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Den här hösten har det varit många samtal med männ-
iskor som står med på olika sätt i Guds Mission. De 
stöttar missionärer med förbön, ekonomiska gåvor, en 
chokladkaka Marabou då och då, brev som berättar 

hur det är här hemma osv.
Det är lätt hänt att det är missionärerna själva 

som sätts på en piedestal och höjs till skyarna, 
trots att de är människor som alla andra, 

syndare som alla andra dessutom. Men 
vad vore Guds Mission, det uppdrag 
Herren gett oss, om inte vi alla fanns 
med och gjorde det vi kan för att dela 
budskapet om att Jesus kom för att 
ge oss ett evigt liv hos vår Fader i 

himmelen?
Visst finns det människor som 

dock blir speciella i våra ögon. För 
mig är Folk&Språks grundare och 
första utsända medarbetare Britten 
och Sören Årsjö sådana personer. 
De har i 40 år bott under enkla 

förhållanden för att analysera 
språk och kultur, för att förklara 
Bibelordet så att det ska förstås 
på mottagarspråket och för att se 

Nya testamentet bli översatt 
och mottaget av två olika 

Alla är med i 
Guds Mission
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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 
språk forskning, litteraturproduktion, 
läsundervisning, högre utbildning, 
bibel översättning, katastrofhjälp, 
och socialt arbete. I världen finns 
det omkring 6 900 språk. Fortfarande 
är det 1 850 folk som behöver få 
sitt talspråk till skrift och Bibeln 
översatt för första gången. Målet 

är att påbörja arbete i alla dessa 
senast år 2025.

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), Sören 
Årsjö (sekr), Samuel Petersohn, 
Gerd Pettersson och Anna-Caisa 
Söderberg.
Suppleanter: Sture Söderberg och 
Lars Isaksson. Medarbetarnas repr: 
Eva-Marie Cider.

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.

Tidningen Folk&Språk:
Ansvarig utgivare: 
Helena Engkvist
Redaktör: Åke Lager
Tryckeri: Skilltryck AB, 
ISSN 1651-8365
Upplaga: 5 700 ex

Folk&Språks verksamhet och räkenska-
per granskas av auktoriserad revisor och 
Svensk Insamlingskontroll.

OMSLAGSBILDEN: Helena 
Engkvist omgiven av två kvin-
nor i Kamerun som gått en 
läsklass och studerat "Läsa för 
livet". 

språkgrupper i Papua Nya Guinea. Ama-folket hade 
sin bibelinvigning 1990 och den till konai-språket sker 
under påskhelgen nästa år. 

Men trots att Årsjös är fantastiska på många sätt, 
skulle bibelöversättningsarbetet bland ama-folket och 
konai-folket inte kommit till stånd om inte det funnits 
en stor skara medarbetare som hade samma vision. 
Många enskilda personer, församlingar, personal på 
Folk&Språk-kontoret, personal på administrationen 
i Papua Nya Guinea, piloter, ekonomer, snickare, 
boktryckare osv, listan kan göras lång, har bidragit till 
att två språkgrupper nu har Gudsordet i sin hand. Alla 
dessa är hjältarna i sammanhanget anser jag. De som 
står bakom, stöttar, förser med resurser, uppmuntrar, 
ber och hjälper dessa ganska få missionärer som på 
militärspråk står vid frontlinjen. Utan dessa stödför-
band skulle ingen missionär klara sig särskilt länge.

Så, du som läser detta, vet att du är betydelsefull i 
högsta grad. Du är en del av det Herren kallar oss till, 
att vara med i Guds Mission.

Helena Engkvist
missionsföreståndare

PS. Folk&Språk har flera medarbetare som behöver 
dem som står med i uppdraget. Hör av dig om du vill 
veta mer!



Folk&Språk har under många år haft ett 
mycket givande samarbete med den ka-
merunska Wycliffe-organisationen CAB-
TAL. För några år sedan arbetade Roland 
Björkestedt där med ett projekt som heter 
”Läsa för livet”. Det är en studiebok på 
44 lektioner som handlar om mänskliga 
rättigheter och bland annat bygger på Ka-
meruns lagar. Detta har man nu översatt 
till flera språk som talas av olika folk-
grupper i Kamerun, bland annat till oku.

"Läsa för livet"
– Vi var ute och besökte fem klasser som 
arbetat med detta material. Det är klas-
ser på 10-15 personer, nästan uteslutande 
kvinnor, som träffas två timmar i veckan 
för att träna sig på att läsa och samtidigt 
gå igenom häftet ”Läsa för livet”.

– Det var helt fascinerande att höra 
dessa kvinnor berätta hur deras liv hade 
förändrats genom klasserna. Och inte 
bara deras egna liv, utan hela familjens. 

Premiärminister Philémon Yang i Kamerun kom-
mer från folkgruppen oku. Det är en folkgrupp som 
Folk&Språk arbetar bland, och när vår missionsfö-
reståndare Helena Engkvist och ekonomichef Kam 
Koolash besökte landet i september ville han träffa 
dem. Inte minst var han imponerad av att vår svenska 
regering stöttar utvecklingen i hans land och bland 
hans folkgrupp genom Sida-stödda projekt.

