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Guds vila
Så här i mitten av året har en årscykel med Folk&Språk
gått till ända och vi har gått in i en ny. Det är ett årsmöte som ger den känslan. Den vackra maj-lördagen
i Örebro var full av aktivitet för Folk&Språks räkning
både före, under och efter själva årsmötet. Bland
mycket viktigt som sades den dagen tog Stefan Green
med deltagarna in i en reflektion av Guds vila från 1
Moseboken 2:2-3. Visst är det tänkvärt att det första
Adam och Eva gjorde var att vila. Det finns inte så
mycket i bibeltexten om att de hunnit göra så
mycket nytta, men det var ändå dags för vila
den sjunde dagen.
I vår djungelby på Fergusson Island i
Papua Nya Guiena är livet fyllt av hårt
arbete för att få mat för dagen och tak
över huvudet. Man för en kamp mot i
princip två saker; väder och termiter.
Men mitt i en strävsam vardag tar man
tid för att vila mitt på dagen när det
är som varmast, en siesta fast man
kallar det ”veawai”. När det är
upp emot 35 grader i skuggan, 95
% luftfuktighet och man lätt blir
mosig i både armarna och hjärnan,
då är det gott att lägga sig på en
veranda och sluta ögonen.
Stress är inget begrepp man
känner till, så det är ingen som har
dåligt samvete när vilostunden är
över, bara en tacksamhet för att

man har möjlighet att gå undan för att samla krafter
till sysslorna som väntar.
Folk&Språk har en ny styrelse och jag ser fram mot
ett år av samtal, bön och gemenskap. Kanslipersonalen är densamma som tidigare och det är ett team av
människor som är otroligt duktiga och engagerade i
Folk&Språks arbete. Annika, Gerrie, Gudrun, Kam,
Maria, Tomas och Åke – det är några att räkna med
och samtidigt några att bedja för. Gör det!
Du som följt oss de senaste åren vet att vi har varit
inne i en förändringstid. Det kommande året hoppas
vi på mer vila och eftertanke och förberedelser inför
framtiden. Jag håller helt med evangelisten Lukas
när han i kapitel 14 säger att man ju måste beräkna
kostnaden på tornet innan man bygger det, så att man
inte bara klarar grunden och sen får stå där med skam.
Folk&Språk är med i Guds Mission och vi vill ta vår
del av arbetet för att människor världen över ska bli
vänner med Herren Jesus. Så som Fadern har sänt
mig sänder jag er, säger Jesus i Joh. 20:21. Det är ett
tilltal till varje person som är Jesu vän. Allt gör vi i
Herrens namn och han låter oss vila vid lugna vatten.
Kan det bli bättre?
Helena Engkvist
PS: Vi vill gärna se dig som medlem i Folk&Språk.
Fyll i blanketten på hemsidan http://www.folk.se/
folk/dokument/Medlemsansokan-ny.pdf och skicka
in den till oss. Välkommen!
Helena Engkvist,
Missionsföreståndare

Folk&Språks verksamhet och räkenskaper granskas av auktoriserad revisor och
Svensk Insamlingskontroll.
Adress: Sorterargatan 11
162 50 Vällingby
Tel: 08 – 38 55 30
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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: Maj-Kristin Svedlund (ordf),
Thomas Andersson (v ordf), Samuel
Petersohn, Gerd Pettersson, AnnaCaisa Söderberg och Sören Årsjö
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Eva-Marie Cider.
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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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OMSLAGSBILDEN: Familjen
Karlhager, Catharina, Andreas och lilla
Olivia, ska resa ut till Sydostasien för
att arbeta med språkutveckling och
datorer.

Lilla Olivia
ska snart
ut på
äventyr
Familjen Karlhager ska flytta till Sydostasien
för att jobba med språkutveckling och datorer
När det är dags för familjefotografering går pappa och hämtar
lilla Olivia. Lite motvilligt vaknar hon och plirar med ögonen. Hon
är ännu inte ens två veckor, och har ingen aning om att hon under
sitt första levnadsår ska flytta nästan till andra sidan jordklotet.
Hennes föräldrar, Catharina och Andreas Karlhager, ska nämligen flytta till Sydostasien för att arbeta med språkutveckling och
bibelöversättning.
– Saker och ting har fallit på plats de senaste åren. Det känns jättebra att få resa
ut som missionärer och få använda våra
kunskaper för att människor ska kunna
bli frälsta och förvandlade, säger Andreas.
Catharina berättar att hon haft ett mis-

sionsintresse och hela vuxenlivet varit
inställd på att bli missionär.
– Jag växte upp i en kristen familj i
Tranås och jag minns att jag hellre lekte
djungel än med dockor. I högstadiet kom
jag till ett vägskäl när det gällde tron.
Min bästa kompis tröttnade på kyrkan

