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Sophia&Elias Tranefeldt i Etiopien

”Nu kan vi på riktigt
känna att vi som familj
är på rätt plats”
Bibelöversättning
i världen idag
Tuffa utmaningar
i Kamerun
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Sophia och Elias Tranefeldt i Etiopien

Den verklighet vi lever i idag
är på många sätt bättre
än den vi upplevde när vi kom

Addis Abeba, Etiopiens huvudstad
Familjen Tranefeldt, Sophia och
Elias samt barnen Gabriel, Josef,
Emanuel och John har nu varit
ute i Etiopien i fyra år. Det tog
lite tid men nu känner hela familjen att de trivs och att alla
pusselbitar kommit på plats.
Klimatet i Etiopien och i synnerhet i huvudstaden Addis Abeba är
riktigt behagligt och ger familjen
många plusvärden. Det kan behövas i ett land som visar på stor
utsatthet och fattigdom samt en
trafikkultur som ur ett svenskt
perspektiv, är riktigt dålig.
Sophia fullföljer färdplanen att
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bli översättningskonsult inom
SIL Ethiopia och Elias undervisar
i teologi och exegetik i Mekane
Yesus-kyrkans prästseminarium i
Addis.
Det finns orsaker till att Elias
kom in i sin uppgift betydligt
snabbare än Sophia hittade sin
roll. Men det återkommer vi till
efter att först tittat närmare på
vad som gjorde att två mycket
uppskattade konfirmand- och
ungdomsledare (samt Elias som
prästvigd inom EFS) öppnade för
ett familjeliv i Etiopien.
– Jag fångade upp min känsla

för språk genom att läsa hebreiska
efter gymnasietiden. När läraren
skrev det hebreiska namnet för
Gud på tavlan var det en speciell känsla som uppfyllde mig.
Tanken att göra något av mitt
intresse för språk blev inte tydlig
förrän vi 2006 läste en annons där
Folk&Språk bjöd in till en helg på
Götabro Folkhögskola för att samtala om språk och bibelöversättning, berättar hon på en ojämn
telefonlina från Addis. Här hände
något med både Elias och Sophia.
Sophia hittade en orsak till varför
hon läst hebeiska. Detta var deras
första möte med Folk&Språk.

Men tiden kändes ändå inte
inne för att engagera sig i bibelöversättning. Paret fick sitt första
tvillingpar och därefter engagerade de sig inom EFS i Värmland.
Där blev de uppskattade och trivdes som fisken i vattnet. Med tiden kom dock känslan för att det
fanns något annat framför som
skulle visa sig vara både jobbigt
och lockande.
– Vår första tanke var att vi bar
på en generell kallelse kring bibelöversättning och bibelarbete.
Men med tiden har den visat sig
mer specifik än så.

Makarna Tranefeldt fick möjlighet att åka till Etiopien våren 2014.
– Det blev lite av en chock. Vi
förstod inte språket och fattigdomen och utsattheten var utbredd.
Ingen kände oss och det fanns
inget uppbyggt förtroende till någon. Med det i bagaget växte min
osäkerhet hur det skulle gå inför
den definitiva utresan året därpå.
Jag gjorde allt jag kunde för att
mobilisera inför att det skulle bli
tufft. Medan jag målade upp bilden av ett mindre kaos, tog Elias
det med större lugn och förtröstan.

Frågorna kom en efter en. De
älskade det sammanhang de stod
i. Varför avsluta detta?
Väl på plats i Etiopien dröjde
det bara ett halvår innan det var
dags att åka hem, familjen väntade tillökning.
– Med de små tvillingarna intill mig, blev min tvekan ännu
starkare. Nej, vad skulle vi kunna
göra för nytta där nere med dessa
två småttingar? Jag är tacksam att
Elias bar på en tydligare förtröstan
än jag just då.
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Sophia Tranefeldt tillsammans med ett av översättningsteamen i Etiopien.

