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Vad hände sen?
Det blev status att tillhöra deduafolket

Språket innebar ett lyft
för den egna identiteten

Välkommen Reine!
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Det blev status att tillhöra deduafolket

Språket innebar ett lyft
för den egna identiteten
En av modulerna från bibellärarkursen

Från ett hanterbart alfabet till
ett fungerande skriftspråk. 30
års översättningsarbete lyfte en
hel folkgrupp. Här ger Sune och
Britt Ceder en överblick som
imponerar.
Dedua ligger i bergen på Huonhalvön i Morobeprovinsen i Papua Nya Guinea. De 6000 som bor
i deduaområdet är i mångt och
mycket självhushållande jordbrukare. Sina hus bygger de av handgjorda brädor från skogen och
2 Folk & Språk • Maj 2015

taken täcks av plattor av breda
bambublad. En öppen eldstad
mitt i huset ger dem värme och
där kokar de sin mat.
Luthersk mission startade missionsarbete i grannspråket Kâte
i slutet av 1800-talet. Därifrån
började man för hundra år sen att
evangelisera Dedua.
När bibelöversättningsprojektet kom i gång 1985 flyt-

tade folkets modersmål dedua
så sakta in i kyrkan. Efter att ett

alfabet utarbetats startade vi en
modersmålsskola för barnen i alla
de 20 deduabyarna. Deduaborna
fick ett lyft i sin identitet som
folkgrupp då de insåg att dedua
är användbart i både kyrka och
skola. Det blev status att tillhöra
deduafolket. Folket där sjunger
mycket och får andliga sånger och
melodier av den Helige Ande. Så
det blev naturligt att samla sångerna i sångböcker. Detta styrkte
än mer deras självkänsla eftersom
deras egna alster kom i tryck och

Vad hände sen?

Elsie och Jenita

Sune och Britt Ceder

författarna kunde se sina namn
under sångerna som de hade varit
de första att sjunga.
Sedan blev det många år av

översättning. Vi är så tacksamma
för hemmafronten där ett 17-tal
församlingar och mindre grupper
varit engagerade ekonomiskt och
i förbön för projektet, en del har
berättat för oss att de ber för oss
varje dag!
I Dedua var deduaborna med

och jobbade i alla faser, alla högt
värderade medarbetare. Speciellt
för att de alltid har visat en stor
villighet att vara med och få fram
Bibeln på sitt eget språk. Bland
dem kan Elsie nämnas som kom
med i projektet som tonåring
och som blev tränad av oss. Hon
gjorde första översättningsomgången av Nya testamentet och
Psaltaren, ett jättearbete. Något år
efter pappans död kom Jenita till
oss och hennes pappa började på
eget initiativ översätta böcker ur
Gamla testament från kyrkospråket Kâte och skrev översättningen
i skrivböcker. Något år efter pappans död kom Jenita och hennes
första uppgift blev helt naturligt
att skriva in sin fars arbete (en
hög trave av skrivböcker) i över-

sättningsprogrammet Paratext.
Hon blev inspirerad av uppgiften
och blev under arbetets gång själv
översättare och fortsatte sin fars
arbete. Sedan var det Guba som
var med oss då vi gick igenom alla
böckerna i Nya testamentet sista
omgång. Vidare var Bomac med
och kontrollerade Nya testamentet och översatte flera böcker i
Gamla testamentet tillsammans
med oss.
Från 2011 startade vi en bibel-

lärarkurs för att få de då unga ombord innan vi skulle lämna Dedua
för gott och flytta tillbaka till Sverige. Det blev åtta kursveckor med
intensivundervisning och prov
och sedan bibelläsning och bibelkorrespondensarbete och praktik
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oss och då vi hade rapporterat för
dem om hur långt vi har kommit,
reste sig en talesman och summerade läget så här: ”Nu har Sune
berättat att det finns så många
böcker kvar i Gamla testamentet
att översätta. Det måste bli vår
uppgift. Låt oss samla våra krafter
och göra det!” Så tog de över ansvaret.

i översättningskurser som erbjuds.
Folket har också gett offergåvor
som nu finns som grundplåt för
dem som ska utbildas. Idag finns
Nya testamentet och 13 böcker
från Gamla testamentet i folkets
händer. I varje hem finns också en
ljudbibel, eller flera, som innehåller Första Mosebok och Nya testamentet.

När vi lämnade Dedua i september förra året kom också våra
hus till nytta. Det större kontoret
som kan användas som klassrum
är nu kontor för deduaskolornas
lärare, de unga bibellärarna, och
bibelöversättarna. Det mindre
kontoret blev byns och deduakyrkans kontor. I båda kontoren finns
skrivbordsutrymme och ström
från solpaneler för dem som vill
jobba med dator. Vårt bostadshus i byn, det enda i byn som har
elektriskt ljus, har blivit ett läxläsningshus för skolbarnen och syhus för kvinnorna samt bybibliotek. Så fick vi lämna över allt och
deduaborna vill nu själva fortsätta
arbetet.

