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Betydelsen av bibelanvändning

”Vi har tagit för givet
att alla vill läsa Bibeln”
Bibeln på svenska
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Betydelsen av Bibelanvändning

Papua Nya Guinea, ett land ungefär så stort som Sverige, med ca 840 språk och en varierande natur med höga berg, djupa dalar och
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Prisad vare Gud för vad han gör
bland Dedua-folket. Det finns en
stark längtan efter Gud.”

Br

o
itt

ch Sune Ce
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de

”Det var verkligen en uppmuntrande resa till Dedua. På de flesta
andra platser vi har besökt har
bibelanvändningen varit låg, men
i Dedua var bibelanvändningen
den högsta vi sett (och kommer
troligen att bli den högsta någonsin). Ärligt talat så trodde jag
inte att man kunde komma så här
högt på Papua Nya Guinea.”
Så skriver Crystal Davis från SIL:s
undersökningsinstitut efter ett
besök hos Dedua-folket ett par år
efter det att Sune och Britt Ceder
lämnat området för att flytta hem
till Sverige som pensionärer.
Crystal Davis fortsätter: ”Vi fann
att alla kyrkorna använder deduabibeln varje söndag. De flesta
människor vi intervjuade använde
den minst två-tre gånger i veckan,
om inte dagligen! Höjdpunkterna
var när vi frågade folk hur den
tryckta eller ljudbibeln användes
och det blev vittnesbörd om hur
Bibeln hade förvandlat deras liv.

Vad har ni gjort för att få det här
resultatet? frågar jag Sune Ceder
som numera bor i småländska
Landsbro med sin fru Britt. 2014
lämnade de Papua Nya Guinea.
– Vi tackar Gud för det vi har
fått vara med om. Vi kom till ett
förberett fält där vi passade in
med våra gåvor och erfarenheter,
säger Sune som pekar på några
viktiga punkter.
De kom till ett område dit lutherska missionärer hade kommit
redan i början av 1900-talet och

det fanns kyrkor i alla byar, även
om gudstjänsterna hölls på ett
grannspråk som många, speciellt
yngre, inte förstod.
– Vi levde bland deduafolket
länge och folket lärde känna oss.
Vi hade inte bråttom utan insåg
att relationen med folket var viktig. Redan första året började vi
vandra runt och hälsade på i alla
de 20 byar som tillhör deduaområdet. Dels för att samla historier
för att kunna göra språkanalys,
dels samlade vi in de kristna sånger man hade på sitt språk och gav i
olika omgångar ut sex sångböcker.
Totalt skrev vi ner 1 500 sånger.
Inte illa bland ett folk på 6 0007 000 personer.
Britt började också nästan omgående med ett alfabetiseringsprojekt där sjuåringarna under ett
år fick lära sig att läsa och skriva
på sitt eget språk. Under tiden i
Dedua utbildade hon ett 80-tal
lärare i alfabetiseringsprojektet.

Britt och Sune Ceder
många öar.

Hon bjöd in kvinnorna i byn där
de bodde till bönesamlingar vilket
ledde till en kvinnlig bönerörelse.
– Invigningsfesterna av nya bibeldelar hölls i olika byar. Sedan
vandrade vi runt och läste ur den
och undervisade i de andra byarna också. När vi efter nio år gav ut
Apostlagärningarna och Efesierbrevet höll vi bibelstudium i fyra
dagar i den första byn. Sedan frågade jag: ”Vill ni ha det vi läst om?”
De svarade ja, och jag ledde dem i
syndabekännelse och bön om andeuppfyllelse. Det fortsatte likadant på nio andra platser och det
blev starten till väckelse bland deduafolket. Vi bad för 1 500-2 000
personer under sex veckor och
vi fick uppleva det mesta Apostlagärningarna talar om utom att
uppväcka döda. Sedan levde vi i
det de resterande 20 åren, berättar Sune Ceder.
När Sune och Britt hade fyra år

kvar till pension hade de översatt
Nya testamentet och flera böcker
i Gamla testamentet. De frågade
Gud vad Han ville att de skulle
göra den sista perioden av sin
tjänst och upplevde att de skulle
starta en bibelskola och utbilda
bibellärare. De samlade elever
från alla byar till undervisning under en vecka två-tre gånger per år.
Dessemellan fick de hemuppgifter. Vid avslutningsfesten innan
Ceders reste hem delade man ut
certifikat till 60 bibellärare och 58
medhjälpare.
– I den gruppen fanns det också
personer som upplevde en kallelse att bli översättare och fortsätta
översättningsarbetet,
berättar
Sune Ceder.
En orsak till den höga bibelanvändningen är också att det finns
gott om biblar. Man har tryckt utgivningarna i relativt stora upplagor och sålt för rabatterade priser.

