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Vilka lyssnar vi till
för att få råd?
Var hämtar vi vår vägledning någonstans och vilka
lyssnar vi till för att få råd? Varje dag är det beslut
som måste fattas. De flesta saker gör jag utan att ens
tänka särskilt många sekunder. Stiga upp (ok, ganska
många sekunder då... ), låsa ytterdörren, hälsa på
kollegor och vänner när jag träffar dem.
Sen finns de där besluten som man vet att
man måste fatta, fast man vill inte just nu.
Att sticka huvudet i sanden och låtsas att
problemet inte finns hjälper dock föga.
Och att skjuta upp för länge kan göra
något än svårare att ta tag i.
Jonathan, min äldste son, och jag
pratade om björntjänster. Det som
man gör för att det ser ut att vara en
god gärning, något snällt, men som
får värre konsekvenser än om man
låtit bli att vara ”snäll”. Att låta
barnet få den där klubban att suga
på trots att det inte är lördag kan
leda till fler kariesangrepp. När
det gäller samspelet människor
emellan är valen inte lika lätta när
vi befarar att våra beslut står mellan
en tjänst och en björntjänst.
Det är här rådgivarna kommer in i bilden och de får

givetvis olika grad av insyn i en frågeställning, man
lämnar inte ut människor eller händelser hur som helst.
Herren Gud ger vishet när vi ber om det, Bibelns texter
ger vägledning och råd, gudsmänniskor som finns i
vår närhet delar med sig av sin visdom, professionella
(jurister, revisorer, läkare, m fl) ger råd.
Även om vi tror att ett av de möjliga alternativen
är det riktiga beslutet måste vi gå till vår mentor och
våra rådgivare för att i slutändan väga alla argument
vi samlat på oss till ett avgörande vi kan fatta, och
samtidigt sova gott på natten, ett beslut som vi tror är
Herrens vilja. Det kan vara förmätet att säga så, men
om man inte tror att beslutet är i samklang med Herrens vilja, ska vi då fatta det?? Samtidigt är vi ju bara
människor, och ibland måste redan fattade beslut rivas
upp och vi får börja om. Livet är sådant.
Mose hade sin svärfar Jetro, några av Israels och
Juda kungar lyssnade till profeter och profetissor,
lärjungarna levde med sin Mästare, Paulus var rådgivare till många församlingsledare. Jag är privilegierad
att ha Guds folk i min närhet som rådgivare: Folk &
Språks styrelse, kollegor på vårt kontor, en mentor,
kloka vänner. Dessa är gåvor från Herren själv. Vi är
dock ständigt i behov av förbön för att kunna säga att
beslutet som just fattats: ”Det tror jag är Herrens vilja
för Folk & Språk.”
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.
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avdragsgill organisation ännu.
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Se hit, Gudrun!

Wycliffe i Norden leds av kvinnor
- utan kvotering!
Gudrun Schyman, se hit! Här behövs det ingen kvotering för att duktiga kvinnor ska bli ledare. På den nordiska Wycliffe-konferensen på Ersta terrass i Stockholm möttes tre skandinaviska kvinnliga missionsföreståndare. Inte nog med att Agnes Lid är missionsföreståndare i
Norge, Helena Engkvist i Sverige och Lene Aagard Urup Nielsen i Danmark. Deras respektive styrelseordförande, Beate Lundevold, Maj-Kristin
Svedlund och Lise Hedevang Nielsen är också kvinnor.
De är del av en trend inom Wycliffe i Europa. Tyskland har länge haft en kvinnlig
missionsföreståndare. När hon nu efterträds efter 14 år blir det en annan kvinna
som tar över posten. Frankrike, Ungern
och Ryssland har också kvinnliga missionsföreståndare och nästa år kommer
även Österrike att få en.
– Wycliffe är en organisation där ledare får förtroende och möjlighet att växa,
oavsett om det gäller kvinnor eller män.
Det är väl bara bra att ha fler valmöjligheter att hitta rätt ledare för rätt position
när man söker bland båda könen, säger
Helena Engkvist.
Vill bli kända i Danmark

Konferensen inleddes med att varje
nordiskt land kort presenterade sin verksamhet. Danmark är lillebror, eller kanske snarare lillasyster i ljuset av ovanstående. De har för närvarande ingen

medarbetare som arbetar utomlands. De
är en liten organisation där missionsföreståndaren bara är halvtidsanställd, men
de har en hårt arbetande styrelse.
– Vårt fokus just nu är att sprida information om Wycliffe och bibelöversättning, inte minst genom att besöka kyrkor
och berätta om möjligheterna, sa Lene
Aagard Urup Nielsen.
Glädjeämnen och utmaningar

Norge berättade både om glädjeämnen
och utmaningar. Under förra året invigdes två Nya testamenten där norrmän
haft en stor del i arbetet, men man har
också varit med om att medarbetare har
återvänt hem efter trauman ute på fältet.
– Jag har bara varit missionsföreståndare i ett år, men det är ett privilegium att
få ägna livet åt Wycliffe. Jag har en bra
stab, och Sigmund Evensen är kvar som
rådgivare, sa Agnes Lid.

