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Lisbeth Fritzell i Papua Nya Guinea:

– Jag har fått så mycket mer tillbaka
än vad jag gett
Årsmötet
Alliansmissionen

”Återerövra missionsuppdraget!”

Nathalie Juhonewe
t h berättade från
ett otroligt händelserikt
arbete i Papua Nya Guinea.

Folk&Språk • Maj 2016

1

Lisbeth Fritzell - 30 år i Papua Nya Guinea

som riktig äkta ramoaaina.
Arbetet fortsatte i många år;
vers för vers översatte vi Nya testamentet. Medlemmarna i teamet
hade olika gåvor. En del förstod Bibeln på engelska, och kunde komma med idéer om hur vi kunde
översätta texten. Andra var bra på
att formulera sig på ramoaaina, så
att översättningen lät bra.

– Jag har fått så mycket mer tillbaka
än vad jag gett
Omöjligt! Men så viktigt.
Ja, när jag först hörde om Bibelöversättning, så tyckte jag det lät
näst intill omöjligt. Tänk att lära
sig ett språk som inte ens finns
nedskrivet, och sen översätta Bibeln till det språket, det måste
vara väldigt svårt.
Men tänk så fantastiskt att ett
helt folk sedan kan få evangeliet
på sitt eget språk!
Det var Sören och Britten Årsjö
som berättade om sitt arbete för
oss elever på Nordiska Bibelinstitutet. Efteråt skojade jag med
mina klasskamrater, och sa att om

jag någon dag upptäcker att jag
inte har några utmaningar så ska
jag bli bibelöversättare.
Och så blev det. Några år senare
befann jag mig i Papua Nya Guinea. Efter nästan två år med andra
uppgifter var jag redo att börja
på ett bibelöversättningsprojekt.
Jag och en kollega, Robyn Davies
från Australien, beslöt oss för att
hjälpa Ramoaaina-folket. Vi hade
mött en pastor, Eliuda Laen, som
själv börjat översätta Bibeln till
sitt språk, men han behövde hjälp.
Dels hade han redan ett jobb som
pastor, och han saknade träning i

Lisbeth till höger tillsammans med översättningsteamet.
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översättningsarbetet. Så 1988 flyttade Robyn och jag ut till Duke of
York-öarna där Ramoaaina folket
bor. Det är en liten ö-grupp, med
ca 12 000 invånare och ett eget
språk.
Pastor Laen förstod att det

skulle ta tid innan vi kunde vara
till hjälp, eftersom vi inte kunde
språket. Så han talade med folket
i byn där vi skulle bo, och de lovade varandra att enbart använda
ramoaaina-språket när de pratade
med oss. Några bybor kunde prata engelska, och de flesta vuxna

Men en Bibel utan läsare hjälper

kan tala Pidgin-engelska, men de
pratade endast ramoaaina med
oss, så att vi skulle lära oss snabbt.
Och det fungerade! Visst kändes
det som vi hade ”träningsvärk” i
hjärnan, men efter några månader
kunde vi förstå enkla samtal.
Det fanns redan församlingar
på öarna, så vi arbetade med dem

för att få ihop ett översättningsteam. Vi var ju alla nya i uppgiften,
så vi fick lära oss tillsammans hur
vi skulle arbeta. Pastor Laen hade
redan gjort ett första utkast av
flera böcker, så vi började där med
att titta noga på varje vers och se
hur vi kunde få texten både korrekt och tydlig, och samtidigt låta

ingen. Därför hjälpte vi också till
med skolor och läseböcker, träning av lärare, och skrivkurser för
vuxna. Många vuxna kunde läsa
på något annat språk, så de behövde bara hjälp att lära sig att stava
på ramoaaina. Vi tryckte många
mindre kortare böcker med bibelberättelser, så att folk inte behövde vänta med att läsa Bibeln tills

Lisbeth köper frukt på marknaden.
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Språkutmaningen

Idiom eller idiomatiska uttryck/talesätt
är kluriga och kan orsaka stora problem
vid översättning mellan olika språk om de
översätts ordagrant. ”Ingen ko på isen” är
ett gammalt svenskt idiom med betydelsen ”ingen panik, ingen brådska”.
Här ser du idiom som Britten Årsjö hämtat
från ama-språket och vad de ordagrant
betyder. Vad tror du att själva idiomet
betyder?