och drog åt ett annat håll, men jag bestämde mig för att satsa på Gud. Det var
allt eller inget för mig, jag ville leva mitt
liv så att det hade ett bestående värde,
berättar hon.
Efter gymnasiet gick hon en bibelskola
på Kortebo. En del klasskamrater berättade om hur de upplevt övernaturliga
missionskallelser.
– Jag hade ingen sådan upplevelse,
men jag insåg efter att ha läst missionsbefallningen i Matteus 28:18 att vi alla
har en missionskallelse. Jag hade snarare
en längtan och lockades även av äventyr och djungel och ville inte leva ett
”Svensson-liv” så jag började ta steg i
den riktningen.
➤

➤

Catharina och Andreas med lilla
nyfödda Olivia.

Det första var inte så långt. Catharina ingick i
ett OM-team som jobbade i den mångkulturella
Jönköpingsförorten Råslätt.
Missionär utan att predika

”

"Jag älskade
livet där, men
undrade om
jag inte kunde
bli missionär
utan att predika.."
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Nästa steg var att åka ut med Team Action till Indien och Bangladesh.
– Mestadels jobbade vi tillsammans med en indisk pastor i en slumförsamling. Ibland fick jag
predika med hjälp av en tolk, men det var inte riktigt min grej. Jag älskade livet där, men undrade
om jag inte kunde bli missionär utan att predika.
Catharina bad till Gud att han skulle visa henne
nästa steg innan hon åkte hem. En morgon vaknade hon och ordet ”Wycliffe” bara klack till i
hennes inre.
– Jag hade hört talas om Wycliffe, men hade
inte haft någon kontakt med organisationen. Jag
tänkte att bibelöversättning är ju "ett omöjligt
uppdrag", men varför inte? Jag sökte in till Stockholms universitet för att läsa lingvistik och stortrivdes. Det var första gången jag pluggade något
som jag tyckte var jättekul.
Wycliffekurser i England

Under läsåret tog hon kontakt med Mildred Fagerström, som då var missionsföreståndare för
Folk&Språk. Det ledde till att Catharina åkte till
Wycliffes kurscenter i England som volontär under en höst. Efter att ha varit hemma och skrivit

en C-uppsats i lingvistik återvände Catharina till
England för att läsa några av Wycliffes grundläggande kurser.
– Jag ville resa ut för att testa om det var något för mig eller inte. Hösten 2003 reste jag ut
till Papua Nya Guinea för att stanna 15 månader.
Jag gick en ”djungelkurs” och arbetade i ett team
med språkkartläggning. Vi var ute två-tre veckor
i stöten och besökte byar för att undersöka hur levande språken var, var språk- och dialektgränser
gick och om de var intresserade av bibelöversättning och alfabetisering. Sedan var vi på missionsstationen Ukarumpa en månad och skrev rapporter innan vi reste ut till ett nytt område.
– Visst hade jag lite hemlängtan, jag hade aldrig varit hemifrån så länge tidigare, men det var
ju det här jag ville göra. Min framtid var utstakad.
Fastnade för Sydostasien

Att ha en examen underlättar i många länder så
Catharina åkte hem och fortsatte att plugga lingvistik och socialantropologi, vilket resulterade i
en magisterexamen i lingvistik. På våren 2007
åkte hon återigen ut, denna gång under tre månader till Sydostasien.
– Jag fastnade för livet i Sydostasien. Där levde jag mer i samhället – det fanns megastäder,
djungel och stränder och var en blandning av
både kulturer och religioner.
Catharina återvände hem och funderade på hur

hon skulle gå vidare. Hon fick jobb på ett språkföretag och ville vänta in Guds nästa steg.
Annorlunda datanörd

Då kom Andreas in i bilden – en kille bland andra
som Catharina fikade med vid kyrkkaffet. Men
det var något annorlunda med honom, ”en kille
med utlandsintresse” som inte var nöjd med ett
”Svensson-liv”.
– Jag kommer från en släkt som varit pingstvänner i generationer. Jag växte upp i Filadelfia
i Stockholm, var med en sväng i Karisma Center
och hamnade sedan i Korskyrkan. När jag gick i
sjuan ville jag hoppa av skolan för att gå på bibelskola och ”frälsa världen”, berättar han.
Han gick emellertid ut gymnasiet innan han
gick på bibelskola Livskraft i Aneby samt jobbade i ett team i Salem i Vargön under ett år. Sedan
återvände han till Stockholm och läste datakunskap.
– Jag är absolut inte en datanörd som älskar att
sitta för sig själv och programmera. Nej, jag älskar människor och har alltid haft lätt att få kontakt. Människor brukar känna förtroende för mig
och öppna sig.
Dreamcenter och pionjärförsamling