Deduafolket som bor i kust-

Britt & Sune Ceder

Deduaborna i Lae beslutar att ta över ansvaret för översättningen.

hemma i byarna mellan kursveckorna. I det sammanhanget fick
gudsordet forma de unga och
intresset väcktes hos dem att undervisa från Bibeln i sina hembyar.
Några av dem har blivit ivriga
förespråkare för att de återstående 26 böckerna ska översättas.
De har nu varit i kontakt med det
nationella
bibelöversättningssällskapet BTA och förbereder
dedua-ungdomar för att utbildas

staden Lae kom tillsammans med

Margareta har kommit till Sverige
En måndagmorgon i mars landade vår medarbetare Margareta
Karlsson på Landvetters flygplats.
Hon har arbetat 17 år med bibelöversättning och alfabetisering i ett
muslimskt område i västra Tchad.
Ordspråksboken och Amos bok
har fått stor genomslagskraft hos
dem som läst och hört. Det är
mycket som Margaretas vänner
i Buduma-land känner igen sig i
bland Salomos visdomsord och
i de orättvisa förhållanden som
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profeten Amos kämpade emot.
Nästa månad fyller Margareta 65
och går i pension och vi på Folk &
Språk önskar henne Guds rika välsignelse i livet här i Sverige.
Folk & Språk stöttar projekt Buduma även i framtiden genom
vår samarbetsorganisation SIL i
Tchad. Vill du ge en gåva till fortsatt bibelöversättning och läsundervisning märk gåvan “Buduma”.
Tusen tack!

Margareta Karlsson

Kulturrutan

Släkten är bäst!
Det finns inga föräldralösa
barn i Salakahadi. Salakahadi
ligger i sydöstra delen av Papua Nya Guinea. Där finns
barn som har många i sin närhet som de kallar mamma och

Språkutmaningen

Mormors famn är alltid trygg.
pappa. En flicka säger mamma
till sin biologiska mammas
systrar och pappa till sin biologiska pappas bröder.Har dessa
extra mammor och pappor
egna barn är de hennes systrar

och bröder. Däremot är fastrar och morbröder just fastrar
och morbröder och deras barn
hennes kusiner.
Hängde du med?
Släkten är bäst!

Idiom på Molima-språket, (idiom = talesätt)
Här ser du idiom på molima-språket och vad de ordagrant betyder.
Vad tror du själva idomet betyder?

A. Gwavugu ‘ai’ai.
Min rygg äter.
1) Jag är hungrig.
X) Jag är lat.
2) Jag har ont i ryggen.

D. Nima kuekuena.
Hans hand är lång.
1) Han har inte klippt naglarna.
X) Han är händig.
2) Han är tjuvaktig.

G. ‘Oloto kavona mwata.
Mannen är som en orm.
1) Mannen är slug.
X) Mannen är gammal.
2) Mannen har eksem.

B. Matana sulasulalina.
Hans ögon är röda.
1) Han är rasande.
X) Han har blodiga ögon.
2) Han är kär.

E. Matadi yuyudi.
Hennes ögon är sura.
1) Hon är avundsjuk.
X) Hon är sugen på citron.
2) Hon håller tillbaka gråten.

H. Ni’a iuweta.
Hon har redan tvättat sig.
1) Hon luktar illa.
X) Hon har redan fött barn.
2) Hennes hud är mjuk.

C. -Aqedi lihia.
Han drar hennes ben.
1) Han fäller henne.
X) Han stal hennes sockerrör.
2) Han lurar henne.

F.

Ena ‘aiwe ‘weu.
Hans eld har slocknat.
1) Han har dött.
X) Han fryser.
2) Veden är slut.

Rätt svar- se sid 14
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Reine Toth

– vår nye missionsföreståndare
Vid årsmötet söndag 19 april i
Södertälje Pingstkyrka valdes
Reine Toth, 34, till ny missionsföreståndare för Folk & Språk.
Han kommer att efterträda Helena Engkvist som slutar i sommar efter fem år som missionsföreståndare.
Maj-Kristin Svedlund, ordförande
i Folk & Språk, kommenterar valet
av ny missionsföreståndare.
– Vi var eniga på årsmötet att
Reine Toth är den rätte efterträdaren som missionsföreståndare.
Jag är dessutom övertygad om att
detta också är Guds val att hans
tid kommer att bli både fruktbar,
effektiv och spännande.
Reine har varit präst i Svenska kyrkan och EFS sedan 2011. Närmast
kommer han från en tjänst i EFS
Betaniakyrkan i Malmö. Den teologiska utbildningen fick han vid
Johannelunds teologiska högskola
2005–2011. Reine är initiativtagare till och redaktör för serien

Reine Toth blir välkomnad av Helena Engkvist.

Bibelguiden (Bibeln idag). Han
har också själv skrivit en bok – En
guide till Uppenbarelseboken.
– En av mina viktigaste uppgifter
blir att vinnlägga mig om att Folk
& Språk alltid behåller fokus på
sitt huvuduppdrag, nämligen att

Present till den som redan har allt!
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 och du får ett
gåvogram att överlämna istället för en onödig present.
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Folk & Språk är med och bidrar till
att människor ska kunna få Bibeln,
Guds ord översatt till sitt eget
språk, så att de får chansen att
höra evangeliet om Jesus Kristus,
säger Reine Toth.

Årsmötet i bilder

Margareta Karlsson nyligen hemkommen från Tchad
berättade om arbetet där ute.

