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Bibeln på det språk man bäst förstår

Christina 
Thornell

Wycliffe Norge 40 år

”Lyssningsklubbar”

”Alltid när det 
varit något 
stort på gång 
har Gud  
förberett 
mig”
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Christina Thornell

”Alltid när det varit något stort på 
gång har Gud förberett mig”

Christina Thornell, idag bosatt i 
Nässjö, har i stort sett jobbat med 
och forskat kring alfabetisering 
i hela sitt liv. Hon har gjort det 
med den imponerande inställ-
ningen att det hon gjort (och gör) 
lagt grunden för det Gud vill fort-
sätta bygga vidare på.
Christina som i våras fyllde 70 år 

är full av inspiration och tillför-
sikt över de projekt som väntar, 
för trots att hon inte riktigt har 
samma kraft som tidigare bidrar 
hennes lilafärgade Cresentcykel 
till god hälsa.

– Jag är med i cykelfrämjandet, 
det gör att olika längre cykelturer 
blir av helt enkelt.

Även om det nu är över 50 år se-
dan hon blev intresserad av Afrika 
så minns hon olika milstolpar i det 
som kom att bli en livsgärning.

– Vi hade inte många böcker 
hemma men vi hade några fas-
cinerande missionärsberättelser 
som beskrev insatser inom t ex 
sjukvården. Ofta var det barn med 
i sammanhanget. I min uppväxt-
församling (Örebromissionen) i 
Tranås hade vi förmånen att ha 
belästa afrikamissionärer som 
med spänning målade en bild som 
gjorde mig ännu mer nyfiken. På 
den tiden hade bara några få TV, 
så vår omvärldskunskap kom just 
från missionärerna.

Vad var det som var så intres-
sant?
– Det verkade hända saker hela 
tiden, det tilltalade mig...(funde-
rar en stund)....kanske är jag lite 
äventyrlig. Hade jag inte blivit 
kristen hade jag nog blivit en rätt-
visekämpande vänsterradikal med 
stor medkänsla för fattiga männis-
kor, skrattar Christina.

Som 22 åring vinkade hon adjö 
till familjen. Mamma grät, vad 
väntade hennes dotter?

– Men jag hade ett inre lugn (trots 
att det var första gången) att de tre 
åren i Centralafrikanska Republiken 
skulle jag klara av. Någon reträttväg 
hade jag inte föreställt mig.Christina Thornell.
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Hennes huvudsyssla blev som 
lärare till missionärsbarnen.

– Jag som hjälpt till i ungdoms-
arbetet här hemma såg det natur-
ligt att göra det även där. Där kom 
jag nära byns ungdomar, vi hade 
väldigt roligt tillsammans. Det 
som blev till en större utmaning 
var upplevelsen att det ex bara 
var ett fåtal tjejer ute i byarna som 
kunde läsa. Med den bilden på 
näthinnan bestämde jag mig för 
att så snart jag kommit hem skulle 
jag börja plugga franska och sen 
åka tillbaka.

Parallellt med fransklektionerna 
växte också intresset för alfabeti-
sering.

Hon hamnade därför så 
småningom på en SIL-kurs i Frank-
rike, då ovetande om att liknande 
kurser fanns på universiteten här 
hemma i Sverige. Genrellt sett 
berömmer Christina «kyrkan» 

och missionärerna för sin iver att 
hålla läskunnigheten högt och 
överhuvudtaget vara mån om 
folkbildning. Det blev fler resor till 
Centralafrikanska Republiken, Ke-
nya, Burundi och Nepal. 

– Samtidigt visste jag inte hur 
framtiden skulle se ut. Kyrkan 
i Centralafrikanska Republiken 
skulle bli självständig och den ena 
missionären efter den andra pack-
ade sina stora väskor för hemresa. 
Vad skulle jag göra, undervisa i 
någon skola i Tranås? Nej jag visste 
inom mig att jag ville något annat.

Christina passade på att 
vidareutbilda sig i allmän 
språkvetenskap på universitetet 
vilket ledde fram till en 
doktorsexamen vid Lunds 
universitet.  I Lund, där hon bodde 
i 10 år, kom hon i kontakt med 
pingstförsamlingen. 

– De har ett fantastiskt 
missionsarbete och de har stött mig 

under alla år i projekten i Senegal.  
Ett större arbete med att 

utarbeta ett ramverk för PMU 
gällande alfabetisering förde 
henne på studieresor till Kenya, 
Burundi, Nepal, Burkina Faso och 
Indien. Det blev så lyckat att det 
sedan översattes till flera språk. 

– På Göteborgs Universitet inrät-
tades en avdelning för afrikanska 
språk och med mitt intresse för 
Afrika och dess språk var det na-
turligt att söka mig dit. Jag fick 
möjlighet att fördjupa mina kun-
skaper i afrikanska språk genom 
framförallt egna språkprojekt i 
Centralafrikanska Republiken fi-
nansierade av bl.a. Vetenskapsrå-
det och Riksbankens Jubileums-
fond.