Det är också kärleken till människor som har gjort
att Andreas gång på gång rest till Dreamcenter i
Los Angeles för att hjälpa till i deras arbete med
människor som hamnat snett i tillvaron. Eller att
han engagerade sig i Korskyrkans församlingsplantering i en nedlagd baptistkyrka i Sollentuna.
Sedan hösten 2000 har Andreas jobbat på Sveriges Radios it-avdelning och för några år sedan
började han känna att det var dags att få ny fart på
det kristna livet.
– Att utveckla Sveriges Radios hemsida var jättekul som tekniker. Det var stort och ”extra allt”,
men jag drömde om att få använda mina it-kunskaper i ”halleluja-syfte”.
Det var då han upptäckte Catharina. De blev
snart vänner och efter ett tag var de mer än vän-

ner. De reste till Sydostasien tillsammans och där
förlovade de sig. I maj 2012 gifte de sig och har
hela tiden varit inställda på att de tillsammans
som familj ska resa ut och jobba med bibelöversättning på något sätt.
Dörrarna har öppnats

Nu har dörrarna öppnats och om allt går enligt
planerna ska Andreas först läsa en kurs på Wycliffe-centret i England under sensommaren för
att de sedan ska flytta till Sydostasien vid årsskiftet. Catharina ska arbeta som lingvist och Andreas ska arbeta med it-frågor och support.
– Men det första året kommer mest att handla
om kultur- och språkinlärning. Att då ha lilla Olivia är ingen nackdel. Små barn brukar ofta öppna
vägen för kontakter och samtal.
– Hela bilden av vad vi ska göra resten av livet är givetvis svår att se. Man vet ju inte hur saker och ting fungerar nu när vi dessutom har fått
barn, men vi är inställda på att vara ute ett par
fyra-femårsperioder, säger Catharina.
– Det är ju det här vi vill göra och det känns
som om livet hittills har varit en förberedelse för
detta. Bitarna har fallit på plats och det känns som
handen i handsken för oss, säger Andreas.
Behöver mer understöd

”

"Jag drömde
om att få
använda mina
it-kunskaper i
ett 'hallelujasyfte'."

Även om det mesta har fallit på plats är det en
pusselbit som ännu inte är helt på plats – ekonomin. Deras hemförsamlingar, Brunnsparkskyrkan
i Tranås och Korskyrkan i Stockholm, har lovat
att stödja dem, men det räcker inte.
– Finns det församlingar, bönegrupper eller
enskilda som vill vara med och ta en del av underhållet kommer vi gärna på besök under hösten
och berättar mer, avslutar Catharina och Andreas
innan det är dags för lilla Olivia att stjäla uppmärksamheten. Hon vill ha mat och en ny blöja.

”Kulturrutan”
FÖRÄLDRALÖS

Det är alltid en tragedi när ett barn blir föräldralöst. I
Salakahadi i Papua Nya Guinea är det väldigt få barn
som blir helt och hållet föräldralösa. Barnet har alltid
kallat sina mostrar för mamma 'inagu' och sina farbröder för pappa 'tamagu'. Dessa har varit med och
uppfostrat barnet, lagat mat till henne och lärt ut nya
färdigheter.
Under vissa tider har hon bott hos dem och deras
familjer om de bor i en annan by än hennes biologiska

