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Fantastisk utveckling
Allra först i tidningen vill jag TACKA alla er som
givit en gåva till Folk&Språk i samband med min
födelsedag. Det är härligt att fylla 50, särskilt när den
här egentligen obetydliga händelsen kan komma till
nytta för andra än mig själv, så tack för din insats.
Det är många tankar som kommer till mig i början
av ett nytt år, och lite extra nu när jag varit med ett
halvt sekel. Jag minns när vi först kom till Salakahadi
och började lära oss molima-språket. De gamla i byn
sa till oss att vi hade tur som kom på 90-talet och inte
50 år tidigare, för då hade vi nog blivit uppätna. Ja,
den missionsuppgiften kunde tagit en ände med
förskräckelse.
Så mycket har förändrats de senaste 50
åren, inte bara i Salakahadi där man inte
längre är kannibaler. Tekniken står idag
ofta i missionens tjänst. Mobiltelefonen har intagit hela världen och är en
huvudingrediens i bibelspridningen
där nyöversatta texter och nyinspelade ljudbiblar delas från mobil till
mobil. Tekniken har förändrat hur
missionärer och missionsorganisationer arbetar och kommunicerar.
Vår byson Joel arbetar med Bibelsällskapet i Papua Nya Guinea
och genom både e-post och Skype
kan vi diskutera de senaste förändringarna i översättningsarbetet av
Gamla testamentet som han leder.
Bilden (från United Bible Socie-

ty) visar hur utvecklingen i bibelöversättningsarbetet
gått framåt på ett fantastiskt sätt sedan 1800. Wycliffes
statistik visar att de senaste 25 åren har nästan 750
språk-grupper fått hela Bibeln eller bibeldelar på sitt
språk. Och trenden är starkt uppåtgående. Vi jobbar
för Vision2025 där alla språk som behöver en egen
bibelöversättning ska ha ett påbörjat projekt om 11
år. Det rör sig om 1919 språk-grupper. Bed om fler
missionärer som ger sig in i det spännande arbete som
bibelöversättningen är. Bed att tekniken ska kunna
utnyttjas ännu mer för Guds syften.
Jag vill också uppmuntra Dig att be för våra med
arbetare som du kan läsa om i slutet av tidningen. Bön
gör skillnad och alla behöver vi Guds ledning och vishet i arbetet och inför framtida beslut. Bed också för Folk&Språk

som är navet i många projekt där fler folkgrupper får
höra om Jesus på sitt eget språk.
Helena Engkvist,
Missionsföreståndare

Kom ihåg Folk&Språks årskonferens
10-11 maj i Brickebergskyrkan, Örebro

Lö 15.00 Årsmöte, Sö 11.00 Medverkan i gudstjänst

Folk&Språks verksamhet och räkenskaper granskas av auktoriserad revisor och
Svensk Insamlingskontroll.
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.

Allmänt om Folk&Språk:

Folk&Språk ‑ Wycliffe arbetar med
språkforskning, litteraturproduktion,
läsundervisning, högre utbildning,
bibelöversättning, katastrofhjälp,
och socialt arbete. I världen finns
det omkring 6 900 språk. Fortfarande
är det 1 919 folk som behöver få
sitt talspråk till skrift och Bibeln
översatt för första gången. Målet
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är att påbörja arbete i alla dessa
senast år 2025.
I samarbete med samfund och
lokala församlingar har Folk&Språk
ett 30-tal medarbetare i olika länder.
Wycliffe Global Alliance har drygt
6 500 medlemsmedarbetare och
tusentals lokalanställda i ett 100‑tal
länder. För närvarande bedrivs det
språkutvecklingsprojekt i 2 167 språk
som talas av över 1,9 miljarder
människor.
Genom vår partnerorganisation
SIL International har vi konsultativ
status vid FN:s ekonomiska och
sociala råd, och konsultativ relation
med UNESCO.

Styrelsen för Folk&Språk:

Styrelse: Tomas Karlsson(tf. ordf),
Thomas Andersson, Gerd Pettersson, Emil Perder och Maj-Kristin
Svedlund.
Suppleanter: Sture Söderberg, Lars
Isaksson, Anna-Caisa Söderberg
och Sören Årsjö.
Avdragsgilla gåvor
Villkoren i lagen om avdragsgilla
gåvor gäller bara för vetenskaplig
forskning samt hjälpverksamhet för
behövande. Det är en mycket liten
del av vår verksamhet som skulle
godkännas som avdragsgill. Därför
har Folk&Språk bestämt sig för att
avvakta och inte ansöka om att bli
avdragsgill organisation ännu.
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Ansvarig utgivare:
Helena Engkvist
Redaktör: Åke Lager
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OMSLAGSBILDEN: Nu ska
nyangatom-folket i Etiopien få Bibeln på
sitt modersmål. Svenska pingstvänner står
bakom satsningen. Foto: Enar Olsson

