning. Du kan 
också välja vilket spår du är intresserad av, allt 
ifrån hela Bibeln på ett år till en kvart om dagen.

Så här går det till:
• Bestämma dig för att läsa Bibeln dagligen
• Skaffa dig en bibel eller bibel-app om du inte 
redan har tillgång till Bibeln
• Gå in på hemsidan antautmaningen.se 
och anmäl dig.
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Mitt namn Apedo Anani. Jag är 
jordbrukare i Keve-området nord-
väst om huvudstaden Lomé. I 
kyrkan berättade man en söndag 
att det skulle anordnas läs- och 
skrivkurser för dem som var in-
tresserade. Vi hörde att även de 
som aldrig har gått i skolan också 
fick komma och att de inom lop-
pet av några veckor skulle kunna 
läsa och skriva. 

Det hela verkade orealistiskt då 
jag trots att jag nu är vuxen aldrig 
har satt min fot i skolan. Men trots 
alla dagliga göromål måste det nu 
vara dags! Döm om min förvåning 
- det var lätt som en plätt! 

Våra lärare tog sig tid för oss och 
uppmuntrade oss även om vi inte 
kunde göra alla övningar lika bra. 
När jag kom hem, ringde jag mina 
barn så de hjälpte mig med läxorna. 

Såhär har jag, lite i taget, lärt 
mig skriva och läsa allt jag ser på 
papper, där jag tidigare inte för-
stått något. Idag kan jag enkelt 
läsa en text på mitt modersmål 
Ewe och jag kan själv skriva mitt 
namn, telefonnummer och annat. 

Jag blev dålig under ett par veck-
or och låg på sjukhus och hade 
ordinerats medicin. Med min nya 
kunskap kunde jag tydligt identi-
fiera medicinerna och kunde följa 

de föreskrivna doserna. Åh, det 
är underbart att ha erfarenhet av 
vad läskunnighet betyder!

Apedo har gått i en läsklass 
startad av ACATBLI, en av Folk & 
Språks samarbetsorganisationer i 
Togo. Sida-medel gör det här pro-
jektet möjligt och gör att Apedo 

och tusentals andra får sina liv 
förändrade till det bättre. Sida be-
talar 90 % av kostnaderna. Folk & 
Språk samlar in gåvor från organi-
sationer och enskilda för att täcka 
resterande 10 %. Vill du stödja 
ACATBLI, kontakta oss.

”Döm om min 
förvåning 
- det var lätt 
som en plätt!”

Folk & Språk har en broschyr med råd för hur testamente bör 
skrivas. Att skriva testamente är enkelt, men man bör följa 
vissa regler för att undvika missförstånd och prob lem i sam-
band med ikraftträdandet.
Har man inte skrivit något testamente och inte har några na-
turliga arvingar tillfaller allt Allmänna Arvsfonden.
Sänd in nedanstående beställning, så kommer informationen 
på posten. Insändes till:
Folk & Språk, Sorterargatan 11, 162 50 Vällingby.

Sänd mig information om hur  man upprättar ett testamente.

Namn: ..............................................................................

Adress: ..............................................................................

Postadress .........................................................................

Råd FöR 
teStAmeNte

Aktuellt Projekt:
Läs- och skrivkurs i Togo
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Lisbeth Fritzells  reseskildring
“På natten innan vi skulle resa blev jag sjuk. … 
För att resa från Fanamaket-byn, gäller det bara 
att sitta vid vägkanten och hoppas att någon 
”passagerar-lastbil” ska dyka upp. Tidtabellen 
är flexibel. Bilen kommer någon gång mellan 
6 och 10 fick vi veta. Jag passade på att sova 
medan de andra väntade. Den dagen var bi-
len full, så jag behövde inte fundera på om jag 
skulle orka med resan eller inte, utan fick resten 
av dan till att vila, och efter att jag tog mala-
ria-medicin gick febern ner. Nästa dag kom en 
lastbil 8:45, och tre och en halv timme senare 

