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Efter att för första gången ha an-
länt till Papua Nya Guinea i juli 
1972 flyttade vi i april 1973 ut till 
ama-folkets område i Östra Se-
pikprovinsen. Där bodde vi sedan 
som familj fram till slutet av 1991. 
Alla våra tre barn, Laila, Marsha, 
och Mikael, har växt upp tillsam-
mans med ama-folket. Männis-
korna där blev vår familj, och alla 
vi fem har släkt och vänner kvar 
där.

Amaspråket talas av totalt 500 
personer. När vi kom dit var de 

jägare och samlare. Under senare 
år har jordbruk kommit in mer 
och mer. Sago från sagopalmen är 
dock fortfarande deras basföda. 
De var i stort sett helt onådda av 
det kristna budskapet i början på 
70-talet.

Det är helt underbart att på en 
20-årsperiod få uppleva en gene-
rationsväxling inom en helt an-
norlunda folkgrupp. Barn hinner 
födas, växa upp, och bilda egna 
familjer. Detta blir extra stort när 

man ser hur den nya generationen 
för första gången får tillfälle att gå 
i skolan, lära sig läsa det egna språ-
ket och efter hand får tillgång till 
mer och mer av Guds Ord på sitt 
modersmål.

Hos Alopoi och andra av våra 
översättare såg vi också ett stort 
behov av att dela med sig av det 
glada budskapet inte bara till 
människor inom den egna språk-
gruppen utan också till de an-
gränsande språkgrupperna. I byn 
Kauvia, där vi bodde, predikades 

Tack Papua Nya Guinea
för 43 innehållsrika år

Det är helt underbart 
att på en 20-årsperiod 
få uppleva 
en generationsväxling
inom en helt 
annorlunda 
folkgrupp

Sören Årsjö kramar om 
vännen Stanley.
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det nästan varje söndag över nå-
got avsnitt som vi hade översatt 
under veckan.

Första upplagan av Nya testa-
mentet på amaspråket kom i tryck 
och invigdes i november 1990. 
Den upplagen tog slut i början 
av 2000-talet, och en revidering 
påbörjades 2003. Under många år 
arbetade sedan ama-folket myck-
et på egen hand med att hitta nya 
ord och uttryck där det behövdes. 
Den andra upplagan kom sedan 
i tryck och invigdes 2010. I den 

upplagan finns också Första och 
Andra Moseboken, Ruts bok och 
Jona bok med.

Innan vi lämnade ama, gjorde 
vi en språkkartläggning i konai. 
Dit blev vi också sända av kyrkan 
i ama för att ännu en folkgrupp 
skulle få tillgång till Guds Ord på 

Glädje i sången hos Amafolket.

Invigning av den reviderade Amabibeln 2010.

sitt modersmål. Vi påbörjade ar-
betet hos konai-folket 1994. Vid 
invigningen av Nya testamentet på 
konai, under påsken 2015, fanns 
åtta lekmannapastorer från ama-
kyrkan med. 
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En del av er som läser den här 
artikeln kanske kommer ihåg 
namnet Tuti. Han var vår första 
språkmedhjälpare i Ama, och han 
blev sedan också bibelöversättare. 
Tuti lever fortfarande, men han 
var inte stark nog att följa med 

på invigningen av Nya testamen-
tet på konai-språket, som vi hade 
hoppats. Hans son Stanley var 
dock med. Stanley var också en av 
dem som ledde arbetet med revi-
deringen av den första upplagan 
av ama-bibeln.

Församlingarna i Amaland mår 
bra. Allt är dock inte helt pro-
blemfritt. Särskilt i en av de sex 
byarna har en ny kyrka orsakat 
splittring. Så problem finns, men 
också glädjeämnen. Man kunde 
till exempel se, att de Nya testa-
menten som pastorerna från Ama 
hade med sig till konai-invigning-
en, var mycket väl använda.

Tack för att du vill vara med och 
be att Guds Ord skall få fortsätta 
att växa till i människorna från 
Ama- och Konailand.

Tack också till Örebro Första 
Baptistförsamling, som vi har fått 
räkna som vår hemförsamling un-
der våra 43 år i Papua Nya Guinea. 
Tack också till Uppsala Baptistför-
samling, flera andra församlingar 
och många personliga vänner, 
som troget stått bakom oss.