Text och foto: Åke Lager

föräldrar. Allt för att hålla släktbanden starka och tydliga. Dessutom blir ju mostrarnas och farbrödernas
egna barn inte barnets kusiner utan hennes syskon.
Om dock det som inte får hända ändå händer, att
både mamma och mappa går bort, ja då finns en annan mamma och en annan pappa redo att träda in i en
än tydligare föräldraroll. Verkligt föräldralösa barn utan
mostrar och farbröder inlemmas i en annan familj och
får namnet 'Amwamwa' – den adopterade. Ett bevis
på att man inte är utanför utan finns i ett sammanhang
och en släkt igen.
Helena Engkvist
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Ekonomin på väg åt rätt
håll och ny ordförande
Folk&Språks årsmöte i Brickebergskyrkan i Örebro gick denna gång i gladare tongångar än förra
årets. Då redovisade man ju ett rekordstort underskott efter att ha samlat ihop gamla surdegar genom att få ordning på redovisning och rutiner. Nu
har man mycket bättre kontroll på ekonomin och
2013 slutade på ett plusresultat på 244 000 kronor.
I samband med årsmötet valdes Maj-Kristin Svedlund, Storvreta
till ny ordförande i Folk& Språk, Wycliffe Sverige. Hon efterträder Tomas Karlsson, som varit ordförande sedan Hans Sundberg lämnade posten under mandatperiodens gång. Helena Engkvist fick fortsatt förtroende som missionsföreståndare ytterligare
ett år med möjlighet att delvis arbeta på distans.
– Det finns nästan 7 000 språk i världen. I 1 919 av dessa behöver ett språk- och bibelöversättningsarbete påbörjas. Det är den
stora utmaningen för oss som en del av Wycliffe Global Alliance,
sa Helena Engkvist när hon presenterade verksamhetsberättelsen.
– 180 miljoner människor kan inte höra om Jesus på sitt eget
modersmål. En del kanske får höra om Jesus, men på ett språk
som är liknande tyska eller danska för oss.
– Det finns över 2 000 aktiva språk- och bibelöversättningprojekt igång, och Wycliffe är engagerade i 75 procent av dem.
Folk&Språk är med och gör skillnad. När vi kom till salakahadifolket i Papua Nya Guinea var det trolldoktorn som predikade.
När folket fått kunskap om vad Bibeln sa lät de honom inte göra
det längre, men nu har han blivit frälst så nu kan han predika igen
– fast ett annat budskap, sa Helena Engkvist.
Två nya översättningar visades

Ur den digra verksamhetsberättelsen kunde man också utläsa att
Folk&Språk på olika sätt är engagerade i ett 100-tal folkgrupper
på olika håll i världen. Ett 30-tal medarbetare är aktiva i projekt
utomlands.
I sin presentation visade missionsföreståndare Helena Engkvist
upp två Biblar. Den ena var en mini-Bibel med Nya testamentet

och 27 procent av Gamla testamentet på kimwani, ett språk som
talas i Mocambique. Det var SIL Mocambiques första bibelinvigning och det svenska paret Göran och Eva-Marie Cider, som
också fanns på plats på årsmötet, har varit involverade i projektet.
Den andra var en pärm med utskrifter av Nya testamentet på
konai som Britten och Sören Årsjö skickade till tryckning den
15 april i år. Själva landade de i Sverige dagarna innan årsmötet.
Nu ska de få tillfälle att njuta av pensionärstillvaron hemma i
Sverige innan de återvänder för att vara med på den högtidliga
invigningen av konai-NT vid påsk nästa år. (läs mer om Årsjös
på nästa uppslag)
Bibelöversättning är en del av Folk&Språks verksamhet som
helt bekostas av gåvomedel. Till projekt för alfabetisering och
språkutveckling får Folk&Språk Sida-stöd genom Svenska Missionsrådet. Ett treårsprogram påbörjades 2013 och för hela perioden får Folk&Språk närmare 13 miljoner kronor. Projektet omfattar fyra landsprojekt med nationell personal, tre personalprojekt
med svenska medarbetare och en sverigebaserad specialisttjänst
på deltid. Sida bekostar 90 procent av budgeten, men Folk&Språk
måste samla in 10 procent, det vill säga 1,3 miljoner kronor till
egeninsatsen.
Ekonomin på väg åt rätt håll

Den under året nyanställde ekonomichefen Kam Koolash kunde
presentera en ekonomi som går åt rätt håll. Resultatet för 2013
blev ett plus på 244 000 kronor, vilket gör att det egna negativa
kapitalet minskat till 131 000 kronor.
– Vi måste även de kommande åren göra positiva resultat för att
på sikt kunna bygga upp en ekonomisk buffert. Det ska vi försöka
göra genom att vara återhållsamma med utgifterna samt försöka
öka intäkterna, bland annat genom särskilt riktade ansökningar
till Second Hand-butiker som tidigare donerat till egeninsatsen
för Sida-projekten, berättade han.
Den rambudget som antogs visar också på ett överskott för de
kommande åren.
Brickebergskyrkan, där årsmötet hölls, är sammanbyggd med
Örebro Teologiska Högskola (EFK). Som inledning på årsmötet

Folk&Språks styrelse 2014-2015
Ordförande

Maj-Kristin
Svedlund
Storvreta
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Vice ordf

Thomas
Andersson
Hässelby

Ledamöter

Gerd Pettersson
Värnamo

Anna-Caisa
Söderberg
Uppsala

Sören Årsjö
Kumla

Samuel
Petersohn
Linköping

Svedlund
Maj-Kristin dförande
y or
valdes till n

Två trotjänare som n
u lämnade styrelsen
Tomas Karlsson och
Emil Perder.

Mini-Bibel på kimwani ,
ett arbete Göran o Eva-Marie
Cider
varit involverade i .