Två timmar 
i en 

läsklass 
räddar liv

Premiärministern ville 
möta Folk&Språk 

för att tacka
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Gruppfoto vid besöket hos Kameruns premiärminister: Fr v: Folk&Språks ekonomichef 
Kam Koolash, Hannu Varhi och Jouni Mäkälä från Wycliffe Finland, CABTAL:s direktor 
Efi Tembon, premiärminister Philémon Yang, Folk&Språks missionsföreståndare He-
lena Engkvist, Madame Nanfack Delphine och Mbiwan Daniel från CABTAL:s styrelse. 

Sju kvinnor som 
efter en lektion 

skaffat sig papper 
på att de är gifta. 
I annat fall skulle 
de kunna bli helt 

arvlösa om 
mannen dör.
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Mötte premiärminstern
Helena och Kam träffade premiärminis-
ter Philémon Yang tillsammans med re-
presentanter för CABTAL och Wycliffe 
Finland, som liksom Folk&Språk för-
medlar stöd från sin regering till projekt 
i Kamerun.

– Dagen innan besöket hade vi varit 
ute i oku-området. Premiärministerns 
sommarhus låg granne med en av lärar-
nas, så när vi träffade premiärministern 
kunde vi hälsa från hans by. Utöver att 
han tackade oss från Sverige och Finland 
för stödet till hans lands utveckling var 
han mycket imponerad av att CABTAL 
är engagerat med språkutveckling bland 
44 folkgrupper i landet. Folk&Språk är 
inblandat i fem av projekten, avslutar 
Helena Engkvist.

Text: Åke Lager  Foto: Helena Engkvist

– En kvinna berättade att hon numera 
hade blivit så rik. En lektion handlade 
om organisk kompostering och hur man 
sedan kunde använda kompost och höns- 
och getspillning som gödning. Hennes 
skördar hade blivit så stora att de inte 
bara räckte till att föda familjen, hon 
kunde också sälja en del på marknaden. 
På så sätt kunde hon köpa böcker och be-
tala skolavgifter för sina barn som får en 
utbildning och ljusare framtidsutsikter.

Slutade gå på puben
– Rita berättade om hur hon under en 
lektion om barnkonventionen fått klart 
för sig att traditionen att gifta bort unga 
döttrar till äldre män som familjen stod i 
skuld till var helt fel. 

– En av de få männen i klasserna var 
en tandlös äldre man. Han berättade hur 
han lärt sig ta ansvar. En av berättelserna 
i häftet handlade om en man som använ-
de sina pengar för att köpa skolböcker åt 
sina barn istället för att gå till puben och 
supa sig full. Efter det hade han slutat att 
gå till puben och hade istället köpt skol-
böcker till sina barnbarn. Men han hade 
också fått så mycket pengar över att han 
öppnat ett sparkonto på banken.

Helena fortsätter mycket entusiastiskt 
att berätta det ena exemplet efter det and ra 
om kvinnor som fått sina liv förändrade. 

– Det är ju fantastiskt. En enda lektion 
på två timmar kan fullständigt förvandla 
livet till det bättre - och döttrar har kan-
ske till och med räddats till livet,.

Papper på att de är gifta
– I en klass träffade vi fem-sex kvinnor 
som efter lektionen hade gått till myn-
digheterna och skaffat sig äktenskapsli-
cens. Det är ett bevis på att man är gift. 
Skulle mannen dö får hon ärva honom. 
Utan detta bevis händer det att mannens 
familj kommer och tar allt – barn, åker-
mark och alla tillgångar – och sparkar ut 
änkan på bar backe.

Det här materialet används nu för läs-
tränig och utbildning i mänskliga rättig-
heter inom fem språkgrupper som alla 
redan har eller håller på att få Nya testa-
mentet på sitt modersmål.

Helena och Kam 
tillsammans 

med folk från 
läsklassen hos 

nyen-folket.



Fattar vi hur välsignade vi är som 
talar svenska? Medan andra folk-
grupper inte har en enda bibelbok på 
sitt språk kommer den ena översätt-
ningen efter den andra på svenska. 

Nyligen kom en grundlig revidering av 
Svenska Folkbibelns Nya testamentet 
och Psaltaren ut. Tony Larsson (bilden) är 
koordinator för den revidering av Svenska 
Folkbibeln som pågår. Han växte inte 
upp i en kyrklig familj, men blev kristen i 
samband med konfirmationen.

– Ganska snart kände jag en kallelse till 
bibelöversättning. Då trodde jag att det 
skulle bli genom Folk&Språk. Jag gick 
en introduktionskurs och sedan var jag 

tillsammans med Britt och Sune Ceder i 
Papua Nya Guinea en tid för att få inblick i 
arbetet, men sedan det tog lite andra vägar.