Britten & Sören Årsjö

Pappa Tuti med sin son Stanley.
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På många platser i världen finns traditionen 
med brudpris. Så även i Papua Nya Guinea. I 
Milne Bay-provinsen är stora lergrytor av högt 
värde och finns  bland sakerna som ingår i ett 
brudpris. Den blivande makens familj hjälps åt 
att samla ihop det som behövs för att han ska 
kunna gifta sig. Det är värdefulla röda snäck-
halsband, snäckarmband, levande grisar att 
slakta eller föda upp och  så en massa mat. 

Lergrytorna används när maten ska kokas 
och smaka riktigt gott. De är tillverkade av en 
annan folkgrupp, men leran hämtas där gry-
torna är värda ett brudpris. Obrända är de 
mycket sköra, men ju mer de används desto 
starkare blir de. En stor gryta med en tjocklek 
på mindre än 1 cm rymmer  kanske 40 liter 
kokosmjölk och så alla goda rotfrukter och 
en styckad gris. Som lock finns bananblad i 
mängd som också fungerar som engångstall-
rikar.

Ett pris för bruden

Språkutmaningen
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I Apostlagärningarna 5:9 (Folk-
bibeln 2014) står det: Då sade 
Petrus till henne: ”Varför kom 
ni överens om att fresta Herrens 
Ande? Se, de som har begravt din 
man står vid dörren, och de ska 
bära bort dig också.”

De norska missionärerna Sigmund 
och Ingjerd Evensen har översatt 
Bibeln till språket umanakaina, 
som talas i Papua Nya Guinea. 
I teckningarna ovan skildras de 
olika alternativa orden som finns 
tillgängliga för att översätta ”bära” 
till umanakaina.
Kan du gissa vilket av de sex orden 
de valde för att översätta den gre-
kiska grundtextens ”bära” i Apost-
lagärningarna 5:9?

Rätt svar på 
Språkutmaningen 
se sidan 14

Kulturrutan
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Vad ska man ge i födelsedagspresent till någon som 
redan har det mesta? Varför inte en bibelöversättning, en 
ljudbibel eller social hjälp till fattiga människor? 

Ring oss på 08-38 55 30 eller skicka e-post till info@folk.se 
för att beställa ett gåvokort.

Present till den som har allt!

Sommarträffen i Jönköping
Folk & Språks sommarträff är en 
inspiration inför en kommande 
höst och lika mycket en intro-
duktion till intresserade. Svenska 
Alliansmissionens huvudkontor i 
centrala Jönköping var samlings-
punkten för årets träff.

Efter en god lunch som start var 
det dags för vår nye direktor Reine 
Toth att hälsa välkommen. Med 
utgångspunkt från Romarbrevet 
10:9 gav han en tydlig program-
förklaring till det arbete som Folk 
& Språk fortsatt står inför.

– Det har inte och kommer 
inte att i de flesta sammanhangen 
vara populärt att prata om att det 
finns två sätt att leva sitt liv. Att 
det finns två vägar att vandra osv.

Han kom vidare in på *Vision 
2025 och berättade att det är just 
denna vision som på allvar gjorde 
honom intresserad av att intres-
sera sig för Folk & Språk.

Glädjande nog var det flera 
nya ansikten med på årets som-
marträff varpå en liten presenta-
tionsrunda kändes välkommen. 

Sedan var det dags för några av de 
hemmavarande medarbetarna att 
ge en glimt av det arbete flera av 
dem varit besjälade av under de-
cennier.

Först ut var Kari och Susanne 
Valkama verksamma i Sydosta-
sien. Sedan berättade Sören och 
Britten Årsjö från sin långa och 
innehållsrika tid på Papua Nya 
Guinea, (som du dessutom kan 
läsa mer om i början av denna tid-
ning).

Via filminspelning gav Andreas 
och Catharina Karlhager sina in-
tryck från Sydostasien.

Sista paret ut var Sune och Britt 
Ceder som också har gjort en ena-
stående insats bland Deduafolket 
i Papua Nya Guinea. Under tiden 
som de olika bildspelen visades 
fick vi som var närvarande titta 
närmare på de olika testamenten/
bibeldelar som översättningsarbe-
tet resulterat i för respektive folk-
grupper.

Efter en stund av förbön i små-
grupper avslutade vår personal-
ansvarige Annika Ralston med 

att lyfta fram betydelsen av den 
enskilda insatsen.