Stefan Green inledde med att
undervisa om vila enligt Bib
eln

.

höll Stefan Green, lärare på skolan, ett intressant bibelstudium på
temat ”vila”.
– När Gud vilade på den sjunde dagen i samband med skapelsen var det inte för att han var trött och behövde ta igen sig.
Nej, det var för att allt var mycket gott och han behövde inte göra
mer. Det var fred och harmoni i hela skapelsen och Gud hade
inget att oroa sig över.
Stefan Green fortsatte med att säga att vi kan ta emot vilan om
vi litar på att Gud har kontroll. Vila är att släppa kontrollen över
våra liv och att lita på Gud.
Text och foto: Åke Lager

Medarbetarnas
representant

Suppleanter

Lars Isaksson
Jönköping

Sture Söderberg
Uppsala

Kam Koolash redogjorde för
ekonomin som är på rätt väg.

Eva-Marie Cider
Jönköping

Maj-Kristin Svedlund tackar
Helena Engkvist för det gångna
åre

t.
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Årsjös har gått i mål
”Idag var en historisk dag!!!” skrev
Britten och Sören Årsjö i ett mail
den 15 april. ”Klockan 15.47 lokal
tid, 07.47 svensk tid, var alla filerna
till Nya testamentet på konai överförda till tryckeriet hos Koreas bibelsällskap. Vi kände hur jorden
skakade till just då. Ett 20-årigt arbetspass var avslutat.”

terna. När det var Sörens tur att tala till
klassen i muntlig framställning visade han
"broillustrationen" och berättade hur man
kunde bli frälst.
Det väckte Brittens intresse och så småningom blev hon frälst. Det står ju i Bibeln
att ”frimodighet för med sig stor lön”.
Sören anade knappast att hans föredrag
skulle resultera i en fru och arbetskamrat.

– Det kändes som om vi gick i mål, säger
Sören och Britten Årsjö som precis hann
landa i Sverige för att kunna vara med på
Folk&Språks årsmöte i Örebro.
– Nu ska vi njuta av vår pensionärstillvaro, men i mars nästa år reser vi tillbaka
till Papua Nya Guinea för att förbereda
den stora invigningsfesten som hålls i konai-byn Dahamo under påsken i början av
april.
Helena Engkvist kallade Sören och Britten Årsjö för ”Folk&Språks hjältar” på
årsmötet och de har till och med uppmärksammats med förtjänstmedaljer av Papua
Nya Guineas regering.

Bibelskola och språkkurser

Startade Wycliffe i Sverige

De var med och startade Folk& Språk,
Wycliffe Sverige, och reste ut till Papua
Nya Guinea som dess första missionärer
redan 1972. När de kom till Papua Nya
Guinea började de ett projekt bland amafolket. De utvecklade folkgruppens språk
till ett skriftspråk, lärde dem att läsa och
översatte Nya testamentet, vilket tog ungefär 20 år.
De såg på bibelöversättning som ett livstidsprojekt och efter ett år i Sverige reste
de tillbaka till Papua Nya Guinea. Efter att
först ha varit ”regional director” ett år flyttade de till en annan folkgrupp på andra
sidan bergen. En grupp som talade ett helt
annat språk trots att de bodde bara 16 mil
från amafolket, men Papua Nya Guinea är
kuperat och väglöst. Där startade de åter
från grunden med att lära sig språket, analysera och beskriva språkets grammatik
och skapa ett alfabet för att sedan börja
översätta Bibeln. Ett projekt som nu alltså
är avslutat, sånär som på invigningen.
"Broillustrationen" på lektionen

Sörens missionärskallelse kom redan i
de lägre tonåren. På tekniska gymnasiet
i Örebro var Britten en av klasskamra-
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På vårvintern 1969 fick de sin första kontakt med Wycliffe. Sedan gick de på Nordiska Bibelinstitutet i Säffle i tre år och på
sommarloven tog de kurser hos Wycliffe i
England innan de reste ut till Papua Nya
Guinea.
Ama-folket levde i stor fruktan för andevärlden. Det fanns ingen kristen bland
dem och det tog åtta år innan den första personen kom till tro. Det var en av
medarbetarna i översättningsarbetet som
plötsligt
vågade
gå ensam genom
djungeln till andra
byar. Han var inte
längre rädd för de
onda andarna.
När Årsjös reste

hem 1991, sedan ama-NT blivit klart, var
nästan alla kristna. Det fanns en kyrka i
varje by där man använde översättningen
varje vecka och amafolket evangeliserade
bland grannfolken.
Ett livstidsprojekt

Att de inte hann bli klara med konai-NT
riktigt till pensionen beror på att de också
har reviderat ama-NT och medverkat till
att det gavs ut igen tillsammans med 1 och
2 Mosebok samt Rut och Jona.
När de bosatte sig i en liten by för det
and
ra projektet ville Årsjös bo mer på
samma villkor som folket så de beslöt
sig frivilligt för att lämna ”lyxlivet”. De
struntade i gasolspis och ett fotogendrivet
kylskåp. De lagade mat på öppen eld och
levde enkelt, men det har de trivts med.
Sören och Britten Årsjö med en pärm
där de har en utskrift av Nya testamentet på konai. Det är nu på tryckning innan man ska ha en högtidlig
invigning nästa påsk.