var vi i Namatanai, en liten stad mitt på New 
Ireland. Därifrån tog vi en annan lastbil till den 
västra sidan av ön, och sen med båt till Kokopo 
på New Britain. Havet var inte helt stilla, och 
det i kombination med en förare som körde 
utombordsmotorn så fort han kunde ledde till 
en mycket obekväm resa. I tre timmar hoppade 
vi upp och ner varje gång vi körde över en våg, 
och eftersom vi satt på en lastpall på botten av 
båten, landade vi inte särskilt mjukt. Aj! Det tog 
ett par dar innan kroppen var som vanligt igen.”

Hundratals människor hade sam-
lats utanför bårhuset i Yaoundé, 
Kameruns huvudstad. En kvinna 
hade avlidit och släkt och vänner 
deltog i sorgen och stöttade än-
kemannen genom att komma till 
bårhuset. Efter någon timma bar 
man ut kistan till bilen för att köra 
resten av dagen och hela natten 
till byn där hon skulle begravas 
dagen därpå. 

Många i samlingen kom från 
kvinnans språkgrupp Oku. Nya 
testamentet på oku-språket blev 
klart förra året. En missionär, Da-
vid Anderson, började samtala 
med en av kvinnorna som var där 
för att sörja. Hon hade aldrig läst 
på sitt modersmål tidigare. David 

gav henne ett Oku NT och frå-
gade om hon ville läsa. Han visade 
henne texten från 1 Korintierbre-
vet 15:20, ”Men nu är det faktiskt 
så att Kristus har uppstått från de 
döda, och att han är den första av 
alla döda som en dag ska uppstå.”

Fast alla var sorgsna över att ha 
mist en vän så blev det en upp-
muntran för dem att höra Guds-
ordet på sitt eget modersmål. Det 
var många kristna oku-talare som 
lyssnade när kvinnan läste och de 
påmindes om vilket hopp om en 
evighet vi har i Kristus.

Sedan läste kvinnan också från 
Uppenbarelseboken 7:17 ”För Lam-
met, som står framför tronen, ska 
vara deras herde och leda dem till 

Hopp utanför bårhuset

källorna med livets vatten. Och 
Gud ska torka alla tårar från deras 
ögon.” När hon lyfte blicken igen 
sa hon: ”Att läsa det här torkade 
mina tårar.” Visst är det fantastiskt 
att höra detta!

(Artikeln är ett utdrag från David Ander-
sons blogg hos Wycliffe USA. Den svenska 
bibeltexten är från Nya Levande Bibeln.)

Kamerun



Folk & Språk • Februari 2015 11

11.00 Gudstjänst, F&S medverkar
14.00 Årsmöte - det formella årsmötet dit alla medlemmar är välkomna.

Folk & Språks årsmöte 2015 
– den 19 april i Pingstkyrkan i Södertälje

180 miljoner människor, enskilda 
individer kan inte kan gå till en 
bokhylla fylld med böcker - den 
existerar inte. De flesta kan inte 
ens läsa. Om någon ändå kan läsa 
finns förmodligen inte deras språk 
på pränt. Hur ska de kunna förstå 
Guds kärlek och vad Jesus gjort 
om ingen berättar för dem - på 
deras modersmål? Det handlar 
om 1 860 olika modersmål!     

Varje människa som inte har 
Guds Ord på sitt modersmål 
så att de kan läsa eller höra om 
Guds gärningar är en bibelfattig 

människa. Den med svenska som 
modersmål har det så bra, på så 
många sätt. Det finns ju många 
olika bibelöversättningar på vårt 
språk. Folk & Språk - Wycliffe ar-
betar varje dag för att fler och fler 
ska få än fler bibelverser översatta 
till just sitt modersmål; att fler ska 
lära sig läsa dessa verser; att fler 
ska få höra dem läsas. På kontoret 
i Vällingby arbetar vi även varje 
dag för att du ska få reda på det 
vi gör och vad som sker runt om 
i världen. 

