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Bibeln på det språk man bäst förstår

Det bästa av allt
– vi trivs här!

Anna och Sven Larsson:

En tveksam promenad blev 
början på en riktig nyårsfest

Karlhagers:
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Våra hjärtan hade drömt om att 
vi äntligen skulle få arbeta mer 
direkt med gonfolket. Så när vi 
gick mot marknaden långt före 
soluppgången i det ruggiga vin-
tervädret, vår första morgon i vår 
nya hemby, var det med ganska 
oentusiastiska steg och tystnaden 
reflekterade vår sinnesstämning. 
Vi såg visserligen fram emot att 
arbeta med det nya projektet och 
var tacksamma för de tecken vi 
fått av Gud att detta var platsen 
han ville ha oss på, men varför lå-
ter Gud oss vänta på att få tjäna 
honom bland gonfolket?

En tveksam promenad blev 
början på en riktig nyårsfest

När vi kom tillräckligt nära 
marknadsplatsen för att se klart 
genom mörker och dimma, såg vi 
två rader av människor som stod 
och sålde vad de samlat i skogen 
dagen innan. De stod utanför 
marknaden för att inte behöva 
betala de 50 öre som hyran av ett 
bord inne på marknadsplatsen 
skulle ha kostat. När vi kom när-
mare sa jag till Anna: 

- ”Se, de är ju gon!”
Allt med dem, från ansiktsdrag 

till kroppsspråk och accessoarer, 
vittnade om att här fanns säkert 
15 gon, trots att vi fått höra att 
det inte fanns några gonbyar här!

Projektet löpte på och fritiden 
spenderade vi med att bygga re-
lationer med människorna, och vi 
var särskilt medvetna i våra rela-
tioner med gonfolket. Efter något 
år blev Anna mammaledig och 
mycket tid fanns för att hålla me-
ningsfulla samtal med folket i byn. 
Vi såg detta som det rätta tillfället 
att som familj börja arbetet hos 
gonfolket. Vi började med läs- och 
skrivundervisning i gon hemma 
i vårt hus. Samtidigt arbetade vi 
fram ett material för meningsfulla 
aktiviteter för de barn som var 
kvar i byn när föräldrarna gick till 
fälten eller skogen för att arbeta. 

Omslagsbild: Från Annas projekt med 
barn som inte blev sända till förskola/
skola och var ensamma på dagarna 
när föräldrarna gick till skogs. Det 
projektet stärkte barnens självkänsla 
och skapade mycket förtroende bland 
föräldrar och byäldste. 

Förväntansfulla barn och ungdomar 
lyssnar till Anna som ger dem praktis-
ka detaljer inför deras uppträdande.
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Anna skrev också små artiklar om 
vissa traditioner, och även om de 
inte spridits eller varit så djup-
gående, bidrog de mycket till att 
folket själva började prata om sin 
kultur som hastigt förändrats de 
senaste åren. De unga visade in-
tresse för sådant den äldre gene-
rationen inte brytt sig om att lära 
dem, då de trodde att de inte var 
intresserade.

Flera blev duktiga på att skriva 
gon och en daglig verksamhet för 
barn startades på prov och fick till 
och med flytta in i byns officiella 
mötesbyggnad.

En dag fick vi höra att flera av 
de äldre i byn bestämt att deras 
traditionella nyår skulle firas för 
första gången på mycket länge. De 
bildade en arbetsgrupp som för-
delade ansvar för planering, prak-
tiska arbeten och uppträdanden. 
Anna fick ansvar för att organisera 
barngrupper, vilket aldrig tidigare 
hade varit på programmet när 

det varit något firande i byn. Hon 
lärde ut några egenkomponerade 
barnsånger, men det visade sig att 
barnen inte kunde sjunga! Dessa 
sånger var de första barnsångerna 
på gon, i alla fall i området där vi 
bodde.

Den stora dagen närmade sig 
och förberedelserna fortgick utan 
några större draman eller besvi-
kelser, vid sidan av att alla som 
ville inte skulle få plats i program-
met samt censurkoll av program-
punkterna av myndigheterna. Alla 
familjer bidrog med pengar och 
annat som de hade.