Söndagsskolan.
hela Nya testamentet var klart,
och böckerna hjälpte också folk
att vänja sig vid att läsa sitt eget
språk.
Församlingarna behövde också
hjälp med att använda Bibeln, så
vi hade kurser om hur man hittar
i Bibeln, hur man kan göra ett bibelstudium, hur man kan undervisa i söndagskolan osv. Vi dubbade Jesus-filmen, så att man inte
bara kunde läsa Bibeln, utan också
höra och se den.
År 2007, efter nästa tjugo år,

kom ”Buk Taabu Matakin” eller
Nya testamentet på ramoaainaspråket från tryckeriet. Vi firade
med en högtidlig invigning, och
strax efter den hade vi en två
veckor lång Bibelskola.
När Nya testamentet var klart,
fick jag tillfälle att fundera på vad
jag skulle göra i framtiden. Resa
hem till Sverige? Fortsätta med
Gamla testamentet?
Gud hade redan något nytt för
mig.
Samtidigt som vi invigde Nya
testamentet, startade ett nytt projekt i provinsen New Ireland, med
flera språk involverade, och både
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jag och Robyn fick en inbjudan att
vara med där. Det var språkgrupper som var släkt med ramoaaina,
så det passade oss bra. Ett team av
oss missionärer, som redan hade
avslutat en översättning, och som
ville använda vår erfarenhet för
att hjälpa andra, bildades. Vi utmanade folkgrupperna i området
att själva ta ansvaret för att översätta Bibeln till sina språk, men vi
skulle göra så mycket vi kunde för
att ge dem den hjälp de behövde.
Vi har arbetsperioder tillsammans på en kursgård två gånger
om året, en månad i taget. De tar
med sig översättningen de arbetat med mellan kurserna, och så
arbetar vi tillsammans där för att
få översättningen så bra som möjligt.
(Robyn arbetar med två språk
och båda teamen har haft medlemmar som förstår ramoaaina,
så de har använt ramoaaina-översättningen och sen via ett datorprogram gjort ett första utkast på
sina respektive språk. Nu arbetar
de med det stora arbetet att göra
utkastet till en bra översättning).
Jag arbetar med översättare
från Fanamaket (som betyder

korallrevets folk). De förstår inte
ramoaaina, men grammatiken
är ganska lik, så jag har gjort en
engelsk ord för ord variant som
har hjälpt dem att göra ett första
utkast. Nu håller vi på att tillsammans gå igenom deras översättning, och vi har ca 90 % klart.
Det är nu 30 år sen jag först an-

lände i Papua Nya Guinea. Vilket
fantastiskt arbete Herren har gett
mig! Visst är det svårt, men samtidigt fantastiskt. Jag trivs bäst när
jag kan diskutera bibliska sanningar tillsammans med mina medarbetare. Vi kommer till Bibeln från
så olika kulturer, men vi kan alla
hitta den hjälp vi behöver.
Just nu när jag skriver detta befinner jag mig i en by bland Ramoaaina-folket. Efter så många år här
är jag en del av folket. Eftersom
jag kan språket, kan jag tala både
med små barn och äldre människor. Vilket äventyr det har varit att
få lära känna alla dessa människor,
lära mig deras språk och få göra
Bibeln till en del av deras vardagsliv. Det har aldrig varit enkelt, men
jag har fått så mycket mer tillbaka
än vad jag gett.