Wycliffe-organisationer är in-

volverade i över 75 % av alla de 
2 200 språkprojekt som är igång 
just nu. Folk & Språk finns med i 
drygt 30 av dessa. Senare i år blir 
det ännu fler språkgrupper som vi 
är involverade i. 

Var med och be, var med och 
stötta våra medarbetare, de lo-
kala översättarna och språkar-
betarna ekonomiskt. Vi är alla en 
del av Guds mission och gör det vi 
kan för att Gudsordet ska bli över-
satt och nå ut till dem som ännu 
inte hört det på sitt modersmål.

Tusentals språk, några tusen bibelöversättning-
ar, miljarder människor - en massa statistik. 
Bibelöversättningar finns på knappt hälften 
av världens språk - men inte på alla. 
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Måndagsbön
u NORDMARIANERNA (USA): Över-
sättning på ön Saipan i Stilla havet, åtta mel-
lankarolinska språk: Carina o Jim Ellis (Pingst). 
Jim är konsult på distans från Edsbyn och 
hjälper team i Stillahavsområdet. Nyligen har 
analyser gjorts som hjälper modersmålsöver-
sättarna med svåra bibelpassager. Läs mer här: 
http://isles-of-the-sea.org. 
Gåvobehov 2015: 6 000 kr/mån
u PAPUA NYA GUINEA: Dedua-språket 
5 000 pers: Britt o Sune Ceder (SAM) blev i 
höstas pensionärer och kom för gott till Sverige 
efter 29 år i PNG. Fram till sommaren finns de 
i olika sammanhang och berättar om vad Gud 
gör bland dedua-folket. Be att de ska inspirera. 
I Dedua vill man översätta resterande bibel-
böcker på egen hand. 
u PAPUA NYA GUINEA: Lisbeth Fritzell 
(SAM) sedan 1985. Ramoaaina (NT 2007) 
Gamla testamentet pågår. Be att 1 Mos. blir 
klar enligt plan, så även en sångbok. Ljudin-
spelningen av NT fortgår. Be speciellt att NT 
ska nå ut till den yngre generationen.
Fanamaket: Översättningen av Nya testamen-
tet ingår i ett multi-språksprojekt, kallat NITI. 
25 % av NT är kvar att översätta och i februari 
gör man Lukasevang. Be att översättarna ska få 
hjälp från byledare m fl kring provläsning av 
översättningen och få hjälp att hitta bra ord. 
Be också för beskydd under alla resor, många 
av dem med båt.
u PAPUA NYA GUINEA: Kol-språket 4 
000 pers. Eivor o Stellan Lindrud (SAM). Kol 
är en av 83 språkliga isolater i världen varav 7 
finns i PNG, dvs kol-språket har ingen språk-
lig relation till något annat språk. I höstas kom 
Lindruds för gott till Sverige efter 36 år i PNG. 

Stellan har gått i pension. Be att kol-folket ska 
förstå den verkliga innebörden i bibelböckerna 
de har på sitt modersmål.

Tisdagsbön
u PAPUA NYA GUINEA: Konai-folket 600 
pers. Britten o Sören Årsjö (Örebro Första Bap-
tistförs). Böckerna med det nya konai NT an-
lände i december och Årsjös åker sista gången 
till PNG i vår. Be om hälsa och kraft kring för-
beredelser av den stora festen då många gäster 
kommer till invigningen som går av stapeln i 
påsk.
u PAPUA NYA GUINEA: Årsjös arbetade 
tidigare med ama-folket (även kallat sawiyanu-
folket). NT publicerades 1990. Nya amabibeln 
(1 o 2 Mosebok, Jona och Rut samt reviderat 
NT) invigdes påsken 2010.

u PAPUA NYA GUINEA: Nathalie Si-
monsson Juhonewe med maken Foreting ar-
betar med kartläggning av de dövas situation i 
PNG samt är konsulter för utbildning av både 
döva och dövlärare och rådgivare genom Cal-
lan Services. De gör strapatsrika resor i landet 
och möter döva och hjälper dem och deras 
famljer. Be om hälsa och kraft. Läs senaste 
nyhetsbrevet här: http://admin.getanewsletter.
com/t/v/3_MzI5MzEyMjU1/. 