Christina Thornell utanför sin bostad i Senegal
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2008 på hösten blev Christina 
kontaktad av Folk&Språks dåva-
rande missionsföreståndare Per 
Kronlid som sa att han hade något 
intressant att berätta. 

– På ett sätt inget konstigt för 
mig som hela den hösten känt 
att det var dags att bryta upp för 
något annat. Han erbjöd mig att 
jobba med folkgrupper i Senegal.

– Alltid när det varit något stort 
på gång har Gud förberett mig. 
Jag är inte sådan att jag i större sa-
ker söker råd hos andra. Det här 
är en sak mellan «honom» och 
mig. Gud är stor, jag är en person 
som behöver tänka och överväga 
innan jag beslutar mig. Ibland blir 
jag lite rebellisk, men Gud har tå-
lamod, jag får hålla på till det är 
över, avslöjar Christina och fort-
sätter:

Marie Diouf i paloorteamet visar med stolthet och glädje upp ordlistan i och 
grammatiken om paloorspråket som vi arbetat fram.

– Min inställning är att jag vill 
tjäna Gud var jag än är. Utan det 
jag gjort i Centralafrikanska Repu-
bliken skulle jag inte kunna utföra 
det jag gör idag i Senegal. Och jag 
skulle inte kunna möta de män-
niskorna på det sättet. Som jag ser 
det är allting jag gör också en för-
beredelse för något annat.

Nästa år är det tio år av helhjärtat 
engagemang för två folkgrupper i 
Senegal.

– För mig har denna erfarenhet 
varit helt fantastisk. Klart att jag 
är tacksam att jag gick vidare och 
inte stannade hemma efter tiden 
i Centralafrikanska Republiken. 
Mina vyer har vidgats. Mitt jobb 
på universitet har inneburit att jag 
i mina projekt  rest till många län-
der, varit på konferenser och träf-

fat fantastiska människor. Jag har 
fått erfarenhet ute bland folket 
och en större inblick och ett vi-
dare perspektiv genom kontakten 
med människor på konferenser. 
Olika länder med olika strukturer. 
Det har gett mig mycket kunskap.

Det märks att Christina är impo-
nerad av Afrika och dess invånare.

– De är trevliga och varma män-
niskor. På senare år har jag funde-
rat kring att hur än livet är kan de 
skratta och koppla bort tragiken 
i vardagen. De lever i nuet. Vi har 
vår almanacka...med allt vad det 
innebär.

– Jag försöker göra det jag upp-
lever att jag ska göra. Sen får jag 
överlämna till Gud för han har ju 
hela planen. Som exempelvis i Se-
negal där det parallelt med mitt 
grundläggande språkarbete  kom-
mer ett team från USA och evang-
eliserar. Är det inte fascinerande 
med Guds verk. Ju längre jag lever 
ju mer förtroende får jag för Gud. 
Jag behöver inte ha hela planen 
klar för mig. Gud har perspektiv 
och han har planen. Det är fan-
tastiskt att se hur jag får göra min 
lilla del i det Gud fogar samman.

Vad står på agendan nu?
– Jag var drygt sju veckor i Senegal 
och samlade in data om språksi-
tuationen hos bayottfolket (nära 
gränsen till Guinea Bissau). Nu 
ska jag slutföra det uppdraget och 
sammanställa en rapport. Frågan 
för denna lilla folkgrupp är alltså 
om deras  språk är tillräckligt livs-
kraftigt för att motivera en bibel-
översättning.

Anders Hällzon
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Senegal

Folkgruppen Laalaa under 2009-2013: 
Besök tre gånger/år hos folkgruppen Laalaa som 
omfattar ca 20 000 personer.  Hälften är musli-
mer och hälften katolskt kristna. Arbetet syftade 
till att utveckla den lingvistiska kompetensen 
hos ett laalaa-team. Vi analyserade laalaasprå-
kets grammatik, utarbetade ett lexikon och skrev 
mindre böcker.  Just att de fick lära sig att skriva 
på sitt eget språk betydde mycket för dem.  

De har efteråt haft egna kurser ute i byarna 
och lärt sig samarbeta. Arbetet är tänkt att ligga 
till grund för en bibelöversättning som av olika 
skäl inte kommit till stånd än.  Tanken är att tea-
met ska göra översättningsarbetet guidade av 
översättningsspecialister och exegeter.  

Folkgruppen har en amerikansk vänförsam-
ling, som ber för dem och som även kommer på 
besök och evangeliserar. 

Fakta om Christinas arbete i Senegal:

Folkgruppen Paloor under 2009-2016:
Besök tre gånger/år. Paloor, en muslimsk folkgrupp,  be-
står uppskattningsvis av 25 000 människor.  Deras språk 
paloor hade intet skriftspråk utan traderades muntligt. 
Detta innebar att det inte ansågs som nationellt språk av 
senegalesiska myndigheter och därmed var ”icke-existe-
rande”.  Min uppgift var att tillsammans med en grupp 
paloortalande utarbeta ett alfabet, stavningsregler och 
analysera fram de grundläggande grammatikreglerna i 
språket, vilket vi gjorde. Vi  ansökte sen hos den berörda 
senegalesiska myndigheten om att få språket erkänt som 
nationellt språk. 