I stort sett varje hem har en eller
flera biblar och en ljudbibel.

beth Fritzell
Lis

Lisbeth Fritzell har arbetat i Papua
Nya Guinea i över 30 år, först med
bibelöversättning till ramoaaina
och sedan som konsult för flera
olika översättningsteam. Nyligen
var hon på en stor konferens för
alla bibelöversättare i landet, där
bibelanvändning var en fråga för
självrannsakning.
– Vi har nog tagit för givet att
alla kristna vill läsa Bibeln. Men
det finns så många svårigheter
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Även om Lisbeth berättar att hon och kollegan Robyn vandrar från by till by så är det ett stort plus de
gånger de kan använda cykeln.

om man är en ovan läsare. Även
många pastorer är ovana bibelläsare. Det behövs mer än läskunnighet: var börjar man? Hur ska
man tolka Bibeln? Vågar jag tolka
Bibeln själv? säger Lisbeth.
– Det är en stor uppgift att
översätta Bibeln, organisera läsundervisning, träning av lärare osv.
Att också hinna med att utbilda
folk i bibelläsning är ytterligare en
stor uppgift, och det är svårt att
hinna med allt. Kanske behöver vi
fler människor involverade i processen.
Hon berättar att man i hennes
projekt jobbat väldigt medvetet
med frågan. De har haft kurser i
hur man leder ett bibelstudium,
hur man kan undervisa barn i söndagsskolan. Man har också många
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mindre böcker med bibelberättelser så att folk har kunnat öva
upp sin läsförmåga. Dessutom har
man dubbat både Jesusfilmen och
en film om Apostlagärningarna.
Men det är ca 30 byar i Ramoaaina-området, så det är svårt att
hinna med att besöka alla.
– När jag sedan jobbat med
fanamaketfolket så har det varit
mer på distans. Jag har bara besökt byarna ett fåtal gånger. Så
jag är mer orolig för hur översättningen kommer att användas där.
Nu när översättningen är klar ska
vi jobba med Jesusfilmen, och sen
översätta en bibelstudiebok, så
att vi kan hålla en två veckor lång
bibelskola där. Jag gjorde söndagsskolematerial för dem för några år
sen, men det är kanske dags att

göra en nytryckning av dem, fortsätter Lisbeth.
– När det gäller kandas, det
språk som min kollega Robyn
jobbat med, har de just haft sin
invigning. Så Robyn, jag och mina
medarbetare från Fanamaket-teamet ska resa dit om några veckor,
och vandra från by till by för att
uppmuntra folk att använda sina
Nya Testamenten. Vi ska tala om
hur man kan läsa Bibeln; om kapitel och verser, fotnoter, referenser
och ordförklaringar. Vi vill smida
medan järnet är varmt. Folket har
just firat att man nu har NT på sitt
språk så vi vill uppmuntra dem
att läsa det också, avslutar Lisbeth
Fritzell.
Åke Lager

Vikten av att höra och läsa Bibeln på sitt modersmål
Att studera Bibeln på ett språk
som du inte är väl förtrogen med,
försvårar förståelsen och kan
äventyra innehållet. Dukawafolket i Nigeria försökte använda
Bibeln på handelsspråket, hausa.
Men trots att hausa var språket
som användes dagligen i affärer,
var det inte deras hjärtespråk, det
man använde hemma.
Nu har Guds ord översatts till
dukawa och många är förvånade
över att nu läsa vad det står i Bibeln. En man, som varit pastor i
åtta år, sade: ”Jag har nyligen jämfört min förståelse av Bibeln på
hausa med dukawa-översättningen, och jag inser nu att jag missförstått stora delar av hausabibeln
för att det inte var mitt hjärtas
språk.

“När vi hör Bibelordet
på vårt handelsspråk är
det som om det studsar
bort från vår hud, men
när vi hör det på vårt
modersmål, går det rakt
in i våra hjärtan och in I
blodet.”

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.

“Vi gick till kyrkan under
många år, men det var inte
förrän vi såg Jesusfilmen
på vårt eget språk som vi
förstod att Jesus dog för
våra synder. Vi har alltid
trott att han dog för att
han gjorde något fel. “

En person ur lotefolket
i Papua Nya Guinea.