– Det är människor som Gud 
har kallat som är vårt kapital. Där 
man säkert i det egna vägvalet 

”Det är människor 
som Gud har kallat 
som är vårt kapital”

har fått försaka saker och ting för 
att göra det möjligt att komma 
ut i olika uppdrag kring översätt-
ningsarbetet. Vårt kapital är också 
de människor som bär arbetet i 
förbön. Vi måste också bära med 
oss vissheten att i bön ge ansvaret 
vidare till en ny generation. Det 
förnyelsearbetet måste leva natur-
ligt hos oss var och en, underströk 
hon.

*Ett inriktningsbeslut som inne-
bär att år 2025 ska översättningen 
av alla ”kvarvarande” språk vara 
påbörjad.
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Råd föR 
testamente

Trafikskämtarna här har lärt oss 
att åsnorna lugnt står kvar på 
vägen eftersom de har betalt sin 
bussbiljett. Getterna springer 
undan eftersom de inte har be-
talt . Hundarna däremot har be-
talt för mycket och vill ha växel 
och rusar därför rakt på allt 
som rullar. Bra att veta för den 
som skall ut på vägarna…

Sophia har gått bredvid en erfaren 
översättare och gjort intressanta 
iakttagelser av konsultarbete i 
Romarbrevet. Bland annat  arbe-
tar man med att komma runt ett 
problem som konsulten hittade: 
”tempel” hade genomgående 
översatts med samma begrepp 

den svenska synen på vitsen med 
utbildning. Elias har besökt Na-
kamte och det teologiska colleget 
där. Där finns Onesimos Nesibs 
och Aster Gannos gravar. Onesi-
mos blev troligen Sveriges första 
svarta student då han antogs till 
EFS missionsinstitut Johannelund 
år 1876.  Han återvände sedan 
till Etiopien och översatte Bibeln 
till sitt modersmål oromiffa. Till 
sin hjälp hade han Aster – en ung 
kvinna som var en mycket skicklig 
översättare. Deras översättning 
används faktiskt fortfarande av 
många. Gravarna är en mycket fin 
plats för att påminnas om  deras 
otroliga arbete och den missionsi-
ver som präglade hela deras liv.

som man hade använt  för templet 
i Jerusalem. Detta leder tankarna 
fel vid de tillfällen då Paulus avser 
hednatempel. En lösning  väntar. 
Elias har rättat bacheloruppsat-
ser. Det akademiska är ganska an-
norlunda det vi är vana vid: Betyg, 
källkritik och ett utredande språk 
har helt andra ramar vilket både 
är förvirrande och kul. På exa-
mensdagen uppmanades alla att 
tjäna missionen med sina utbild-
ningar – också det mycket olikt 

Familjen Tranefeldt

Tranefeldts i Etiopien 
– vårt nya liv

Folk & Språk har en broschyr med råd för hur ett tes-
tamente bör skrivas. Att skriva testamente är enkelt, men 
man bör följa vissa regler för att undvika missförstånd 
och feltolkningar.

Har man inte skrivit något testamente och inte har några 
naturliga arvingar, tillfaller allt Allmänna Arvsfonden.

Maila till info@folk.se eller skicka nedanstående talong till:
folk&språk
sVaRsPOst 
122 243 500 Vällingby, så skickar vi broschyren.

sänd mig information om hur  man upprättar ett testamente.

namn: ..............................................................................

adress: ..............................................................................

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

Examensdag vid Mekane Yesus Seminary
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Mitt under utvärdering och 
rapporter kommer de där un-
derbara berättelserna, de som 
handlar om att gå från vuxen 
analfabet till att upptäcka hur 
det är att läsa och skriva. Gång 
på gång slås jag av hur svårt det 
är att sätta sig in i hur det skulle 
vara för mig. På riktigt liksom.

En kvinna från Togo berättade ny-
ligen om hur hon många gånger 
rest från Togo till sina släktingar 
i grannlandet. Varje gång hon be-
talade fick hon en biljett som hon 
måste visa upp för att få åka med. 
Hon satte sig, men sedan var det 
alltid någon som tyckte att hon 
satt på hans eller hennes säte och 
hon blev bortkörd. Hon satte sig 
någon annanstans och samma 
visa igen. Efter några resor förstod 

hon att det på biljetten fanns ett 
nummer som angav hennes plats. 
Den vetskapen hjälpte inte myck-
et, eftersom hon i alla fall inte 
kunde läsa vad det stod. Skamsen 
fortsatte hon att flytta runt och 
uthärdade medpassagerarnas in-
tolerans.