Efter att kritiskt ha granskat vårt arbete blev det god-
känt och språket blev ett erkänt nationellt språk och ”ex-
isterande” språk. Glädjen kände inga gränser hos paloor-
folket.  Självkänslan hos folket växte och de omgivande 
folkgrupperna blev imponerade. Innan hade de sett ner 
på det för paloor var den enda folkgruppen som inte fått 
sitt språk erkänt. 

Teamet har även dokumenterat några byar i skrift. 
Dessa små skrifter är dyrgripar för befolkningen.  Teamet 
har kurser i läsning och skrivning i paloorspråket. Nu inte 
bara hör de sitt språk, de ser det också. De har även möj-
lighet att använda det i skolan. De tackar Gud (Allah) för 
det här arbetet.

Christina Thornell under en utbildningsdag hos paloorfoket.
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Wycliffe Norge firar 40 år. Vi kan 
se tillbaka på en spännande orga-
nisationshistoria och tackar alla 
som har bidragit med insatser. 
Med Guds hjälp har vi fått vara 
med om stora saker. Samtidigt ser 
vi framåt.
När Cameron Townsend år 1942 
grundade Wycliffe Bible Trans-
lators i USA, var visionen att be-
rätta de goda nyheterna om Jesus 
Kristus genom att ge människor 
tillgång till Bibeln på det språk de 
bäst förstod. Ingen kunde ha för-
utsett vilka dimensioner arbetet 
skulle få. Sedan starten har fler än 
100 organisationer anslutit sig till 
Wycliffe. Internationellt arbetar vi 
med andra Wycliffe-organisatio-
ner genom SIL och andra partners. 
Statistiken visar att bibelöversätt-
ningsarbetet idag går snabbare än 
förr. Ny teknologi, samarbete och 
enhet mellan samarbetsorgani-
sationer och aktörer som driver 
bibelöversättning, gör att arbetet 
blir alltmer effektivt.
Pionjärarbete
I vårt senaste nummer av 
Wycliffe:nytt gör vi en tillbaka-
blick över de 40 år som gått. Vem 
har varit utsänd från Norge, var 
har de varit och vilka språk har de 
arbetat med? Det är många som 
varit engagerade i Wycliffearbetet 
under kortare och längre tid.
Bakom dessa fakta ligger också 
personliga berättelser. Ensamstå-
ende och familjer har satsat. De 
har rest från det trygga och kända 
till det okända och ofta riskfyllda. 
Många har gått från fast inkomst 
och karriärmöjligheter till pion-

Tillbakablick och vision 
för framtiden

järarbete och en enkel livsstil. 
Kontakt med familj och vänner 
har fått ske via brev och telefon. 
Många har offrat mycket.
Inte alla har fått se resultat. Några 
har lämnat över ett påbörjat ar-
bete till andra att fullborda, utan 
att veta i vilken grad det ska bära 
frukt. De flesta får nog inte upp-
leva det som våra medarbetare 
Ingjerd och Sigmund Evensen fick 
våren 2017, när de fick epost från 
sin «son» i umanakainafolket. 
Tjugo år efter att Evensens reste 
från byn i PNG, kunde han berätta 
om en växande församling, om 
evangelisering till grannbyar och 
om planer att starta en bibelskola. 
Ordet hade «tagit boning» bland 
umanakaina-folket och många 
hade lärt känna Gud. Liv hade för-
vandlats i mötet med Bibelns ord 
på modersmålet.
Satsning framöver
Trots priset vill många människor 
använda sina gåvor för att göra Bi-
beln tillgänglig för nya språkgrup-
per. Arbetet är meningsfullt. Nu, 
jubileumsåret har vi flera nya unga 
kandidater som vill resa ut i tjänst. 
Be för dem! De vill föra stafettpin-
nen vidare. Så kan vi tänka på dem 
som tillsammans med oss arbetat 
med bibelöversättning som «en 
sky av vittnen» när vi satsar inför 
framtiden: 
 
«När vi nu har en så stor sky av 
vittnen omkring oss, låt oss då läg-
ga bort allt som tynger och särskilt 
synden som snärjer oss så hårt, och 
löpa uthålligt i det lopp vi har 
framför oss. Och låt oss ha blick-

en fäst på Jesus, trons upphovs-
man och fullkomnare». (Hebr 12: 
1-2 SFB 15)

Jesus är den som kallar oss, och 
Han är trofast. Låt oss fästa blick-
en på Honom och inte ge upp 
förrän vi har slutfört det uppdrag 
Han ger oss.
Wycliffes vision är att alla ska få 
tillgång till Bibeln på det språk 
man bäst förstår. Ja, det stora 
flertalet av världens 7, 5 miljarder 
människor tillhör en språkgrupp 
som redan har Bibeln översatt. 
Men 1, 5 miljarder människor har 
inte hela Bibeln, och 114 miljoner 
människor har inte en enda vers 
översatt. Detta gäller minoritets-
språk – språk hos ursprungsbe-
folkningar som inte har fått sitt 
språk i skrift eller Bibeln översatt. 
Det behövs större insatser för att 
göra visionen till verklighet. 