Sophia och Elias visste vad de
hade att luta sig mot hemma i
Sverige. De hade byggt upp ett
sammahang med ett stort konfirmandarbete.
– När vi stod mitt emellan två
kallelser var det svårt. Nu efteråt
ser vi det så tydligt. Vi stod inför
att helt byta inriktning och bygga
upp ett förtroende på nytt, på ett
för oss helt nytt språk, vilket verkligen har kostat på.
När de började vandra i den nya
förväntan var en hel del lite vagt i
början. Men den Helige Ande visade dem bit för bit vad det är som

är specifikt i deras kallelse.
– Jag tror att i vilken kallelse
det än gäller, äktenskap, att bygga
Guds rike m.m så har det sina faser. Vi behövde ge Gud vår tillit. Vi
förlorade så mycket av det vi har
kunnat tidigare, saker som inte
gäller nu i vårt nya sammanhang.
Påfartsträckan att undervisa på
engelska var kortare för Elias än
för Sophia som under tre år lärt
sig språket amarinja.
– Nu det sista året, när jag ligger på en godtagbar nivå när det
gäller språket, kan jag på riktigt
känna att även jag är på rätt plats.

Som ett led i träningen att bli
färdig översättningskonsult är Sophia engagerad i olika saker.
– En ganska stor del är att jag
fungerar som översättningsrådgivare. Vi hjälper ett team av bibelöversättare i exegetik, alltså
med bibelkunskap och hur texten
förstods i sitt ursprungliga sammanhang.
Dessutom har jag bistått dem i
ett muntligt bibelöversättningsprojekt, ett pilotprojekt som bara
tillämpats på några få ställen i
världen. Målet är färdiga ljudfiler
som sparas ner på minneskort för
att spelas upp för den aktuella
folkgruppen.
Även om själva översättningsarbetet är detsamma så har ljudfilerna stora fördelar mot det
skrivna.
– Vi behöver inte vänta på att
en hel bibelbok ska bli helt färdig,
utan kan släppa de färdiga bibelberättelserna, till exempel Josefberättelsen, till lyssnarna. Tyvärr
har projektet fått ta paus då flera
av de lokala bibelöversättarna bor
i ett område med stora etniska
konflikter.
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Elias i samtal med elever som han undervisar i teologi och exegetik i Mekane Yesus-kyrkans prästseminarium i Addis.

En annan del i arbetet för Sophia
som blivande konsult är att träna
sig på textgranskningen.
– Här lutar jag mig mot en erfaren mentor. För en tid sedan träffade min mentor och jag ett översättningsteam där vi ställde frågor
till teamet. Det var väldigt intressant att tillsammans hitta vägar
att förbättra översättningen.
– Den tredje området är att jag
undervisar i översättningsprinciper där syftet är att se till att språket flyter på på ett bra sätt.
Behovet av översättningar är
stort. I Etiopien uppskattar man
att det finns 80 levande språk där
flertalet kommit en bit på väg.
– Vi behöver bli fler översättningskonsulter för att hantera sista ledet i processen, understryker
Sophia.
Att få Bibeln översatt på det
språk man själv förstår är viktigt
ur ytterligare en aspekt.
– Tyvärr finns det en negativ utveckling med självutnämna ”profeter” som vilseleder människor i
stora delar av Afrika och så även

här i Etiopien. Har man tillgång till
en bibelöversättning på sitt eget
språk kan man tydligt se vad Guds
ord verkligen säger. Om profeterna motsäger det är de avslöjade.
Etiopien är ett land med många
minoriteter. Dynamiken mellan
minoritets- och majoritetsfolk
finns även här.
– Inom kyrkan är det ofta representanter från majoritetsfolk som
kommer och evangeliserar. Och
frågan ”ska ni bli precis som vi, eller ska ni behålla er särart” kommer förr eller senare. Den balansgången är svår. Har man en ”egen”
bibelöversättning tror jag det kan
styrka identiteten. Ingen behöver
skämmas över att man tillhör en
viss folkgrupp. Tvärtom kan man
vara stolt att tillhöra en minoritet
och som kristen samtidigt vara en
del i helheten.
För Elias del kommer den nya
årskursen med elever födda i
Etiopien glädjande nog också att
jobba med bibelöversättning.
– Alltid när det kommer över-

