775 miljoner analfabeter i världen och över 1600 språk utan Bibel

Månadsbrev oktober 2017

Nu har vi möjligheten att ta fler steg framåt för
att göra Bibeln tillgänglig på alla världens språk
Folk & Språk har idag ungefär 8 500 elever i de läsklasser som vi driver i samarbete med
lokala partnerorganisationer - en droppe i havet, men ändå en stor livsförbättring för
dessa människor.
Folk & Språk har även påbörjat sponsring av lokala bibelöversättare på en rad platser
och inför nästa år vill vi öka på takten ytterligare, då förfrågningar droppar in. Här kommer några exempel: Burkina Faso har ett Nya testamente som behöver kontrolleras
inför tryckning; ifèspråket i Togo har påbörjat översättning av Gamla testamentet, men
har brist på pengar; Susanne och Kari Valkamas översättningsprojekt i Sydostasien
behöver ytterligare finansiering; i Kenya behöver man anställa en konsult för att kunna
hålla takten uppe med slutkontroll av färdiga översättningar och i Tchad startar vi läsklasser från och med 2018. Bibelöversättningen i flamespråket fortsätter och tack vare
generösa gåvor kan vi nu avlöna två översättare för att påskynda arbetet där.
Allt som allt skulle vi behöva ungefär 650 000 kr/år enbart för att täcka dessa behov.
Jag vill be dig att fråga Herren om du kanske har möjlighet att bli en av Folk & Språks
månadsgivare. Det du ger till Folk & Språk lovar vi att använda maximalt för att hjälpa
översättare, översättningskonsulter och alfabetiseringsarbetare att göra sitt arbete så
effektivt som möjligt.
Under året som gått har vi sett en sådan fantastisk respons från er givare och
partners! Därför har vi nu möjlighet att ta fler steg framåt och göra så mycket
mer för att göra Bibeln tillgänglig på alla världens språk!

Idag finns det uppskattningsvis 775 miljoner analfabeter i
världen – det innebär att 10% av världens befolkning inte
kan läsa och skriva, högst troligt inte heller räkna och
förstå siffror. Många av de folk vi benämner som onådda
är analfabeter och lever ofta isolerade från kunskap, som
skulle förbättra deras livssituation på alla områden.

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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Oktober-gåvan

INBETALNING/GIRERING AVI

 Min gåva till Folk&Språks bibel- och språkarbete

…………………………………………..........................................
…………………………………………..........................................

BG 130
BG
130spec
spec00173 17.10 Skilltryck AB

 Jag vill ge till: ………………………....................……………

(Detta utrymme kan också användas för beställningar)
Meddelanden kan inte lämnas på baksidan

 Jag vill bli månadsgivare
…………...................(ange

…………………………………………..........................................

datum) flyttar jag/vi till nya adressen:

Talongen:

Betalningsavsändare

…………………………………………..........................................
Betalningsmottagare

Oktober-gåvan

Min gåva till Folk & Språks bibel- och språkarbete
Från bankgironr
Jag vill ge(vidtillgirering)

Belopp kronor

Jag vill bli månadsgivare

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

9 0 0 - 7 2 8 7
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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