Kam Koolash ekonomichef på Folk & Språk redogjorde för
det goda ekonomiska läget. Han lämnar nu uppdraget för
att börja på Läkarmissionen.
Styrelsen för kommande verksamhetsår: Thomas Andersson,
Anna-Caisa Söderberg, Gerd
Pettersson, Samuel Petersohn,
Maj-Kristin Svedlund och Sture
Söderberg. Eva-Marie Cider
och Marcus Svedman samt
suppleanterna Lars Isaksson
och Maria Remstam saknas på
bilden.

Gunilla Andersson, som tillsammans med Britten
o Sören Årsjö grundade Folk & Språk i Sverige.

Tomas Karlsson, insamlingansvarig i samtal med
Maria och Heikki Soukka.
Folk & Språk • Maj 2015
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Tranefeldts i Etiopien har börjat i språkskolan
Sophia och Elias Tranefeldt med
sina barn Gabriel och Josef är
Folk & Språks nya medarbetare
i Etiopien. De flyttade till Addis
Abeba i januari i år. Sophia kommer att arbeta som översättningskonsult med SIL Ethiopia
och Elias ska undervisa i teologi
på Mekane Yesus-seminariet.
De skriver:
Hela 10 olika nationaliteter finns
representerade i Gabriels och Josefs klass på Bingham Academy
och de trivs mycket bra. De har
bytt klädstil på ett tämligen drastiskt sätt sedan vi kom hit och går
nu mestadels i gulgrön etiopisk
fotbollslandslagsdräkt
dygnets
alla vakna timmar, liksom resten
av klasskamraterna. (Det gör för-

Familjen samlad utanför huset. Tanken var annars en bild från bussen, men på
grund av flera dagars landssorg (inga bussar) med tanke på det som nyligen hände
etiopier i Libyen så hanns det inte med.

resten en ansenlig mängd vuxna
också för den delen i detta stolta

Råd för
testamente
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: ..............................................................................
Postadress .........................................................................
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land.) Även barcadräkter står högt
i kurs och redan har tre fotbollar
slitits ut mot den vassa etiopiska
undervegetationen.
Språkskolan präglar vardagen
för oss vuxna och kommer så göra
hela terminen ut. I blåvit, fullpackad minibuss bland etiopier,
höns och smartphones åker vi för
att lära oss amarinja. ”Waradj alle”
(det finns ett stopp) säger vi mitt
på ”the Ring Road” och bussen
tvärnitar kundvänligt.
Sedan klättrar vi över järnstaketet som skyddar folk från att
springa ut alltför plötsligt på den
livsfarligt breda och mer än livsfarligt trafikerade vägen och går
de sista metrarna till fots.
Tillsammans med folk från världens alla hörn får vi sedan stappla
oss fram på det nya språket och
dessutom be för varandra och de
olika uppdrag vi har.
Be gärna för oss ni också!
Sophia och Elias Tranefeldt

Mamma, jag
vill också läsa
Genom att Folk & Språk ger möjlighet för mammor och pappor att
i vuxen ålder få lära sig läsa, skriva
och räkna, hjälper vi även barnen.
Det är aldrig för sent! Vuxna, som
i många fall inte har gått en enda
dag i sitt liv i skolan får hos våra
samarbetspartners chansen att
lära sig att läsa, skriva och räkna i
speciella klasser anpassade för analfabeter. Där får de en ny chans
att ta igen sin uteblivna skolgång.

Aktuellt Projekt:

Läs- och skrivkurs i Togo
Plötsligt öppnar sig en ny värld
av möjligheter. Genom att lära sig
hur siffrorna ser ut och att räkna
går det att lära sig klockan, köpa
och sälja varor på marknaden,
veta hur många tabletter som
angetts på läkarens ordination till
barnet, eller att kunna skriva ner
ett viktigt telefonnummer. Skriva
sitt namn. Tänk dig en vuxen kvinnas ansiktsuttryck, när hon framför svarta tavlan inser att det hon
just skrivit, bokstav för bokstav,
kanske med några omtagningar,
är hennes eget namn. Fantastiskt!
Eller att få läsa en hel vers från sin
Bibel för första gången, själv. Magiskt!
I samband med läsundervis-

ningen får de även lära sig om
bra hygien, sin egen och barnens
hälsa, rättigheter i samhället för
alla, men också specifikt för kvinnor och barn. Med de nya kunskaperna följer oändliga möjligheter
att ta makten över sin och familjens vardag. De stora vinnarna är

Flicka läser i lärobok.

barnen. Kan föräldrarna läsa och
skriva så är sannolikheten stor
att de ser till att deras egna barn
går i skolan. På ett av våra projekt
i Togo berättade en statlig skolprefekt att sedan alfabetiseringsklasser startat i hans skoldistrikt
har antalet föräldrar som skrivit
in sina barn i skolan ökat kraftigt
och dessutom har lärarna märkt
att engagemanget från föräldrarna kring barnens lärande har
ökat markant. Föräldrarna ställer
frågor om undervisningen, hjälper
barnen med läxor och efterfrågar
i större utsträckning kvalitet i undervisningen.
Precis som för flickan på bilden

per, lägger vi en ovärderlig grund
för barnens framtid.
Vill du vara med i detta arbete?