sättningsrådgivare utifrån, måste
de först lära sig språket. Den här
klassen har en oerhörd fördel som
kan språket och kommer med ett
inifrånperspektiv, förutspår Sophia.
Sophia och Elias har fyra barn.
De äldre tvillingarna Gabriel och
Josef går i 6:e klass.
De yngre tvillingarna är tre år
och umgås omväxlande med Nanny, Elias och Sophia. Samtliga trivs
otroligt bra i det nya landet.
Under sommaren har familjen
förmånen att vara hemma två
månader under tiden det är lov på
det college där Elias jobbar.
– Vi tar ut semester och föräldraledigheter. Det blir naturligt att
då besöka kyrkor och vänner som
vi har en relation till. Min mamma,
som bor ensam i ett hus, kan ta
emot oss så vi har någonstans att
ta vägen när vi kommer, avslutar
Sophia.

Anders Hällzon
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Bibelöversättning

– ett nödvändigt verktyg
Jesus och hans familj var säkert
vana vid bibelöversättning. Eftersom man läste Torah på hebreiska
därhemma i Nasarets arameisktalande synagoga var man tvungen
att ha en översättare, en så kal�lad meturgeman, som översatte
till folkets språk arameiska. Även
om språken är likartade var det
tillräckligt svårt att förstå de hebreiska orden.
Så småningom samlades översättningar i så kallade targumer,
som var dåtidens arameiska bibelöversättning.
En liknande funktion hade översättningen av Gamla testamentet
till grekiska, som blev ett viktigt
verktyg för evangeliets spridande
i hela medelhavsvärlden. När man
läser Paulus eller Petrus noga ser
man att de oftast återger den grekiska översättningen i detalj, även
om det faktiskt förekommer att
man kan ana att de också läser
hebreiska eller till och med arameiska Bibeln.
Så bibelöversättning har varit
viktigt ända sedan apostolisk tid.
Och bibelöversättning är alltså
från början ett nödvändigt verktyg för att evangeliet ska spridas
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Anders Gerdmar
och fullheten av Guds vilja ska förmedlas till ett nytt folk.
När därför Jesus ger sin befallning, Lärjungaträningsbefallningen (ja, vi kallar den oftast missionbefallningen) vet han nog hur
viktigt det är att alla de folk som
han skickade ut oss till skulle få de
heliga Orden, allt han hade befallt
sin egna lärjungar, på ett förståeligt språk. Det är ju Guds Ord
och inget annat som förmedlar de
sanningar som vi lever av.
Enligt berättelserna lydde lärjungarna och gick ut till jordens
yttersta gräns. I nation efter nation var man tvungen att få tag på
en översättare för att förmedla allt
vad Jesus sade befallt.
Därför har vi också en lång rad

tidiga bibelöversättningar som
idag är mycket viktiga när man
vill få reda på hur den nytestamentliga ursprungstexten lydde,
olika koptiska dialekter, gammallatinska, armeniska, syriska och,
förstås, manuskripten på grekiska.
Jag vågar inte tänka på hur mitt
eget kristna liv skulle vara om jag
inte varje dag fick äta från Guds
Ord. Därför är bibelöversättning
ett helt nödvändigt verktyg för att
lärjungar av alla folk och språk ska
kunna vinnas och växa.
Anders Gerdmar är docent i Nya
testamentets exegetik vid Uppsala
universitet och rektor för Skandinavisk teologisk högskola.
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till alla er som köpte våra julklappar!

Tack för din gåva till Läsklasser i Tchad. Genom den får
analfabeter möjlighet att under ett helt år lära sig läsa
och skriva. Det går inte att förändra hela världen själv,
men en gåva kan förändra en persons hela liv. Hoppas
du vill fortsätta att stå med oss i detta viktiga arbete.

Tack för din gåva
till Barnbibeln på
magend. Teamet
arbetar nu intenChokkáni Pákén Ketáb
sivt med att slutﭼﮑّﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐێﻦ ﮐﺘﺎب
föra arbetet. Valda
kapitel ur barnbibeln kommer att
läsas tillsammans med barn i 12-14-årsåldern för att säkerställa att texten förstås. Vi
kommer att kontrollera texten tillsammans
med en grundskolelärare från magend och få
hennes synpunkter. Därefter publiceras översättningen som bok, nedladdningsbar PDF
på webben och som en app. Bed att många
kommer att läsa och ta till sig budskapet om
Guds kärlek till alla folk, inklusive magendfolket. Barnen är samhällets framtid.