Även Helena Engkvist berömde sina
medarbetare och berättade att hon nu är
inne i en ny fas där hon kan blicka framåt
efter att ha ”städat” och strukturerat upp
Folk&Språk under ett par år. Ett par av
de första pionjärerna har nu återvänt hem
som pensionärer, men två nya familjer är
på väg ut som långtida bibelöversättare.
Många finnar ute i världen

I Finland är Wycliffe kanske mer känt i
kristenheten än i de övriga nordiska länderna. De har ett kontor med sex medarbetare och 60 personer ute i världen
som arbetar med bibelöversättning och
18 på gång som vill åka ut. Deras största
utmaning är densamma som för de andra
nordiska organisationerna – att få in tillräckligt med pengar.
– Ekonomin har gått upp och ner, men
de år som har gått dåligt för i alla fall det
positiva med sig att vi ber mer, sa ekonomichefen Hannu Varhi.
– Vi har på de senaste åren fått ökande
statliga stöd till biståndsprojekt. Vi har
fyra projekt nu och ytterligare ett nästa
år. Beslutet att börja med statligt stöd för
ett antal år sedan orsakade emellertid en
hel del debatt bland vårt folk. n
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Kirk Franklin, internationell
ledare för Wycliffe:

Helt ny värld
för missionen

- Vi lever i en helt ny missionsvärld idag. Idag sker inte mission bara från
väst till syd utan i alla riktningar. En missionär är inte synonymt med en
vit man. Dessutom sker mission och inte minst bibelöversättning på ett
helt nytt sätt tack vare den tekniska utvecklingen, sa Wycliffes världsledare Kirk Franklin under konferensen.
På söndagen predikade Kirk Franklin i
Korskyrkan i Stockholm och pekade då
på att kristen mission redan från början
var mångkulturell.
Det var i Antiokia som missionen startade. Där fanns det en etnisk variation bland
ledarna. Barnabas var från Cypern, Simon
som också kallades Niger var förmodligen
afrikan, Lucius kom från Kyrene i nuvarande Libyen i Nordafrika, Paulus var en
lärd jude med romerskt medborgarskap
från den grekiska staden Tarsus och Manaen var fosterbroder till Herodes.
– Jag kan känna igen mig. Jag är född
och uppvuxen i en liten by i Papua Nya
Guinea. Jag är tack vare mina föräldrar
amerikansk medborgare, men jag har aldrig bott där. Jag blev kär i en kvinna från
Australien så där bor vi, men jag låter ju
inte som ”aussies” gör.
– Det är en grund i mitt liv som gör att
jag känna igen mig i många sammanhang.
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Alla har vi något i våra liv som Gud kan
använda när vi tjänar honom.
Många lokala initiativ

Kirk gav under konferensen glimtar
från olika delar av världen där de lokala
kristna nu tar initiativ till bibelöversättning, och inte ens behöver västerländska
pengar för att göra det.
– Jag var i Papua Nya Guinea för ett
halvår sedan. Trots 60 år av bibelöversättning finns det fortfarande 300 språk som
behöver få igång ett arbete. Där träffade
jag en papuansk framgångsrik affärsman
som nu hade sadlat om och blivit ledare
för bibelöversättningsorganisationen BTA.
Hans lön betalades till hälften av hans hemförsamling, till hälften av andra affärsmän.
I Latinamerika finns det massor av
översättningar på gång genom lokala
initiativ och i Etiopien har ett flertal organisationer börjat samarbeta för att ge

de återstående 30 språken Bibeln på sina
modersmål.
– Väckelsen som pågår i landets Mekane Yesus-kyrka gör att Etiopien idag
är som Apostlagärningarna! sa Kirk som
nyligen besökt Etiopien.
Lokala språk återfår status

Freddy Boswell, ledare för Wycliffes
partnerorganisation SIL, fanns också med
på konferensen. Han berättade om den
trend han ser över världen, att de lokala
språken återfår sin status, även om en del
regimer fortfarande är rädda för att det
splittrar deras länder.
– En man berättade att han för 40 år sedan fick stryk om han talade sitt modersmål i skolan. Nu är han stolt över det. I
Vietnam har regeringen ändrat sig. Nu får
eleverna lära sig läsa och skriva på sina
lokala språk, ett språk som de redan kan.
Det gör att de lättare lär sig det officiella
språket senare.
Även Freddy Boswell talade om den
förändrade missionsvärlden, som gjort att
SIL har omorganiserats och idag samarbetar mer än någonsin. Detta har skyndat
på takten med färdiga översättningar.
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Vänskap är viktigt