Klart du vill!
Är du möjligtvis i en sådan ekonomisk situation att du egentligen inte skulle märka om några
hundralappar ”försvann” från
kontot varje månad? Då är detta
ett tillfälle för dig att få göra en insats som förändrar liv. Dessutom
blir din gåva tiodubblad av Sida
när du ger den till våra projekt.
Anmäl dig redan idag med be-

talning månadsvis via autogiro,
eller skicka en gåva via Swish
till nr: 123 900 7287.

så är de egna föräldrarna barnets
förebilder. Genom att ge möjlighet för föräldrar att få baskunskaFolk & Språk • Maj 2015
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Våra hjältar kommer hem igen!
Jag tror jag har varit med om det
vackraste man kan få vara med
om på denna jord. Slutet och
fullbordan av ett långt arbetsliv
i Herrens tjänst.
Det kanske inte är helt och hållet slutet, men det sista steget av
en lång arbetsperiod på över 40
år utförd i det fördolda i ett par
mycket isolerade byar i Papua Nya
Guinea.
Det är Sören och Britten Årsjö
som är klara med översättningen
av Nya Testamentet på språket
konai. Guds ord har kommit till
denna lilla språkgrupp på deras
eget modersmål.
Påskdagen 2015 invigdes den
nya Bibeln - N.T. nummer 227 i
PNG, översatt till ett lokalt språk.
Det var en stor högtidsdag och ett
landmärke i folkgruppens historia.
Skolbarnen från den lilla byskolan
läste högt och flytande ett stycke
var av påskens budskap ur den nytryckta boken.
Det regnade kraftigt från tidig
morgon så gudstjänsten denna
historiska dag kunde börja först
när regnet upphört på eftermiddagen. Människor samlades under
hela dagen. Många hade vandrat
långt. En gammal kvinna hade
gått i fyra dagar.
Festmaten: hela grisar på bananblad, kryddade med örter och
stekta under heta stenar nere i
jorden, var klar. På det nytillverkade podiet låg de vackra biblarna i
staplar med sitt guldsnitt lysande
i solen.
Det finaste av allt var att se Jesus
stråla fram i dessa människor och
se deras naturliga lovsång. Mitt i
den så totalt annorlunda, nästan
stenåldersmässiga miljön fanns
samma Guds ande, samma liv.
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Sören och Britten tillsammans med några av sina medarbetare från konaifolket (till
vänster) och amafolket (till höger).

Så självklart det var för dem att
lyfta sina händer, att stå upp och
dansa eller klappa i händerna när
något bra sades - ett uttryck förklarar Sören, som betyder: jag ger
ära till Gud.
Medhjälpare som gjort ett stort
arbete deltog i festen. De har blivit
högresta män och kvinnor, ledare,
som förstår uppdraget att fortsätta ge Guds ord till sitt folk. De
fick fina certifikat och den nya Bibeln denna dag.
Hur kan det bli så här genuint?
Det skulle kanske inte kunna ske
utom genom den metod som Årsjös haft. Att åka dit, bo på samma
villkor, leva med folket och dela
deras vardag och så stanna tills
uppdraget är klart. I tjugo år bland
Amafolket och i lika lång tid här
hos Konaifolket.
1 Kor 9:24 säger: .. av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får
priset. Spring så som den som vinner priset.
Naturligtvis kändes det också
mitt i allt det heliga och härliga att
”mormor och morfar” ska lämna

för alltid. Det fanns en stilla botten av vemod i slutet av högtiden.
Amafolkets pastorer, de tidiga
medarbetarna till Sören och Britten och vänner sedan så många
år, var också där. Sören talade till
sist på konai och sammanfattade
den långa tiden. Det fanns många
tillfällen till applåder i denna berättelse. Men när han sa ”vi flyttar
om två veckor och som det ser ut
nu så kommer vi inte att ses mer
på denna jord” hördes ett dovt
och sorgligt suckande och när han
fortsatte ”men vi vet att vi kommer att ses i himlen igen” förmådde inte ens dessa underbara ord få
fram något bifall.
Tack, Sören och Britten att ni gjort
detta! Ni har välsignat två folk,
som Herren nu kan tala till genom
sitt ord i generationer framöver. Ert
liv i det fördolda i avlägsna byar dit
inga vägar bär har också välsignat
Sverige. Vi är också välsignade och
stolta. Välkomna hem!
Maj-Kristin Svedlund

Catharina och Andreas första
utmaning blir att förstå språket
Som vanligt visar termometern
på dryga 30 grader, dag som natt,
riktigt hög luftfuktighet. Förutom
detta – värmen och fuktigheten –
som mötte oss när vi steg av flygplanet i slutet av februari, möttes vi även av en applåderande
välkomstkommitté bestående av
våra då blivande kollegor. De lastade in vårt bagage och oss i sina
bilar och körde oss dit vi skulle bo
tills vi hittat vårt eget boende.
Vi är nu lite mer acklimatiserade till livet här på djungelön i
Sydostasien. Vi har hittat en egen
bostad och också bil. Bil är nästintill ett måste här om man inte vill
vara helt beroende av andra som
kör runt med en.
Men det finns lokaltrafik som vi
använt oss av kortare sträckor. Har
man tur så vet busschauffören var
den plats ligger där man vill gå av.
För man behöver varken gå på eller av på en busshållsplats, utan
var som helst. Man vinkar helt
enkelt till sig bussen. Men hur de
åker – det är ett lotteri.
Vi bor i en stad på cirka en halv
miljon invånare. Detta kommer
att vara vår bas och där vi mestadels kommer att vara framöver.
Andreas huvuduppgift är som
dataansvarig på Folk&Språks systerorganisation SILs kontor här. Vi
kommer dock även att spendera
några veckor då och då ute i byar
på landsbygden. Där kommer vi
vara involverade i språkprojekt.
Det är en språkgrupp som är väldigt ivriga med att få extern hjälp
i sitt översättningsarbete och det
kan bli just dem som vi kommer
att samarbeta med.