Dagen blev precis så lyckad som 
vi hoppats på. De flesta av de vik-
tiga inslagen var med och i stort 

sett alla deltog. Där var dans, sång 
och musik, dräkter, ornament, mat 
och dryck. Men framförallt så var 
det glädje och stolthet bland de 
äldre och entusiasm bland de yng-
re. Denna dag, och kanske än mer 
tiden av övning som ledde upp 
till firandet, bringade värdefull in-
teraktion mellan generationer, då 
en del av det kulturella arvet gavs 
vidare både ett och två genera-
tionsled. Flera av de äldre, som tog 
initiativet och lärde de yngre, är 
nu avlidna. Men det traditionella 
nyåret har firats varje år sedan vi 
lämnade och flera av Annas sånger 
lever kvar.

Vi är väldigt tacksamma för vad 
Gud gjorde efter vår tvivelkantade 

Bilder från nyårshögtiden. Ny-
året är en slags tackägelsehögtid 
då den markerar slutet på förra 
årets jordbruksarbete. 
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promenad till marknaden några 
år tidigare. Byäldste har tackat oss 

för hur vi startade denna kultu-
rella renässans, med vad vi tycker 

var några små enkla initiativ. För-
hoppningsvis kommer detta bara 
att vara början på något ännu 
större, där våra samtal och böner 
kommer att fortsätta att ge gon-
folket glädje i vilka de är skapade 
till. Och viktigast av allt: att de 
samtal om destruktiva inslag i kul-
turen som vi har haft, ska få bära 
frukt så att dessa rensas ut och att 
gonfolkets sånger, som stiger upp 
bland bergen, ska vara fyllda av så-
dant som behagar deras Skapare 
och Frälsare.

Anna och Sven Larsson

Också från nyårshögtiden - en danslek 
som används både i uppvisning och 
gemenskap. Det gäller att dansa över 
stängerna som slås ihop enligt en given 
takt.

Till jordens  
yttersta gräns!
Till jordens  
yttersta gräns!

Vi utrustar dig att berätta om 
Jesus i Sverige och utomlands. 

6 mån – 2 år 

Vi utrustar dig att berätta om 
Jesus i Sverige och utomlands. 

6 mån – 2 år 

w
w
w
.o
m
sv
er
ig
e.
se

w
w
w
.o
m
sv
er
ig
e.
se

Be, ge och gå med oss! Be, ge och gå med oss!
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Vi diskuterade länge. Ett vanligt 
ord som används i kyrkosam-
manhang är en form av det fran-
ska ”levure” som betyder jäst. 
Men det folk får i tanken när 
de hör detta ord är bakpulver 
som säljs här, och det används 
förstås för att baka kakor, bak-
elser och liknande saker som är 
importerat från de vitas kultur. 

Idéen som kommer fram vid 
användandet av detta ord i lik-
nelsen är att något blir större – 
jäser – på ett lite konstgjort sätt. 
Det hör inte hemma i folkets 
kultur, men det är någorlunda 
förståeligt. 

Men så började vi prata om 
betydelsen att det inte är fråga 

om storleken på degen, men att 
degen genomsyras: hela dess 
kvalitet ändras inifrån, genom 
en procedur. 

Jag chansade på att ta ex-
emplet med couscous, vilkens 
funktion jag sett i många avse-
enden är jämförbar med brö-
dets i vår. Couscous hos Noon 
görs av hirs, och när hirsen 
malts till mjöl måste den läm-
nas under minst en dag för att 
surna. Därefter kan den tillagas 
till couscous. 

Ofta kan bykvinnorna skynda 
på surningen genom att blanda 
lite mjöl och vatten till en boll, 
dakas, som sedan göms mitt i 
mjölet. Det hela ställs sedan i 

solen under dagen. Fuktighe-
ten, värmen och mjölets egen 
karaktär gör att hela mängden 
av mjöl surnar. Kanske är detta 
bilden som vi kommer att an-
vända för att översätta detta 
stycke till Noon:

Himmelriket är som en ”boll 
av hirsmjöl och vatten” som en 
kvinna gömmer i en kalebass 
med hirsmjöl och sätter i solen; 
till slut blir alltsammans syrat…

Med denna möjlighet lyste 
Bañs ansikte upp: Han var säker 
på att detta skulle låta mycket 
bättre och förståeligare i Noon-
folkets öron. Himmelriket är ju 
trots allt inte specifikt lierat till 
franska bakelser…

Noon, Senegal - Maria Soukka berättar:

Surdeg och bakpulver
En liten glimt från översättningsarbetet om hur man 
förklarar för ett folk som inte bakar bröd

Lagom till Papua Nya Guineas 
40-årsjubileum i somras beslutade 
regeringen att godkänna det pa-
puanska teckenspråket som ett av 
landets nationella språk.  I och med 
detta måste alla officiella myndig-
heter ha teckenspråkstolkar. Un-
gefär 30 000 döva bor i landet och 
tidigare har de döva varit en stig-
matiserad och bortglömd grupp. 