Folk&Språk • Mars 2019 7

gelbundet för
e
r
m
na
e
är

n!

arna och proj
t
e
ek
rb
a
te
d

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.

Be
g
Måndag

u Gunborg och David Presson/
Afrika. Gunborg ansvarar för personalfrågor i de franskspråkiga
länderna och inom SIL. David arbetar inom kommunikation och
krishantering. De bor i USA, men
reser ofta till och inom Afrika. Be
om Guds beskydd, vishet och uthållighet.

Jean Marie Nkokolo

u Jean-Marie Nkokolo/Kongo.
Undervisar kyrkoledare i att läsa
Nya Testamentet på kituba och
att leda bibelstudier utifrån kituba-översättningen. Behov 2019:
3 500 kr/mån.
u Ruth o Mamy Raharimanantsoa/Kongo-Brazzaville. 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
medarbetarna. Tacka för de framsteg som gjorts i bibelöversättningsprojekten i Kongo och för
det lokala engagemanget.
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TISDAG
u Jeni och Mikael Bister/ Södra
Afrika. Invigning av Nya testamentet, samt 1 och 2 Mosebok planeras hösten 2019. Be att folket och
församlingarna använder och förstår evangeliet. Be om ytterligare
understödjare inför kommande
konsult- och alfabetiseringsuppdrag i södra Afrika. Planerad utresa när underhållet är täckt. Behov:
16 000 kr/mån.
u Sophia och Elias Tranefeldt/
Etiopien Be för konsulteringen av
delar av Johannesevangeliet som
man ska ha med surifolket i början
av april. Be för fred och försoning
i västra Etiopien så att bibelöversättningen kan återupptas med
en folkgrupp i den delen av landet.

Burkina Faso

u Västkusaal/Burkina Faso: Markus evangelium har översatts och
kontrollerats. Målet är att Lukas
evangelium och Romarbrevet ska
kontrolleras under året. Behov
2019: 2 100 kr/mån.

ONSDAG
u Lisbeth Fritzell/ Papua Nya Guinea. Fanamaket, 2 000 pers. Nya
testamentet är skickat för layout.
Be att allt ska vara klart till slutet
av april, då teamet samlas igen för
genomläsning. Lisbeth och teamet vill även dubba Jesus-folmen
och spela in NT som ljudbok.
Ramoaaina, 14 000 pers. NT 2007.
Sångboken på ramoaaina är klar
för tryckning.
u Ama/ Papua Nya Guinea. Tidigare Britten och Sören Årsjö. Ama NT
1990. Nya amabibeln 2010, innehåller 1 o 2 Mosebok, Jona, Rut samt
reviderat NT. Konai. NT 2015. Be att
folket läser och förstår evangeliet.

u Kol/Papua Nya Guinea. Tidigare Eivor o Stellan Lindrud. Kol.
När Lukas evangelium är översatt,
ska Jesusfilmen dubbas. Filmen är
baserad på Lukas. Be för översättaren Alois och att folket förstår
evangeliet och tar emot Jesus.

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG/SÖNDAG

u CABTAL/Kamerun. Alfabetiseringsprojekt för vuxna i åtta språk.
Be för läsklasserna med totalt 2
100 deltagare. Projekten sponsras
av Sida. Be för fred i landet. Behov
2019: 6 300kr/språk.

u Susanne o Kari Valkama/ Sydostasien. Ordspråksboken är slutgranskad. Teamet fortsätter med
slutgranskning av Josua, samt revidering av Psaltaren 101-120. Be för
Kari som arbetar med ordbok och
grammatik. Be om Guds beskydd
och för fortsatt spridning av bibelordet i bokform, på mobiler och
internet. Behov: 3 500 kr/mån.

u Mirka Miscovicova/Sverige.
Tacka för slutförda kurser i England. Be om Guds ledning och
vishet inför framtiden. Be om understöd från församlingar och enskilda. Behov: 3 000 kr/mån.
Flame