1. mulu unu
		
		
		

skjuta sitt hjärta för någon
A) tänka på någon
B) älska någon
C) tro på någon

4. mulu tiwoi
två hjärtan
		A) vis/kunnig
		B) tvivlande
		C) givmild

2. mulu mo yau ett dött hjärta
		A) medvetslös
		B) död
		
C) tycka synd om

5. mulu mo iwoi ett hjärta med hål
		A) andnöd
		B) förvånad
		
C) vis och kunnig

3. mulu kalo
ett döende hjärta
		A) ledsen
		
B) nära döden
		C) förvånad

Rätt svar finner du på sidan 14

www.upplandshus.se
Axel Johanssons Gata 3-5 • 754 50 Uppsala
Tel: 018-13 69 50 • E-post: info@upplandshus.se
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Gerd Pettersson på Alliansmissionen

”Återerövra missionsuppdraget”
Svenska Alliansmissionen är ett av
de frikyrkosamfund där engagemanget för bibelöversättning genom åren haft en stark förankring.
Sedan 2007 är Gerd Pettersson
ansvarig för det internationella
arbetet. Som sådan är hon också
engagerad i Folk&Språks styrelse.
– Om vi bortser från att det under de senaste åren är flera av våra
Folk&Språk-förankrade missionärer som avslutat sitt engagemang
i utlandet, så har närmare hälften
av våra missionärer jobbat med
bibelöversättning, berättar Gerd
nyss hemkommen från Svenska
Alliansmissionens årskonferens på
Gullbrannagården utanför Halmstad.
Samfundet har i år ett fokus
på att återerövra missionsengagemanget.
– I det här sammanhanget
tror vi mycket på det nya studiematerialet ”Agora” som SAM
tillsammans med EFK och Pingst
har tagit fram. Här har ett 30-tal
författare jobbat fram ett brett
och gediget material. Det har tre
olika spår: ett för ungdomar, ett
för cellgrupper och ett för församlingens ledarskap, exempelvis styrelser och missionsråd. Denna bok
lanserar vi nu för fullt och hoppas
att den ska få bästa möjliga uppmärksamhet.
Minnesbilden från förra årskonferensen då fem nya missionärer
avskildes för tjänst står i kontrast
till årets konferens då ingen person avskildes.
– Ingen skulle bli gladare än jag
om vi vid nästa årskonferens hade
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Specialist i alfabetisering
Vi söker dig som i samarbete med språkgrupper och lokala organisationer kan bedriva alfabetiseringsprojekt och flerspråkiga utbildningsprogram. Du bör kunna leda och bidra med din
expertis i planeringen och genomförandet av dessa projekt. Programdesign, utveckling av skriftsystem och undervisningsmaterial samt lärar- och ledarutbildning ingår i dina ansvarsområden.
Du öppnar en dörr till förändring för människor som förut varken haft tillgång till utbildning
eller till Guds Ord.
Utbildning och kvalifikationer: Kandidatexamen inom relevant område (språk eller utbildning).
Grundläggande kunskaper om språk och kulturförståelse. Specialkurser i alfabetisering och
utveckling av läsmaterial. Grundläggande erfarenhet av software som används i utveckling av
material. (Vissa kurser erbjuds inom organisationen.) Du behöver ha förmåga att lyssna, uppmuntra och vara bollplank för andra vad det gäller flerspråkig utbildning. Du är villig att leva
och arbeta i en annan kultur än din egen, och har en positiv erfarenhet av att möta människor
från andra kulturer.

Bilder från invigningen av Nya testamentet på ramoaaina-språket.
Många som t ex kvinnan till höger
fick tårar av glädje när hon äntligen hade ett eget exemplar i sin
hand.

Lön: Personligt understöd.

För mer info kontakta Annika Ralston på e-post: personnel@folk.se

möjligheten att avskilja nya medarbetare för internationellt arbete.
Generellt behövs ett förnyat engagemang för internationella utmaningar.
Med det sagt är hon väl medve-

ten om att kartan har ritats om i
synnerhet de senaste åren.
– Fler och fler nysvenskar behöver höra evangeliet, det går inte
att plocka bort från missionsuppdraget. Jag tror att vi kommer att
hitta fler samordningsfunktioner i
tjänsterna framöver. Gerd har exempelvis följt Lisbeth Fritzell (som
du kan läsa mer om i denna tidning) i princip hela tiden sedan
hon avskildes för tjänst i SAM för
ca 30 år sedan.
– Jag måste säga att jag är imponerad över det nitiska arbete
som Lisbeth och hennes medarbetare gjort och gör. 2007 när Nya
Testamentet på ramoaainasprå-