Nathalie och Foreting Juhonewe 
har under flera år arbetat hårt för 
att uppmärksamma och förbättra 
de dövas situation. Mycket finns 
kvar att göra, men ett stort steg 
har tagits genom regeringens god-
kännande.  
På sista sidan kan du läsa om årets 
Folk&Språk-julklapp: En Teck-
enspråksbok som Nathalie och 

Foreting med team arbetat fram 
och nu färdigställs för tryckning. 
Boken är ett lexikon med landets 
fyra officiella språk.

Grattis Papua Nya Guineas döva! 
Det papuanska teckenspråket är nu ett officiellt språk

”Det (himmelriket) 
är som en surdeg 
som en kvinna 
arbetar in i tre mått 
mjöl; till slut blir 
alltsammans syrat.” 
(Luk 13:21)

Språkutmaningen
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Hej, vi har precis avslutat en kurs på NITI (New Ireland Transla-
tion Institute). Det här var kurs 19. Ytterligare ett språk är nu 
klart med Nya testamentet – Hinsaal – och texten är skickad till 
tryckeriet i Korea. Vi räknar med invigning i september nästa år. 
En annan grupp, Barok, har också blivit klara med själva över-
sättningen. De väntar på att en konsult ska gå igenom deras sista 
bok, och sen ska de börja en sista genomläsning av hela Nya 
testamentet ute i byarna. Här är en bild av oss alla som deltog på 
den här kursen – en grupp mycket trogna översättare. Många av 
dem har varit med från början för åtta år sen.

Lisbeth Fritzell

En hälsning från Lisbeth Fritzell, 
Papua Nya Guinea

Fakta: Papua Nya Guinea består av ca 600 
öar med drygt 7,5 miljoner invånare och 
839 levande språk. 

Lisbeth Fritzell är konsult i ett team som ar-
betar med flera bibelöversättningar inom ett 
språkkluster (besläktade språk) i Papua Nya 
Guinea. Fanamaket är det språk som hon pri-
märt arbetar med. Där har man nu översatt 
och gått igenom över 80 % av Nya testamen-
tet, varav ca 66 % är konsultkontrollerade. Ut-
över fanamaket arbetar man med ytterligare 
åtta språk i detta språkkluster.

Nathalie och Foreting har blivit föräldrar till 
Theo. Hans persontecken (namn på tecken-
språk) är bokstaven T som stryks vid mungi-
pan två gånger. Det tecknet fick han av en vän 
till familjen eftersom han skrattar och ler så 
ofta. Tecknet betyder ”skratta” på det ameri-
kanska teckenspråket, så det passar bra!

Lille Theo är redan berest, då hela familjen 
besökte Sverige i somras och träffade släkt 
och vänner från norr till söder.

Folk&Språk gratulerar Nathalie och Foreting till sonen Theo!
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För ett år sedan startades i tro 
bygget av ett studenthem i Dehra-
dun i nordvästra Indien.   I början 
av november invigdes så student-
hemmet i staden Dehradun i 
nordvästra Indien.  Här kan man 
nu inkvartera 80 personer, till ex-
empel studenter och språkteam 
vid olika kurser samt utbildningar 
för översättare.

Möbleringen av sovrummen har 
delvis gjorts med pengar som kom 
in genom förra årets Folk&Språk-
julklapp i vår tidning. Vi vill därför 
förmedla ett stort tack till alla er 
som bidrog till att göra detta möj-
ligt genom att skänka pengar till 
sängar, bord och stolar. 

Förutom sovrum har man 
också byggt kök och matsal, men 

Institute of Languages and Linguistics 
INDIEN

inredningen får vänta tills de eko-
nomiska behoven för detta har 
täckts. 

Man behöver samla in 90 000:- 
för att kunna köpa in kyl/frys, 
vattenfilter, bord, stolar och hus-
geråd.