u PAPUA NYA GUINEA: Kakabai-språket, 
800 pers. Tränas på kurser att bedriva alfabe-
tisering och översättning på sitt eget språk. 2 
Mos och 1 Kung har konsultkontrollerats, 
även ett sk. GT-panorama med texter från 2 
Kung till Zakarja. En slutlig genomläsning av 
hela GT-panoramat inklusive Markusevang. 
och Apg ska ske i vår så att en ”mini-Bibel” kan 
gå till tryck, i slutet av året. Gåvobehov 2015: 
10 000 kr.

Onsdagsbön
u SVERIGE: spridning av vision och in-
formation, personalhandläggning, ekonomi, 
administration; sammanlagt motsvarande 5 
heltidsjobb fördelat på anställningar, konsult-
uppdrag och frivilliginsatser: Helena Engkvist, 
Gudrun Eriksson, Anders Hällzon, Tomas 
Karlsson, Kam Koolash, Gerrie Mos, Annika 
Ralston, Maria Viitanen samt styrelsen.
Nya medarbetare: Två familjer och ytterligare 
en person reser ut för första gången i år. Be 
för alla förberedelser att lämna Sverige och att 
komma till nytt land och nytt arbete.
u VÄSTAFRIKA: Gunborg o David Presson 
(Falkenbergs frikyrkoförs.). Gunborg är HR-
ansvarig för franskspråkiga länder och håller 
bl a ledarutbildningar. David är kommunika-
tionsansvarig för hela Afrika. Ledare i sju länder 
förbereds på krisförberedelser och –hantering 
då länder har kriser av olika slag,,t ex Ebola. Be 
om beskydd under deras många resor. africa-
window.wordpress.com.
u ETIOPIEN: Ts'amakko-språket 10 000 
pers. Karsan o Fredrik Hector (Wycliffe Norge) 
med barnen Jonatan, Aleksander och Nikolea. 
Flera har kommit till tro genom medarbetares 
evangelisation med muntliga bibelberättelser. 
Bed för dessa nya troende. Teamet fungerar väl 

Aktuella insatser med 
svensk anknytning
Dessa projekt utförs i samarbete med kyrkor, sam-
fund, Svenska Missionsrådet (SMR), andra bistånds-
organisationer och Sida, och inte minst med stöd från 
många trogna understödjare direkt till Folk&Språk. 
För projekt och medarbetare med särskilt behov 
just nu är beloppen nämnda. Läsprojekten är särskilt 
passande för Second Hand-föreningar att stödja. 

Din medverkan är viktig - Bed gärna regelbundet för  m
edarb

et
ar

na
  o

ch
 p

ro
je

kt
en

!

Foreting och Nathalie Simonsson
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och översättningen går framåt. De hoppas få 
alfabetet godkänt av myndigheterna. En barn-
flicka kommer och hjälper familjen i vår. Bed 
om hälsa och krafter för alla. 
u ETIOPIEN: Sophia o Elias Tranefeldt 
med barnen Gabriel och Josef (EFS). Åkte till 
Etiopien för första gången i januari. Sophia 
som översättningskonsult och Elias som bibel-
lärare. Tacka Gud för fina och lärorika månader 
på Redcliffe College i England. Be om Herrens 
styrka, glädje, vishet och vägledning i sitt nya 
liv, med ny skola för pojkarna och språkstudier 
för Elias och Sophia. 