Sedan började hon att gå i läs-
klass och på den senaste resan 
kunde hon inte bara tyda platsan-
givelsen på den egna biljetten, 
utan även hjälpa en annan kvinna 
att hitta sin plats. Och sedan säger 
hon det där som fastnat hos mig: 
”Nu, när jag kan läsa och skriva, 
känner jag mig viktig”.

Läsa och skriva är inte bara att 
tyda krumelurer på ett papper. 
Det är att få tillgång till en helt 

Läsa och skriva är inte bara att tyda krumelurer på ett papper. Det är att få tillgång till en helt ny kommunika-
tion. En upprättad värdighet.

ny kommunikation. En upprättad 
värdighet. Att slippa skämmas på 
tåget eller bussen kan tyckas vara 
ett banalt problem, men det är 
bara en av otaliga situationer där 
kvinnan numera med frimodighet 
kan delta och bidra i sin närmiljö. 
Det förändrar en människas liv i 
grunden.

Maria Viitanen

Läsklasser för 
vuxna i Togo

Aktuellt Projekt:
Läs- och skrivkurs i Togo

Folk&Språk 
på Facebook
Gå in på vår Facebooksida och 
gilla Folk&Språk så får du fort-
löpande information om vad 
som är på gång.
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Victor
–vår nye ekonom!

Victor Taku-Mbi är sedan bör-
jan av augusti Folk&Språks nye 
ekonom. Han gillar jobbet och 
känner att saker och ting börjar 
falla på plats mer och mer.

Victor kommer från den engelsk-
talande delen av Kamerun, där 
han växte upp i en varm kristen 
familj. 

– Jag har två bröder varav en 
liksom jag bor utomlands och en 
syster som tyvärr inte lever längre.

När Victor gick sista året på 
(motsvarande) högstadiet upp-
muntrade hans föräldrar honom 
att besöka den egna församlingen 
lite oftare. 

– En puff i rätt riktning som jag 
är så tacksam över idag.

Som 22-åring flyttade Victor 
till Sverige 2004 för att fortsätta 
sina ekonomistudier på universi-
tetsnivå. På skolan i Västerås träf-
fade han Vivian, också hon från 
Kamerun. De fattade tycke för 
varandra, gifte sig och har idag 

två barn, fem och tre år gamla. 
Deras hemorter ligger ca 30 minu-
ter med bil från varandra. Vivian 
jobbar som laborant i Eskilstuna, 
så småbarnsfamiljen får verkli-
gen känna av vad det innebär att 
pendla.

När Victor såg platsannonsen 
för Folk&Språk visste han inte 
mycket om organisationen.

– Jag tittade in på webbsidan 
och läste på om bibelöversätt-
ningsarbetet. En arbetsplats med 
kristna värderingar kändes riktigt 
bra. Jag har längtat att få komma 

till en arbetsplats där man kan 
be och läsa bibeln och dessutom 
säga ett ”Halleluja” utan att det 
stör någon.

Victor berättar att Kamerun har 
närmare 280 olika språk. 

– Nu när jag finns med i det här 
sammanhanget väcks min nyfi-
kenhet över hur många språk som 
återstår att översätta i mitt hem-
land. Det var först nu när jag kom 
hit som jag började tänka på det 
här sättet. För mig är det lite av en 
ny värld, väldigt spännande och 
intressant, avslutar han.

Anmäl dig som 
autogirogivare 
och du får en 
bok av oss!
Ring 08-38 55 30  
så berättar vi mer!
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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 
medlem i Folk&Språk. Skicka e-
post till info@folk.se eller fyll i ta-
longen och skicka in. Medlemsav-
giften är 250 kronor per år. 

Som medlem kan du vara med och 
förverkliga Folk&Språk och Wy-
cliffes vision om att Bibeln ska bli 
översatt till alla språk. Du får också 
vår tidning fyra gånger per år.

Bli medlem...

Använd bankgiro

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: Reine Toth

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

Allmänt om Folk&Språk
Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibel översättning, språk-
forskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, 
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.