NOTISER
Bibelöversättare i sjödrama

n Bibelöversättarna John och Marjo Brownie tackar Guds
nåd och sin nödutrustning för att de lever. Finskbördiga Marjo och hennes australiske man skulle i mars göra en två timmar lång båtresa över öppet hav i Papua Nya Guinea. Under
båtresan träffades dock motorbåten av en jättevåg och sjönk.
Paret hamnade tillsammans med en lokal översättare och de tre
besättningsmännen i öppet vatten med ca 12 km till närmsta
strand. På grund av de höga vågorna skiljdes de från varandra
i vattnet.
De var dock utrustade med den skyddsutrustning som
Wycliffe-organisationerna förser sina medarbetare med. När de
hamnade i vattnet aktiverades en nödsignalutrustning. Via signaler till Genève och vidare till Wycliffes huvudkontor i USA
kunde ett lokalt flygplan på Papua Nya Guinea beordras ut för
att söka efter de försvunna.
När piloten landade på ön efter några timmar hade de sex
redan flutit i land. De hade förts dit av strömmarna i havet och
hållit sig ovan vattenytan med hjälp av spillror och last från
båten.
– Dagsljuset var nästan borta när flyget anlände. De nödställda hade varit i vattnet cirka sex timmar och blivit brända av
solen och fått skavsår på kroppen, men var annars välbehållna,

Marjo och John Brownie med sina barn.

berättar Helena Engkvist, missionsföreståndare för Folk &
Språk, som själv har bott 20 år i Papua Nya Guinea.
Hon känner familjen Brownie. Föräldrarna i dramat var på
väg till missionsstationen Ukarumpa på huvudön där deras barn
går på internatskola. Helena Engkvist har inte svårt att leva sig
in i den dramatiska händelsen.
– Jag har själv många gånger suttit och hållit fast mig när
vågorna väller in över hela båten. Det är ett äventyr varje gång
man ger sig ut, säger hon.

Kvinnor i spetsen i Skandinavien
n De tre skandinaviska Wycliffe-organisationerna leds idag av kvinnor. Helena
Engkvist på Folk&Språk i Sverige tog över
som missionsföreståndare efter Per Kronlid
för nästan fyra år sedan, och förra året fick
hon kvinnliga kollegor både i Danmark och
Norge.
I våras träffades de tre på en europeisk
konferens i Tyskland. Fr v: Lene Aagaard
Urup Nielsen, Danmark, Helena Engkvist,
Sverige och Agnes Lid, Norge. De tre kommer också att träffas i slutet av augusti då
Folk&Språk är värd för en nordisk konferens på Ersta i Stockholm.

Räddade Domarboken
från trasig dator
n Tacka Gud för datortekniker! Kari Valkama och hans svenska
hustru Susanne reste för en tid sedan ut till Asien där de är konsulter åt ett lokalt översättarteam. Under dagtid arbetade de med
att gå igenom och revidera Psaltaren, på kvällarna installerade
och uppdaterade Kari alla dataprogram. Han lyckades också
rädda en översättning av Domarboken som hade blivit kvar på
en trasig dator.
– Samma dag som vi åkte i väg fick jag en ingivelse att tigga
glasögon hos en optiker. Vi fick en kartong med oss, och du kan
tänka dig vilken glädje det blev i församlingen när glasögonen
delades ut, berättar Susanne.

Glada miner över att ha fått nya glasögon.