Tänk att vi ska få göra det
vi tycker är allra roligast
Familjen Tranefeldt är på väg till Etiopien
– Tänk att jag ska få jobba med mitt drömjobb. Det här är det roligaste jag kan tänka mig, och allt började med en liten lapp på en
anslagstavla, säger Sophia Tranefeldt.
Hon och hennes man Elias har blivit Folk&Språk-medarbetare
och förbereder sig nu för att resa ut arbeta i Etiopien.
Innan Sophia såg en liten lapp på en anslagstavla på Johannelunds Teologiska
Högskola i Uppsala hade varken hon
eller Elias hört talas om Folk&Språk.
Lappen var en inbjudan till Folk&Språks
introduktionskurs på Götabro i Närke i
mars 2006.
– Jag tände direkt och tyckte det skulle
vara inspirerande med något nytt, men
Elias var lite tveksam, säger Sophia som
är den mer rastlösa och äventyrliga av
dem.

– Hade inte du varit så entusiastisk
hade vi nog inte kommit iväg, erkänner
Elias.
Den helgen blev en vändpunkt i deras
liv, kan de se såhär i efterhand. De hade
ända sedan tonåren älskat Guds ord, men
nu drabbades de av kallelsen att vara
med och se till att nya folkgrupper skulle
kunna ta del av Bibelns budskap på sitt
eget modersmål.
– Erfarna missionärer som Årsjös, Cederholms och Per Kronlid undervisade
➤

ningen på Johannelund i Uppsala, även om Sophia bara gick ett år, mest för att hon ville läsa hebreiska vilket hon senare fortsatte med. Under ett
år, 2004-05, gjorde de studieuppehåll för att bo
i Jerusalem. Sophia studerade modern hebreiska
och Elias jobbade som vaktmästare på Svenska
Teologiska Institutet. Året efter återvände de för
ett par månader.
– Tiden i Jerusalem var en viktig tid, inte minst
för vår andliga utveckling, säger Elias.
Flyttade till Karlstad

Sophia Tranefeldt

”

"Det ska bli
så kul att
komma ut i
vår kallelse.
Tänk att
både jag och
Elias kommer
att få syssla
med det vi var
och en tycker
är allra roligast."
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➤ och det var en härlig stämning i gruppen. Men
det var framförallt filmen ”Reisen til Papua NyGuinea” om det norska översättarparet Evensen
som berörde oss. Efter att ha sett den satt alla
tysta i någon minut. Vi upplevde att vi hade varit
med om något stort, säger Sophia.
– Det var ett heligt, andäktigt ögonblick som
var jättestarkt, fortsätter Elias som tackar Sophia
för att hon var så ihärdig med att de skulle till
kursen.
Men hur skulle de få ihop det med Elias prästkall? Han hade ju kommit en bra bit på väg med
sina präststudier. Dessutom fick Elias och Sophia
barn senare under året.
– Vi upplevde att det inte riktigt var tid för bibelöversättarkallelsen då, så vi la den i träda utan
att på något sätt överge den, berättar Sophia.
Har alltid älskat Bibeln

Bibeln har alltid legat dem varmt om hjärtat. Sophias uppväxt i Åmål var inte kyrklig, men under
ett konfirmationsläger på EFS Sandvikengården
mötte hon Gud.
– Jag fortsatte att läsa Bibeln efter lägret, även
om jag inte hade någon kristen gemenskap. Jag
var fascinerad av texterna, inte minst ur en filosofisk synvinkel, säger Sophia.
Elias växte upp i en liten EFS-grupp i Dals Ed
där hans familj var mycket bärande och det var
främst i familjen hans tro formades. Elias och
Sophia träffades på gymnasiet i Åmål, först som
vänner men ganska snart blev de ett par. De hade
många och intensiva samtal, inte minst om filosofi och kristen tro. Sophia började på allvar förstå
vem Jesus var och Den Helige Andes betydelse.
Efter gymnasiet sökte båda två till prästutbild-

I prästutbildningen ingår även praktik. Den gjorde
Elias i sina hemtrakter, Åmål och Ed.
– Då kände jag mer och mer att en vanlig prästtjänst i Svenska kyrkan inte var det jag var kallad
till. Därför bytte jag sista terminen från Svenska
kyrkan-programmet till EFS-programmet.
Vid den tiden var EFS i Karlstad utan pastor och
redan innan Elias var färdigutbildad bad de en av
lärarna på Johannelund att höra om det fanns någon elev som ville komma dit och ha bibelstudier.
Elias nappade på förfrågan.
– Vi reste regelbundet dit och höll bibelstudier –
och blev kära i församlingen, säger Elias.
När Elias tagit sin examen ordnade EFS i Karlstad en anställning åt honom där mycket av arbetet
har varit förlagt till Sandvikengården, en lägergård
som EFS har i Edane i Värmland. Där bor familjen
Tranefeldt numera.
Sophia är utbildad gymnasielärare, men har också läst språkvetenskap, teologi och hebreiska. Nu
har hon en tjänst som universitetslärare i svenska
som andraspråk.
– Ett tag undervisade jag i bibelhebreiska på Eteacher på internet, men då fick jag sitta uppe på
nätterna eftersom eleverna fanns i andra världsdelar, berättar Sophia.
– Vi har haft en oerhört fin tid i Värmland. Vi
har trivts och arbetet både med församlingen och
lägergården har verkligen passat våra gåvor. Vi har
fått jobba med musik, dans och drama och ledarskap, men framförallt med att undervisa ungdomar
om Guds ord, fortsätter Sophia.
Antagna som EFS-missionärskandidater