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!
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Bibeln på svenska

bakgrund, historia och konsekvenser
När Bibeln översätts till ett språk
följer kulturella konsekvenser,
som rör utbildning, socialetik,
gudstjänstliv, litteratur, sång, och
mycket annat. Bibeln är i sann
mening kulturbärande. Det är vad
vi kan se har skett i så väl Sverige
som i andra länder dit Bibeln spridits och översatts.
När kristnandet av Sverige
under 1100-talen genomfördes
grundades domkyrkor som i sin
tur upprättade skolor. En viktig
del av undervisningen handlade
om att kunna läsa latin, som ju
Bibeln var skriven på och som alla
kyrkans tjänare måste kunna läsa.
Bibeln på latin förde således med
sig uppbyggnaden av det första
skolväsendet i Sverige.
Det som skapade helt nya förutsättningar för bibelläsning
i Europa under 1500-talet var
tryckpressen. Det var också renässanshumanismen, som var en
pedagogisk rörelse som betonade
retoriken och de antika språken
inklusive NTs grekiska och GTs
hebreiska. 1500-talets reformatorer hade alla studerat de bibliska
språken grekiska och hebreiska.
Den tredje och avgörande faktorn för Bibelns spridning var de
protestantiska reformatorernas
nya teologi. Vad innebar den?
Att människan blir rättfärdiggjord
genom tron på Jesus Kristus och
inte genom förtjänst, och att tron
uppkommer genom predikan av
Guds Ord. Undervisning och predikan måste då ske på folkspråken
och Bibeln översättas till dem.
Olaus Petri och Laurentius Petri
stod i centrum för den svenska re6 Folk&Språk • Juni 2019

Torbjörn Aronsson

formationen och i översättningen
av Bibeln till svenska. De studerade
i Wittenberg under Martin Luther
och hans medarbetare. Olaus
Petri bidrog till översättningen av
NT, som utkom på svenska 1526.
När översättningen av GT var färdig kunde hela Bibeln trycktas på
svenska för första gången och på
uppdrag av Gustav Vasa år 1541.
Den kallades därför Gustav Vasas
bibel.
Bibelöversättningen blev början på reformationen av kyrkan i
Sverige. Med det följde försvenskningen av gudstjänstlivet, av den
grundläggande skolundervisningen och framväxten av en svensk
nationalstat.
De delar av Bibeln som användes i gudstjänstlivet översattes
först. Den tryckta helbibeln var
dyr och förutom institutioner
och församlingar hade få råd att
köpa en sådan. Luthers Lilla katekes blev, tillsammans med psalmboken Bibeln för vanligt folk. I
psalmboken fanns texterna som
användes i gudstjänsten och Luth-

ers Lilla katekes blev grunden för
den svenska folkundervisningen.
Folkundervisningen
under
1600-talet präglades av kyrkans
böcker. Detta förstärktes av ett
strukturerat system av förhör om
framsteg och resultat i olika åldrar. Förhören bokfördes i protokoll, s.k. ”folkalängder”. Uppskattningsvis 7-8% av befolkningen
noterades för läsning i två längder
från 1628. I Leksands kyrkoarkiv
anger husförhörslängderna för
1660-69 att 84% av männen och
78% av kvinnorna var ”literatus”,
dvs läskunniga. Under 1600-talets
sista decennier fanns inga större
egentliga skillnader mellan män
och kvinnor i läskunnighet.
Den svenska bibelöversättningen blev således startpunkten för
en långvarig process för att stärka
kunskaperna i den kristna tron
och läskunnigheten. Här samarbetade kyrka och stat och resultatet blev framgångsrikt.
Torbjörn Aronson

Ny inspiration att fortsätta arbetet
Saipan Carolinska Bibelöversättningskommitén har varit overksam de sista åren, delvis på grund
av oenighet om huruvida man ska
använda formellt eller mer naturligt språk i översättningen. För
några veckor sedan kom därför
SILs fältdirektorer till Saipan med
25 tryckta kopior av hela Carolinska Nya Testamentet för att kommittén ska bearbeta texten.
När de fick se en tryckt kopia
av Nya Testamentet på sitt eget
språk fick kommittén ny inspiration att fortsätta arbetet. De valde
ut tio kvalificerade carolinier för
att granska Nya Testamentets 60
sidor.

Saipan Carolinska Bibelöversättningskommitén har nu fått ny inspiration och
bestämt sig för att träffas varje månad.