Vill du ge en gåva till färdigställan-
det av studenthemmet, märker 
du den med ”Indien”

En del tycker vi är lite 
konstiga -dokumentär 
om familjen Engkvist 
i Papua Nya Guinea.
55 min, gjord av 
Sam Gunnarsson. 150:-

Reisen til Papua Ny-Guinea 
handlar om det norska 
Wycliffe-paret Evensens 
upplevelser bland umana-
kaina-folket i Papua Nya 
Guinea. Filmen har visats i 
norsk tv. Dvd-filmen är på 
norska.   99:-

JOHN WYCLIFFE:
The Morning Star
Filmen om Wycliffe finns 
nu på dvd. 75 minuter lång 
med svensk text. Filmen har 
utsetts till bästa produktion 
av Christian Film Distributor’s 
Association.   99:-

STEVE SAINT: Det brutna 
spjutet
Författaren var bara fem 
år när hans pappa brutalt 
mördades av waodanikri-
gare i Ecuador. I en historia 
nästan för fantastisk för att 
vara sann, lär Steve till slut 
känna – och till och med 
älska – samma människor 
som stack spjuten i hans 
pappas kropp.  50:-

DVD-FILMER

BOK

Gör din beställning via e-post till: info@folk.se 
Porto tillkommer.
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Efter att ha varit i Sydostasien 
cirka sju månader är vi mer varma 
i kläderna än när vi kom hit i fe-
bruari. Men vi är inte alltid varma 
i kläderna på det sättet att vi alltid 
känner oss svettiga numera – vi 
har anpassat oss även gällande kli-
matet. När temperaturen går ner 
mot 27 grader är det nästan lite 
kallt. Men nu är det ju regnperiod 
också vilket brukar bidra till nå-
gon eller några grader kallare luft 
än under torrperioden.

Vi trivs bra här. Det är ett skönt, 
lugnt tempo som man lär sig att 
uppskatta först när man själv 
kommit ner i lunken. Om nå-
got sägs vara klart en viss tid så 
stämmer det ganska väl med att 
dubbla den tiden. Skulle det då 
bli klart lite tidigare än dubbelt så 
sent blir man positivt överraskad! 
Vi har lärt oss var olika matvaror 
finns; köttfärs köper man på ett 
ställe, kyckling på ett annat ställe, 
i en annan del av staden, grädde 
kan finnas i en viss affär om man 
har tur, frukt är bäst på markna-
den (men olika frukter olika tider 

bidragit till frustration har vi nu 
mestadels kommit till ro med. 

Andreas har kommit igång med 
sina IT-uppgifter och det finns 
gott om jobb. Det är inget ”mån-
dag–fredag 8–17” som gäller, utan 
arbetet är mer en livsstil, där man 
för det mesta står redo att hjälpa 
till där det behövs.

Att lära sig landets officiella 
språk står fortfarande på agen-
dan. För Catharina är det särskilt 
viktigt eftersom hon måste kunna 
föra djupare diskussioner kring 
språkrelaterade saker i komman-
de översättningsprojekt. Att lära 
sig språk här är inte detsamma 
som att sitta vid skolbänken i sju-
an och lära sig tyska. 

Mina språklektioner består nu-
mera mest i att jag pratar med 
min språkhjälpare om allt möjligt 

på grund av olika säsonger). Ser 
man en vara som man verkligen 
vill ha bör man köpa flera för man 
vet aldrig om den finns där nästa 
gång, kanske kommer den aldrig 
mer tillbaka. 

Man kan alltså inte bara spon-
tant åka till ICA och köpa ingredi-
enser till en viss maträtt eller bju-
da oväntade gäster på en spontan 
fruktsallad. För viss frukt finns på 
marknaden (typ banan, mango, 
ananas om det är säsong, och 
marknad är det bara på förmidda-
gar) och viss frukt (typ vindruvor 
och äpple) finns ibland i en viss af-
fär på andra sidan staden som säl-
jer importerad frukt. Men den där 
goda vaniljsåsen till, den får man 
skippa. Och varför har alla svenska 
maträtter créme fraiche?

Det är inte alltid lätt att komma 
från ett mjölkland som Sverige till 
ett ris- och kycklingland som inte 
uppskattar kossans kvalitéer lika 
mycket. Det har tagit några må-
nader att lära oss vad som finns 
och inte och vad som kanske finns 
ibland. Men det som stundtals har 

Den lokala språk- 
hjälparen är ovärderlig

Catharina, Olivia och Andreas 
Karlhager
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Råd föR 
testamente
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 .........................................................................

som kan pratas om, övning i kon-
versation alltså. Språkhjälparen är 
inte en utbildad lärare utan just 
en som hjälper mig med språket, 
men det är jag som bestämmer 
och lägger upp lektionerna. An-
nars lyssnar och läser jag också 
mycket hemma själv för att få flyt 
i språket. 