För ungefär tre år sedan tog de kontakt med
Folk&Språk igen, men då föll inte bitarna riktigt
på plats. För ett år sedan kände de emellertid att
det var dags. De ansökte om att få bli medarbetare
i Folk&Språk och de pratade också med EFS.
– Tänk om det skulle gå att få jobba både för
EFS och Folk&Språk. Det vore ju drömmen, säger
Elias.
EFS visade intresse, men var försiktig i att utlova något då det finns långt fler som vill åka ut i
mission för EFS än vad EFS har råd att sända ut.
– Men i höstas blev det klart att det nog ändå
skulle gå att få in i budgeten och i slutet av 2013
fick vi besked om att vi skulle bli antagna som

EFS missionärskandidater, och att de skulle stå
för 90 procent av våra omkostnader, fortsätter
Elias.
Pusselbitarna föll på plats. De ska stationeras
i Addis Abeba i Etiopien. Sophia ska arbeta som
bibelöversättningskonsult och granska översättningar både ur teologisk och lingvistisk synvinkel. Man har ett skriande behov av konsulter för
att kunna slutföra ett flertal översättningar som är
på gång. Elias ska undervisa på Mekane Yesuskyrkans seminarium.
– Det är fantastiskt. Jag brinner ju för att undervisa i bibelordet, och har ganska nyss startat www.
bibelsidan.se. Under årens lopp har jag känt att jag
hellre skulle undervisa än översätta, och nu får jag
göra just det. Det är nästan inte klokt, säger han.
Förberedelse i England

Redan när du läser det här är Sophia på Wycliffecentret i England för att läsa en första bibelöversättarkurs. Elias är hemma med tvillingarna Josef
och Gabriel, men får hjälp av barnens mor- och
farföräldrar också. Efter att ha haft läger i sommar
på Sandvikengården flyttar hela familjen i höst
till England för att fortsätta med olika kurser på
Wycliffe-centret.
Nästa år ska de vara redo att flytta till Etiopien,
men redan i mars i år ska de åka ned för att lära
känna miljön och träffa en del nyckelpersoner.
– Det ska bli så kul att komma ut i vår kallelse.
Tänk att både jag och Elias kommer att få syssla
med det vi var och en tycker är allra roligast, säger
Sophia.
EFS kontrakterar för 4 år i taget så det är den tid
de i första läget räknar med att stanna, men de är
inställda på att det kan bli längre än så.
– Det beror nog främst på hur barnen trivs. Deras
hälsa och välmående är viktigast, påpekar Sophia.
Innan de reser iväg ska de också försöka få ihop
det understöd de behöver för att täcka sina 10 procent av omkostnaderna, vilket betyder omkring
100 000 kronor om året. Under våren har de en
del besök i församlingar inprickade, men de har

utrymme för fler. Vill församlingar, bönegrupper
eller enskilda bli en del av ”Team Tranefeldt” eller bara veta mer är ni välkomna att höra av er till
Folk&Språks kontor.

Djungeltipset”
"BRA ATT HA" I RYGGSÄCKEN

När du är ute och reser och vill umgås med människor
men inte kan deras språk kan följande vara bra att ta
med i ryggsäcken:
Familjefoton (men inte från badstranden...) eftersom släkten oftast är det viktigaste man har i andra
kulturer. Bilder på våra svenska årstider är ett givet
samtalsämne även om man inte kan tala med ord. Is
och skridskoåkning kan vara svårt att förklara ändå :).
Tändstickor och småpåsar med salt är ofta välkom-

Elias Tranefeldt

Text och foto: Åke Lager

na presenter hos de vuxna, men moraknivar är nog
svårslaget.
Är du musikalisk? Ta med dig sångrösten, gitarren,
munspelet eller flöjten. Musik byggs ju utav glädje
och den finns överallt.
Lär dig spelet Kalaha, det kan man spela med
gropar i marken och stenar eller bär. Puttekulor och
gummiband att ge barn man träffar på. I gengäld
kanske du får både bananer och mango från dem.
är gummiband används. De är även perfekta att
pricka flugor med när man får vänta länge på nästa
färdmedel.
Helena Engkvist
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Nyangatomfolket ska
få Bibeln
Svenska
pingstmissionärer
är deras andliga
fäder och mödrar