Catharina och Andreas Karlhager med lilla Olivia.

Just nu och några månader
framöver så är vår huvuduppgift
att lära oss landets nationella
språk. Vi går ingen språkskola
utan får själva lägga upp våra studier, med hjälp av språkhjälpare.
För att lära sig språket snabbare
så gäller det att vara konstruktiv
och komma på sammanhang där
man kan öva enklare konversation. Att säga vad man vill ha på
en marknad på lokalspråket är
ingen större svårighet, men problemet är att man inte har tillräckliga språkkunskaper för att förstå

svaren man får... nåja, det får ta sin
tid.
Tid är det för övrigt mer gott
om här än i Sverige. Det kommer
ju ny tid hela tiden! På matställen t.ex. ser man inte de anställda
stressa runt. Det står istället oftast
minst fyra personer vid disken och
gullar med Olivia, ”hello baby”.
Vid bensinmacken står pojkarna alltid redo att tanka bilen åt en,
och även de ler och pratar babyspråk med Olivia. Ja, Olivia jobbar
hårt som dörröppnare. Livet rullar
vidare – i sin egen takt.

Anmäl dig som
autogirogivare
och du får
en bok av oss!
Ring 08-38 55 30
så berättar vi mer!
Folk & Språk • Maj 2015
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Aktuella insatser med
svensk anknytning
Dessa projekt utförs i samarbete med kyrkor, samfund, Svenska Missionsrådet (SMR), andra bistånds
organisationer och Sida, och inte minst med stöd från
många trogna understödjare direkt till Folk&Språk.
För projekt och medarbetare med särskilt behov
just nu är beloppen nämnda. Läsprojekten är särskilt
passande för Second Hand-föreningar att stödja.
Vill du ha mer info om projekt
– ring 08-38 55 30!
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Måndagsbön

februari. Be att hon ska hinna klart alla arbetsuppgifter innan sin semester i mitten av juni.

u NORDMARIANERNA (USA): Översättning på ön Saipan i Stilla havet, åtta mellankarolinska språk: Carina o Jim Ellis (Pingst). Jim
är konsult på distans från Edsbyn och hjälper
team i Stillahavsområdet med grammatiska
analyser som hjälper modersmålsöversättarna
med svåra bibelpassager. Läs mer här: http://
isles-of-the-sea.org. Gåvobehov 2015: 6 000
kr/mån.

u PAPUA NYA GUINEA: Kol-språket 4
000 pers. Eivor o Stellan Lindrud (SAM). Kol
är en av 83 språkliga isolater i världen varav 7
finns i PNG, dvs kol-språket har ingen språklig relation till något annat språk. I höstas kom
Lindruds för gott till Sverige efter 36 år i PNG.
Stellan har gått i pension. Be att kol-folket ska
förstå den verkliga innebörden i bibelböckerna
de har på sitt modersmål.

u PAPUA NYA GUINEA: Dedua-språket
5 000 pers: Bed för Dedua-folket som nu ska
fortsätta bibelarbetet på egen hand. Bed att de
ska välja ut de rätta ungdomarna för att skicka
till översättarkurser. Och bed för bibellärararna
att de ska komma i gång med bibelundervising
i alla sina hembyar och i städerna. Bed speciellt
att de når ungdomarna i sin omgivning med
evangeliet

u PAPUA NYA GUINEA: Konai-folket 600
pers. Britten o Sören Årsjö (Örebro Första Baptistförs). Nya testamentet invigdes i påskas. Bed
att kyrkan och de kristna ska läsa och använda
Gudsordet, växa som kristna och tjäna sitt eget
samhälle. Bed också för Årsjös som nu har flyttat till Sverige för gott.

Tisdagsbön
uPAPUA NYA GUINEA: Årsjös arbetade
tidigare med ama-folket (även kallat sawiyanufolket). NT publicerades 1990. Nya amabibeln
(1 o 2 Mosebok, Jona och Rut samt reviderat
NT) invigdes påsken 2010.

Lisbeth Fritzell
u PAPUA NYA GUINEA: Lisbeth Fritzell
(SAM) sedan 1985. Ramoaaina (NT 2007)
Gamla testamentet pågår. Be att hon ska hinna
med ett kort besök till Ramoaaina-folket i
slutet av maj och början av juni. Fanamaket:
Lisbeth kommer att arbeta på NITI under april
och maj. Be att de ska få Lukas evangelium färdigt. De fick halva boken klar när de arbetade i
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uPAPUA NYA GUINEA: Nathalie Simonsson Juhonewe med maken Foreting arbetar
med kartläggning av de dövas situation i PNG
samt är konsulter för utbildning av både döva
och dövlärare och rådgivare genom Callan
Services. De gör strapatsrika resor i landet och
möter döva och hjälper dem och deras famljer.
Be om hälsa och kraft. Läs senaste nyhetsbrevet
här: http://admin.getanewsletter.com/t/v/3_
MzI5MzEyMjU1/.
u PAPUA NYA GUINEA: Kakabai-språket,
800 pers. Tränas på kurser att bedriva alfabetisering och översättning på sitt eget språk. Bed
att slutredigering och layout av en ”mini-Bibel”