– Jag bodde i Israel och lärde mig hebre-
iska, men sedan blev det bibelöversättning 
på svenska istället, säger Tony som under 
tiden också utbildat sig till präst. 

Arbetet med Svenska Folkbibeln, som 
har små ekonomiska resurser, har till stor 
del skett på fritiden. Nu har han emellertid 
slutat sin prästtjänst för att kunna ägna lite 
mer tid åt revideringen av Gamla testa-
mentet, men det krävs visst ”tältmakeri” 
för att överleva. 

Arbetet med Svenska Folkbibeln starta-
de redan 1983 genom att det fanns de som 
önskade en mer grundtexttrogen översätt-
ning än NT-81. 1996 var Folkbibelns NT 
klart och två år senare även GT. 

– Även det svenska språket förändrar 
sig över tid  och ganska snart började 
man diskutera en revidering. Folkbibeln 
upplevdes som lite stel och man ville ha 
ett modernare språk med bättre flyt, säger 
Tony.

2005 satte man igång med förarbeten 
och 2008 startade man så processen, med 

Tony som spindeln i nätet tillsammans 
med den exegetiske granskaren Seth 
Erlandsson och ett 15-tal textgranskare. 
Resultatet har blivit en grundtexttrogen 
översättning på ett modernt och flytande 
språk. Dessutom har antalet förklarande 
noter fördubblats.

– Vår förhoppning är att texten ska gå 
rätt in i hjärtat på läsarna, så att den styrker 
deras tro.

Förutom att jobba med Svenska Folkbi-
beln har Tony också startat Gloria förlag 
som har gett ut ”Mangabiblar”, som har 
blivit mycket populära i konfirmations- 
och ungdomsarbete.

– Jag brinner för Bibeln. Den berättar ju 
om den levande, uppståndne Jesus – och 
jag önskar att människor ska upptäcka 
honom!
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För att finansiera läsklasser och alfabetisering bland oku-

folket i Kamerun har man köpt några smågrisar för att starta 

grisuppfödning. Nu vill man köpa fler för att så småningom 

kunna sälja grisar på den lokala marknaden i Bamenda. 

Vinsten ska användas till lärarlöner, litteratur och annat som 

behövs för att lära folket att läsa på sitt eget modersmål.

250:-Köp en liten gris till jul

På baksidan av tidningen har vi i år julklappar du kan ge bort till någon som 
verkligen behöver dem. I år gäller det möbler till ett elevhem i Indien. För 
två år sedan handlade det om smågrisar i Kamerun. Grisuppfödningen skulle 
användas för att finansiera läsklasser och alfabetisering bland oku-folket, 
där vi stödjer ett projekt med läsklasser för vuxna. Vinsten från grisuppföd-
ningen ska användas till lärarlöner, litteratur och annat som behövs för att 
lära folket att läsa på sitt eget modersmål.

– När jag och vår ekonomichef Kam Koolash nyligen var i Kamerun fick 
vi träffa en av lärarna och hans grisar, berättar missionsföreståndare Helena 
Engkvist. 

– Han är en av de lärare som redan har fått några grisar. Nu har de första 
vuxit till sig och fått kultingar. Dessa har en annan lärare fått och så sprider 
det sig. Vi var med när överläraren kom med två griskultingar och två getter 
till fyra nya lärare.

– Nu samarbetar lärarna i olika byar för att köpa in foder, slakta och sälja 
sina grisar och getter tillsammans för att få större vinst. Om fem-sex år tror 
vi att uppfödningen har växt så att hela alfabetiseringsprojektet kan finansi-
eras den vägen, säger Helena.

Julklappen 
betalar läsklasserna

Ännu en "ny" svensk bibelöversättning
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Så har Bruce Olson beskrivit sitt allra förs-
ta möte med motilonerna. Bruchko, som 
han kom att kallas, har nu levt över 50 år 
tillsammans med dem. Det är inte ofta han 
lämnar ”tryggheten i djungeln”, men i höst 
besöker han Sverige där han har sina rötter. 
Pappan var född i Norge och mamman var 
svenska, även om Bruce föddes i USA. 

Hans bok ”Driven av kärlek” har blivit 
en missionsklassiker och bara på svenska 
har den tryckts i 85 000 ex sedan den första 
gången kom ut 1974. För åtta år sedan kom 
även uppföljaren ”Mirkalet bland motilo-
nerna” ut.

Sjukdomen räddade livet
Motilonerna tog honom till fånga, men 
sjukdom räddade livet på honom. När de 
tog honom till den högste hövdingen för 
motilonerna fick Bruce gulsot på väg dit. 
Enligt sin tradition dödar de aldrig ett sjukt 
djur som ändå kommer att dö. De tror att 
det medför dålig jaktlycka. Eftersom Bruce 
såg döende ut rörde de inte honom.

Han frisknade till och bit för bit accepte-
rades han av motilonerna och lärde sig de-
ras språk, men också deras kultur och deras 
sägner. 

– De gav mig mat, de gav mig kläder när 
mina gamla slets ut och de lärde mig ett in-
telligent tonalspråk – och jag kunde inte ge 
dem något.