Men det blir ju lite mer kompli-
cerat när talspråk och skrivspråk 
skiljer sig åt en hel del, vilket det 
gör i detta språk. När man talar 
använder man oftast inte alla fina 
böjningar,  då låter det som om 
man kommer direkt från skolbän-
ken eller håller ett formellt tal. 
Den region där vi bor har även en 
annan dialekt än texterna jag van-
ligtvis läser. 

Många ord som jag läser är allt-
så bra att förstå, men här använ-
der man andra ord. Så den lokala 
språkhjälparen är ovärderlig för 
att jag ska låta så lokal i språket 
som möjligt. 

Något som är svårt är hur man 
ska tilltala olika människor. Man 
säger inte ”du” hur som helst och 
inte heller ”Ni”, utan beroende på 
personens ålder finns olika titule-
ringar. Och att gissa sig till män-
niskors ålder är inte alltid lätt. 

Sedan kommer nästa aspekt, 
att när jag väl träffar folket ute i 
byarna så har de ytterligare en an-
nan dialekt än stadsdialekten här 
i regionen, ibland lite annat uttal 
och annan ordföljd. 

Folkgruppen som vi troligt-
vis kommer att samarbeta med 
i översättningsarbetet är väldigt 
ivriga med att sätta igång, eller 
snarare fortsätta det arbete som 
de själva börjat med. 

Men än är det några pusselbitar 
som behöver falla på plats innan 
vi kan börja arbeta med dem. 

Catharina Karlhager

Anmäl dig som 
autogirogivare 
och du får en 
bok av oss!
Ring 08-38 55 30  
så berättar vi mer!
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Plötsligt flyger flickan upp ur skol-
bänken. Hon står ivrigt och små-
hoppar med handen viftande i 
luften. 

”Jag! 
Titta här! 
Jag kan!” 
Ett tjugotal vuxna vänder sig 

förvånade mot henne där hon för-
söker påkalla lärarens uppmärk-
samhet. Flickan tar ner handen 
och sätter sig generat bredvid sin 
mamma i skolbänken. 

I salen sitter en klass med vuxna 
som får läs- och skrivundervisning 
genom en av Folk&Språks samar-
betsorganisationer i Togo.

Flickan har följt med sin mam-
ma till lektionen och efter att ha 
tittat och lyssnat när läraren in-
teragerat med de vuxna så blir 
plötsligt frestelsen för stor. Hon 
bara måste få vara med.

Jag är på besök i klassen och 
sitter längst bak och observerar 
under lektionen. Min blick går 
flera gånger till flickan bredvid 
sin mamma. Hon går inte själv i 
någon klass och tyvärr är det bar-
nen som ofta kommer i kläm när 
mänskliga rättigheter inte respek-
teras. Eftersom mamman deltar i 
läs- och skrivklass så vet vi av er-
farenhet att sannolikheten för att 
flickan kommer att få gå några år i 
skolan ökar drastiskt. 

Läs- och skrivklasserna ger män-
niskor möjlighet att utvecklas från 
den situation de befinner sig i, till 
något bättre. Inte bara för dem 
själva utan hela familjen. 

Att få lära sig läsa, skriva och 
räkna, oavsett ålder, är som att 

Aktuellt Projekt:
Läs- och skrivkurs i Togo

med full kraft resa sig upp från sin 
livssituation, och säga till världen 
”Jag! Titta här! Jag kan!”

Din gåva till läs- och skrivklasserna 
är så värdefull. 

Betalning sker bäst till Bankgiro 
900-7287  ”Projekt”, 
eller med Swish till 
nr: 123 900 7287.  
Tack för ditt bidrag! 
Mia Viitanen, 
Projekthandläggare Folk&Språk

Titta här  
jag kan!
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Folk&Språk – Wycliffe arbetar 
med bibel översättning, språk-
forskning, litteraturproduktion, 
läsundervisning, högre utbildning, 
katastrofhjälp och socialt arbete. 