ket skulle invigas hade en svensk
grupp rest ut för att närvara, Gerd
var en av dem.
Gerd kommer aldrig att
glömma upplevelserna under de
dagarna. På invigningsdagen kom
Lisbeth med flera i båtar med de
nya biblarna. Delfiner hoppade i
vattnet runt om. Tusentals stod
vid stranden och väntade. Glädjen
och tacksamheten var total, flera
års väntan var över.
– Lisbeth tog tidigt till sig finessen med att engagera lokala medarbetare till teamet. Lisbeth har
på det sättet kunnat ta sig an nya
uppdrag allt eftersom. Ja, jag är
verkligen tacksam att få vara med
och följa arbetet över så lång tid.

Betald annonsplats!

Måleriet soM bryr sig.
~
Sylveniusgatan 3, Uppsala
018- 10 12 22
andresmaleri.se
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Folk & Språks årsmöte i Tranås
Lördagen den 23 april höll Folk &
Språk sitt årsmöte i Brunnsparkskyrkans lokaler i Tranås.
Året som gått presenterades genom en skriftlig verksamhetsberättelse. De lite större händelserna
som skett under året belystes
av vår nye missionsföreståndare
Mats-Jan Söderberg.
Dessutom påpekade vår ekonom Victor Taku-Mbi att Folk &
Språk behöver ändra den nedåtgående trenden och få fler givare

för att kunna täcka våra utgifter
och kostnader.
Under årsmötet fick vi också en
stark återkoppling till de översättnings- och bibelutgivningsprojekt
som Sören och Britten Årsjö varit
med om i landet Papua Nya Guinea. Under sina 40 år som bibelöversättare i två olika språk, har
flera bibeldelar och biblar tryckts
tack vare deras målmedvetna arbete.

I samma land arbetar också Nathalie Juhonewe med sin make. På
årsmötet lyfte Nathalie som själv
är döv fram just arbetet med att
knyta kontakter med unga döva
i landet PNG. Inget lätt arbete då
det finns mycket av skam i att ha
en familjemedlem som är döv.
Nathalie är även botaniker och
har hittat och namngivit tidigare
okända arter av porslinblomman
i PNG.

Förbönstund för vår nye direktor Mats-Jan Söderberg. Här omgiven av
Leif Engkvist, Sören och Britten Årsjö.

Närmast kameran: Gerrie Mos, Sture Söderberg och Victor Taku-Mbi
i samtal.
Nathalie (Simonsson)Juhonewe inlevelsefulla berättelse från hennes vardag i
Papua Nya Guinea var intressant och
gav intryck.

Ordförande för årsmötet Tomas Karlsson tackar Gerrie
Mos som har jobbat fem år på
F&S kontoret i Vällingby.

Stefan Green och Göran
Cider räknade röstsedlarna i valet till styrelse.

Margareta Gustafsson årets
fika-fixare som dessutom är mor
till F&S medarbetaren Catharina
Karlhager.

Regelbunden givare!
Folk & Språk är beroende av enskilda människors
givande för att kunna fortsätta vårt arbete.
Vi vill därför uppmuntra dig
som delar vår vision att
bli en regelbunden givare.
Skicka e-post till
info@folk.se eller
ring 08–385530 för att
få autogiroblanketten.
Du kan också ladda ner
den från vår webbsida
www.folk.se.