Vän med medicinmannen
När han såg att många motiloner drabbats 
av en ögonsjukdom erbjöd han medicin-

mannen antibiotika som han hade haft med 
sig. Det blev nej, det hörde inte till deras 
kultur. Då stack Bruchko fingret i ett smittat 
öga och gnuggade in infektionen i sitt eget 
öga. Efter tre dagar var han inflammerad.

– Då bad jag medicinmannen smörja mig 
med salvan samtidigt som han fick sjunga 
en ny helandesång. Efter tre dagar var jag 
frisk, och efter ett tag började han använda 
salvan även på motilonerna. Fast han var 
övertygad om att det egentligen var den nya 
helandesången som hade störst effekt.

– På så sätt blev jag vän med medicinman-
nen. Många missionärer ser medicinmannen 
som en konkurrent. Men betyder frånvaron 
av en medicinman närvaron av Jesus? 

Lämnat stenåldern
Det tog åtta år innan Bruchko lärt sig till-
räckligt av språket och kulturen för att 
kunna berätta om Jesus och frälsningen på 
ett kulturellt relevant sätt. Då tillfället na-
turligt dök upp använde han sig av deras 
legender, som han bland annat lärt sig av 
medicinmannen.

Så småningom skapade Bruchko ett 
skriftspråk och började lära motilonerna 

läsa och skriva. De fick så småningom en 
översättning av Nya testamentet.

Bit för bit började motilonerna förvand-
las från ett stenåldersfolk till ett nutidsfolk, 
men med sin kultur i behåll. På 50 år har de 
genomgått samma utveckling som tog oss 
flera tusen år. De säljer kakao på markna-
den med sådan förtjänst att det betalar de 
skolor och hälsocentraler som finns idag. 
Ett 40-tal motiloner har också avlagt läkar-
examen. I dag försvarar de inte sin rätt till 
sitt land med pilbåge utan i domstolar och 
parlament. Ett 15-tal motiloner har utbildat 
sig till advokater.

Går nu på "Jesus stig"
Även om de bevarat sin kultur finns det 
saker som förändrats sedan de började gå 
på ”Jesus stig”.  De har slutat att sätta ut 
föräldralösa barn och gamla i djungeln för 
att dö och de delar med sig av sin mat till de 
fattiga. Förr kunde två familjer bo granne 
i hyddan, den ena slängde överbliven mat 
trots att den andra inte hade något. 

Det finns 18 olika stamspråk i närheten, 
och nu pågår översättning av Nya testa-
mentet till flera av dem. Bruce Olson vill 
inte kalla sig missionär. Nej, han är lingvist 
(språkvetare) och antropolog. Innan han 
reste ut till Sydamerika, utan någon mis-
sionsorganisation bakom sig, hade han stu-
derat latin, hebreiska och sanskrit. Förutom 
spanska har han lärt sig åtta stamspråk un-
der sina år i djungeln. 

Bruce Olson
Har bott bland 

motilonerna i 50 år 

Möte med Bruce Olson
Söderhöjdskyrkan, Stockholm
Lörd 15 november kl 18.00
Mer info på Facebook: "Bruce Olson i Sverige"

Med en pil i höften, omringad av fem motilonkrigare med spända pilbågar, 
bad Bruce Olson om ett mirakel. Blixtar från himlen, en jordbävning eller 
vad som helst.

– Inget synligt hände. De stod kvar med sina bågar, men ett fantastiskt 
mirakel skedde inom mig. Jag fick frid i hjärtat, Guds frid som överträffar 
allt förstånd. Jag visste att jag var på rätt plats.



Reisen til Papua Ny-Guinea
Handlar om det norska Folk&Språk-paret Evensens upplevel-
ser bland umanakaina-folket på Papua Nya Guinea. Filmen 
har visats i norsk tv. Dvd-filmen är på norska.  99:-

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

Miraklet
bland motilonerna

Miraklet
bland motilonerna
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978-7195-849-5

WWW.LIBRISFORLAG.SE

Plötsligt dyker fler rebeller upp framför mig.Med sina vapen slår de mig tillmarken och trycker ner mitt ansikte i den våta jorden.De sparkar på mig såatt jag rullar över på rygg.
En av dem trycker hårdhänt in en gevärspipa i munnen på mig. Jag rysernär jag känner metallen skrapa mot tänderna.
”Så det är så här jag ska dö”, tänker jag. ”Av en kula från en gerillasol-dats gevär.”

BRUCE OLSON dör inte, trots att han träffas av pistolkulor och giftpi-lar, plågas av malaria och utsätts för både mordförsök och tortyr.Kärleken till motilonindianerna och tilliten till den Gud som kallathonom ger honom hela tiden mod att fortsätta. 
Nu har han levt och arbetat som ensam missionär i djungeln i Co-lombia i mer än fyra årtionden. Hela tiden har han varit en del avmotilonernas makalösa utveckling inom bland annat utbildning,jordbruk och medicin.
Bruce Olson har redan berättat om sina första år med motiloner-na i missionsklassikern och bästsäljaren DRIVEN AV KÄRLEK. Nu be-rättar han hela historien om sitt och indianstammens liv och om alltsom kan hända när en annorlunda missionär och en hel folkgrupptillsammans följer en ny ledare: Saymaydodji-ibateradacura – Gudfödd som människa.