Agnes Lid
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Du som läser detta är troligen en 
Wycliffe-vän och kanske också en 
stödjare. Det är viktiga roller. Vi 
vill be dig att fortsätta stå med 
oss. Vi hoppas också och ber om 
nya människor, givare och före-
bedjare som vill vara med och 
fullgöra uppdraget att ge Guds 
Ord till alla folk och språk. 

Låt oss fortsätta - tillsammans för 
bibelöversättning

Agnes Lid
missionsdirektor Wycliffe Norge

Reisen til 
Papua Ny-Guinea
Filmen handlar om det norska 
Wycliffe-paret Sigmund och 
Ingjerd Evensens upplevelser 
bland umanakaina-folket i Pap-
ua Nya Guinea. Filmen är med 
norskt tal. 

Vi finns centralt i Uppsala mitt emot Skatteverket med bra 
parkeringsplatser i närheten. Kliniken är handikappvänlig och ligger 
på markplan.

Förutom allmäntandvård i lugn miljö har vi långvarig och god 
erfarenhet av barntandvård och upp t.o.m. 19 år är barntandvården 
kostnadsfri. Vi är en klinik som ger tandvård till hela familjen. Vi har 
dessutom många års erfarenhet av att behandla tandvårdsrädda.

Tandreglering av både barn och vuxna sker på kliniken där vår 
ortodontist docent Anna Andlin tar emot. Implantatbehandlingar 
genomförs och kronor och broar samt fyllnadsmaterial är metallfria.

Vi var en av de första klinikerna i landet som miljöcertifierades enl. 
ISO 14001.

Nya och gamla patienter är välkomna.

Välkommen till

Vår målsättning är att ge Dig ett personligt bemötande när vi gemen-
samt planerar och utför Din tandvård. Vår strävan är att ge Dig en god 
munhälsa förenat med god estetik. 

Vi arbetar aktivt med förebyggande tandhälsa med vår legitimerade 
hygienist Inger Öhlund tillsammans med våra tandläkare Michael 
Nilsson-Ström, Monica Smeds och Agnes Hansson. Vi har total 
munhälsa som högsta mål och därmed god ekonomi över tiden. Den 
bästa tandvården är den som förebygger skador. 

smilemy friend

Godloves you!

Tel 018-13 23 23

Medaktiv Kliniken • Hamnesplanaden 6  ingång 41C • 753 22 Uppsala • Tel. 018-13 23 23 • Fax 018-14 23 23

Längd: 55 min.

Pris: 99 kronor
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Måndag

u VÄSTAFRIKA: Flamespråket 
ca 400 000 pers. Be att översätt-
ningen av Nya testamentet kan 
invigas under 2018. Översättning 
av Gamla testamentet pågår. 
Behov 2018: 5 800 kr/mån 

u TCHAD: Alfabetiseringsprojekt 
i 13 språk för vuxna analfabeter. 
Samarbete med organisationen 
FAPLG i Guéraregionen i centrala 
Tchad. Projektet sponsras av Sida. 
Behov: 3 700 kr/mån. 
u TOGO: Funktionell läsundervis-
ning för vuxna analfabeter bland 
ifè (182 000 pers.) och kotokoli 
(språk: tem 307 000 pers.) Projek-
tet sponsras av Sida. Behov 2018: 
9 300 kr/mån. 
u KAMERUN: Alfabetiseringspro-
jekt för vuxna. Be för folkgrupper-
na mbembe, bum, babanki, lefa, 

Bön för missionsarbetet
Folk&Språk arbetar för att alla människor ska 
få tillgång till Bibeln på sitt eget språk. Genom 
nedanstående bönevecka har du möjlighet att 
vara med och be för våra medarbetare och de 
bibelöversättningar och biståndsprojekt de är 
engagerade i.

Tack för ditt stöd, vi är helt beroende av Guds nåd 
och dina förböner. 
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mfumte, nzime, nyjem och tuki, 
där läsklasser pågår med totalt 
2100 deltagare. Projekten spons-
ras av Sida. Be för fred i landet och 
att den pågående konflikten kan 
lösas utan blodsutgjutelse. Behov 
2018: 6 300kr/språk. 