Att komma till Omodalen i det sydvästra
hörnet av Etiopien är som att komma till en
helt annan värld. Här bor nyangatomfolket,
dit svenska missionärer kom för 40 år sedan. I detta torra, isolerade område finns
det nu levande kyrkor och sedan två år tillbaka pågår också ett språk- och bibelöversättningsprojekt. Med ekonomiskt stöd från
Sverige kommer nyangatom snart att kunna
höra Gud tala till dem på deras eget språk.
Nyangatomprojektet finansieras av några
svenska församlingar med Pingstkyrkan
i Jönköping som ansvarig. Enar Olsson,
som är svensk kontaktperson, har vid fyra
tillfällen de senaste sju åren besökt Omodalen. Senast i slutet av förra året då han
och hustrun Kerstin samt Gunnel Larsson
från Sverige besökte området tillsammans
med etiopiska delegater för en första utvärdering, två år efter starten av översättningsprojektet.
– Efter två heldagar och 85 mil i bilen
från Etiopiens huvudstad Addis Abeba på
vägar av skiftande kvalitet kändes resan
i hela kroppen. Vi parkerade vid vägens
slut på den östra sidan av Omofloden, berättar Enar Olsson.
– Med viss möda klev vi ned för den
branta och hala flodbanken till aluminiumbåten, som tog oss över floden som
inte var så strid nu under torrtiden. Då
aktersnurran inte längre fungerade fick vi
staka oss över floden.
Omofloden är den livgivande puls
ådern genom det här området. På den västra stranden bor nyangatomfolket, en av
många etniska grupper i Omodalen. Of-
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ficiellt är de 28 000 i Etiopien, men minst
lika många på andra sidan gränsen i Sydsudan. Nyangatom är halvnomader och
basen i ekonomin är deras kor och getter.
– Till huvudorten Kangaten, med kanske 2 000 invånare, har förändringens
vindar nått. Då vi besökte Kangaten för
första gången för sju år sedan fanns det
inga affärer eller övernattningsmöjligheter, men nu finns det några affärer och
enkla hotell där man kan få en egen säng
med myggnät. Coca Cola finns också att
köpa och vid byns mack kan de få bilar
som finns köpa bränsle, som fylls på från
en kanna genom en slang. Överföringen
börjar med att någon suger upp bränslet
med munnen.
Mission sedan 40 år
Svensk pingstmission kom till detta område för 40 år sedan. På den tiden gick männen omkring helt nakna och det var verkligen världens ände. Missionen har byggt
skolor, dispensärer och vägar. Man har
lärt folket att odla och bevattna. Genom
missionen har många också fått utbildning
och församlingar har grundats.

– De kristna bland nyangatom ser
svenskarna som sina andliga fäder och
mödrar och Svensk Pingstmission har,
som pionjärer som kom med evangelium
till det här området, ett speciellt ansvar.
Det har under många år funnits en dröm
och en längtan hos de kristna nyangatom,
att få Guds ord på sitt eget språk. För 25
år sedan påbörjades ett sådant arbete, men
tyvärr avbröts det efter bara ett par år. Missionär Set Malmvärn jobbade sedan under
flera år med att översätta delar av bibeln,
men han kände efter ett tag ett stort behov
av att få mer professionell hjälp .
Kontakter togs med Wycliffepartnern
SIL, som även hade funnits med i det första försöket för 25 år sedan. För SIL i Etiopien är Omodalen, med så många etniska
grupper, ett prioriterat område och det pågår nu språk- och bibelöversättningsprojekt bland flera folkgrupper.
Projektet startade
I februari 2011 besökte representanter
från Pingstkyrkan i Jönköping, SIL Etio
pien och Hiwot Berhan-kyrkan i Etiopien,
huvudorten Kangaten. Det blev startpunk-

Enar Olsson predikar för nyangatom-folket som har
samlats i skuggan under ett träd.

ten för språk- och bibelöversättningsprojektet på nyangatom.
Tre unga män från nyangatom valdes ut
att jobba med detta då de bedömdes ha de
kvalifikationer som krävs för detta arbete.
De tre översättarna har under 2011 och
2012 deltagit i flera workshops hos SIL i
Addis Abeba.
Själva översättningsarbetet började med
Lukas evangelium och därefter har även
de övriga evangelierna och Apostlagärningarna grovöversatts. Översättarna har
haft stor hjälp av översättningsprogrammet Paratext från UBS och SIL samt av
översättningar som finns på närbesläktade
språk som turkana och topoza.
Samarbete mellan tre parter
– Utvärderingresan var mycket positiv
med många viktiga samtal och möten. Vi
mötte bland annat den lokala referensgruppen, som består av fem medlemmar. Den
ska utgöra ett bollplank för översättarna.
För att vara kvalificerad att vara med i den
här gruppen ska man ha gått minst 10 år i
skola samt behärska det nationella språket
amarinya, säger Enar Olsson.
– Medlemmarna i gruppen kommer
både från Hiwot Berhan-kyrkan och Allem Berhan-kyrkan, som är de båda kyrkorna som finns bland nyangatom. Att det
finns två kyrkor beror på en splittring för
13 år sedan, men det är glädjande att båda