Kirk Franklin berättade att man inte vill nöja
sig bara med samarbete, man vill ta samarbetet till nästa nivå: vänskap. Därför arrangerade Wycliffe Global Alliance nyligen ett
seminarium om ”Missiology of Friendship”
(ung. biblisk vänskap) i Etiopien.
– Redan på den omtalade missionskonferensen i Edinburgh 1910, då mission
nästan uteslutande handlade om att sända
ut européer och nordamerikaner, deltog
indiern Samuel Azariah. Han sa att om
kyrkan i Indien skulle få ett genombrott
skulle det vara genom vänskap och gemenskap. De unga kyrkorna behövde mer
vänskap, inte i första hand mer materiell
hjälp eller hjälp med evangelisation.
– Vänskap blir än viktigare ju mer multikulturella vi blir i Wycliffe Global Alliance. Vi är bröder och systrar i Kristus,
inte bara samarbetspartners. Därför håller vi på att omarbeta våra stadgar så att
alla organisationer, inte bara ursprungliga
Wycliffe-organisationer, kan vara jämbördiga medlemmar.
Just vänskap och gemenskap var ord
som Lise Hedevang Nielsen, ordförande
i Wycliffe Danmark, använde under ett
seminarium om styrelsearbete.

– Vi vill att vår styrelse ska vara en
gemenskap som folk vill vara med i, och
att alla prioriterar att komma varje gång.
Vi försöker träffas för att ha gemenskap
även utanför styrelsemötena och vi ber
alltid mycket, både för verksamheten och
för varandra.
”Bibliska principer för insamling”

Kirk Franklin berättade att hans pappa är
en stor beundrare av C.S. Lewis. Han har
allt som har skrivits av Lewis och nästan
allt som har skrivits om honom. Kirks
pappa sa alltid att det är ”de som inte tänker igenom saker” som orsakar problem.
Vänskap är därför inte det enda område
som Wycliffe arrangerar arbetsseminarier
inom, man jobbar också med bland annat
”Bibliska principer för insamling”. Man
vill samla in pengar etiskt, och man vill
använda pengarna etiskt.
Helt nya arbetssätt

Den tekniska revolutionen med datorer,
Internet, Skype, mobiltelefoner och annat
har också förändrat den värld bibelöversättarna arbetar i. Inte bara så att dessa
hjälpmedel skyndar på arbetet, de har
också gett helt nya arbetssätt.
– Hälften av våra ”utsendinger”, vil-

ket vi tycker är ett bättre ord än ”fältarbetare”, jobbar idag med bas i Norge, sa
Agnes Lid, missionsföreståndare i Norge.
Det kan finnas olika skäl till detta – barnens skolgång, hälsan eller kanske säkerhetsläget. En av deltagarna, som vill vara
anonym, berättade att han och hans familj
inte längre kunde vara kvar på ”fältet”.
De tvingades återvända hem, men de kan
ändå fortsätta arbetet i kontakt med de lokala medarbetarna.
Idag finns det också många flyktingar
från folkgrupper som saknar Bibeln i våra
länder i väst. Folk&Språk har ju ett projekt med översättning till balochiska, där
översättarteamet nu bor i Sverige. I Norge
har man ett liknande projekt på ett annat
språk.
Globaliseringen och den tekniska utvecklingen samt att allt fler icke-västerlänningar involveras i bibelöversättningsarbetet gör att det finns hopp om att nå
målet att alla folkgrupper ska kunna läsa
Bibeln på sitt eget modersmål och ta ställning till erbjudandet om frälsning. Många
av de språk som återstår talas ju i områden där västerlänningar inte kan bosätta
sig. n
TEXT och FOTO från Nordiska konferensen:
ÅKE LAGER

Freddy Boswell
Lise Hedevang Nielsen
I grupparbeten fick de olika
nordiska deltagarna utbyta
sina erfarenheter, men även
samtalen under fikarasterna
var betydelsefulla.
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Kristna i väst läser
inte Bibeln