Tisdag
u BURKINA FASO: Västkusaal, 
17 000 pers., muslimer och etnisk 
religion. Markus evangelium har 
översatts och kontrollerats. Målet 
är att Lukas evangelium och Ro-
marbrevet ska kontrolleras under 
2018. Behov: 2 100 kr/mån. 
u MOÇAMBIQUE: Nyungwe, 
440 000 pers. Jeni o Mikael Bister 
(Skövde Pingst). Invigning av Nya 
testamentet planeras under 2019. 
Tacka för sommaren i USA med 

familjen. Be om en fortsatt fin tid 
hemma i Sverige. Be om förnyat 
understöd inför kommande kon-
sult- och alfabetiseringsuppdrag 
med start 2019.
u ETIOPIEN: Sophia (översättn.
konsult) o Elias (bibellärare) Tra-
nefeldt (EFS). Tacka genomförd 
kurs för översättare som arbetar i 
känsliga områden. Be för deltagar-
na i det muntliga översättnings-
projektet. Be om beskydd och 
politisk stabilitet i landet.

Onsdag 

u VÄSTASIEN: Magend, 10 milj 
talare. Översättningsteam på 
distans fr Sverige. Ljudinspeln-
ing av evangelierna och Apost-
lagärningarna är klar. Även Ja-
kob-, Petrus-, Johannes- och Judas 

Flame

Magend

Läsprojekt Kamerun
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brev har spelats in. Romarbrevet 
och en barnbibel är översatta. 
Översättning av Psaltaren pågår. 
Be om gott samarbete och Guds 
beskydd över varje medarbetare 
och deras familjer. Behov: 7  000 
kr/mån.

u SYDOSTASIEN Susanne o Kari 
Valkama på distans från Finland. 
Tacka för att Psaltaren kap. 50-
75 är slutgranskade. Tacka för 
ett lyckat musikseminarium, där 
lovsånger och bibelkörer kom-
ponerades till etnisk musik. Be 
att Kari får en medarbetare i ar-
betet med ordboken. Be även 
för översättningsteamet. Be om 
beskydd på resorna och för fort-
satt spridning av bibelordet i bok-
form, på mobiler och internet. Be-
hov: 3 500 kr/mån. 

u SYDOSTASIEN: Anna och Sven 
Larsson (SAM). Språkkonsulter 
genom alfabetisering och jord-
bruks och hälsoarbete i översätt-
ningsprojekt i en folkgrupp på 800 
000 pers. Tacka för möjligheten att 
dela evangeliet och visa att bibel-
ordet hjälper i det dagliga livet. Be 
om Guds beskydd och att folket 
får längtan efter bibelordet.

Torsdag 

u KONGO: Jean-Marie Nkokolo. 
Kituba (2 milj. pers). Undervisar 
kyrkoledare i att läsa Nya Testa-
mentet på kituba och att leda bibel-
studier utifrån kituba-översättnin-
gen. Behov: 3 500 kr/mån. 

u KONGO-BRAZZAVILLE: 
Ruth Raharimanantsoa, lingvist 
(Wycliffe Storbr) och Mamy, 
teolog (Gislaveds Frikyrkoförs). 
Ruth hjälper översättarna med 
ortografiska lösningar i teke-
språket. Mamy utbildar sig till 
bibelöversättningskonsult och 
har gjort exegetisk kontroll av 
Daniel, Mika, Malaki och delar 
av 1 Samuelsboken på kituba. Be 
för Ruth, Mamy och medarbetar-
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na. Tacka för de framsteg som 
gjorts i bibelöversättningspro-
jekten i Kongo och för det lokala 
engagemanget. 

u KENYA: Nationell översätt-
ningskonsult. Många av Nya testa-
mentets böcker är färdiga för kon-
sultkontroll. En del böcker väntar 
flera år på kontroll, eftersom kon-
sulterna är få. Folk&Språk stöder 
en nationell översättningskonsult. 
Behov: 6 400 kr/mån.

u AFRIKA: Gunborg o David Pres-
son (Tullbrokyrkan). Gunborg 
ansvarar för personalfrågor i de 
franskspråkiga länderna och inom 
SIL. David arbetar inom kommu-
nikation och krishantering. De bor 
i USA, men reser ofta till och inom 
Afrika. Be om Guds beskydd, vish-
et och uthållighet. 

Fredag
u NORDMARIANERNA (USA): 
Carina o Jim Ellis (Pingst) på dis-
tans från Edsbyn med sju mel-
lankarolinska språk. Be om Guds 
beskydd och vishet för Jim, Joe 
och Jess i arbetet. Be för Jess 
som fortsätter kontrollen av NT. 
http://isles-of-the-sea.org. Behov: 
7 000 kr/mån. 

u SVERIGE: Mirka Miscovicova. 
Be om styrka, visdom och ledning 
från Gud inför framtiden. Be om 
understöd från församlingar och 
enskilda. Gåvobehov: 3 000 kr/
mån. 
u SVERIGE: Personalfrågor och 
rekrytering. Be för ansökande och
för Annika Ralston som sköter 
ansökningsprocess. Be om Guds 

vägledning, beskydd och vishet; 
samt om församlingar som vill 
stödja översättare och språk-
konsulter. Be för Folk & Språks 
anställda i Sverige, samt styrelsen