Direktor Mats-Jan Söderberg berättade om saker som hänt under året och passade även på att blicka framåt.
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I dödsångest ropade
jag namnet Jesus
I en tillvaro där vi har allt och det
mesta går att fixa, kan det vara lätt
att tappa fokus och glömma bort
att vi är helt och hållet beroende
av Gud. En av de anställda hos
ACATBLI, Folk & Språks samarbetsorganisation i centrala Togo,
berättar här om ett möte med rövare, men också om ett möte med
Jesus:
”Jag, Setodji, tre lärare och min
kollega Akpovi är på väg till projektets läs- och skrivklasser i Oke
området, 20 km från gränsen till
Benin.
Vi lämnar Atakpamé redan runt
05:30 och tre timmar senare passerar vi en liten bro. Vi stannar och
Akpovi kliver ur bilen för att dra
undan en trädgren som blockerar
vägen. Plötsligt kommer en man
med pistol fram under bron. Sekunden efter skjuter någon från
annat håll och en kula spräcker
vindrutan på passagerarsidan.
När skytten börjar ladda om sitt
vapen hoppar Akpovi på honom
för att hindra honom. Det blir
en vild kamp men strax kommer
två rövare till. De drar iväg med
Akpovi i buskaget för att döda honom. Senare berättar han vad som
hände i skogen:
”De slet av mig alla kläder och
då visste jag att jag skulle dö. Jag
var i skogen, bortsläpad från mina
kollegor och plötsligt insåg jag att
mitt liv var slut. I dödsångest ropade jag ut namnet Jesus. Det irriterade männen och en av dem
högg mig över ryggen medan han
härmade mig och skrek själv ljudligt ut namnet Jesus i skymf, gång
på gång. Platsen där jag skulle dö
10 Folk&Språk • Maj 2016

Aktuellt Projekt:
Utveckling i Togo

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

S. Kaserng. 14 B,

Testamente

Tidningen Folk&Språk

Ett testamente är en skriftlig handling som uttrycker en människas sista vilja för sin kvarlåtenskap. För den som vill finns
möjlighet att skriva sitt testamente så att ekonomiska medel
tillfaller Folk & Språk.
Bankgiro 900-7287 ”Projekt”,
eller med Swish till nr: 123 900 7287

Setodji och Akpovi i fortsatt arbete med utvecklingsprojekt bland ifè-folket i Togo. Akpovi håller i sin hand Nya Testamentet på språket ifè, översatt
2009.

Att formulera ett testamente är vanligtvis enkelt och det finns
goda möjligheter att utforma det efter önskemål.
Folk & Språk har en broschyr med råd för hur ett testamente
bör skrivas.
Skicka e-post till: info@folk.se eller
ring 08-385530 så skickar vi broschyren!

Ansvarig utg.: Mats-Jan Söderberg
Redaktör: Anders Hällzon
Tryckeri: Skilltryck 2016
ISSN 1651-8365

MATS-JAN SÖDERBERG
Missionsföreståndare
director@folk.se
VICTOR TAKU-MBI
Ekonom
finance-manager@folk.se

GUDRUN ERIKSSON
Administratör
info@folk.se
GERRIE MOS
Ekonomiassistent
finance-assistant@folk.se

uppfylldes av min bödels rop till
Jesus. En andra gång ropade jag
till Jesus och på samma sätt högg
mannen en andra gång med macheten rakt över min rygg samtidigt
som han högt ropade ”Jesus! Jesus!”
på samma förlöjligande sätt. När
männen förbryllade såg att macheten inte åstadkommit någon
skada på ryggen började de istället
att utdela några våldsamma sparkar, och drog mig sedan tillbaka till
bilen.”
Vi är lättade och förvånade när
männen kommer tillbaka med
Akpovi. De tar alla värdesaker och
våra skor. De säger åt oss att gå in i
bilen och åka iväg, men samtidigt
som vi kliver in i bilen kunde vi se

att flera av dem gör sig redo att
skjuta mot bilen och oss. Då hör
vi plötsligt deras ledare ropa: ”Nej,
skjut inte mer! Skjut inte mer!”
Han lägger sin hand på bilens motorhuv och säger: ”Någon beskyddar er. Försvinn ur min åsyn!” Vi
kunde starta bilen och köra därifrån. ”
Setodji Kodjo, ACATBLI, Togo
Guds ingripande går inte sällan
över vårt mänskliga förstånd! Det
finns en inneboende kraft i namnet Jesus som du och jag får vila i.
Mia Viitanen,
Projekthandläggare Folk & Språk

Bli medlem...
Du som är intresserad av Folk&Språks verksamhet kan bli medlem i
Folk&Språk. Skicka då e-post till info@folk.se med dina kontaktuppgifter. Medlemsavgiften är 250 kronor per år.
Som medlem bidrar du till att förverkliga Folk&Språk och Wycliffes vision om att Bibeln ska bli översatt till alla språk. Du får också vår tidning
fyra gånger per år, samt har rösträtt vid vårt årsmöte.