nu finns med i projektet. I den tvådagarskonferens som vi hade och som samlade
över 600 personer, var båda kyrkorna
med, vilket visar att projektet även kan få
en betydelse för den kristna enheten.
Många utmaningar
Det finns många utmaningar i ett projekt
av detta slag. I området finns många etniska konflikter och de bristfälliga kommunikationerna skapar också svårigheter.
Översättningsteamet är baserat i staden
Jinka, som ligger mer än 20 mil från
Kangaten. Det finns två bussförbindelser
i veckan och resan tar många timmar. Var
tredje månad åker översättarna till Kan
gaten där de vistas under ett par veckor
för att stämma av arbetet och möta referensgruppen.
En viktig fråga som ännu inte är helt
löst är vilket alfabet som man ska använda
sig av. Nyangatom har beslutat att de vill
använda det latinska alfabetet, men detta
behöver också godkännas av de regionala
myndigheterna.
– Ett annat problem är att en av de tre
översättarna, efter påtryckningar från familjen, har tagit sig en andra hustru. Han
har varit gift med sin första hustru i sju år,
men de har inte fått några barn och han
gav efter för familjens påtryckningar. Då
kyrkan inte accepterar månggifte så har
han från årsskiftet lämnat arbetet som

översättare, berättar Enar Olsson..
Alldeles nyligen var de båda kvarvarande översättarna hos SIL i Addis Abeba
för en genomgång av Lukas evangelium.
Efter denna genomgång och en del justeringar så ska Lukas kunna tryckas och
arbetet med Jesusfilmen kan också påbörjas, då texten i filmen följer Lukas evangelium.
Lära folk att läsa
– Ett språk- och bibelöversättningsprojekt
omfattar mycket mer än att översätta bibeln. Det handlar om att arbeta fram böcker och häften, som tar upp olika ämnen
och berättelser. Sedan återstår den allra
största utmaningen, att lära folk att läsa.
– Läskunnigheten bland nyangatom är
mycket låg, främst bland den vuxna befolkningen. Det kommer också att bli fantastiskt att för första gången i historien ge
barnen i skolan en möjlighet att läsa något
på sitt eget språk.
– Det är fantastiskt roligt att vi har kommit igång med detta projekt och att det är
nyangatom själva som har huvudansvaret.
Det känns också som en stor trygghet att
SIL med sin stora kompetens finns med i
arbetet. Det är verkligen på tiden, efter 40
års arbete bland nyangatom, att vi är med
och ser till att de får Guds ord på sitt eget
språk, avslutar Enar Olsson.
Foto: Enar Olsson
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Bibelöversättnings
arbetet går framåt
s totalt

8
1
9
6
Det finn

Språk med åtminstone någon bibeldel

lden

åk i vär

pr
aktiva s

2007

2013

429

513

+ 20 %

Nya testamentet

1144

1294

+ 13 %

Någon bibeldel

853

1010

+ 18 %

Totalt minst
någon bibeldel

2426

2817

+ 16 %

Hela Bibeln

Endast

40 %
av alla språk har
någon bibeldel

För närvarande pågår

2 167
språkprojekt i 131 länder

197 av dessa har redan hela
Bibeln, men den ska revideras.
645 av dessa har Nya testamentet, men ska få även hela
eller delar av GT.

1 919

språk har behov av att få igång
ett bibelöversättningsprojekt.

651 har någon bibeldel.
692 har ännu inte fått sin
första bibeldel.

Ljudbibel

Faith Comes by Hearing
heter en organisation som
spelar in bibelöversättningar.
De har nu

850

Jesusfilmen
1 200
finns nu översatt till
olika språk.

olika språk inspelade.
Siffror per den 1 okt resp. år från Wycliffe Global Alliance.
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NOTISER
Svensk bibelöversättare i OS-trakterna
n Även om de flesta svenska bibelöversättare är Folk&Språk-medarbetare så
finns det andra. En av dem är Levi Mårtensson, drygt 70, som berättar om sitt liv
i IFB-Nyheter. Han har översatt Nya testamentet till adygeiska och kabardinska,
två språk som talas av folkgrupper i Norra Kaukasien inte så långt från Sotji i
Ryssland där vinter-OS just nu genomförs.
Levi Mårtensson har också bott nio år i de trakterna för att grunda församlingar,
men också för att hjälpa till socialt. Han organiserade ögon- och hjärtoperationer
för utsatta barn och hjälpte till att utrusta ett sjukhus med medicinsk utrustning
och en ambulans. Han var också med och visade Jesusfilmen ute i byarna minst
500 gånger.
Efter nio år blev familjen plötsligt utvisad för omkring tio år sedan. Sedan dess
har han ägnat sig åt att översätta kristna böcker till adygeiska och kabardinska
och just nu förbereds en reviderad version av Nya testamentet på adygeiska för
tryckning. Nu är Levi Mårtensson bosatt i Tyskland med sin fru och de har två
vuxna döttrar.