Var och en av dem ska noggrant
undersöka texten för att försäkra
sig om att språket är naturligt och
det inte finns några allvarliga fel.
De jobbar nu intensivt med detta
och kommer träffas varje månad
för att gå igenom alla förändringar. De har själva bestämt att de ska
vara klara om tre månader.
Vi ber att de ska kunna hålla farten uppe så att en större upplaga
av Nya testamentet kan tryckas
och distribueras i år.
Jim Ellis
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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
10/20/2017

MÅNDAG

bokform, på mobiler och internet Behov: 3 500 kr/mån.

u Magend/Västasien. Översättningsteam på distans fr Sverige.
Tacka för att en av medarbetarna
fått uppehållstillstånd. Be för familjeåterförening. Be för situationen i västra Magendia, där totalt
ekonomist sammanbrott hotar.
Tacka för rapporter om magender
som tagit emot Jesus. Be om Guds
beskydd över teamet. 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.

Wycliffe Global Alliance Mail - Bild Valkama

Info Sweden <info@folk.se>

Bild Valkama

Susanne Valkama <susanne_valkama@sil.org>
To: Info Sweden <info@folk.se>

Hej igen!
Här är en sommarbild om ni behöver en bild på oss.
Hälsningar,
Susanne

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
uTem/Togo: Funktionell läsundervisning för vuxna analfabeter. Projektet
sponsras av Sida. Behov 2019: 9 300
kr/mån.

TISDAG
ifè

u Ifè/Togo: Funktionell läsundervisning för vuxna analfabeter. Projektet
sponsras av Sida. Behov 2019: 8 870
kr/mån

Susanne och Kari Valkama

u Susanne o Kari Valkama/ Sydostasien. Susanne o Kari Valkama på
distans från Finland. Vi tackar Gud
för att det nationella bibelsällskapet
vill trycka Ordspråksboken. Be att
Psaltaren 76-120 ska bli färdigt för
konsultkontroll. Be för revisionen av
1 Mosebok. Be för Kari som jobbar
med ordbok och grammatik. Be för
fortsatt spridning av bibelmaterial i

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=21136e31c5&jsver=g8gQ0BaJEzM.en.&view=pt&msg=15f2f9ff5d7c0dfc&search=inbox&siml=15f2f9f… 1/1
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CABTAL

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 FAPLG/Tchad. Alfabetiseringsprojekt i 15 språk för vuxna analfabeter.
Förskoleprogram för 2 000 barn. Projektet sponsras av Sida. Behov 2019:
3 700 kr/mån.
u Maria Gustafsson/Tchad. Språkanalys och språkkartläggning. Be för
arbetstillstånd, språkinlärning (tcha-

darabiska) och ledning i planering av
projekt och samarbetspartners.

ONSDAG
u Jim o Carina Ellis/ Nordmarianerna:
Carina o Jim Ellis på distans från Edsbyn med sju mellankarolinska språk.
Arbetet med Nya testamentet på Saipan Carolinska språket har åter tagit
fart sedan översättningskommittén
nyligen fick tryckta kopior av hela Nya
testamentet på det egna språket. Tio
medarbetare kontrollerar nu texten,
för att språket ska vara naturligt och
översättningen korrekt. Be att de ska
samarbeta väl och hålla farten uppe,
så att en större upplaga av NT kan
tryckas senare i år. Behov: 7 000 kr/
mån.
uMirka 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.
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.

TORSDAG

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.
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.

FREDAG

Jean Marie Nkokolo

u Jean-Marie Nkokolo/Kongo. Nyss
var Jean-Marie i norra Kongo för att
undervisa kyrkoledare att leda bibelstudier med hjälp av inspelade texter
på gangulu. Han kommer att besöka
flera språkgrupper för att uppmuntra
människor att läsa och använda Bibeln på olika kongolesiska språk. Be
om Guds beskydd under resorna. Behov 2019: 3 500 kr/mån.

Jeni och Mikael Bister

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.

Ruth o Mamy Raharimanantsoa

lingvistik och ortografiska frågor.
Analys av verbsystemet i dondo- och
yaka-språken är avslutad. Verbformer
är en av Mamy fortsätter med exegetisk kontroll av Gamla testamentet
på kituba. Under juni görs kontroll av
Samuelsböckerna. Be för Ruth, Mamy
och medarbetarna. Tacka för det lokala engagemanget och framsteg i
bibelöversättningsprojekten.
uGunborg 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.