Barn från Kakabaifolket
kan färdigställas så att boken kan gå till tryck
i slutet av året. Gåvobehov 2015: 10 000 kr.
u SVERIGE: spridning av vision och information, personalhandläggning, ekonomi,
administration; sammanlagt motsvarande 5
heltidsjobb fördelat på anställningar, konsultuppdrag och frivilliginsatser: Helena Engkvist,
Gudrun Eriksson, Anders Hällzon, Tomas
Karlsson, Gerrie Mos, Annika Ralston, Maria
Viitanen samt styrelsen.
u AFRIKA: Gunborg o David Presson (Falkenbergs frikyrkoförs.). Gunborg är ansvarig
för personalfrågor i de franskspråkiga länderna
(rekrytering, fortbildning, personalvård) men
är också involverad i personalfrågor med SIL:s
internationella administration. David är kommunikationsansvarig för hela Afrika. Hans
uppgifter inkluderar också krishantering –
många länder har kriser av olika slag. De har
sin bas i USA men reser ofta till Afrika. Bed
för beskydd under resor samt vishet och uthållighet i krävande uppgifter. africawindow.
wordpress.com.
uETIOPIEN: Ts’amakko-språket 10 000
pers. Karsan o Fredrik Hector (Wycliffe Norge)
med barnen Jonatan, Aleksander och Nikolea.
Flera har kommit till tro genom medarbetares
evangelisation med muntliga bibelberättelser.
Bed för dessa nya troende. Teamet fungerar väl

och översättningen med Lukasevangeliet går
framåt. Be om god hälsa för alla, speciellt för
översättaren Filo och hans fru Gusho som väntar barn till sommaren. Tacka att Torunn trivs
som barnflicka och be att Karsan och Fredrik
använder sin tid väl. Bed att det snart blir beslut om alfabetet så att material kan publiceras.
Beslutet drar ut på tiden.

Onsdagsbön
u ETIOPIEN: Sophia o Elias Tranefeldt
med barnen Gabriel och Josef (EFS). Familjen kom till Etiopien i januari. Sophia som
översättningskonsult och Elias som bibellärare.
Be för dem under språkstudierna för att lära sig
amarinja och att de blir ledda till en församlingsgemenskap där hela familjen kan bidra
och glädjas i gudstjänst och tillbedjan.
u KAMERUN: kako-språket 100 000 pers.
NT klart 2000, översättning av GT pågående.
Gerd o Urs Ernst har varit i Kamerun sedan
1983 och är nu konsulter i andra språkgrupper.
Ernsts är i huvudstaden Yaoundé pga oroligheter i norr men ber att de ska kunna återvända
till Maroua-området. Be om fred och Guds
omsorg över dem som drabbas av kriget.
u KAMERUN: Mirjam har precis avslutat
ett projekt i Bambili där hon var med om att
forma ett alfabet och utveckla material för alfabetiseringsgrupper. Tacka Gud för ett lyckat
samarbete med medarbetarna i byn. Bed för
språk-kommitteen och andra ledare involverade i projektet att de får den fortsatta träning
och stöd de behöver för att kunna fortsätta projektet på egen hand. Folk & Språks samarbetspartner CABTAL har ansvaret för träning och
kontakt med bambili-gruppen.

000 pers. Jeni o Mikael Bister (Skövde Pingst)
sedan 1996. Matteusevangeliet nu 10 000
tryckta av 20 000, bed att resten blir klara och
att de snart anländer i Tete. 2 Kor kontrollerades av konsult i mars månad, rättningar görs nu.
Myndigheterna har sagt att från 2017 ska all undervisning i grundskolan vara tvåspråkig. En stor
utmaning som vi hoppas kunna hjälpa till med!
Vill du gå med i Team Bister som sponsor hör
av dig till F&S. Mer info på sidan: mozamweek.
blogspot.com. Gåvobehov 2015: 90 000 kr
u MOÇAMBIQUE: Eva-Marie o Göran
Cider (SAM) sedan 1996. De är glada att vara
tillbaka i Nampula i Moçambique. SIL:s kursgård som de jobbat på sen 2007 har sålts till
UMU och ska lämnas över i juni månad. Be
för dem när de nu letar efter nya arbetsuppgifter att Herren ska visa dem var han vill att de
ska jobba framöver.