Bibelpris till
Kristian Lundberg

Svenska översättningar
granskade i ny bok

n Svenska Bibelsällskapet delar varje
år ut ”Bibelpriset” till ”en person som
bidragit till att göra Bibeln känd och
använd genom att vara verksam inom
kultur, forskning eller samhällsdebatt”.
2013 gick priset till författaren Kristian
Lundberg och motiveringen löd: ”Kristian Lundberg skildrar självutlämnande
människors utsatthet i vårt samhälle med
poetisk kraft och precision och använder
bibliska texter om hopp och förtvivlan
som en klangbotten”. Förra året gick priset till deckarförfattarinnan Åsa Larsson.

n Visste du att det finns hela 21 svenska
bibelöversättningar? I sin nya bok presenterar, analyserar och jämför journalisten Jonas
Dagson dessa, allt från Karl XII:s bibel utgiven 1703 till översättningar som ännu inte
är klara, men som kan läsas på nätet under
arbetets gång.
Han har försökt beskriva skillnader och
vilka versioner som kan tänkas passa bäst i
olika sammanhang. Det handlar inte om att
ranka eller försöka framhålla en översättning framför någon annan. Boken är utgiven
på XP Medias förlag.

Hurra, boken är färdig!

Iver Larsen är "årets teolog"

n Den nya boken på dedua heter Dzadzahac warac feecac kibi
ilwen (Elva böcker från det gamla förbundet). Den innehåller
andra Mosebok, fjärde Mosebok, Rut, Daniel, Obadja, Jona, Nahum, Sefanja, Haggai, Sakarja och Malaki.
I inledningen skrev Sune Ceder extra tydligt om Jesus som det
enda behövliga offret. Detta så att inte boken skulle uppfattas
som en uppmaning till deduaborna att börja offra djuroffer till
Gud för att sona sina synder.
Det står ju en hel del om offer och offerregler speciellt i fjärde
Mosebok. Deduaborna har en stark tradition med blodsoffer och
det ligger inte alls långt tillbaka i tiden för dem. Samtidigt är just
den boken viktig för att Israels folk fullföljer ökenvandringen i
den.
Den 9 december skickades boken till Korea för att tryckas.
Bed att tryckningen av boken ska gå bra och att den hinner bli
klar till den planerade invigningsdagen den 16 september 2014.
Ur Cederbladet från Britt och Sune Ceder i Papua Nya Guinea

n Wycliffe-medarbetaren Iver Larsen har utsetts till ”Årets teolog
2013” i Danmark. Det är Meninghetsfakulteten i Aarhus som varje
år delar ut priset till någon som
gjort extraordinära insatser för att
främja bibeltrogen teologi och församlingsliv.
Iver Larsen och hans hustru Alice
hade under många år sin bas i Kenya där han ansvarade för arbetet med att översätta hela Bibeln till sabaotspråket. Den översättningen blev klar 2007. Hemma
i Danmark har han också gjort en nyöversättning av
Bibeln från grundspråken till modern danska. Den
översättningen kallas ”Bibelen på hverdagsdansk”.

NOTISER
Bibelöversättare dödade i
Centralafrikanska republiken

n Under oroligheterna i Centralafrikanska republiken har två bibelöversättare
blivit dödade, berättar landets Wycliffe-organisation ACATBA. En av dem sköts
ihjäl när han försökte sätta sin familj i säkerhet på ett sjukhusområde. Innan de
värsta oroligheterna jobbade ett 60-tal personer tillsammans med lokala församlingar med ett tiotal översättningsprojekt i landet. Be att man ska kunna fortsätta
med översättningarna trots oroligheterna i landet.

Nordligaste muslimerna får hela Bibeln

n Världens nordligaste muslimska republik heter Tatarstan och är en delrepublik
i Ryssland, alldeles hitom Uralbergen. Där bor det närmare fyra miljoner tatarer
och det har byggts över 1 000 nya moskéer sedan Sovjetunionens fall, med pengar
från Mellanöstern. Det har även startats evangeliska församlingar, men de jobbar
i motvind. Nya testamentet på tatariska var klart 2001 och nu har också Gamla
testamentet blivit översatt och lämnat till tryckning så att de snart ska kunna ha
hela Bibeln på sitt modersmål.

Motorcykelkurser
n Wycliffe-organisationer håller regelbundet motorcykelkurser på olika håll i
världen, inte minst i Afrika. Motorcyklar är
oftast det billigaste och effektivaste transportmedlet för många bibelöversättare och
språkprojektsmedarbetare. På kurserna får
de dels lära sig att köra motorcykel, dels
att underhålla och reparera den.

Flytvästar till översättare

n ”När vår lilla båt kapsejsade sattes flytvästarna vi fått från JAARS på
prov. De visade sig vara verkliga livräddare, speciellt för barnen”, sa Sissie D’Jernes från ett av alla översättarteam som finns i Papua Nya Guinea.
JAARS kan sägas vara ”Wycliffes tekniska avdelning”, med högkvarter
i North Carolina i USA, som på olika sätt bistår översättare med utrustning
så att de ska kunna göra sitt jobb på effektivaste sätt. De har blivit varse
faran med ofta överlastade små båtar på olika håll i världen.
Flytvästar är oftast helt obekanta på dessa båtar trots att de ibland utmanar havets krafter och ger sig ut i hård sjö. Därför har JAARS ett speciellt
insamlingskonto för att kunna utrusta utsatta missionärer med flytvästar
och annan säkerhetsutrustning.