Lördag/Söndag

u PAPUA NYA GUINEA: Lisbeth 
Fritzell (SAM) sedan 1985. Fana-
maket, 2 000 pers. Be för teamet 
som gör slutjusteringar innan 
tryckning av Nya testamentet. Be 
för medarbetaren Lorie, som nu 
studerar teologi och engelska i 
Australien. Be om god hälsa och 
beskydd under resor. Tacka för 
församlingar och vänner som är 
villiga att stödja arbetet.

u PAPUA NYA GUINEA: Lisbeth 
Fritzell. Ramoaaina, 14  000 pers. 
NT 2007. Sångboken på ramoaai-
na är klar för tryckning, nu behövs 
bara godkännande från biskopen, 
vilken är god vän med teamet. 

u PAPUA NYA GUINEA: Tidigare
Årsjös. Ama, 450 pers. NT 1990.
Nya amabibeln 2010. Konai, 600 
pers. NT 2015. Be att folket läser 
och förstår evangeliet.

u PAPUA NYA GUINEA: Tidigare 
Lindruds. Kol, 4 000 pers. När Lu-
kas evangelium är översatt, ska
Jesusfilmen dubbas. Be för 
översättaren Alois och att folket 
förstår evangeliet och tar emot 
Jesus.

 

Nationell översättningskonsult i Kenya

Lorie, Lisbeth och Robyn
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Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie talar för Nya Testa-
mentet på kituba i sin hemstad 
Nkayi och i andra städer och byar 
i södra delen av Kongo och för att 
det skrivna Ordet ska användas på 
de andra kongolesiska språken.

De senaste tre månaderna har 
han anordnat möten med för-
samlingsledare i Nkayi och Dolisie 
för att tänka igenom hur man ska 
hjälpa människor förstå Bibeln 
bättre. Flera seminarier har plane-
rats för att träna pastorer att leda 
bibelstudier genom att använda 
de översatta bibelböckerna. De 
flesta människor i detta område 
förstår språket kituba bättre än 
det officiella språket franska.  

Under juni reste Jean-Marie till 
städerna Sembe och Souanke 
i norra delen av Kongo, för att 
hjälpa till att träna talare av bek-
wel-språket att starta “lyssnings-
klubbar”. Grupper av troende 
samlas för bibelstudier baserade 
på inspelade bibeltexter på bek-
wel-språket  

I oktober och november ska Jean-
Marie under två månader vara i 
Yaounde, Kamerun, för att avsluta 
sin utbildning till specialist på att 
uppmuntra till användning av Bi-
beln.

Var med och bed:
• att församlingsledare ska 

få ökat självförtroende i att 
leda bibelstudier på kituba.

• att de troende i Sembe och 
Souanke ska tillämpa vad 
de har lärt sig om att leda 
“lyssnings-klubbar”. 

Jean-Marie Nkokolo är med
och startar ”lyssningsklubbar”

• för Jean-Marie under ut-
bildningen i Kamerun, och 
att Gud beskyddar hans 
familj medan han är borta 
från dem. 

Tack för dina förböner och ditt 
stöd!   
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Karen och Fredrik Hector har jobbat med språkar-
bete och bibelöversättning i tqamakkospråket i Eti-
opien under många år. Tqamakko talas av ca 10 000 
personer. Nu har Karen och Fredrik med barnen 
Jonatan, Aleksander och Nikolea, flyttat tillbaka till 
Norge. De fortsätter dock på distans att översätta 
bibelordet till tqamakko.  Matteus, Markus och Lu-
kas evangelium är färdiga och fler bibelböcker är un-
der arbete. Johannes evangelium blir troligen färdigt 
under 2018 och då ska en bok med evan-gelierna 
tryckas för att användas i kyrkorna. 

Jesusfilmen finns nu också på tqamakko och män-
niskor förundras över att Jesus talar deras språk. Må-
let är att filmen ska visas i alla städer där det finns 
områden med tqamakkotalande. 

Fortsätt be för familjen, medarbetarna i Etiopien 
och för att de tqamakkotalande som nu har Guds 
Ord på sitt modersmål tar emot Jesus i sina hjärtan. 

Karen och Fredrik Hector

Familjen Hector

 Jean-Marie med troende talare av bekwel-språket.

Församlingsledare i samtal om hur man upp-
muntrar människor att lära känna Bibeln
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Tel: 0200 58 02 20

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig! • UPPSALA Städ • 0705-746624

Behöver du hjälp i Hemmet 
eller på Företaget?