Den nordiska konferensen inleddes med en paneldebatt till vilken
samfundsledare och ledare för bibel- och missionsorganisationer
inbjudits. Frågeställningen var hur
viktigt det är för kyrkan i Sverige
att alla människor har möjlighet att
läsa Bibeln på sitt eget modersmål
och att missionen talar rätt språk?
Wycliffe Global Alliances ledare Kirk
Franklin, Svenska Missionsrådets ledare
Eva Christina Nilsson samt Svenska Bibelsällskapets nytillträdde ledare Anders
Blåberg inledde med korta anföranden
innan moderatorn Daniel Grahn tog hand
om själva samtalet.
Kirk Franklin berättade om när Wycliffes grundare William Cameron Townsend
kom till Mexiko för att dela ut spanska bib
lar. Ingen ville ha dem för invånarna hade
andra modersmål. De förstod inte spanska.
Han berättade också om Vision 2025,
som innebär att man år 2025 ska ha satt
igång språkutvecklings- och översättningsarbete i alla kvarvarande språk med
behov av en bibelöversättning.
– När vi antog visionen 1999 var vi mestadels västerlänningar. Nu har visionen
adopterats av de nationella och nu arbetar
vi tillsammans. Missionens ansikte har
förändrats mycket på senare år, och det har
snabbat upp takten. 1999 handlade det om
3 000 språk, nu är vi nere i 1 825.
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"Läsarna" läser inte Bibeln

De flesta var ense om att det var viktigt
att kunna läsa Guds ord på sitt eget modersmål. Både Kjell Larsson från Svenska
Alliansmissionen och Erik Johansson från
EFS påpekade att deras rörelser startat
med att folk ville läsa Bibeln på egen hand
i hemmen.
Ganska snart kom dock samtalet att
handla om sekulariseringen och att vi
svenska kristna inte längre håller Bibeln
lika högt och heller inte läser så flitigt i
den.
– Under de 20 år vi var i Papua Nya Guinea kom vi hem vart fjärde eller femte år.
Varje gång märkte vi en tydlig skillnad hos
dem vi pratade med i kyrkor vi besökte under året, sa Helena Engkvist.
– Vi arbetar på ”reclaim bön och bibelläsning”. Det är ju det som är grunden, sa
Kjell Larsson.
– Det är intressant att se vilket intresse
kristna och nykristna invandrare har för
Bibeln. De har den i sina mobiler på sina
språk och sänder den vidare till sina vänner, sa Erik Johansson.
Sekulariserade svenskar till tro

– Ja, Sverige är sekulariserat, men sekulariserade svenskar kommer till tro och
blir bibelläsare genom till exempel Alphakurser. Immigranterna av olika religioner
har också förändrat samhället så att det är
mycket mer öppet för tro i media idag, sa
Anders Blåberg.

– Sverige kanske inte är så sekulariserat
som vi tror. Bibeln läses utanför kyrkan
och det ser inte ut som förr. Det är en ny
omgivning och nya former, sa Eva Christina Nilsson.
– Problemet är kanske att vi väntar på
”old times revival”. Det behövs nya sätt
idag, sa Sven-Erik Fjällström från Svenska
Kyrkans kansli.
– Jag möter ungdomar och studenter
på universiteten i Västeuropa. De har allt
mindre kunskap om kristen tro, men det
ger också en del nya möjligheter. Det finns
mycket ensamhet och tomhet bland dem
och många är nyfikna på tron, sa Stefan
Gustavsson från Svenska Evangeliska Alliansen.
Folk&Språk blev mer känt

– Det blev ett intressant samtal och det var
också ett sätt att göra Folk&Språk Wycliffe mer känt i den svenska kristenheten. Jag
tror att detta kan leda till ett bättre samarbete i framtiden, sa Helena Engkvist.
Under samtalet påpekade hon också att
vår världsvida organisation kan vara en
resurs för svensk mission. Där svensk mission finns, finns förmodligen även Wycliffe och SIL. De har en expertis som samfundsmissionärerna många gånger skulle
ha nytta av och vi kan hjälpa till med kontakterna. n

NOTISER
Roligt med bibelöversättning
n ”Tänk att jag som svensk kan läsa Bibeln tillsammans med
några män från en folkgrupp på en ö i Stilla havet, och att vi kan
diskutera vår gemensamma tro på Jesus och vad Bibeln har att
säga oss. Det är nog det som är roligast med bibelöversättning.”
Så skrev Lisbeth Fritzell i sitt nyhetsbrev när hon var på kursgården NITI i Papua Nya Guinea i somras. Det var 16:e gången
som de olika teamen från det språkkluster som Lisbeth och hennes kollegor arbetar med träffade teamen av nationella översättare. Lisbeth har ett speciellt ansvar för teamet som arbetar med
fanamaket-språket och nu gick de igenom Efesierbrevet.
”Det är mer av undervisning och svårare att översätta än
Apostlagärningarna, som vi arbetade med förra gången. Ofta
får vi översätta på flera olika sätt innan vi blir nöjda.”
Lisbeth berättar också att hon och kollegan Robyn reste ut till
Duke of York-öarna där de genomförde sitt första språkprojekt
på raimoaana, innan de nu jobbar med flera språk samtidigt som
konsulter. De har kvar sitt hus där, men nu fick de ta med sig
nya golvplankor för att ersätta några som termiterna ätit upp.
Och så fick de gillra råttfällan.
Raimoaana-folket håller nu själva på att översätta delar av