Störst språklig mångfald
i Papua Nya Guinea

Det förflutna ligger framför

omslag Bruce Olson

n Att analysera språk kan ha sina sidor. Alla folkslags logik
är inte som den västerländska. Quechua-folket i Bolivia talar om framtiden som bakom dem och det förflutna framför
dem. De resonerar som så att det förflutna kan man se i sitt
sinne, alltså är det framför. Framtiden kan man inte se, alltså
är den bakom.

07-01-25

16.22
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mig. Med sina vapen slår de mig till
Plötsligt dyker fler rebeller upp framför
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och giftpidör inte, trots att han träffas av pistolkulor
för både mordförsök och tortyr.
lar, plågas av malaria och utsätts
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sina första år med motilonerBruce Olson har redan berättat om
DRIVEN AV KÄRLEK . Nu bena i missionsklassikern och bästsäljaren
indianstammens liv och om allt
rättar han hela historien om sitt och
och en hel folkgrupp
missionär
annorlunda
en
som kan hända när
radacura – Gud
tillsammans följer en ny ledare: Saymaydodji-ibate

Bruce Olson

n Om två personer från Papua Nya Guinea möts av en slump
är sannolikheten att de inte har samma modersmål oerhört
stor. Det finns nämligen 830 olika språk bland en relativt liten befolkning.
Vetenskapsmän har arbetat fram något de kallar Greenbergs
diversity index, som visar hur troligt det är att två människor
från samma land har olika modersmål. Denna lista toppar
Papua Nya Guinea före Kongo, Indien, Sydafrika, Nigeria,
Filippinerna, Indonesien, Pakistan och Thailand.

Bruce Olson
MED JAMES LUND
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BRUCE OLSON

född som människa.
BRUCE OLSON ,

med motifödd i USA, lever fortfarande tillsammans
och Venezuela. Han har flera

lonerna på gränsen mellan Colombia
gånger besökt Sverige.
JAMES LUND

är frilansjournalist och redaktör, bosatt

Miraklet bland motilonerna

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

i Oregon, USA.

Miraklet
bland motilonerna

WWW.LIBRISFORLAG .SE

978-7195-849-5

9 789171 958495
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Kirk Franklin till Sverige
n Kirk Franklin kommer till Sverige i år. Nja, inte
gospelsångaren, utan ledaren för Wycliffe Global
Alliance. Han kommer inte ensam, även Wycliffes europaledare Frank Lautenschlager och Dave
Brooks, director for partnerships inom Wycliffe
Global Alliance kommer.
Varför kommer de till Sverige i slutet av augusti? Jo, för då kommer Folk&Språk att vara värd
för en nordisk konsultation som hålls på Ersta diakoni i Stockholm. Dit kommer representanter från
Folk&Språk-organisationer i Danmark, Norge,
Finland och Ryssland för att samtala om gemensamma angelägenheter. I samband med konsultationen ska man även ha ett öppet panelsamtal
om Bibeln och bibelöversättning, till vilket även
ledare i olika samfund och missionsorganisationer
ska inbjudas.

Träd och
ljudbiblar
n Ett stort tack till alla er som
valde att ge en julklapp via
Folk&Språk. Totalt var det 36
personer som tog chansen och
det gjorde att vi fick in 16 150
kr till ljudbiblar på kol-språket
och 6 600 kr till att plantera träd
i Togo.

Folk&Språks årskonferens
10-11 maj, Brickebergskyrkan, Örebro
Lördag 10 maj
15.00
Folk&Språks årsmöte
Det formella årsmötet dit alla medarbetare och medlemmar välkomnas.
Söndag 11 maj
11.00 Församlingens gudstjänst då Folk&Språk medverkar.

Vill du bli medlem?

n I samband med det senaste årsmötet ändrades stadgarna på en del
punkter. En av dessa handlade om medlemsskap i Folk&Språk.
Numera kallas de som arbetar ute på fältet eller hemma på kontoret
för medarbetare. Dessa måste fylla i en hel del dokument innan de
godkänns.
Men även du som är intresserad av Folk&Språks verksamhet kan bli
medlem i Folk&Språk. Då ska du fylla i en ansökan på en blankett man
hittar på www.folk.se under "Om Folk&Språk", längst ned och betala
medlemsavgiften på 250 kronor. Det är bara medarbetare och medlemmar som har rösträtt på årsmötet.

Present till den
som har allt!
n 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 gärna med problemet,
och du får ett gåvokort att
lämna över istället för en
onödig present.

Tomas Karlsson
ny tf. ordförande
n Folk&Språks ordförande Hans Sundberg har
valt att avgå på grund av personliga skäl. På ett
styrelsemöte den 2/12 valdes Tomas Karlsson
till ny tillförordnad ordförande för Folk&Språk
fram till årsmötet 2014.
Under året har även Marcus Lennartsson och
Maarit Liljegren lämnat sina platser i styrelsen.
Har du förslag på styrelseledamöter bör du kontakta någon av valberedningens ledamöter, vilka
är Helena Engkvist, Roland Björkestedt, Catharina Karlhager och Per Kronlid.