Jim och Carina Ellis
u Jim o Carina Ellis/ Nordmarianerna: Carina o Jim Ellis (Pingst)
på distans från Edsbyn med sju
mellankarolinska språk. Ett första
provtryck av Nya testamentet på
Saipan Carolinian finns nu och
genomgång ska göras med folket
för att se att Ordet förstås. Be om
Guds beskydd för Jim, Joe och Jess
i det fortsatta arbetet. http://islesof-the-sea.org. Behov: 7 000 kr/
mån.
u Folk&Språk/Sverige: Personalhandläggning och rekrytering av
nya medarbetare. Be för de ansökande och för Annika Ralston som
handhar ansökningsprocess och
förberedelse inför utresa. Be om
Guds vägledning, beskydd och vishet. Be om församlingar som vill
stödja översättare och språkkonsulter. Be också för Folk & Språks
anställda i Sverige, samt styrelsen.

u Flame/ Västafrika ca 400 000
pers. Be att översättningen av
Nya testamentet kan invigas under 2019. Översättning av Gamla
testamentet pågår. Behov 2019:
5 800 kr/mån
u Tem/Togo: Funktionell läsundervisning för vuxna analfabeter
bland ifè. Projektet sponsras av
Sida. Behov 2019: 9 300 kr/mån.
u Ifè/Togo: Funktionell läsundervisning för vuxna analfabeter. Projektet sponsras av Sida. Behov
u FAPLG/Tchad. Alfabetiseringsprojekt i 15 språk för vuxna analfabeter. Förskoleprogram för 2 000
barn. Projektet sponsras av Sida.
Behov 2019: 3 700 kr/mån.

Maria Gustafsson

u Maria Gustafsson/Tchad. Språkanalys och språkkartläggning. Be
om Guds ledning för rätt handledare, en kollega att arbeta med
och om vilken/vilka språkgrupper
Maria ska fokusera på.

Magendteamet
u Magend/Västasien. Översättningsteam på distans fr Sverige.
Evangelierna och Apostlagärningarna finns nu som app för nedladdning. Arbetet med Barnbibeln
och Psaltaren fortsätter. Tacka för
att en av medarbetarna fått uppehållstillstånd efter mer än sju års
väntan. Tacka för rapporter om
magender som tagit emot Jesus.
Be om Guds beskydd över medarbetarna och deras familjer. Behov:
7 000 kr/mån.
u Anna o Sven Larsson/Sydostasien. Språkkonsulter genom
alfabetisering och jordbruks-och
hälsoarbete i översättningsprojekt
i en folkgrupp på 800 000 pers. Dialog mellan församlingar och individer om att leva Kristuscentrerat.
Det finns få bibelverser översatta,
så det nationella språket används.
Tacka för möjligheten att dela
evangeliet och visa att bibelordet
hjälper i det dagliga livet. Be att
folket får längtan efter bibelordet.
Be om Guds beskydd för familjen.
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Tills varje folk och varje språk
har bibeln tillgänglig
Sedan starten 1942 har Wycliffe vuxit till att bli hela 118 olika organisationer som jobbar med bibelöversättning genom att sända missionärer, driva
egna översättningsarbeten (vi har magend i Uppsala t ex), finansiera översättningsarbeten och på olika sätt arbetar för att alla folk och språk ska få
tillgång till Bibeln på det språk man bäst förstår.
Idag pågår hisnande 2 772 kända översättningsprojekt runt om i världen till
lika många språk. Vi är involverade i ett trettiotal språk idag på olika sätt.
Mycket har gjorts och mycket återstår för att Vision 2025 ska bli verklighet:
år 2025 ska översättningsarbete vara påbörjat i alla språk som har behov av
det.
Vi är oerhört tacksamma till Herren och alla som står med i detta allkristna
arbete att göra Guds Ord tillgängligt för alla världens folk och språk.
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Pågående översättningsarbete