BRUCE OLSON, född i USA, lever fortfarande tillsammans med moti-lonerna på gränsen mellan Colombia och Venezuela. Han har fleragånger besökt Sverige.

JAMES LUND är frilansjournalist och redaktör, bosatt i Oregon, USA.

LIBRIS

LIBRIS

Bruce Olson
MED JAMES LUND

Bruce Olson
MED JAMES LUND

Den spännande

fortsättningen på 

Driven av kärlek!       

omslag Bruce Olson  07-01-25  16.22  Sida 1

Jag beställer:
Böcker
Miraklet bland motilonerna, 80:-, antal ex:____
Det brutna spjutet, 50:-, antal ex:___
Båda ovanstående, 100:-, antal paket:___
Dvd-filmer
John Wycliffe, The Morning Star, 99:-, 
antal ex:___ 
Reisen til Papua Ny-Guinea , 99:-, 
antal ex:___ 
En del tycker att vi är lite konstiga , 150:-, 
antal ex:___ 

Namn:____________________________________

Adress:___________________________________

Postadress:________________________________

Underskrift:_______________________________

Behöver ej 
frankeras

SVARSPOST
122 243 500
162 20 Vällingby

Vi säljer Bruce 
Olsons bok!
MIRAKLET BLAND MOTILONERNA
En uppföljning av 80-talets stor säljare "Driven av kärlek".
Vi köpte hela det återstående lagret för några år sedan. Passa på att beställa 
boken av oss innan den tar slut. Boken är en mycket inspirerande läsning av 
nutida missionshistoria – en berättelse om hur evangeliet om Jesus Kristus kan 
förvandla en tidigare onådd folkgrupp utan att förstöra deras kultur.

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

DVD-FILMER:

Fyl l  i  talongen nedan och posta idag! Faktura skickas med din bestäl lning. Porto t i l lkommer.

80:-
Köp  båda:

100:-

50:-

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

150:-
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Onådda folkgrupper ska kunna 
lyssna till bibelberättelser
Ruth är på väg att ge en buddhistisk folkgrupp Guds ord

– Det kan vara tufft och jobbigt, men 
det är definitivt värt arbetet, säger 
Ruth Collin som har jobbat med 
OneStory i Nepal.

Hon är holländska, men gift med en 
svensk. Det senaste året har de bott i 
Vetlanda, men i december återvänder hon 
och hennes man Jacob till Nepal för ännu 

en period. Under den hoppas 
hon kunna slutföra arbetet 
med fem-sex bibelberättelser 
på ett språk som talas av en 
folkgrupp som inte har något 
eget skriftspråk.

OneStory är ett projekt 
som flera olika världsvida 
missionsorganisationer står 
bakom, bland annat Wycliffe 
och YWAM (Ungdom med 
Uppgift). Ruth hamnade 
i OneStory-projektet via 
YWAM. Det handlar om 
att ge folkgrupper inspelade 
bibelberättelser på sitt mo-
dersmål. Precis som vid en 
skriftlig bibelöversättning 
vill man vara säker på att det 
blir korrekt, både språkligt 
och teologiskt. Därför är det 
en lång process med både 
tester och konsultkontroller 
innan något släpps.

– När jag kom till Nepal 
började jag med att lära mig nepali, det 
officiella språket i landet. När jag kunde 
ta mig fram på det fick jag leta efter nå-
gon som talade det språk jag villa ta fram 
berättelserna på. Via kontakters kontakter 
fick jag tag på en kvinna som jag arbetade 
tillsammans med två timmar om dagen, 
berättar Ruth.

– Först lärde jag mig grunderna i 

språket, sedan kunde vi börja med be-
rättelserna. Hon är i likhet med nästan 
alla i folkgruppen buddhist, så hon hade 
ju ingen förkunskap om berättelsen vi 
skulle översätta. Jag läste den på nepali 
och visade avsnitt ur Jesusfilmen innan 
vi började.

– Det var ibland ett svårt arbete att hitta 
de rätta orden. När vi hade gjort en första 
provöversättning testade jag den på andra 
i folkgruppen. Efter att ha lyssnat skulle 
de antingen återberätta den eller svara 
på frågor om innehållet. Efter det fick vi 
justera texten ytterligare och testa igen på 
nya personer. 

- Det här tog mycket längre tid än vi 
hade trott, inte minst därför att folkgrup-
pen bor avlägset. Men efter nästa period 
hoppas jag vi ska kunna vara klara att läsa 
in fem-sex berättelser.