Översättningskontor
i barnrummet

Kristine ber för Kirk innan predikan.

n När Kirk Franklin predikade i Korskyrkan i Stockholm var pastor Kristine Arapovic-Lindetorp mötesledare.
– När jag var tre år gammal gjordes mitt barnrum i
Bromma om till kontor för Institutet för Bibelöversättning som min pappa startade. Han ville att alla de folkgrupper som inte var ryssar i dåvarande Sovjetunionen
skulle få ta del av Guds ord på sitt eget modersmål,
berättade hon.
Sedan dess har IFB vuxit så att de har flyttat ur barnrummet och etablerat kontor i Stockholm, Helsingfors
och Moskva. De har bidragit till att 8 folkgrupper fått
hela Bibeln på sitt modersmål, ytterligare 29 har fått
Nya testamentet och att 38 åtminstone har fått någon
bibeldel. Dessutom har de gett ut en barnbibel på 46
språk.

Lisbeth Fritzell med teamet som översätter till fanamaket

Gamla testamentet med stöd av Lisbeth och Robyn. Den här
gången gick de igen 1:a Mosebok. ”Det har varit regnigt och
väldigt lite solsken så vi har inte fått mycket ström av solpanelerna. Vi har bara kunnat använda datorerna ett par timmar om
dagen, istället har vi fått arbeta med papper och penna.”
Innan de lämnade ön hann de också vara med om att ett inspelningsteam kom och hjälpte dem att spela in Nya testamentet som ljudbok.

Lindruds hemma för gott
n Den 8 augusti landade
Stellan och Eivor Lindrud på Landvetters flygplats. De kom hem för
gott efter att ha arbetat i
Papua Nya Guinea i omkring 35 år. Där möttes
de av missionsföreståndare Hele
na Engkvist
samt folk från SAM-församlingen i Bottnaryd som sänt ut dem. Därefter blev det färd
till kyrkan i Bottnaryd för möte och välkomstmiddag.
Lindruds har arbetat med kol-språket. Det är ett så kallat ”isolat”, vilket betyder att de inte har några som helst likheter med
några andra språk. Av jordens nära 7 000 språk finns det ett 70-tal
”isolat”.
Utöver problemen med 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 kommer en del av Nya testamentets böcker att tryckas upp på kolspråket. Man har också spelat in bibeltexter på Megavoice-spelare, 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.
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Vandrade mellan byarna
och undervisade om små
– Jag kunde inte ha bett om en bättre upplevelse, säger Mirjam Långs
efter att ha tillbringat fem månader tillsammans med bibelöversättarna
Britt och Sune Ceder i Papua Nya Guinea.
Hon tillbringade tre månader ute i deras by, Hoboc, bland deduafolket. Där vandrade Mirjam runt till byarna och undervisade om vikten
av smågrupper för bibelstudium och bön. Därefter var hon på missionsstationen Ukarumpa i två månader.
– Förutom alla upplevelserna jag varit med om och vänner jag fått för
livet har jag också fått en väldigt bra inblick i bibelöversättningsarbetet,
säger hon.
Mirjam är missionärsbarn och åtta år av
sin uppväxt tillbringade hon i Tanzania
och Kenya. Efter gymnasiet drog äventyrslustan henne till en bibelskola i Nya
Zeeland med evangelisationsdelen förlagd till Chile. Hon har varit i England
en kortare period med bland annat engagemang i en kristen ungdomsklubb och
arbete med muslimska kvinnor i Manchester och varit snowboardinstruktör
för nybörjare på ett kristet center i Japan.
Sedan stadgade hon sig lite och utbildade sig till sjukgymnast. Efter utbildningen fick hon ett vikariat på ett och ett
halvt år.
– När det närmade sig sitt slut drog
det lite åt resande igen och jag bad till
Gud om nya visioner. Då dök en gammal
barndomsdröm upp igen. Mamma berättade ofta om bibelöversättare i Papua
Nya Guinea och jag hade varit på väg dit
redan 2007, men då var det lite för oroligt.
Till Ceders i Papua Nya Guinea

I februari i år blev emellertid resan av,
för att besöka Britt och Sune Ceder. De
är inne på sluttampen av sitt arbete bland
dedua-folket. De har översatt Nya testamentet och elva av Gamla testamentets
böcker, de har spelat in en ljudbibel och
dessutom har de tränat upp folket i att
använda Bibeln i sitt dagliga liv. Snart
ska man fira 100-årsminnet av att den
förste tyske, lutherske missionären kom
till området så kristendomen har funnits
där länge, men det är först sedan folket
fått Guds ord och undervisning på sitt
modersmål som tron har blommat upp på
allvar.
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– Det var lite intressant att Ceders reste
ut nästan exakt när jag föddes för 29 år
sedan, säger Mirjam.
Ungdomar blev bibellärare

