2017 –ett spännande år!

Månadsbrev januari 2017

Först vill jag tacka för allt stöd under 2016; för alla böner ni bett för Folk & Språk,
för våra medarbetare och för oss på kontoret i Sverige. För oss här var 2016 ett
år som innebar stora förändringar; personalförändringar, revisioner och byte av
ekonomisystem och dessutom en ny missionsföreståndare.
Ute på missionsfälten går arbetet vidare steg för steg. Olika fält befinner sig i
olika faser, hos Lisbeth Fritzell i Papua Nya Guinea och hos familjen Bister i Mocambique närmar vi oss invigningsdags! Sophia Tranefeldt i Etiopien och familjen
Karlhager i Sydostasien är i början av sina översättningsinsatser. Våra projekt i
Afrika fortsätter ytterligare tre år och förhoppningsvis kommer vi att återuppta
arbetet i Tchad 2018.
Folk&Språk är helt beroende av dina förböner och ditt ekonomiska stöd för att
kunna fortsätta arbeta för vår vision: att alla folk och språk ska få Guds ord på
det språk de bäst förstår. Vi har flera bibelöversättningsprojekt som behöver
finansiellt stöd i Afrika, flera språk som behöver hjälp på olika sätt och du som
givare gör detta möjligt.

Glädjetårar...äntligen ett eget Nya Testamente
på ramoaaina-språket.

Vi vill nu få fler personer som blir månadsgivare. Det ger oss trygghet och vetskap om hur våra intäkter ser
ut och gör det lättare att fatta beslut om hur vi ska jobba framåt.
Vi skulle behöva ha ungefär 300 månadsgivare, helst via autogiro. Autogiro underlättar vår ekonomiska administration mycket och besparar oss arbete. Idag har vi runt 100 autogirogivare och jag vill vädja till dig att fundera på om inte du under detta nya år skulle kunna ta steget att bli månadsgivare till Folk&Språk.
100 kr/mån gör stor skillnad för vårt arbete.
Om du blir autogirogivare skickar vi en bok som tack för din insats!
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Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare

Du kan bli månadsgivare genom att kryssa i
den rutan på inbetalningskortet.

Stöd arbetet via
Swish: 123 900 7287
Januari-gåvan
 Min gåva till Folk&Språks bibel- och språkarbete
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