Fredagsbön
u SENEGAL: Paloor-språket 22 000 pers.
Christina Thornell är lingvistik-konsult med
Sida-stöd i samarbete med paloor-föreningen
ASPAD. Lunds Pingstförs. stöder arbetet i denna muslimska språkgruppen. Be att man uppnår de uppsatta målen och att man ska beröras
av evangeliet. Gåvobehov 2015: 53 000 kr.
Laalaa-språket: Christina har tidigare arbetat
i språkgruppen. Tacka Gud för att de själva
framställer material på sitt språk och håller läsoch skrivkurser. Be att folkgruppen som består
av både kristna och muslimer hittar nödvändig
hjälp för att översätta Nya testamentet.

u KAMERUN: Sida-stött biståndsarbete
bland flera språkgrupper tillsammans med vår
samarbetsorganisation CABTAL. Alfabetiseringsarbete, Lära för livet med mänskliga rättigheter och sociala frågor. Arbetet har fått positiv
respons hos regering och andra organisationer,
till och med i andra länder.

u TCHAD: buduma-folket, 50 000 pers. på
öar i Tchadsjön. Margareta Karlsson (SAM)
sedan 1998. Hon kom hem i mars för att gå i
pension i år. Tyvärr fick hon lämna Bol tidigare
än planerat pga Boko Harams närvaro i området. De sista veckorna i Tchad blev fyra bibelböcker klara för tryckning; Amos för första
gången och dessutom 1 Mos, Ordspr och Luk.
Adam Shank fortsätter att spela in bibeltexter
i mp3-form för att sprida dem genom telefoner och om möjligt på radio. Bed för att detta
sprids bland budumafolket.

Torsdagsbön

Lördagsbön

u KONGO-BRAZZAVILLE: teke-språket.
Ruth Raharimanantsoa, Wycliffe Storbr. och
svenske maken Mamy (Gislaveds Frikyrkoförs.). Ruth är språkvetare och stöder översättare i teke-gruppens olika språk. Hon skriver
en C-uppsats om språken via Göteborgs Universitet. Ruth hjälper också bibelöversättare på
ngangulu-språket så de får ett skriftspråk som
passar sitt språk bättre. Mamy är rektor på Protestant University of Brazzaville och reser just
nu mycket i sin roll som rektor och i sin roll
som lektor i Gamla testamentet.

u TOGO: Läsundervisning kopplat till samhällsutveckling, bland folken ifè (182 000
pers.), kotokoli (språk: tem, 307 000 pers.)
och ewe (3 112 000 pers. i Togo och Ghana)
med stöd från Sida. Förutom att lära sig läsa
och räkna, får man information om hälsa och
nutrition, hjälp att bilda spargrupper, starta
små företag, plantera träd. Läs mer om Ifè på
Facebook under ’ACATBLI’ och om kotokolifolkets organisation COPA-TOGO på http://
copa-togo.blogspot.se. Sida bidrar med 90 %
av budgeten och Folk & Språk samlar in 10 %.
Gåvobehov 2015: 233 000 kr.

uMOÇAMBIQUE: Nyungwe-språket 440

Susanne och Kari Valkama
uSYDOSTASIEN: Susanne o Kari Valkama
arbetar på distans från Finland. NT 2005 som
ljudbibel www.bible.is/MVPLAI/ Luke/1.
Gamla testamentet översätts kontinuerligt.
Ordspråksseminarium för modermålsöversättarna i juni. Ledaren för översättarteamet vill
lära sig engelska. Kari utvecklar dataprogram
för nationella översättare. Tacka Gud att många
hittade sajten tanaduri.net förra året. Be att
många fler ska läsa och höra Guds ord på sitt
eget språk.
u SYDOSTASIEN: Anna och Sven Larsson
(SAM). Språkkonsulter genom alfabetisering
och jordbruks-och hälsoarbete i ett översättningsprojekt till en folkgrupp på 800 000
personer. De är i Sverige och reser tillbaka till
sommaren. Be för alla förberedelser som startar
i vår inklusive avskiljning till missionärer. Gåvobehov 2015: 50 000 kr.

Söndagsbön
u SYDOSTASIEN: Catharina och Andreas
Karlhager med dottern Olivia, 1 år. De har
varit på plats sedan februari 2015. Tacka för
att första tiden har gått bra; hälsa, kulturanpassning, boende och bil. Huvuduppgift för dem
nu är språkinlärning men de kommer sedan att
arbeta med översättning och IT. En folkgrupp
behöver extern hjälp i sitt översättningsarbete.
Andreas har så smått påbörjat sitt IT-jobb.
Be för vishet om det är denna folkgrupp som
Karlhagers ska arbeta med framöver. Be även
för fortsatt motivation för språkinlärning. Gåvobehov 2015: 67 000 kr.
uVÄSTASIEN: Balochi-språket ca.10 miljoner pers. Saleem Jawadri och Aziz Dadiar samt
Carina Jahani (projektledare) och Annika Ralston (projektsamordnare) arbetar med bibelöversättningarbetet från Sverige. Be om vishet,
glädje i arbetet, beskydd och frälsning för de
medarbetare som ännu inte funnit Herren. Be
att fem ledande balocher med inflytande i sina
samhällen blir frälsta i år. Lyssna på balochiska
här: http://balochimestag.com/en/home. Gåvobehov 2015: 50 000 kr.
u ÖVRIGT: Folk & Språk har flera som ansöker om att arbeta med oss. Be för dessa som
är i olika stadier av sina planer på att resa ut i
världen som Folk & Språks medarbetare. Be att
de får uppleva Guds tydliga vägledning och att
vi kan fatta bra beslut tillsammans.
FolkFolk
& Språk
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Bli medlem...
Du som vill stödja Folk & Språk
genom att bli medlem, kryssar i
rutan för detta på talongen på
sista sidan, och skickar in till oss.
Medlemsavgiften är 250 kronor
per år.
Medarbetare är den medlem
som också har ett uppdrag utomlands eller i Sverige för Folk
& Språks räkning. Dessa får gå
igenom ett längre ansökningsförfarande innan de godkänns som
medarbetare.