Second hand stödjer
Folk&Språk

n Ett flertal Second
hand-butiker
bidrar
regelbundet till olika
Folk&Språk-projekt.
Hur är det med den
Second hand-butik du
brukar handla i, eller
lämna in prylar till? Du
kanske kunde föreslå
att de också ska stötta
något av Folk&Språks
projekt.
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Konstruktion: Anders Caringer Illustration: Stefan Sonesson

Återigen bjuder vi på ett korsord av ordvrängaren Anders
Caringer som kräver att man tänker ”utanför boxen”, med glimten i ögat. Grattis säger vi till Berit Thomsen i Västra Ämtervik och
Stefan Haus i Spånga. Era rätta lösningar av det förra korsordet
drogs först.

De två först öppnade rätta lösningarna
belönas med varsin bok.

Lösningen måste vara oss tillhanda senast den 15 april 2014.
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Sänd lösningen till Folk&Språk, Sorterargatan 11,
162 50 Vällingby. Märk kuvertet ”Korsord”.
Namn och postadress:
....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
...................................................................................

Folk&Språk
besöker
Lör 1 mars, Huskvarna, Allianskyrkan
09.00 Kvinnofrukost med Helena Engkvist.
Tors 27 mars, Falköping, Pingstkyrkan
15.00 Leif och Helena Engkvist.
Ons 7 maj, Stockholm, Citykyrkan
12.00 Helena Engkvist.
Lör-sön 10-11 maj, Örebro, Brickebergskyrkan
Folk&Språks årskonferens, Lörd 15.00 Årsmöte, Sönd 11.00
Folk&Språk medverkar i församlingens gudstjänst.

Råd för
testamente

Butiksinredning
& skyltställ

www.ricana.se
Annons 89x44

1

05-09-29, 15.47

BÄSTA DUSCHKOMFORT

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 problem i samband med ikraftträdandet.
Har man inte skrivit något testamente och inte har några
naturliga 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: _______________________________________
______________________________________________

13

POSTTIDNING B
Folk&Språk
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby

0 2
2 9 6 1
22 0
1 3
3 88

Kaffedrickare subventionerar bibelöversättare
Dricker du kaffe som har sitt ursprung i Papua Nya
Guinea kan du vara med och finansiera bibelöversättning. En stor del av världens finaste kaffebönor växer nämligen i Papua Nya Guinea, ofta i otillgängliga
bergstrakter. Dit finns det inga vägar, de enda transportmedel som når fram är små flygplan.
– Det händer ofta att Wycliffes flygplan
transporterar kaffe, berättar Helena Engkvist som tillbringat 20 år som bibelöversättare i Papua Nya Guinea.
– Man har tre olika taxor för flygresor. Bibelöversättare flyger billigast, sedan finns
det en taxa för andra organisationers missionärer och slutligen en kommersiell taxa,
för till exempel kaffetransporter. Det gör
att kaffet är med och subventionerar bibelöversättningar i Papua Nya Guinea.

Min respons

Behöver ej
frankeras

Jag är intresserad av att vara med i det spännande uppdraget att stötta
världens folk på deras olika egna språk. Sänd mig information om följande:
JAG VILL GE:
 via autogiro – sänd information och blankett
för underskrift
 via Bankgiro – sänd ytterligare inbetalningskort
 engångsgåva till ett projekt - sänd
projektkatalog
 sänd info om medarbetare med särskilt behov
 sänd mig information om hur testamente
skrivs
JAG VILL BE:
 Jag vill få rundbrev 2-4 gånger om året och
be för en medarbetare eller ett medarbe-

tarpar

 Jag vill få information för att be för en folk
grupp där arbete ännu inte påbörjats

(informationen är på engelska, men kartor och
språknamn etc förstås lätt även av den som inte
är så bra på engelska)

HUR BLIR MAN MEDARBETARE?
För arbete internationellt med Folk&Språk är jag
intresserad av följande:
 Administration/Management
 Bibelöversättning
 Bokföring
 Byggjobb
 Centerbaserade praktiska jobb
 Data
 Kontorsgöromål
 Läsundervisning
 Media / Information
 Musiketnologi
 Undervisning
 Annat (ange):.........................................
(För arbete utomlands samarbetar vi med din kyrka
/ ditt samfund om arbetsgivaransvaret.)
----------------- Jag vill börja få tidningen Folk&Språk gratis
 Jag får redan tidningen
 Annat ev. önskemål:.....................................

Mitt namn:..................................................................................... Tel:.....................................
Adress:.......................................................................................................................................
E-postadress:..............................................................................................................................
 Utöver tidningen Folk&Språk önskar jag också få E-postnytt gratis 6 gånger per år.

SVARSPOST
122 243 500
162 20 Vällingby