2,772

av 7,100 språk

Potentiellt översättningsbehov

1,545

av 7,100 språk

Uttryckt behov

av 7,100 språk

248
Inget känt behov

2,535

av 7,100 språk

• Pågående översättningsarbete: språk där det finns pågående översättningsarbete.
• Potentiellt översättningsbehov: språk där vi ännu inte har tillräcklig information
för att veta det faktiska översättningsbehovet
• Uttryckt behov: språk där den lokala kyrkan eller representanter för språket har
uttryckt ett behov av översättning eller begärt hjälp med översättning.
• Inget känt behov: språk som inte uppfyller kriterierna för någon av de tre första
kategorierna, vilket speglar olika språksituationer. En del behöver utredas bättre
för att se hur behovet ser ut, vissa har tillfredsställande översättningar för tillfället,
andra är utdöende språk.
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Välkommen till Folk&Språk årsmöte
4/5 kl 13:30 i Allianskyrkan i Nässjö
Välkommen till Folk & Språks årsmöte
Plats: Allians-och Baptistförsamlingen,
Södergatan 16, Nässjö
Bibelöversätttare från magend medverkar
Doc. Torbjörn Aronsson talar över ämnet:
En bibelöversättnings betydelse för en språkgrupp.

Tel: 0200 58 02 20

Välkommen till

Tel 018-13 23 23
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. 23 år är barntandvården
kostnadsfri. Vi är en klinik som ger tandvård till hela familjen. Vi har
dessutom många års erfarenhet av att behandla tandvårdsrädda.

Vår målsättning är att ge Dig ett personligt bemötande när vi gemensamt 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 och Agnes Hansson. Vi har total munhälsa som högsta
mål och därmed god ekonomi över tiden. Den bästa tandvården är
den som förebygger skador.
www.medaktivkliniken.se

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.

smile
God loves you!
my friend

Medaktiv Kliniken • Hamnesplanaden 6 ingång 41C • 753 22 Uppsala • Tel. 018-13 23 23 • Fax 018-14 23 23
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Tuffa utmaningar i ett oroligt Kamerun
Vi har sedan många år alfabetiseringsprojekt i samarbete med
Folk&Språks systerorganisation
CABTAL i åtta språk i Kamerun.
Under det gångna året har oroligheter och strider blossat upp
mellan de engelsktalande och
fransktalande delarna av landet
och flera av våra projekt har drabbats av detta.
På grund av detta har våra projekt med mbembe och babanki
omlokaliserats för att kunna fortsätta arbetet. Människor har flytt
hals över huvud in i djungeln för
att överleva. Sedan har man sökt
sig till lugnare områden, men fått
lämna alla sina ägodelar och hus

bakom sig. En fruktansvärd tragedi för så många människor i våra
projekt.
På sina håll har civila dödats
urskillningslöst, kvinnor och barn
och givetvis män; alla ses som
fiender. CABTAL som jobbar i hela
landet har fått gå balansgång mellan de olika grupperingarna då
man inte är politisk utan lingvistisk aktör med syftet att översätta
Bibeln till landets 276 språk. Med
ett 60-tal språkprojekt pågående
har det varit en svår tid för våra
vänner i CABTAL, som ibland
anklagats från båda sidor för att
vara förrädare, vilket inte gör det
lättare.

Be för Kamerun att situationen
kan få en fredlig lösning och att
de olika parterna i konflikten kan
sitta ned runt samma bord och
hitta samarbetssätt som gynnar
landets hela befolkning.
Under 2019 fortsätter vårt arbete med läsklasser i åtta språk. Vi
behöver era förböner och ert stöd
för att kunna genomföra läsutbildning för analfabeter i Kamerun.
Vårt insamlingsbehov för 2019 är
81 752 kr
Tack för dina böner och ditt stöd!
Mats-Jan

Bankgiro 900-7287 ”Kamerun”
eller Swish nr: 123 900 7287
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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!

Testamente
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.
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!

BÄSTA DUSCHKOMFORT
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litteraturproduktion, läsundervisning,
högre utbildning, katastrofhjälp
och socialt arbete.
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Vägar jag inte visste fanns
Nyligen fick jag Roland Björkestedts bok ”Vägar jag inte visste
fanns” i min hand. Titeln pekar på
en andlig princip gällande tron,
den tro vi fått av Herren som en
gåva i frälsningen. Tron ser det
som inte syns och leder oss på
vägar som vi inte ser med våra fysiska ögon.
I Bibeln läser vi om Abraham,
som drog ut till ett land som han
bara ”sett” med trons ögon. Mose
stod ut med alla möjliga svårigheter för att han ”liksom såg den
Osynlige”.
Cameron Townsend, grundaren
av Wycliffe, såg hur människor
från alla språk skulle kunna läsa Bibeln på sitt eget språk, långt innan
alla pågående översättningsprojekt sett dagens ljus.
(https://youtu.be/jT4bFwYjKO0)
Tron är dock mer än en idé, en
tanke eller en fantasi. Tron byggs
upp av Guds Ord och utifrån det
förstår vi också vad Han kan och
kommer att göra i framtiden. Tron
har en fast grundval: vittnesbördet
om hur Gud verkat genom historien. Tron leder oss framåt, nyfiket