Bankgiro 900-7287
Folk&Språk på Facebook
Gå in på vår Facebooksida och gilla Folk&Språk så får du
fortlöpande information om vad som är på gång.

ANNIKA RALSTON
Personaladministratör
personnel@folk.se
MARIA VIITANEN
Projekthandläggare
projects@folk.se
TOMAS KARLSSON
Insamling
project-funding@folk.se

Rätt svar:
1.
B			
ANDERS HÄLLZON
2.
C			
Media
3.
A
communications@folk.se
4.
B
Folk&Språk – Wycliffe arbetar
5.
C
med bibel
översättning, språk
forskning, litteraturproduktion,
läsundervisning, högre utbildning,
katastrofhjälp och socialt arbete.

Folk&Språk • Maj 2016

11

Från missionsföreståndarens horisont

För de bibellösa folken
Idag räknar vi med att det finns
3 955 språk, med ungefär 500
miljoner talare, utan tillgång till
Bibeln, Nya testamentet eller ens
någon enda bok i Bibeln. Av dessa
har 1 778 inte någon påbörjad bibelöversättning överhuvudtaget.
Tänk dig att läsa Bibeln på norska
eller enbart engelska? Modersmålet är hjärtats språk och Herren vill
ju tala till våra hjärtan, till vårt innersta.
Folk & Språks missionärer har under åren översatt NT till 11 språk
som talas av ungefär 5 miljoner
människor. Idag har vi - Wycliffe
Global Alliance - pågående språkoch översättningsarbete i 2 267
språk i mer än 130 länder. Vi är
också delaktiga i språkutveckling
och alfabetisering i ytterligare
språk, framför allt i västra Afrika.
Vi vill även utöka vårt engagemang där, då det är ett lingvistiktätt område med många folkslag
som är onådda av evangeliet.
Vår dröm är att få vara en del av
genomförandet av översättningen
och användandet av Bibeln på 100
språk, så det kan bli vårt bidrag till
att ge de idag bibellösa folken Bibeln, Guds Ord.
Romarbrevet 10 talar om att utan
att höra, ta del av, Guds Ord kan
vi inte komma till tro. Bibeln är
ju det vi grundar vår tro på, vår
trosurkund, om vi kan kalla det
så. Att göra den tillgänglig till de
folk & språk som idag inte har
den på det språk de bäst förstår,
är det uppdrag Herren gett oss.
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Idag gör tekniken det möjligt för
bibelöversättare att sitta i Sverige
och jobba med ett språk på andra sidan jordklotet. Besök görs
sedan ett antal gånger per år till
det lokala teamet. De består ofta
av troende från lokalförsamlingen,
som utbildat sig till lingvister och
bibelöversättare.

”Behovet av teologer och
exegeter som kan kontrollera färdiga översättningsarbeten är stort”
De har redan språk och kulturell
kunskap och det gör att de, tillsammans med erfarna bibelöversättare från andra delar av världen
är med och stöttar på avstånd/
distans och vid besök. Detta sätt
att arbeta har ökat farten på bibelöversättningsarbetet oerhört
mycket. Dessutom arbetar man i
språkkluster, där språk med sam-

ma rötter samkörs så att liknande
ord får samma översättning i alla
språken.
Behovet av teologer och exegeter
som kan kontrollera färdiga översättningsarbeten är också stort
och ett viktigt böneämne. De
behövs för att kunna slutföra de
bibelböcker som redan är klara.
Jag talade med en bibelöversättare i östra Afrika som berättade
att de har fem färdiga översättningar som väntar på att en konsult ska göra slutkontrollen innan
översättningarna godkänns och
trycks.
Min bön och förhoppning är att
du tillsammans med oss, vi som
har förmånen att jobba med detta
varje dag, skulle vilja be och ge till
detta oerhört viktiga arbete.:
•
•
•
•

Arbetare till skörden
Fler bedjare och ekonomiska
understödjare
Nya lokala bibelöversättare
För de bibellösa folken

Mats-Jan Söderberg
m. medarbetare
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