NOTISER
Äntligen ser trotjänarna ett intresse

Frun ska få vara
med och bestämma

n Stellan och Eivor Lindrud är
riktiga trotjänare. Redan i slutet
av 70-talet reste de ut till Papua
Nya Guinea för att ta sig an kolspråket. Det är ett unikt språk
som kallas ”isolat”. Av jordens
nära 7 000 språk finns det ett 70tal ”isolat”. Det betyder att de inte
har några som helst likheter med
några andra språk. Det tar givetvis tid att lära sig att förstå hur språket är uppbyggt,
och sedan finns det inga kollegor att rådgöra med som jobbar med liknande språk.
Man kan lugnt säga att Lindruds har jobbat i motvind. Utöver det unika språket
finns det en stark kult i området som bland annat säger att man inte behöver spendera
tid eller pengar för att få utbildning eller kunskap. De vita har stulit kunskapen och
det är därför de har det så bra materiellt, men en dag ska papuanerna helt övernaturligt få tillbaka all kunskap och all materiell välsignelse utan minsta ansträngning.
Stellan och Eivor har emellertid oförtrutet jobbat på. Nu är de slutfasen av sin tid
i Papua Nya Guinea och en del av Nya testamentets böcker kommer att tryckas upp
på kol-språket. Man har också spelat in bibeltexter på Megavoicespelare, så att folk
kan lyssna till dem om de inte kan läsa.
Det senaste året har Lindruds glädjande nog fått se ett ökande intresse både för läsundervisning och Bibeln. Eivor berättar i deras nyhetsbrev om kvinnor som vandrat
i över en timme från grannbyn för att få vara med i en läsklass.

n Efter en lektion om mänskliga rättigheter i byn Babanki i Kamerun
berättade en av deltagarna att han
alltid hållit sin fru utanför alla beslut i
hemmet. Han hade till och med byggt
ett nytt hus utan att rådfråga frun över
huvud taget. Efter lektionen gick han
hem och bad sin fru om förlåtelse och
lovade att hädanefter rådfråga henne
om allt som rörde familjen.

50 eller 80 timmar

n Man räknar med att det tar omkring
50 timmar att läsa Bibeln tyst för sig
själv. Ska man däremot läsa högt tar
det omkring 80 timmar. Vill man sprida ut läsningen lite mer kan man läsa
fyra kapitel om dagen. Då hinner man
läsa igenom Bibeln på 336 dagar.

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 överlämna
istället för en onödig
present.

Bor i "mörkrets hus"

omslag Bruce Olson

07-01-25

16.22

Sida 1

mig. Med sina vapen slår de mig till
Plötsligt dyker fler rebeller upp framför
våta jorden.De sparkar på mig så
marken och trycker ner mitt ansikte i den
att jag rullar över på rygg.
i munnen på mig. Jag ryser
En av dem trycker hårdhänt in en gevärspipa
när jag känner metallen skrapa mot tänderna.
”Av en kula från en gerillasol”Så det är så här jag ska dö”, tänker jag.
dats gevär.”
och giftpidör inte, trots att han träffas av pistolkulor
för både mordförsök och tortyr.
lar, plågas av malaria och utsätts
tilliten till den Gud som kallat
Kärleken till motilonindianerna och
att fortsätta.
honom ger honom hela tiden mod
missionär i djungeln i CoNu har han levt och arbetat som ensam
varit en del av
han
har
tiden
Hela
årtionden.
lombia i mer än fyra
inom bland annat utbildning,
motilonernas makalösa utveckling
jordbruk och medicin.
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 Fyra barn i en avlägsen by på ön Vanuatu ser med blyg
nyfikenhet på främlingarna som kommer. I bakgrunden ser
man ett mörkt hus, med en smal dörr och utan fönster. Folket
bygger dem så för att onda andar inte ska kunna komma in.
Liksom många andra folkgrupper i Oceanien har de varit
”kristna” i flera hundra år, men de har fortfarande inte förstått
vad det innebär att vara räddade undan mörkrets välde (Kol
1:13). De har nämligen ingen översättning på sitt eget språk,
men nu har ett översättningsarbete påbörjats.
Text o foto: Elyse Patten

Bruce Olson
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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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Panelsamtal inleder
den nordiska konferensen
Eva Christina
Nilsson

Anders
Blåberg

Daniel
Grahn

Kirk
Franklin

Frank
Lautenschlager

Freddy
Boswell

n Hur viktigt är det för Kyrkan i Sverige att alla människor har möjlighet att läsa Bibeln på sitt eget modersmål och att mission talar rätt
språk?
Ett panelsamtal om denna fråga inleder den nordiska Wycliffekonferensen i Stockholm. Eva Christina Nilsson, generalsekreterare på Svenska Missionsrådet och Anders Blåberg, då nytillträdd generalsekreterare på Svenska Bibelsällskapet inleder. Daniel Grahn
är moderator för samtalet dit Folk&Språk har bjudit in svenska samfunds- och missionsledare.
Till konferensen kommer personal och styrelseledamöter från
Wycliffe-organisationer i Norge, Finland, Danmark och Sverige.
Dessutom kommer Wycliffe Global Alliances ledare Kirk Franklin,
europaledaren Frank Lautenschlager, ledaren för SIL International
Freddy Boswell m fl att finnas med.