LÖRDAG/SÖNDAG

Lisbeth Fritzell i Ukarumpa

u Lisbeth Fritzell/ Papua Nya Guinea.
Fanamaket, 2 000 pers. En sista genomläsning av Nya testamentet görs
nu innan tryckning. Teamet kommer
att översätta och dubba Jesus-filmen
medan man väntar på att tryckningen görs. NT på kandas-språket
har invigts och Lisbeth och Robyn
planerar att under två veckor resa
runt till alla byarna för att uppmuntra
folket att läsa Bibeln. Som översättningskonsult har Lisbeth flera språk
som behöver hjälp. Be om beskydd
under resor och att Lisbeth hinner
hjälpa så många språk som möjligt.
Ramoaaina, 14 000 pers. NT 2007.
Sångboken på ramoaaina är snart färdigtryckt.

u Ruth o Mamy Raharimanantsoa/
Kongo-Brazzaville. Ruth arbetar med
Folk&Språk
Folk&Språk •• Juni
Juni 2019
2019
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Folk&Språks årsmöte i Nässjö
Folk&Språks årsmöte hölls i Allianskyrkan i Nässjö den 4 maj.
Annika Ralston höll i program
och förhandlingar och MajKristin Svedlund hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.
Pastor Martin Olofsgård välkomnade oss till Allianskyrkan och
berättade om en student, som en
dag kom för sent till en avancerad
matematiklektion. På tavlan fanns
två matematiska formler nedtecknade, som han skrev ner. Han
tänkte, att det måste vara hemläxan. På sitt rum lyckades han,
med mycket besvär, räkna ut de
besvärliga formlerna och lämnade
in svaren till sin professor. Han
blev inkallad till professorn och
fick mycket beröm, för talen hade
stått på tavlan som exempel på
formler, som var helt omöjliga att
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räkna ut. ”Hur lyckades du räkna
ut dem?” frågade professorn. ”Jag
kom för sent till den lektionen,
så jag visste inte, att det var helt
olösliga matteproblem,” svarade
studenten.
Min första tanke var, att vi Britten och jag -inte heller visste
att bibelöversättning var en omöjlig uppgift när vi påbörjade vår
karriär som bibelöversättare. Nu
efter två översättningar till olika
språk, kan vi ibland tänka, att det
faktiskt var en omöjlig uppgift.
Det är bara med Guds hjälp det är
möjligt. Halleluja!
Vi fick lyssna till ett intressant föredrag av docent Torbjörn
Aronsson. Han talade om Bibelns
betydelse i det tidiga svenska
samhället. Ni vet det där om katekesen och husförhör. Han menar att barn lärde sig läsa genom
katekesen, alltså långt innan den

allmänna folkskolan grundades
1842. Bibeltexter som ingick i katekesen det var Guds Ord, som
folk hade tillgång till. Biblar var så
få och så dyra. Målet var tidigt att
varje församling skulle ha EN kopia av Bibeln.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Mats-Jan Söderberg. Han
sa bl.a.: ”Fokus för Folk&Språk
är att arbeta för att varje folkgrupp har tillgång till Bibeln på
det språk man bäst förstår.” 19 av
Folk&Språks medarbetare har under året i 17 länder haft uppdrag
med detta fokus i 17 länder. Årsredovisning och styrelsens förslag
till budget presenterades av Mia
Viitanen och fastställdes av årsmötet.
Sören Årsjö
Läs mer på www.folk.se

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

HJÄLP OSS ATT BE
FÖR DE BIBELLÖSA
FOLKEN
• Bön
• Språkutveckling
• Bibelöversättning
• Alfabetisering
• Bibeln på folkets
modersmål
Välj vilken bibellös språkgrupp du vill be för
på www.folk.se/be-for-de-bibellosa-folken.
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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

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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Riskfylld Bibelöversättning i västkusaal
Jag talar med Jacques Sankara
om situationen i landet. Han är
direktor för ANTBA, Wycliffeorganisationen i Burkina Faso.
Jacques berättar att de senaste
dagarna varit lugna, men under
våren har kyrkor attackerats av
islamister och flera människor har
dött och många skadats. Under
2018 steg antalet offer för terroristattacker till 158 döda. Landet
skakas av dessa oroligheter och bibelöversättningsarbetet försvåras,
då resor utanför huvudstaden är
riskfyllt. Trots detta fortsätter teamet att enträget arbetet att ge de
bibellösa Guds Ord.
Under 2019 kommer revision

att göras och en konsultkontroll
av Matteus och Markus. Pastor
Elie, som är utbildad teolog leder
översättningsteamet. Han utbildar de nytillkomna översättarna
i grunderna i dataprogrammet
man använder för översättningen
och i översättningsprinciper. Projektet har stannat av till och från
för att resurser saknats, både vad
gäller personal och ekonomi.
Folk&Språk har sedan ett år
varit med och finansierat Bibelöversättning i västkusaal. Men behoven är inte helt täckta och för
att hålla farten i projektet och nå
målen man satt upp behövs mer
pengar.