Städning - Hantverkare - Trädgårdsarbete 

Uppsala - Stockholm - Mälardalen

Lyssna till Folk&Språk på följande platser:

Ett besök 
även hos er...
sänd oss ett mejl: 
info@folk.se 
eller ring oss 
08-38 55 30

Mats-Jan Söderberg besöker:
14/10 10.00 Söderköpings Pingstförsamling 

BÄSTA DUSCHKOMFORTBÄSTA DUSCHKOMFORT

Britten och Sören Årsjö besöker: 
22/9 9.00 Kvinnofrukost Betlehemskyrkan Equmenia, Gävle
23/9 11.00 Gudstjänst. Betlehemskyrkan Equmenia, Gävle
25/9 13.00 Samling för daglediga. Livets Ord, Uppsala

Jeni och Mikael Bister besöker:
28/10 10.30 Missionskyrkan, Värsås. 

Christina Thornell besöker: 
11/10 15.00 Löfstadskyrkan, Tranås

Bankgiro 900-7287
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Snart dags för invigning av 
Nya testamentet på flamespråket

Språket flame (pseudonym) talas 
av ca 400 000 människor i Västaf-
rika, de flesta av dem är muslimer. 
Översättningen av Nya testamen-
tet är nu färdig och då ingår också 
en introduktion till Nya testa-
mentet, kartor, ordförklaringar 
och andra delar som hör till en Bi-
bel. Man har också skrivit sånger, 
samt tagit fram bibelstudier för 
Apostlagärningarna, Romarbre-
vet och Galaterbrevet.  När Nya 
testamentet invigs, får männis-
korna äntligen läsa Guds Ord på 
det språk de bäst förstår. De loka-
la kyrkorna, även om de inte är så 
stora, arbetar oförtröttligt vidare 
med att sprida de goda nyheterna 
till sina vänner och grannar. Nya 
testamentet har även spelats in 
som ljudbok, det har sänds över 
radio, och finns också tillgängligt 
på MegaVoice och annan porta-
bel mediautrustning.

Steg för steg fortskrider nu ar-

Bankgiro 900-7287  ”Flame” 
eller med Swish nr: 123 900 7287

Projekt:
Flame 

betet med att också översätta 
Gamla testamentet till flame. Un-
der våren har Rut, Nehemja, Ester, 
samt flera psalmer översatts. 

Be om Guds beskydd över de få 
troende och teamet som arbetar 

med översättningsarbetet! 
Bibelöversättningen av Gamla 

testamentet stöds av Folk & Språk. 
Behov för 2018 är 3 500 kr/mån 

Bild från översättning av Nya testamentet.



Folk&Språk • September 201814

Du som är intresserad av Folk&Språks verksamhet kan bli medlem i 
Folk&Språk. Skicka då e-post till info@folk.se med dina kontaktuppgif-
ter. Medlemsavgiften är 250 kronor per år. 

Som medlem bidrar du till att förverkliga Folk&Språk och Wycliffes vi-
sion om att Bibeln ska bli översatt till alla språk. Du får också vår tidning 
fyra gånger per år, samt har rösträtt vid vårt årsmöte.

Bli medlem...

Bankgiro 900-7287
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

Tidningen Folk&Språk
Ansvarig utg.: 
Mats-Jan Söderberg
Redaktör: Anders Hällzon
Tryckeri: Skilltryck 2018
ISSN 1651-8365

Folk&Språk – Wycliffe arbetar 
med bibel översättning, språk-
forskning, litteraturproduktion, 
läsundervisning, högre utbildning, 
katastrofhjälp och socialt arbete. 

MATS-JAN SÖDERBERG
Missionsföreståndare
director@folk.se

GUDRUN ERIKSSON
Administratör
info@folk.se

ANNIKA RALSTON
Personaladministratör
personnel@folk.se

MARIA VIITANEN
Projekthandläggare
projects@folk.se

TOMAS KARLSSON
Insamling
project-funding@folk.se

ANDERS HÄLLZON
Media
communications@folk.se

Folk&Språk på Facebook
Gå in på vår Facebooksida och gilla Folk&Språk så får du  
fortlöpande information om vad som är på gång!

Ett testamente är en skriftlig handling som uttrycker en män-
niskas sista vilja för sin kvarlåtenskap. För den som vill finns 
möjlighet att skriva sitt testamente så att ekonomiska medel 
tillfaller Folk & Språk.

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!

Testamente

Välkomna till
Svensk klassisk massage

Sårbehandling

Fotbehandling

Ansiktsbehandling

Förbönssamtal

Helanderetreater

S. Kaserngat. 14 B • Kristianstad • 0732-046569
www.gunnelsmassage.se
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Mats-Jan Söderberg 
Missionsföreståndare
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Under sommaren har jag läst en 
bok om Cameron Townsend, som 
grundade Wycliffe. Boken beskri-
ver en passionerad troende som 
bryter ny mark. Allt han gjorde 
verkar han ha gjort utifrån situa-
tioner och problemställningar han 
mötte på missionsfälten i Guate-
mala och Mexiko. Hans brinnande 
passion att föra människor till tro 
och hans stora tro på Bibelns be-
tydelse ledde honom att bryta ny 
mark genom att ge kaqchikelfol-
ket Bibeln på deras eget språk. Det 
ledde sedan till att andra påverka-
des i samma riktning och många 
översättningsprojekt startade.