Det finns ca 20 dedua-byar och Ceders
bad för några år sedan att Gud skulle
visa dem vad de skulle göra sina sista år
med dedua-folket. Tanken att träna unga
vuxna till att bli bibellärare växte fram
och varje by fick välja ut fem personer
mellan 20 och 30 år gamla till en bibellärarkurs. Det var både män och kvinnor
och dessa har sedan tränats för att vara
bibellärare i sina byar. I dagarna kommer
62 bibellärare och 56 medhjälpare att få
sina certifikat vilket kommer att bli Ceders avslutning på sin tid i PNG.
– De flesta av dem kom nu till Hoboc
för en kurs och jag undervisade då om
smågrupper.
Ceders bor i byn Hoboc, som kan nås
med flygplan. Därifrån når man de andra
byarna genom strapatsrika vandringar
genom djungeln med både berg och stup.
Det är varmt och fuktigt och det gäller att
inte ramla omkull.
– Dedua-folket hade sagt till Ceders:
”Ni är våra vänner, vi vill inte att ni ska
skada er, och vi har ansvar för er. Nu är
ni så gamla så ni ska inte vandra mellan
byarna längre.” Men jag var ju ung, smidig och vältränad så jag kunde ju göra
det. Fast det där med vältränad var bara
vad jag trodde innan jag började mina
vandringar, fortsätter Mirjam med ett litet skratt.
Alla i byn kom på tonårsmöte

– Jag besökte 18 av de ca 20 dedua-by-

arna. Egentligen skulle jag träffa bibellärarna och tonåringarna för att undervisa
om smågrupper, men på de flesta ställen
kom i stort sett alla i byn för att lyssna
och få förbön.
Mirjam vandrade tillsammans med
några unga kvinnor från Hoboc och besökte två-tre byar på varje runda.
– När vi kom fram hade vi ett möte på
kvällen och sedan ett till nästa förmiddag
innan vi vandrade vidare. Kvinnorna som
vandrade med mig kommunicerade jag
mestadels med via kroppsspråk, men i
byarna fanns det oftast någon som kunde
hygglig engelska som tolkade mig.
– Man kände sig ganska liten när man
stod där och skulle be för folk, men de var
öppna och Gud rörde vid många av dem.
Ett generöst folk

Mirjam fick också en inblick i deduafolkets kultur.
– De är fantastiskt generösa. De tar
hand om varandra och delar på allt. Det
finns inga föräldralösa barn, snarare är
alla vuxna i byn deras mamma och pappa. Jag minns hur jag skämdes efter en
vandring då jag var trött och behövde lite
energi. Jag tog fram ett kex ur min ryggsäck och åt. Jag hade inte så många men
tänkte att jag i alla fall skulle bjuda mina
medvandrare på ett kex var. Genast satte
de igång och bryta dem så att alla runt
elden skulle få en bit var.
Sjukgymnast på Ukarumpa

Efter tre månader i Hoboc reste Mirjam
till Ukarumpa, världens största missionsstation. Det är basen för bibelöversättare
från hela världen som arbetar i olika delar
av Papua Nya Guinea. Där har de tillgång
till elektricitet och förbindelser med omvärlden som de inte har ute i byarna. Det
är här de jobbar lite mer effektivt mellan
sina perioder i byarna.
– Det är som en liten stad och eftersom
de saknade sjukgymnast ryckte jag in på
deras lilla klinik. Eftersom jag inte hade
ett riktigt arbetstillstånd fick jag emellertid bara behandla missionärer på Ukarumpa och inte vanliga papuaner.

grupper
– När jag var på missionsstationen
kunde jag gång på gång sakna livet i byarna, och inte minst de vänner för livet
jag skaffat mig där.
När Mirjam sammanfattar sin resa till
Papua Nya Guinea är hon mycket nöjd.
– Jag kunde inte ha fått en bättre upplevelse. Jag har också fått en rejäl inblick i
bibelöversättningsarbetet, och inte minst
har jag fått se vilket fantastiskt arbete
Britt och Sune Ceder har gjort under sina
29 år bland dedua-folket.
Text: Åke Lager
Foto: Privat och Åke Lager
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NOTISER
Stort stipendium till Nathalie och
Foretings projekt med teckenspråksbok