Torsdagsbön
u KAMERUN: kako-språket 100 000 pers. 
NT klart 2000, översättning av GT pågående. 
Gerd o Urs Ernst har varit i Kamerun sedan 
1983 och är nu konsulter i andra språkgrupper. 
Ernsts är i huvudstaden Yaoundé pga orolighe-
ter i norr men ber att de ska kunna återvända 
till Maroua-området. Be om fred och Guds 
omsorg över dem som drabbas av kriget. 

u KAMERUN: Mirjam Möller arbetar i ett 
Sida-stött språkutvecklingsprojekt som CAB-
TAL har i Kamerun. Bambilis språkkommitté 
består av ett 40-tal mbili-talare och utvalda re-
presentanter i det nystartade läs- och skrivpro-
jektet. Ett förslag på en standardiserad version 
av alfabetet ska tas till myndigheter för god-
kännande. Be gärna om vishet och uthållighet 
i språkarbetet. www.mirjammoller.blogspot.
com Gåvobehov 2015: 10 000 kr.
u KAMERUN: Sida-stött biståndsarbete 
bland flera språkgrupper tillsammans med vår 
samarbetsorganisation CABTAL. Alfabetise-
ringsarbete, Lära för livet med mänskliga rättig-
heter och sociala frågor. Arbetet har fått positiv 
respons hos regering och andra organisationer, 
till och med i andra länder. 
u KONGO-BRAZZAVILLE: teke-språket. 
Ruth Raharimanantsoa, Wycliffe Storbr. och 
svenske maken Mamy (Gislaveds Frikyrko-
förs.). Rut leder ett lingvistiskt analysarbete och 
stöder översättare i teke-gruppens olika språk. 
Nya rön kring vokalsystemet har gjorts. Be 
om tålamod när alfabet nu måste korrigeras. 
Mamy är rektor på Protestant University of 
Brazzaville. Be om vishet för både personal och 
pastors-studenterna och att man ska klara årets 
budget.

Fredagsbön 
u MOÇAMBIQUE: Nyungwe-språket 440 
000 pers. Jeni o Mikael Bister (Skövde Pingst) 
sedan 1996. Tryckning av Matteusevang. blev 
försenad. Be att maskiner ska fungera så de 
20 000 böckerna kan tryckas. De kan ge ökat 
intresse och kvalitetssäkring av översättningen. 
1 Kor är konsultkontrollerat och 2 Kor kon-
trolleras exegetiskt nu. Myndigheterna bad Jeni 
använda nyungwe-material i en läskampanj. 
Ett stort bönesvar. Vill du gå med i Team Bister 
som sponsor hör av dig till F&S. mozamweek.
blogspot.com. Gåvobehov 2015: 90 000 kr. 
u MOÇAMBIQUE: Eva-Marie o Göran 
Cider (SAM) sedan 1996. SIL i Moçambique 
omstruktureras och träningscentret i Nampula 
ska säljas. Ledningen för södra Afrika finns nu 
i Johannesburg, Sydafrika. Ciders kommer att 
göra ett kortare besök i Afrika i vår för att se 
på möjligheterna att fortsätta med stödarbete 
för bibelöversättning och alfabetisering. Be om 
vishet för Ciders, ledarna i Afrika och Sverige.
u SENEGAL: Paloor-språket 22 000 pers. 
Christina Thornell är lingvistik-konsult med 
Sida-stöd i samarbete med paloor-föreningen 
ASPAD. Lunds Pingstförs. stöder arbetet i den-
na muslimska språkgruppen. Be att man upp-
når de uppsatta målen och att man ska beröras 
av evangeliet. Gåvobehov 2015: 53 000 kr.
Laalaa-språket: Christina har tidigare arbetat 
i språkgruppen. Tacka Gud för att de själva 
framställer material på sitt språk och håller läs- 
och skrivkurser. Be att folkgruppen som består 
av både kristna och muslimer hittar nödvändig 
hjälp för att översätta Nya testamentet.