– Att vara med om reaktionerna på 
testningen av de första berättelserna, då 
folk förstod vem Gud är och vad han har 
gjort, var fantastiskt, säger Ruth som hop-
pas att inspelningarna som ofta sprids från 
mobiltelefon till mobiltelefon ska leda folk 
till tro. Idag känner hon bara till en enda 
kvinna i folkgruppen som är kristen.

Text: Åke Lager  



n Under sina första år i Mocambique var 
Göran och Eva-Marie Cider till stor hjälp för 
översättarparet Benjie och Rhoda Leach. De 
var hos dem i Mueda och hjälpte till praktiskt 
under flera månader, så att översättarna kunde 
koncentrera sig på det de kommit för att göra. 
Även senare har Ciders fått vara Leachs till 
hjälp, och nu kan man se frukten av deras 
arbete.

Göran och EvaMarie Cider arbetar inte 
själva direkt med översättning utan jobbar 
praktiskt med olika saker för att underlätta 
översättarnas vardag. De som arbetar på detta 
sätt är lika nödvändiga som lingvisterna för 
att bibelöversättningar ska komma till stånd.

Den 26 juli invigdes Nya testamentet på 
makonde. Redan första dagen sålde man 
2 800 ex och därmed är den värsta fattig-
domen av alla avhjälpt – nämligen ”Guds 
ord-fattigdomen” som översättarna själva 
kallade det.

Översättningsarbetet har inte skett utan 
hinder. Benjie Leach har evakuerats två gånger 
på grund av en hjärntumör. Den opererades 
bort första gången, men andra gången kunde 
de inte ta bort den, men han medicinerar och 
har kunnat fortsätta med sitt arbete. 

Makonde är en stor folkgrupp med omkring 
400 000 personer i Mocambique, och ytterli-
gare tusentals i grannlandet Tanzania.
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NOTISER

Ceders avslutade med stor fest
n I dagarna har Britt och Sune Ceder 
kommit hem efter att ha avslutat sitt 
29-åriga arbete bland deduafolket i Pa-
pua Nya Guinea. I mitten av september 
höll de stor avskedsfest i byn Hoboc och 
har sedan dess avslutat sitt missionsupp-
drag. 

De berättar i sitt nyhetsbrev att byn 
genomgick en förvandling före avskeds-
festen. Nya hus byggdes och ett festtält 
sattes upp. Mellan husen byggde gäster 
från de andra deduabyarna tillfälliga 
bambuhus så att hela byn såg ut som en 
stor campingplats.

Vädret var nådigt så flygplanen kunde 
landa och de fick in både mat, biblar och 
gäster till festen. På Papua Nya Guineas 
självständighetsdag, den 16 sept, invigde 
man den senaste bibelboken som har bli-
vit översatt. Nu har deduafolket tillgång 
till Nya testamentet, 1, 2 och 4 Mose-
bok, Psaltaren och nio av profeterna på 

sitt eget modersmål. Ef-
ter lunchen delade man 
också ut certifikat till 60 
bibellärare och 58 med-
hjälpare. Dessa män och 
kvinnor ska nu stimulera 
folket till att verkligen 
läsa och använda de över-
sättningar som finns. Där-
efter fortsatte festen med 
flera dagars bibelstudier 
och förbön.

När gästerna hade rest 
hem började Britt och Sune att ge bort 
sin ”byegendom”. Sune inbjöds till en 
måltid med männen och Britt till en med 
kvinnorna. Husen har de gett bort till Ho-
bocborna och nu ska de tjäna som kontor, 
läxläsningshus (eftersom husen har lam-
por), bibliotek mm. 

Det sista Ceders gjorde var att tillsam-
mans med några deduamän på Ukarumpa 

göra en sättning av alla de 40 bibelböcker 
som nu finns, för att de senare ska kunna 
tryckas i en enda bok. En grupp inom 
dedua-folket håller också på med att or-
ganisera fortsatt översättningsarbete av 
de resterande 26 bibelböckerna.

”Det känns som om vi har fått avsluta 
dedua-projektet och livet med folket 
väl”, skriver Ceders.

Stor glädje över NT på makonde i Mocambique

Deduafolket samlades i ett stort, på grund av takplasten, 
blåskimrande tält för att ta avsked av Ceders efter 29 år.
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Plötsligt dyker fler rebeller upp framför mig.Med sina vapen slår de mig till

marken och trycker ner mitt ansikte i den våta jorden.De sparkar på mig så

att jag rullar över på rygg.

En av dem trycker hårdhänt in en gevärspipa i munnen på mig. Jag ryser

när jag känner metallen skrapa mot tänderna.

”Så det är så här jag ska dö”, tänker jag. ”Av en kula från en gerillasol-

dats gevär.”

BRUCE OLSON dör inte, trots att han träffas av pistolkulor och giftpi-

lar, plågas av malaria och utsätts för både mordförsök och tortyr.

Kärleken till motilonindianerna och tilliten till den Gud som kallat

honom ger honom hela tiden mod att fortsätta. 