ANTBA är välorganiserade och
planen för Nya testamentet finns
i ett dokument på datorn framför mig; från idag till dess den ska
skickas på typsättning 2024, en
imponerande välgjord plan. Nu
behövs bara resurser för att nå
målet.
Be gärna för västkusaal och
kusaalfolket. Manar Herren
dig att understödja dessa hjältar ekonomiskt är det givetvis
välkommet. Målet för insamlingen under 2019 är 48 333 kr.
Mats-Jan

Bankgiro 900-7287 ”Västkusaal”
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!

Autogirogivare!
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 autogirogivare.
Skicka e-post till:
info@folk.se
eller ring 08–385530 för att få
autogiroblanketten.
Du kan också ladda ner den på:
www.folk.se.

BÄSTA DUSCHKOMFORT

Adress: Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala
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 2019
ISSN 1651-8365

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
ANNA-CAISA SÖDERBERG
Utvecklare
anna-caisa_soderberg@folk.se
TOMAS KARLSSON
Insamling
project-funding@folk.se
ANDERS HÄLLZON
Media
communications@folk.se

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med
bibelöversättning, språkforskning,
litteraturproduktion, läsundervisning,
högre utbildning, katastrofhjälp
och socialt arbete.
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Bibelöversättning lägger
grunden för evangelisation
Vårt mål som bibelöversättare
är att människor ska bli Jesu lärjungar. Vår uttryckliga önskan och
dröm är att de onådda och bibellösa folken ska få höra om Jesus
och att de som har hört och kommit till tro på Honom, ska ha en
Bibel på det språk de bäst förstår.

Visdom är att veta inte bara hur
och var man ska börja ett missionsuppdrag, utan även när man
ska lämna över stafettpinnen till
en Apollos. Guds rike är större än
enskilda personer och organisationer; människor som samverkar
ger därför större effekt.

Det är vårt syfte och vårt uppdrag
inom Folk&Språk, Wycliffe bibelöversättare. Paulus skriver att tron
kommer av predikan och predikan
i kraft av Kristi Ord. I de allra flesta
fall föds tron när en troende människa delar sin tro utifrån Guds
Ord med en annan människa. Vi
ser i Jesu liv och i Apostlagärningarna att det kan ske på ett personligt plan, i mindre grupper, men
även i större sammanhang där en
predikan proklamerar Guds Ord.

Med kallelsen kommer en gåvouppsättning och även en mentalitet för att kunna genomföra det
Herren kallar oss till. För att samverka med andra behöver vi förstå
både vår kallelses område och begränsningar, men
också förmågan
att lämna över till
andra
personer
med andra gåvor.

Paulus beskriver detta i Korintierbreven när han säger att vi är lemmar i Kristi kropp; vi har fått nåd
att göra olika delar i spridandet
och förkunnandet av evangeliet.
Han säger om sig själv att han arbetar inom det ”område” han fått
av Herren. Paulus skriver att han
planterar och Apollos vattnar men det är Gud som ger växten.

förståelse mm; men sedan tror jag
att vi behöver lämna över stafettpinnen till Guds försäljare, evangelisten som tar det till nästa nivå.

”... sedan tror jag att vi behöver
lämna över stafettpinnen till
Guds försäljare, evangelisten som
tar det till nästa nivå. ”

Jag tror att evangelistens
tjänst
behövs för att bibelanvändningen
ska få genomslag
speciellt bland de
onådda, bibellösa
folken idag. Vi kan lägga grunden
med den kompetens och kunskap
som finns inom bibelöversättningsrörelsen med bibelöversättning, material, utbildning i kulturMats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare

Folk&Språk •• Juni
Juni 2019
2019 1515
Folk&Språk

POSTTIDNING B
Folk & Språk
Salabacksgatan 58
754 32 UPPSALA

2 0 2 9 6 1 3 8

för de onådda och bibellösa folken
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Engage Mission Show - Lunchmöte Streams Missiologisk konsultation - Kvällsmöte
Reach the nations - Lovsångskonsert
www.engagemission.nu

Mediapartner:
NÄSSJÖ

Allians & Baptist

FÖRSAMLING
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