Lördagsbön

u TCHAD: buduma-folket, 50 000 pers. på 
öar i Tchadsjön. Margareta Karlsson (SAM) 
sedan 1998. Första upplagan av 1 Mos på Bu-
dumaspråket trycktes i juni. 2 Mos kap 1-20 
om Moses har översatts och ska testas. Berät-
telsen om David översätts nu (från delar av 1-2 
Sam, 1 Krön samt Psalm 23). Margareta går i 
pension i år och hon är glad att familjen Adam 
Shank fortsätter arbetet. 
u TOGO: Läsundervisning kopplat till sam-
hällsutveckling, bland folken ifè (182 000 
pers.), kotokoli (språk: tem, 307 000 pers.) 
och ewe (3 112 000 pers. i Togo och Ghana) 

med stöd från Sida. Förutom att lära sig läsa 
och räkna, får man information om hälsa och 
nutrition, hjälp att bilda spargrupper, starta 
små företag, plantera träd. Läs mer om Ifè på 
Facebook under 'ACATBLI' och om kotokoli-
folkets organisation COPA-TOGO på http://
copa-togo.blogspot.se. Sida bidrar med 90 % 
av budgeten och Folk & Språk samlar in 10 %. 
Gåvobehov 2015: 233 000 kr.
u SYDOSTASIEN: Susanne o Kari Valkama 
arbetar på distans från Finland. NT 2005, och 
delar som ljudbibel www.bible.is/MVPLAI/
Luke/1. Gamla testamentet översätts kontinu-
erligt. Amos och Rut är klara. Kari utvecklar 
dataprogram för nationella översättare och ber 
om en programmeringskollega. Be om hälsa 
och beskydd för modersmålsöversättarna och 
deras utrustning. Be att många ska hitta sajten 
tanaduri.net.

Söndagsbön
u SYDOSTASIEN: Anna och Sven Larsson 
(SAM). Språkkonsulter genom alfabetisering 
och jordbruks-och hälsoarbete i ett översätt-
ningsprojekt till en folkgrupp på 800 000 
personer. De är i Sverige och reser tillbaka till 
sommaren. Be för alla förberedelser som startar 
i vår. Gåvobehov 2015: 50 000 kr.
uSYDOSTASIEN: Sydostasien: Catharina 
och Andreas Karlhager med dottern Olivia, 1 
år. Reser i februari och kommer efter språkin-
lärning arbeta med IT samt språkanalys och 
översättning. Tacka att det mesta inför utresa är 
klart. Be att sista tiden i Sverige och för första 
tiden utomlands spenderas väl; hälsa, kulturan-
passning, boende, språkinlärning, nya arbets-
uppgifter, mm. Gåvobehov 2015: 50 000 kr. 
u VÄSTASIEN: Balochi-språket ca.10 mil-
joner pers. Saleem Jawadri och Aziz Dadiar 
samt Carina Jahani (projektledare) och An-
nika Ralston (projektsamordnare) arbetar 
med bibelöversättningarbetet från Sverige. 
Konsultkontrollering Apg. kapitel 1-14 klara. 
God samarbetsanda i teamet. Be om vishet, 
glädje i arbetet, beskydd och frälsning för de 
medarbetare som ännu inte funnit Herren. Be 
att fem ledande balocher med inflytande i sina 
samhällen blir frälsta i år. Lyssna på balochiska 
här: http://balochimestag.com/en/home. Gå-
vobehov 2015: 50 000 kr.
u ÖVRIGT: Folk & Språk har flera som an-
söker om att arbeta med oss. Be för dessa som 
är i olika stadier av sina planer på att resa ut i 
världen som Folk & Språks medarbetare. Be att 
de får uppleva Guds tydliga vägledning och att 
vi kan fatta bra beslut tillsammans.
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Miriam Möller

Margareta Karlsson

Vill du ha mer info om projekt 
– ring 08-38 55 30!
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Facit 
från Språkutmaningen 
på sidan 5

Butiksinredning
& skyltställ

www.ricana.se

Annons 89x44 05-09-29, 15.471

BÄSTA DUSCHKOMFORTBÄSTA DUSCHKOMFORT

Du som är intresserad av Folk & 
Språks verksamhet kan bli med-
lem i Folk&Språk. Då ska du fylla i 
en ansökan på en blankett som vi 
skickar till dig om du sätter kryss 
i den rutan på talongen nedan. 
Medlemsavgiften är 250 kronor 
per år. Det är bara medlemmar 
som har rösträtt på årsmötet.