Det Townsend gjorde var på 
många sätt banbrytande och ny-
skapande för evangeliserandet av 
minoritetsspråk i världen. Vi lever 
i en tid av omdaning, med inter-
net och de nya kommunikations-
vägar som vuxit fram de senaste 
20 åren. Givetvis påverkas även 
bibelöversättningsrörelsen av 
dessa förändringar, vilket gör att 
vi måste våga prova nya tillväga-
gångssätt. Kyrkan växer sig stark 
i stora delar av Afrika och även i 
Asien. I många länder fanns bara 
embryon av kyrkor och väckelser 
när de första bibelöversättarna 
anlände för 50-60 år sedan. Nu är 
det annorlunda! 

Det finns stora församlingar och 
väckelse drar fram på många håll.
Varje tid kräver sina verktyg och 
insatser, häst och vagn byttes mot 
tåg, bil och flyg. Tekniska avance-
mang förenklar och påskyndar bi-
belöversättningar; men även kva-

litéten höjs, då fler kompetenta 
människor via internet snabbt kan 
ge input i arbetet. 

Under senare år har ett nytt be-
hov seglat upp. Hur ska försam-
lingar och kristna i de ekonomiskt 
svaga områdena i t ex Afrika själva 
kunna finansiera bibelöversätt-
ningsprojekten som de olika språ-
ken i deras länder kräver? Svaret är 
att det klarar de inte. Ofta finns 
kompetenta och välutbildade 
medarbetare, men det omgivande 
samhället har en dysfunktionell 
ekonomi.

För Folk&Språk och alla bibelö-
versättningspassionerade kristna i 
Sverige innebär det att vi behöver 
tänka i nya banor. För något år se-
dan beslutade vi att börja arbeta 
med insamling för att på så sätt 
finansiera bibelöversättningspro-
jekt i t.ex. Afrika. Idag har vi ett an-
tal verksamhetsområden, bön för 
de bibellösa folken, utsändande av 
missionärer, läsklasser och insam-
ling för att stötta lokala bibelö-
versättare, där ekonomin på plats 
behöver stöd. Vi behöver också 

ge information till Sveriges kristna 
om bibelöversättningsrörelsen. 

Sedan behöver den ackumulerade 
kompetens som införskaffats ge-
nom alla år få en plattform och 
möjlighet att vara till välsignelse 
utöver världen. En plattform där 
våra erfarna bibelöversättare, ling-
vister och exegeter får möjlighet 
att stödja och utbilda översättare 
på olika platser. 

Vårt mål är att innan år 2025 ska 
arbete ha påbörjats i alla de språk, 
som har behov av en bibelöver-
sättning. Vision2025!

Vision 2025 

Så åt er i rättfärdighet, skörda efter 
kärlekens bud, bryt er ny mark. 

Det är tid att söka Herren, tills han 
kommer och låter rättfärdighet 
regna över er.
(Hos 10:12 SFB15)
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POSTTIDNING  B
Folk & Språk
Sorterargatan 11
162 50 VÄLLINGBY

Pingstkyrkan Nässjö 
19-21 oktober

Engage Mission Show - Lunchmöte 
Streams - Engage Mission Now 
Missiologisk konsultation
Reach the nations - lovsångskonsert

www.engagemission.nu

i samarbete med församlingar i Nässjö

för de onådda & bibellösa folken

för de bibellösa folken
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Pingstkyrkan Nässjö 
19-21 oktober

Engage Mission Show - Lunchmöte 
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för de bibellösa folken

www.engagemission.nu

Engage genomförs i samarbete med fyra församlingar i Nässjö: Pingstkyrkan, Missionskyrkan,  
Alliansförsamlingen och Baptistkyrkan. Som arrangörer står Folk&Språk, Gå Ut Mission och OM.  
Konferensen går av stapeln 19-21 oktober i Nässjö.

Att nå de onådda och bibellösa folken är inriktningen för konferensen. Uppdraget att sprida evangeliet 
är alldeles för stort för att en kyrka eller en organisation ska kunna täcka det. Vi alla behövs: unga och 
äldre, kvinnor och män, pastorer och lekmän. Vår önskan är att föra samman en äldre generation mis-
sionärer med en ny generation för att missionsuppdraget som Herren gett oss kristna ska gå framåt. 

Lördagen innehåller en missionsshow, samt ett antal streams: Onådda folk, församlingsplantering, 
prova-på-bibelöversättning och en samling specifikt för pastorer och ledare där vi samtalar om missio-
logi. Anmälan görs på www.engagemission.nu

Lördag kl. 16:30 Bönemöte för världens länder med lovsång och bön.

Lördag kl. 19:00 Missionsmöte Pingstkyrkan Nässjö

Söndag kl. 11:00 Gudstjänst Nässjö Missionskyrka. Mats-Jan Söderberg talar.