Vi önskar numera få in gåvor via 
bankgiro. Det kostar nämligen 
dubbelt så mycket att ta emot en 
gåva via plusgiro. Genom att an-
vända bankgironumret 900-7287 
bidrar du till att mer pengar blir 
kvar till mission och att mindre 
går administrativa avgifter.

Rätt svar:
Bild 6, ”kerorapani (de bär bort 
den döde, bunden vid en stock)
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När man börjar en tjänst och kom-
mer in i ett nytt sammanhang tit-
tar man med öppna ögon. Mycket 
är nytt för mig – en ny organisa-
tionskultur, nya Gudsrikesmål och 
nya människor. Det som tydligast 
har slagit mig i början är den hän-
givenhet och det engagemang 
som finns för att människor ska få 
tillgång till Guds ord, som gör att 
man själv inte kan låta bli att ryck-
as med. Nedan vill jag dela med 
mig av ytterligare reflektioner från 
min första tid i Folk&Språk och 
Wycliffe.

Missionsföreståndarna
Helena Engkvist (2010–2015) var 
min företrädare som missions-
föreståndare. Innan det hade 
Folk&Språk följande ledare: Per 
Kronlid, Mildred Fagerström, 
Adrianus Pakvis, Rune Cederholm 
och allra först Gunilla Andersson. 
Att blicka in i det arbete de har 
gjort och få ta vid efter dem gör 
att man fylls av stor ödmjukhet 
inför uppgiften, men också väldigt 
stor tacksamhet. 

Folk&Språks kontor i Vällingby 
Det jag har mött på kontoret 
bland mina dagliga medarbetare, 
är kollegor som brinner för att 

Guds ord ska gå ut, som har en 
nöd för onådda människor, som 
gör allt de kan för att skapa bästa 
förutsättningar för våra utsända 
medarbetare, och som drömmer 
om en ny vår för Bibeln också  i 
Sverige och som varje dag samlas 
en stund för att lyssna till Guds 
ord och be för våra utsända hjäl-
tar. Vilken glädje att få vara med i 
ett sådant team! 

Våra utsända medarbetare
Hur mycket får efterföljelsen kos-
ta för oss kristna idag? Våra med-
arbetare ute på fältet visar med 
sina livsval och satsningar att de 
tar Jesu ord om lärjungaskapets 
kostnad på allra största allvar. Det 
får kosta allt för att onådda folk 
ska få del av glädjebudskapet om 
Jesus Kristus. Han som har dött får 
våra synder, och som ger oss evigt 
liv om vi säger vårt ja till honom. 
Vilka förebilder de är våra utsända 
medarbetare. Till jordens yttersta 
gräns! 
 
Engagerade på hemmaplan
Att se alla församlingar och en-
skilda som är engagerade runt 
om i Sverige är så glädjande. Det 
är församlingar som visar stort 
förtroende och ger oss sin kollekt, 

Sveriges kristna, är vi redo 
att dra vårt strå till stacken?

och det är de som sänder ut med-
arbetare och supportar dem. Det 
är enskilda som ger ekonomiska 
gåvor för att kunna möjliggöra fler 
bibelöversättningar bland annat. 
Och vi vet att ni är många som står 
med oss i bön. Utan alla er runt 
om i landet så vore Folk&Språks 
viktiga arbete omöjligt. 

Wycliffe Global Alliance
Vilken vital missionsallians Wyclif-
fe Global Alliance utgör! Och här 
är Vision 2025 (antogs 1999) en 
nyckelfaktor, som verkar oerhört 
stimulerande för Wycliffe. Visio-
nen är optimistisk och fantastisk: 
Att år 2025 ska bibelöversättning-
ar ha påbörjats på världens alla 
språk. Sveriges kristna, är vi redo 
att dra vårt strå till stacken?  

Reine Toth

Från missionsföreståndarens horisont
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Min respons
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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 Utöver tidningen Folk&Språk önskar jag också få E-postnytt  
    gratis 6 gånger per år
q Sänd mig info om hur man blir medlem

Min respons

sVaRsPOst
122 243 500
162 20 Vällingby

Behöver ej 
frankeras

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

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

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

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

E-post:........................................................................................

Wycliffe i Norge 

I början av september var Reine Toth på besök hos Wycliffe i Norge för att utbyta erfarenheter och 
diskutera möjligheter till samarbete. 
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