Mirakulös insamling gav nytt plan
n I samband med förra julen fick JAARS, ”Wycliffe Global Alliance
tekniska avdelning”, ett erbjudande om att köpa ännu ett Kodiakflygplan. Men det var snabba ryck, och på två veckor lyckades man
mirakulöst samla in 800 000 USD. Hade man inte fått in pengarna så
snabbt hade man hamnat på en väntelista och fått vänta i två år på nästa
tillfälle att köpa ett plan. Nu är planet på plats i Papua Nya Guinea för
att flyga bibelöversättare och förnödenheter till avlägsna byar.

Dövlärare från Papua Nya Guinea
på studiebesök i Sverige
n Under hösten var Stanety
Juveai Jeffery i Sverige på
studiebesök på Manillaskolan
i Stockholm. Det är en skola
för döva. Stanety är själv döv
sedan treårsåldern och arbetar
tillsammans med Nathalie
och Foreting Juhonewe i deras projekt att rädda porslinsblommor och hjälpa döva till
Manillaskolans Eva Hovergren och Stanety
en bättre tillvaro.
Han fick följa med Nathalie och Foreting till Sverige och tillbringa en del
av hösten på Manillaskolan för att se hur man arbetar med dövundervisning i
Sverige. Tillbaka i Papua Nya Guinea har han börjat undervisa på två skolor.
Stanety gick själv i skola till och med det första året på gymnasiet, men sedan
hade han ingen som kunde tolka teckenspråket åt honom och han missade provet
för att få fortsätta. Hans dröm har varit att få bli dövlärare och undervisa döva
ungdomar så att de kan få den möjlighet han inte fick.
– I Papua Nya Guinea är alla lärare hörande och en handfull döva får jobba
som assistenter åt lärarna. Jag blev förvånad över att så många av lärarna på
Manillaskolan var döva. Jag drömmer om att det ska bli på samma sätt i Papua
Nya Guinea, sa han.

Som på 1800-talet
n ”I din kyrka kanske det verkar självklart
att människor har en Bibel och kan läsa
den. Men för tvåhundra år sedan var det
inte så enkelt för kyrkor i USA och Europa.
Långtifrån alla hade en bibel och pastorer
och präster uppmuntrade inte till personlig
bibelläsning. Det har till och med setts som
revolutionärt och farligt att föreslå människor att själva läsa Bibeln!
På vissa sätt jobbar vi i en miljö som
liknar hur kyrkan såg ut på 1800-talet. Det
är inte lätt att få tag på biblar här. Många kan
inte läsa dem. En del pastorer är till och med
osäkra på om människor bör läsa Bibeln på
Nyungwe-språket – tänk om de tolkar den
annorlunda mot hur ledarna tolkar den bibel
de läser?”
Ur familjen Bisters nyhetsbrev. De jobbar med översättning till nyungwe-språket
i Mocambique.
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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 Inge Rönnbäck i Byske och Rolf
Persson i Falun. 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 augusti 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 20 sept, Gamla Hjälmseryds kyrka
Heldag om mission. Helena Engkvist berättar om Folk & Språks
arbete kl. 11.30-12:15.

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: _______________________________________
______________________________________________
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POSTTIDNING B
Folk&Språk
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby

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

Vilket mottagande för Mirjam
Mirjam Möller berättar i sin blogg (http://mirjammoller.
blogspot.se) om det första besöket i sin nya by, Bambili.
Där ska hon bo för att hjälpa folkgruppen bambili att få
sitt språk utvecklat så att de även ska kunna använda det
i skrift.
”I tisdags kände jag inte en människa där. När jag klev ur
taxin i onsdags ställde jag mig bredvid Auntie Dora, som
säljer apelsiner vid vägskälet. Hon bjöd mig generöst på
en av sina saftiga apelsiner. Vilket välkomnande.
Sen mötte mig min ”bror” som jag aldrig träffat förut,
men han är son till Mama Mary som jag lärt känna i
Bamenda. Eftersom jag är hennes ”nya dotter” ser han mig
som en del i familjen. Han tog mig med på en sightseeing
och hade också hittat ett ställe där jag skulle kunna bo,
men det var lite väl mörkt och hyresvärden ville ha lite väl
mycket i hyra för det.
I torsdags anlände hela teamet till Bambili och vi besökte då fonen, det vill säga byhövdingen. Vilken man, ung
men med mycket auktoritet och väldigt gudfruktig. När
han hörde att ”Sister Mirjam” letade efter ett ställe att bo
på kallade han på sina bröder och vänner och beordrade

Mirjam tillsammans med fonen i Bambili och hans vänner.

dem att söka efter en plats. Idag har jag sett den lägenhet
de hittat åt mig – två rum och ett stort badrum, en fin veranda och vilken utsikt! Gud förmår göra långt mer än vi
kan bedja eller tänka!"

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