Ny svensk
översättning

n I somras fick Nathalie och
Foreting Simonsson Juhonewe,
som arbetar med döva i Papua
Nya Guinea, ett glädjebesked.
Deras Folk&Språk-projekt med
en självlärande teckenspråksbok var ett av fyra projekt som
belönades med ett stipendium
på 10 000 USD, det vill säga
cirka 65 000 kronor, av Better
World Books.
Nathalie och Foreting arbetar
som teckenspråkskonsulter för Folk&Språk med kartläggning av de dövas situation och med utbildning av både döva och lärare. Nathalie och Foreting är också
med i framställningen av en ny teckenspråksbok för nybörjare, ett arbete som görs
tillsammans med landets dövskolor genom Callan Services.
”Foreting och jag åkte i drygt 10 timmar på ringlande vägar långt in i det papuanska höglandet till en dövskola i den nybildade provinsen Jiwaka. Där hölls en
workshop om den stora teckenspråksboken.
Där hände det något fantastiskt! De tidigare workshoparna var ledda av de hörande medan de döva satt och valde passande tecken. De döva sa att de inte kunde
leda eftersom de var döva och inte kunde så mycket, och de hörande sa att de döva
behövde hjälp.
Men denna gång hände något. De döva hade börjat få tillräckligt med självförtroende och erfarenhet, så nu sa de ’Nu vill vi gärna försöka leda detta på egen
hand, då det är en bok om vårt eget språk.’
Det är en milstolpe för PNG:s döva. Nu börjar våra döva vänner nämligen bli
självständiga och vågar ta nästa steg på egen hand och har nu tilltro till sina egna
förmågor! Vi hade många gånger uppmuntrat dem till att leda arbetet med deras
eget språk. Nu vågade de ta det steget, härligt!”

n Börjar det bli dags för en ny svensk
bibelöversättning? Bibel 2000 är ju
bara 14 år gammal, men Nya testamentet var klart redan 1981. Därför
håller Svenska Bibelsällskapet på att ta
fram provöversättningar av två texter.
Nästa år ska den så kallade ”reseberättelsen” i Lukas och Galaterbrevet vara
klara i en begriplig och levande svensk
översättning som samtidigt är trogen
mot den grekiska grundtexten.

Maria
slutar

n Efter två år som
projekthandledare på
Folk&Språk kommer Maria Soukka
att sluta under hösten. Hon ska på deltid börja på ett liknande jobb på PMU,
med ansvar för Kongo, Rwanda och
Burundi, där hennes föräldrar varit missionärer. Dessutom ska hon ägna sin tid
åt att skriva.
– Maria har genom sin kunskap och
erfarenhet höjt nivån på vårt projektarbete. Vi önskar henne lycka till i sitt
nya jobb, säger missionsföreståndare
Helena Engkvist.

Present till den som
redan har allt!

Använd bankgiro
n Som ni ser av brevet som sitter i
tidningen vill vi numera ha in gåvor
via bankgiro. Det kostar oss nämligen
dubbelt så mycket att ta emot en gåva
via plusgiro. Skulle ni vilja hjälpa oss
att få mer pengar kvar till mission genom att använda bankgironumret istället vore vi tacksamma.

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.
omslag Bruce Olson

07-01-25

16.22
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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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Väckelse bland ts'amakkofolket i Etiopien
n ”Vi har sett en enorm växt i kyrkan i Woitu-dalen de senaste åren. Bara det sista året
har antalet kristna ökat från cirka 200 till över 500 enligt färsk statistik”, skriver Fredrik
och Karsan Hector i sitt nyhetsbrev. Svenske Fredrik och norska Karsan är utsända av
Wycliffe i Norge till Etiopien där de jobbar bland ts’amakkofolket.
De berättar också historien om Nucho Arrmane (bilden), en ung ts’amakkokille som
blivit befriad från en demon. Släkten menade att det var en död farbrors ande som plågade
Nucho. Farbrodern hade dött ung och nu hade man glömt var hans grav fanns. Traditionen
lär nämligen att blir du inte begravd en andra gång får du ingen frid, och man menade att
det ju var uppenbart att farbrodern inte fått frid. Med hjälp av en demon hittade Nucho
graven och farbrodern begravdes igen, men Nucho blev inte fri från demonen.
”Jag mådde väldigt dåligt. Demonen fick mig att skrika hela tiden, den kastade mig till
marken så att jag rullade runt. Anden tvingade mig att vandra runt i byarna och profetera.”
Nucho hade en syster som var kristen och hon blev nu hans fiende, så han försökte döda
henne med en yxa.
”Jag var väldigt ledsen, men jag fortsatte att be för min bror. Efter ett tag hände något
märkligt. Jag behövde pengar för att köpa anteckningsblock till skolan, men mamma ville
inte hjälpa mig eftersom jag inte hade varit med på den andra begravningen av min farbror. Då kom Nucho och gav mig pengar. Först vågade jag inte lita på honom, men sedan
berättade han att han också hade blivit kristen”, berättade hans syster.
”Demonen plågade mig svårt och sa att jag snart skulle komma att dö”, berättade Nucho. ”Jag mötte några kristna och pratade
med dem om detta. De tog mig till en evangelist som berättade hur man blir kristen. Jag bestämde mig för att bli kristen och började
med att bränna upp alla magiska föremål som var förknippade med demonen. Söndagen därpå gick jag till kyrkan och då hade
demonen redan lämnat mig. Tidigare drömde jag ofta mardrömmar och demonen försökte kväva mig i sömnen. Sedan jag blivit
kristen sover jag gott utan mardrömmar.”
Att Nucho har blivit kristen har gjort att han mist hela den status han tidigare hade som en som har kontakt med andarna. Folk
håller för näsan när han går förbi och föräldrarna säger att ha nu är en värdelös person. Ändå hjälper han dem så mycket som
möjligt med arbetet på deras fält.
”Jesus är bra för mig, det är honom jag vill följa. Jag vill lära känna honom bättre och vara tillsammans med honom!” sa Nucho
till sist till Fredrik Hector.