väntande på Herrens ingripande
och ledning. Tron innebär också
att vi litar på att Herren kommer
att hjälpa oss igenom och ta oss i
mål.
Tron ger oss ingen ro, men samtidigt fyller den våra hjärtan med
Guds frid mitt i livets alla stormar.
När Jesus sa till sina lärjungar ”Låt
oss fara över till andra sidan” var
det lugnt och stilla, men på vägen över Galileiska sjön brusade
stormen upp för att om möjligt
skrämma och hindra resan till
andra sidan. Vad lärjungarna inte
kände till var vad som väntade på
andra sidan sjön: två män med
stora behov. När stormen stillats
och båten kommit i land, blev de
två männens liv helt förvandlade.
Hur många liv har inte förändrats genom det trossteg, som Cameron Townsend tog? Han såg
det som inte syntes och agerade
på det.
Låt oss fortsätta att med den
Helige Andes hjälp se det Herren
vill visa oss, så ännu fler människor får del av Guds ord och får
sina liv förvandlade.

” Tron leder oss framåt,
nyfiket väntande på
Herrens ingripande och
ledning…”

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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Vägar jag inte visste fann
s

Ny högaktuell bok som
rekommenderas varmt till
Folk&Språks bokläsare!
DEN HÄR BOKEN berä
ttar om Guds närvaro
i livets upp- och
nedgångar. Ibland har
den närvaron tagit såda
na former att den
satt spår för livet. Så var
det med en kyrkoherdes
profetiska budskap som senare länk
ades samman med en
gammal mormors
böner. Berättelsen hand
lar om vägval och åter
vändsgränder och
om kampen mellan tvive
l och tro. Men också om
hur den väg
äventyrens Gud öppn
ar visar sig vara den mes
t spännande.
MED BÅDE ALLVAR och
humor ges en bild av
hur det var att
växa upp i en svensk
frikyrkomiljö på 50- och
60-talen.
HÄR BERÄTTAS OCKSÅ
dramatiska upplevelser
från tio år av
bibelsmuggling i Öste
uropa och Sovjet då den
kommunistiska
järnridån fortfarande gick
genom Europa. Erfarenh
eter och
lärdomar från kulturmö
ten är en viktig del av
boken.

SENDERO FÖRLAG

Roland Björkesteds berättelse handlar om vägval
och återvändsgränder och om kampen mellan
tvivel och tro. Men också om hur den väg Gud
öppnar, visar sig vara den mest spännande.

Roland och hustrun Lena har bott och arbetat
i fyra av Afrikas länder. I Kamerun arbetade de
utsända av Folk&Språk med bland annat alfabetisering.
Roland och Lena har
bott och arbetat i fyra

Beställ genom att mejla till:
info@folk.se

160 kr + porto
SENDERO FÖRLAG

Roland Björkestedt

afrikanska länder, Liber
Burundi, Tanzania och
ia,
Kamerun. I mellanper
ioderna har Roland ansv
för missionskurser på
arat
två olika folkhögskolor
i Sverige och lett mån
långa resor med eleve
ga
r till Indien, Banglades
h och Östafrika. De var
inspirerande upplevelse
r. Men ibland kunde sans
lösa saker hända.
Missionskurserna i Tanz
ania och Uganda har
haft deltagare från Sver
Tanzania, Uganda, Suda
ige,
n, Kenya, Etiopien, Zam
bia och Burundi.

Vägar jag
inte visste
fanns
Roland Bjö
rkestedt

Behöver du hjälp i Hemmet
eller på Företaget?
Städning - Hantverkare - Trädgårdsarbete
Uppsala - Stockholm - Mälardalen

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