Vi önskar numera få in gåvor via bankgiro. Det kostar nämligen dubbelt 
så mycket att ta emot en gåva via plusgiro. Genom att använda bank-
gironumret 900-7287 bidrar du till att mer pengar blir kvar till mission 
och att mindre går administrativa avgifter.
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Folk&Språk på Facebook
Gå in på vår Facebooksida och gilla Folk&Språk så får du  
fortlöpande information om vad som är på gång.
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Du som brukar läsa Folk&Språks 
tidning vet att bönesidorna har en 
central plats i tidningen. Här lyfts 
aktuella böneämnen fram som rör 
våra medarbetare och de bibelö-
versättningar och biståndsprojekt 
de är involverade i.

Varför detta fokus på bön? Svaret 
är enkelt: Gud svarar på bön. Bön 
är en helt nödvändig komponent 
om vi önskar att Guds rike ska 
breda ut sig i denna mellantids-
ålder, där Jesus redan har vunnit 
den definitiva segern på korset 
samtidigt som vi väntar på att allt 
en dag ska fullbordas. Fram tills 
den slutliga segerbanketten (Up-
penbarelseboken 19:6–9) har vi 
som Guds folk fått uppdraget att 
sprida evangeliet till hela jordens 
befolkning, så att alla får chansen 
att säga ja eller nej till Guds erbju-
dande om evigt liv. För att komma 
dit att Bibeln blir översatt till de 
knappt 2000 språk som återstår är 
bönen en nyckel. 

Vi hör ständigt om behov från fäl-
tet, som du kan ta del av på bö-
nesidorna. Ofta är det många rent 
praktiska utmaningar. Tänk på alla 
de vardagliga utmaningar du själv 
står i här hemma vad gäller kon-

takt med myndigheter, företag 
och skolor för att få livet att rulla, 
och tänk sedan vad det innebär 
att stå i allt detta i en främmande 
kultur med en helt annan sam-
hällsuppbyggnad. Det kan också 
handla om hälsoproblem, att 
någon i familjen blir sjuk och att 
man därför inte kan arbeta. Eller 
ekonomiska svårigheter – man 
kanske måste köpa en bil, fast 
det saknas pengar. Svårigheterna 
som möter våra medarbetare kan 
vara kulturkrockar, eller att det 
initialt är tufft att uppbåda lokalt 

Be, be och be. Och sluta inte att be

Våra medarbetare står i ett and-
ligt krig (Efesierbrevet 6:12), där 
de får strida mot andliga makter 
som försöker hålla Guds ord borta 
från alla de bibellösa folken. När vi 
står med i bön för våra utsända så 
bryter vi ner ondskans makter och 
bidrar till att frigöra Guds kraft till 
dessa som står i frontlinjen.

Jag vill vädja till dig att stå med oss 
i bön för Folk&Språks missionsar-
bete. Detta är en rätt prioritering 
när vi närmar oss Jesu återkomst. 
Så be, be och be. Och sluta inte 
att be.

Reine Toth

Från missionsföreståndarens horisont
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”Be att Herrens ord 
ska spridas snabbt 
och bli ärat liksom 
hos er.”
Andra Thessalonikerbrevet 3:1

engagemang för den kristna tron. 
Många är också utmaningarna i 
det konkreta översättningsarbe-
tet. Det vi behöver här i Sverige 
är en armé av bedjare för våra ut-
sända. Vi behöver tusen och åter 
tusen bedjare. 

Den största utmaningen och stri-
den av alla är dock den andliga. 
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Nathalie Simonsson Juhonewe med maken 
Foreting har arbetat i Papua Nya Guinea un-
der flera år för att förbättra de dövas situation 
i landet. De har tillsammans med sitt team 
under tre år samlat in tecken från landets alla 
hörn, och sedan har man reviderat och 
fotat tecknen – över 3500 tecken  
– och nu blir det en teckenspråksbok.
Pris 200 kronor.

Teckenspråksbok i Papua Nya Guinea

Skol-set till barn i Moçambique

Skolmaterial är dyrt i Mozambique och 
de flesta föräldrar har inte råd med 
det. Nu kan du vara med och ge bort 
ett paket med läsmaterial för ett barn. 
Paketet innehåller en liten väska med 
Matteus-evangeliet, fyra böcker med 
liknelser och skrivmaterial.
Pris 100 kronor.

Betala in summan på bankgiro 900-7287 
senast den 10 december och ange om du 
vill ha ett gåvobevis. Märk gärna gåvan 
med ”teckenspråksbok” och/eller ”skol-set”.

200:-

100:-

Årets julklappar
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Bibeln på det språk man bäst förstår
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