Nu har han levt och arbetat som ensam missionär i djungeln i Co-

lombia i mer än fyra årtionden. Hela tiden har han varit en del av

motilonernas makalösa utveckling inom bland annat utbildning,

jordbruk och medicin.

Bruce Olson har redan berättat om sina första år med motiloner-

na i missionsklassikern och bästsäljaren DRIVEN AV KÄRLEK. Nu be-

rättar han hela historien om sitt och indianstammens liv och om allt

som kan hända när en annorlunda missionär och en hel folkgrupp

tillsammans följer en ny ledare: Saymaydodji-ibateradacura – Gud

född som människa.

BRUCE OLSON, född i USA, lever fortfarande tillsammans med moti-

lonerna på gränsen mellan Colombia och Venezuela. Han har flera

gånger besökt Sverige.

JAMES LUND är frilansjournalist och redaktör, bosatt i Oregon, USA.

LIBRISLIBRIS

Bruce Olson
MED JAMES LUND

Bruce Olson
MED JAMES LUND

Den spännande

fortsättningen på 

Driven av kärlek!       

omslag Bruce Olson  07-01-2
5  16.22  Sida 1

NOTISER
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Present till den som 
redan har allt!

Engkvists 
med verkar 
i lärobok

Lisbeth Fritzell på NT-invigning

Ernsts tvingades evakuera

n Vad ska man ge i födelsedagspre-
sent till någon som kanske redan har 
allt? Varför inte en bibelöversättning, 
en ljudbibel eller social hjälp till fat-
tiga människor? Ring oss på 08-38 55 
30 så hjälper vi dig gärna med proble-
met, och du får ett gåvokort att över-
lämna istället för en onödig present.

n De tre samfun-
den Pingst, EFK och 
Svenska Alliansmis-
sionen har tagit fram 
en lärobok för sina 
pastors- och missions-
utbildningar. Ett av 
kapitlen handlar om 
bibelöversättning och 
det har skrivits av Leif 
och Helena Engkvist.

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 ge-
nom att använda bankgironumret 900-
7287 istället vore vi tacksamma.

n Det är inte alltid riskfritt att vara bibelöversättare. På många 
håll i världen pågår det konflikter. I somras tvingades Gerd och 
hennes schweiziske make Urs Ernst att evakuera det center de 
förestod i norra Kamerun. De muslimska extremisterna Boko 
Haram hade kommit för nära. 

Några veckor tidigare hade de kidnappat tio kinesiska vägar-
betare i närheten. När de själva hört skottlossning en natt insåg 
de att det var bäst att sätta sig i säkerhet. Den 10 juni åkte där-
för  tre bilar i kolonn hela vägen ner till huvudstaden Yaoundé. 
”Åtta vuxna, två barn, en katt och ett 30-tal ankor och pärlhöns 
kom välbehållna fram”, skriver de i sitt nyhetsbrev.

”Vi är inte sysslolösa. Våra uppgifter som rådgivare, att 

Använd bankgiro

n  Lisbeth Fritzell arbetar nu som konsult i ett team som jobbar med flera 
översättningar inom ett språkkluster i Papua Nya Guinea. Den 17 oktober 
fick hon vara med om att inviga det första Nya testamentet som översatts i 
denna grupp. Det var Nya Testamentet på sokarek-språket som var klart.

Man gör framsteg även på de andra språken. Lisbeth skriver i sitt ny-
hetsbrev: ” I söndags firade vi att vi hade nya böcker med delar av 
NT tryckta på fem olika språk, bl a. fanamaket som jag arbetar 
med. Efter kursen här, har Robyn och jag tänkt följa med fanama-
ket-teamet till byarna där de bor, ca tre timmars resa härifrån 
(med 4-hjulsdrift). Det är bra att kunna besöka folket i byarna 
någon gång ibland, för att se med egna ögon hur översättningen 
har tagits emot, och lära känna några fler människor. Det finns 
många som hjälper till med översättningsarbetet på hemmaplan. 
Översättarna arbetar med en stor grupp som läser igenom allt de 
översatt innan jag får det. Den här gången tar vi med oss de ny-
tryckta böckerna och kan vara med på en invigningsfest.”

skriva eller kontrollera böcker, kursmaterial etc fortsätter. Vår 
prioritet är hjälpa våra medarbetare och vi avvaktar rätt tid att 
återvända”, avslutar de.
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Mia är ny 
på kontoret

Årsjös NT den 200:e översätt-
ningen i Papua Nya Guinea

n Den 16 september började Maria Viitanen 
som projektadministratör på Folk&Språks kon-
tor. Hon efterträdde Maria Soukka och kommer 
att arbeta på en 60 %-ig tjänst med de SIDA-
stödda projekt vi har på olika håll i världen. 

Mia är missionärsbarn och har till en del vuxit 
upp i Tanzania och Kenya. Hon har också jobbat 
i Afrika som projektledare för ett PMU-projekt 
på Panzi-sjukhuset i Kongo. 