Butiksinredning
& skyltställ

Använd bankgiro

www.ricana.se
Annons 89x44

1

05-09-29, 15.47

BÄSTA DUSCHKOMFORT

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 900-7287
istället vore vi tacksamma.

Facit

från Språkutmaningen på sidan 5
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Allmänt om Folk&Språk:

Folk&Språk ‑ Wycliffe arbetar med bibel
översättning, språk
forskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning,
katastrofhjälp och socialt arbete. I världen finns det omkring 6 900
språk. Fortfarande är det 1 859 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.

Tack Helena för fantastiska fem år!
”Hur ljuvliga är icke glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott
budskap ..!»”
Dessa ord kan gälla Helena. Jag
har sett spåren av hennes arbete
här hemma i Sverige och i världen.
Och det är spår som det blommar
om. Hennes namn frambringar leenden och glada minnen, respekt
och längtan att ses igen och önskan om att åter få samarbeta för
Herren. Helena är en givare och
byggare och satsar själv hela sin
kraft och sitt hjärta på Guds sak
och får andra med sig.
När Helena kom till kontoret
i Vällingby som missionsföreståndare på hösten 2010 var hon lite
av ett oskrivet blad när det gäller
en sådan roll och kom direkt ifrån
den vackra djungeln på Fergusson
Island till stenöknen i Stockholm.
Efter 20 år där ute måste det varit en väldig omställning. Men
många kände hennes kvaliteter
och trodde på henne. Det var ett
medvetet val vi gjorde.
Nu slutar Helena efter nästan

fem år och ett fullgjort arbete.
Vilka har spåren blivit här? Vilka
kvaliteter fanns och vad tog hon
fram ur sin fatabur? Behoven som
fanns angav handlingsplanen.
Hon blev en engagerad ledare
med ett brinnande hjärtat för
uppdragets innersta syfte. Arbetet på kontoret strukturerades, ett
byte av ekonomisystemet genom-

Maj-Kristin Svedlund t.v tackar Helena Engkvist för hennes insats som Folk & Språks
missionssledare.

fördes, processer förbättrats, stora
delar av personalhandboken och
grundläggande dokument uppdaterades och rutiner för Sida-projektens ekonomi och rapportering
förnyades under Helenas år. Hon
var också mån om att styrelsen
skulle bli mer aktiv och involverad och det har den blivit. Det ena
med det andra behövde alltså utvecklas och resultatet är en stärkt
bas för arbetet.
Helena har varit oförtröttlig i
sina ansträngningar att etablera nya
samarbetsrelationer. Hon har talat i
kyrkor och föreläst på universiteten
och har så framkallat en hel del respekt och good will genom sitt kunnande och sin erfarenhet.

Syftet med Helenas tid ser ut att
ha varit att forma och etablera
en fast grund för nästa fas i Folk
& Språk Sverige. Vi tackar dig av
allt hjärta, Helena! Vartenda offer
du gjort under dessa år ska ge dig
hundrafaldig skörd.
Kanske vi lika lite som för fem

år sedan ser vad som ligger framför, men jag tror att Folk & Språk
kommer att få framgång genom
att fler kommer att få intresse
och vilja att stå med i arbetet och
räkna in Folk & Språk som sin missionsangelägenhet. Det blir arvtagarens härliga fält att gå in i.
Maj-Kristin Svedlund
Styrelseordförande
Folk & Språk • Maj 2015
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POSTTIDNING B
Folk & Språk
Sorterargatan 11
162 50 VÄLLINGBY
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Från öra till öra
Ett brett leende och en ännu mer bredbrättad hatt utgör en speciell kombination
hos en vänlig man i Yimbéré, Kamerun. Ett
av språken som han kan är fulfulde. Det är
ett språk som hör till fulani-folket men är
vida spritt och används som ett handelsspråk av miljoner människor genom hela
centrala och västra Afrika. I norra Kamerun använder de kristna fulfulde-språket i
sina gudstjänster. Bibeln på fufulde publicerades för decennier sedan och nu håller
man på med en revision. Be för översättningsteamet i Fufulde!
(Från en artikel av Elyse Patten, Wycliffe Australien,
fotograf Zeke du Plessis.)

Min respons
Jag är intresserad av att vara med i det spännande uppdraget att stötta världens
folk på deras olika modersmål. Sänd mig information om följande:
JAG VILL GE:

q via Autogiro – sänd information och blankett för underskrift
q via Bankgiro – sänd ytterligare inbetalningskort

Behöver ej
frankeras

q engångsgåva till ett projekt - sänd information om projekt
JAG VILL BE:

q Jag vill få brev från en medarbetare
q Jag vill be för en folkgrupp som inte har Bibeln än
ÖVRIGT:

q Jag vill bli en medarbetare, kontakta mig
q Jag vill börja få tidningen Folk & Språk gratis
q Sänd mig info om hur man blir medlem
q Annat ev. önskmål:
................................................................
Namn:........................................................................................
Tel:......................................................
Adress:........................................................................................
Postadress: .................................................................................
E-post:........................................................................................
q Utöver tidningen Folk & Språk

jag också
få E-postnytt gratis 6 gånger per år.
Folk & Språk
• Maj 2015
16 önskar

SVARSPOST
122 243 500
162 20 Vällingby