Medarbetare är den medlem 
som också har ett uppdrag ut-
omlands eller i Sverige för Folk & 
Språks räkning. Dessa måste fylla i 
en hel del andra dokument innan 
de godkänns som medarbetare. 

Bli medlem...

Använd bankgiro

Översättning ord-för-ord   Översättning av varje del 
     (morfem)

1. ni-na-sema ’jag-nu-tala’  a ’han/hon’
2. u-na-sema ’du-nu-tala’  ku ‘dig’
3. a-na-sema ’han-nu-tala’  li ’då’
4. wa-na-sema ’de-nu-tala’   na ’nu’
5. ni-na-ona ’jag-nu-se’    ni ’jag/mig’
6. ni-li-ona ’jag-då-se’   ona ’se’
7. ni-na-wa-ona ’jag-nu-dem-se’  sema ’tala’
8. ni-li-ku-ona ’jag-då-dig-se’  ta ’ska’
9. a-na-ni-ona ’han-nu-mig-se’  wa ’de/dem’
10. u-ta-ni-ona ’du-ska-mig-se  u ’du’

Som ni ser av brevet som sitter i 
tidningen vill vi numera ha in gå-
vor via bankgiro. Det kostar oss 
nämligen dubbelt så mycket att ta 
emot en gåva via plusgiro. Skulle 
ni vilja hjälpa oss att få mer peng-
ar kvar till mission genom att an-
vända bankgironumret 900-7287 
istället vore vi tacksamma.

Vi säger grattis till korsordsvin-
narna Inga Elofsson, Jönköping
och Samuel Rombo, Mora!
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Ja, det är rubriken över en av ar-
tiklarna i det här numret av Folk & 
Språks tidning. Jag hoppas du ska 
läsa den med behållning.  Det är 
alltid bra att blicka tillbaka då och 
då och se vad som blivit av det vi 
gjort. 

Det här året kommer våra fyra tid-
ningsnummer tillsammans med 
fyra av våra medarbetare att blicka 
tillbaka på språkprojekt de varit 
involverade i. Alla bor nu i Sverige 
och vi kommer att få höra om vad 
som händer på plats idag.

Ett nytt år har börjat och det bru-
kar ju tarva en tillbakablick. Folk 
& Språk har sänt ut flera nya med-
arbetare, och redan i år har två 
familjer åkt ut för första gången. 
Be för Tranefeldts och Karlhagers! 
Det är stora händelser för oss alla. 

Folk & Språk har tack vare gedigen 
ekonomihantering och trogna gå-
vogivare rest sig ur den negativa 
situationen vi var i för några år 
sen. Nu jobbar vi på att få en stabil 
buffert. Vi har ett team på konto-
ret som utför sina uppgifter på ett 
professionellt sätt och vår kompe-
tenta styrelse stöttar på olika sätt. 

Vi får vittnesbörd om människor 
som kommer till tro genom över-
sättningsarbetet och om männis-
kor som får en chans till ett bättre 
liv genom Sida-stödda läsklasser. 
Vi har en fantastisk organisation 
helt enkelt! På årsmötet i april 
kommer Folk & Språk att välja en 
ny missionsföreståndare. Det är en 
stor händelse i vår organisations 
liv och utveckling. Be för över-
lämnandet av ledarskap och Guds 
ledning även i framtiden. 

I Salakahadi, Papua Nya Guinea 
där Leif och jag arbetade som bi-
belöversättare har man en annan 
tidsuppfattning än vi svenskar har. 
Då, nu och sedan är lite flytande. 
Ordet ’iba’igo betyder ’sedan’ men 
kan lika gärna innebära ’nyss’. Or-
det nawale betyder både ’fortfa-
rande’ och ’snart’. Kanske det är så 
livet bör vara? Att man lever mer 
i nuet för att det som varit påver-
kar vad som komma skall, både 
för mig som enskild individ och 
för oss som organisation. Jag kan 
se Guds ledning och omsorg när 
jag blickar tillbaka och jag vet att i 
vårt uppdrag i Guds mission leder 
han oss även alla dagar framöver.