Alla sov i samma rum

83 översättningar på 50 år
i Colombia
n Wycliffes grundare William Cameron Townsend
(bilden) kom 1963 till Colombia, där han sedan bodde
under fem år. Förra året firade man 50-årsjubiléet av bibelöversättning i landet. Under dessa 50 år har 83 folkgrupper fått någon del av Bibeln på sitt modersmål. Två
språk har fått hela Bibeln, 44 Nya testamentet och 17
har fått bibeldelar.

n ”Jag bodde under tre veckor hos
Achta, den kvinna som jag hyrde
ett rum av de tre första åren i Bol.
Nu hade jag inget eget rum, utan
sov i samma rum som hon och två
av hennes barnbarn och ibland en
dotter eller någon annan. Det var
ett rum byggt av strå, där jag fick
en plats för min madrass och mitt
myggnät och lite annat.
Jag var glad att jag hade fått en
bordslampa med solpanel av Vilhelmssons, den nya svenska familjen i Bol. Varje morgon la jag den lilla solpanelen på en mur i
solen, så att jag hade ljus på kvällen. Alla i huset hade glädje av
lampan.
Familjen hade inte alltid något att äta på kvällen, så då fick
jag försöka ordna något. Toaletten (ett hål i marken) bakom en
stråvägg fick jag dela med alla övriga i familjen. Jag skulle inte
ha klarat av att bo så under lång tid, men det var nyttigt att bo ett
tag så som många andra gör hela tiden.”

Ur Margareta Karlssons nyhetsbrev från Bol i Tchad. Orsaken till att hon
bodde så här en period var att hon lämnat över sitt hus till sina efterträdare
i översättningsarbetet till buduma, den amerikanska familjen Shank. Själv
flyttade hon senare in hos familjen Vilhelmsson.

11

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 Agneta Elofsson i Värnamo
och Östen Albertsson i Umeå. 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 oktober 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.
Lör 27 sept, Svallidens missionsförsamling, Oskarshamn
18.00 Helena och Leif Engkvist
Lör-Sön 18-19 okt, Brunnsparkskyrkan Tranås
Missionshelg. Helena och Leif Engkvist medverkar
lörd 19.00 och sönd 10.00.
Tis 21 okt, Missionskyrkan Sollentuna (RPG)
13.00 Helena Engkvist
Sön 16 nov, Västerviks pingstförsamling
16.00 Helena och Leif Engkvist

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
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2 9 6 1
22 0
1 3
3 88

Kanadas tidning fick utmärkelser
Vi kanske måste lägga ned vår
Wycliffe Kanadas tidning Word Alive fick under förra året åtta olika utmärkelser,
dels från Canadian Church Press, dels från Evangelical Press Association. Utmärkelserna gäller både foto, design och journalistik.
”Vi är väldigt välsignade som kan tala om för våra läsare vad Gud gör över världen genom bibelöversättningsrörelsen”, säger chefredaktören Dwayne Janke.
”Gud har också välsignat oss med ett litet men väldigt talangfullt och överlåtet
team av fotografer, journalister och designers som gör tidningen.”
När det gäller vår egen tidning står vi inför ett dilemma. Åke Lager som har
gjort tidningen de senaste sju åren har fyllt 65 år och kommer att sluta vid årsskiftet. Han har gjort arbetet halvideellt och vi har i nuvarande ekonomiska situation
inte råd att betala en rimlig ersättning till någon för att göra tidningen.
Vi har lekt med tanken på att lägga tidningen i malpåse något år och endast
skicka ut nyhetsbrev tills vidare, men Herren kanske har andra lösningar. Finns det
några som är dokumenterat kunniga inom tidningsproduktion och är villiga att
dra ett litet strå till stacken var, genom att arbeta volontärt i en liten arbetsgrupp,
får ni gärna höra av er.

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
information om projekt
 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