Numera bor hon i Stockholm, är mor till tre 
barn och har sin andliga hemvist i Sollentuna 
Pingstförsamling. De senaste åren har hon arbe-
tat som ekonomikonsult i företagsvärlden.

n Under påsken nästa år ska Nya 
testamentet på konai invigas. Våra 
pionjärer Britten och Sören Årsjö 
la sista handen vid översättningen 
innan de reste hem i maj. Nu är Nya 
testamentet på tryckning i Sydkorea 
och när det är dags för invigning re-
ser Årsjös givetvis dit för att vara 
med. Men de blir inte ensamma. 
Det lär komma en hel del gäster, för 
just konai-NT är den 200:e översätt-
ningen som invigs i Papua Nya Gui-
nea och detta kommer att uppmärk-
sammas lite extra.

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 
(informa tionen är på engelska, men kartor och 
språk namn etc förstås lätt även av den som inte 
är så bra på engelska)

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:

Min respons
HUR BLIR MAN MEDARBETARE?
För arbete internationellt med Folk&Språk är jag 
intresserad av följande:
 Administration/Management
 Bibelöversättning
 Bokföring 
 Byggjobb
 Data
 Kontorsgöromål
 Läsundervisning
 Media / Information
 Musiketnologi
 Undervisning
 Annat (ange):.........................................

(För arbete utomlands samarbetar vi med din kyrka 
/ditt samfund om arbetsgivar ansvaret.)

------------------
 Jag vill börja få tidningen Folk&Språk gratis
 Jag får redan tidningen
 Sänd mig info om hur man blir medlem
 Annat ev. önskemål:.....................................

SVARSPOST
122 243 500
162 20 Vällingby

Behöver ej 
frankeras

Mitt namn:..................................................................................... Tel:.....................................

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

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

Vill du bli medlem?
n I samband med årsmötet 2013 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 
som vi skickar till dig om du sätter kryss i den rutan på talongen nedan. 
Medlemsavgiften är 250 kronor. Det är bara medarbetare och medlem-
mar som har rösträtt på årsmötet.



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 Marie Ahlgren, Uppsala och
Stefan Sjöberg, Fjugesta. Era rätta lösningar av det förra kors-
ordet drogs först. 

De två först öppnade rätta lösningarna 
belönas med varsin bok. 
Lösningen måste vara oss tillhanda senast den 15 januari.

Sänd lösningen till Folk&Språk, Sorterargatan 11, 
162 50 Vällingby. Märk kuvertet ”Korsord”.
Namn och postadress:

....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

...................................................................................

Konstruktion: Anders Caringer Illustration: Stefan Sonesson
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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 prob lem i sam-
band med ikraftträdandet.

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

Sänd in nedanstående beställning, så kommer informatio-
nen på posten. Insändes till Folk&Språk, Sorterargatan 11, 
162 50 Vällingby.

Sänd mig information om hur  man upprättar ett testamente.

Namn: ________________________________________

Adress: _______________________________________

______________________________________________

RÅD FÖR 
TESTAMENTE

BÄSTA DUSCHKOMFORTBÄSTA DUSCHKOMFORT

Butiksinredning
& skyltställ

www.ricana.se

Annons 89x44 05-09-29, 15.471

Folk&Språk 
besöker

Lör 15 nov, Söderhöjdskyrkan, Stockholm
18.00 Bruce Olson

Sön 16 nov, Västerviks pingstförsamling
16.00 Helena och Leif Engkvist

Sön 28 dec, Västerstrands kyrka, Karlstad
16.00 Utsändningsgudstjänst för Elias och Sophia Tranefeldt

Sön 19 april 2015, Södertälje Pingstkyrka
11.00 Gudstjänst  12.30 Kyrkkaffe med info om Folk&Språk
14.00 Folk&Språks årsmöte



POSTTIDNING  B
Folk&Språk
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby

2 0 2 9 6 1 3 82 0 2 9 6 1 3 8
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Betala in summan på bankgiro 900 -7287 senast den 10 dec och ange 
om du vill ha ett gåvobevis så skickar vi det före julafton.  

I Indien drivs alla språkprojekt av indierna själva, men 
vi kan ändå vara med och hjälpa till. Just nu behöver de 
inredning i ett nytt träningscenter där de ska utbilda språk-
utvecklare, lärare för lästräning och bibelöversättare till 12 
olika språkgrupper. Varje elev behöver en säng, en stol och 
ett skrivbord. Du kan bidra med hela paketet eller med en 
enstaka möbel.

Hela paketet: 850:-
Stol: 100:-
Skrivbord: 250:-
Säng: 500:-

JULKLAPPAR

Stol  100:-
Stol, säng o skrivbord  850:-

Säng  500:-

Skrivbord  
250:-

som ger tredubbel glädje!
- för dig som ger den
- för din vän som slipper få något 
   han/hon inte behöver
- för den som verkligen behöver en julklapp
Ge bort ett rum eller en separat möbel; stol, säng eller skrivbord till någon som 
verkligen vill ha det och få ett gåvobevis att överräcka istället för en julklapp.

Möblera ett rum på Wycliffes träningscenter i Indien