Vad hände(r) sen?

PS. Vill du bli Folk & Språk-med-
lem? Du bidrar då med 250 kr för 
ett års medlemskap och du kan 
komma och rösta på årsmötet.

Ring Gudrun på 08-38 55 30 så får 
du en anmälningsblankett. 

Helena Engkvist

Adress: Sorterargatan 11
             162 50 Vällingby 
Tel: 08  – 38 55 30  
Bankgiro: 900-7287
Hemsida: www.folk.se
E-post: info@folk.se
Org.nr: 802014-9228
Missionsförest: Helena Engkvist

Tidningen Folk&Språk:
Ansvarig utg.: Helena Engkvist
Redaktör: Anders Hällzon
Tryckeri: Skilltryck AB 2015
ISSN 1651-8365

Allmänt om Folk&Språk:
Folk&Språk - Wycliffe arbetar med språk forskning, litteraturpro-
duktion, läsundervisning, högre utbildning, bibel översättning, 
katastrofhjälp, och socialt arbete. I världen finns det omkring 6 900 
språk. Fortfarande är det 1 859 folk som behöver få sitt talspråk 
till skrift och Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja 
arbete i alla dessa senast år 2025.
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POSTTIDNING  B
Folk & Språk
Sorterargatan 11
162 50 VÄLLINGBY

JAG VILL GE:

q via Autogiro – sänd information och blankett för underskrift
q via Bankgiro – sänd ytterligare inbetalningskort
q engångsgåva till ett projekt - sänd information om projekt
JAG VILL BE:

q Jag vill få brev från en medarbetare
q Jag vill be för en folk grupp som inte har Bibeln än
ÖVRIGT:

q Jag vill bli en medarbetare, kontakta mig
q Jag vill börja få tidningen Folk & Språk gratis
q Sänd mig info om hur man blir medlem
q Annat ev. önskmål:
    ................................................................

Jag är intresserad av att vara med i det spännande uppdraget att stötta världens 
folk på deras olika modersmål. Sänd mig information om följande:

Min respons

SVARSPOST
122 243 500
162 20 Vällingby

Behöver ej 
frankeras

Namn:........................................................................................

Tel:......................................................

Adress:........................................................................................

Postadress: .................................................................................

E-post:........................................................................................
q Utöver tidningen Folk & Språk 
önskar jag också få E-postnytt gratis 6 gånger per år.

De första exemplaren av det ny-
tryckta Nya testamentet på ko-
nai-språket kom som ett paket på 
posten till Örebro för ett tag sen. I 
byn Dahamo i Papua Nya Guinea 
har Britten och Sören Årsjö till-
sammans med medarbetare över-
satt Nya testamentet till konai. 
En lördag träffades Årsjös vänner 
hemma hos Gunilla Andersson i 
Örebro. Hon skriver:

”Paketet placeras i mitten på 
bordet och alla sällar sig runt 
omkring. Försiktigt öppnar Sören 
paketet och Britten plockar upp 

Konai NT har anlänt

det första exemplaret de sett av 
det färdiga konai-testamentet. 
Testamentet får gå laget runt för 
att beundras. Det är mycket vack-
ert. Vi har en stund av välbehövlig 
tacksägelse till Gud för Hans up-
penbara hand över detta arbete 

- omöjligt för människor men 
möjligt för Gud. Det är inte utan 
att några tårar rinner ner för i alla 
fall mina kinder – det ligger något 
heligt i luften. ”

Folk & Språk säger ett stort 
GRATTIS till Årsjös och deras 
team i PNG och i Sverige. Bra 
gjort, ni goda och trogna tjänare!

Britten och Sören Årsjö 
plockar upp det första 
exemplaret Konai NT ur 
kartongen.


