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Maria Gustafsson
i Tchad

”Det känns
riktigt bra
att vara en del
av något större”

Bönesvar =
Dondo-talande i Kongo

Vårt fokus =
Bibelöversättning
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Maria Gustafsson i Tchad

”Det känns riktigt bra
att vara en del
av något större”
Maria Gustafsson från Linköping kom till Tchad i Afrika för
drygt ett halvår sedan. Intrycken så här långt är en spännande
vardag, där uppdraget att ännu
mer fokusera på utveckling av
språket mulgeni kommer allt
närmare.

saker med höger hand (= ej med
smutshanden), att ha håret uppsatt (=ej lösaktig), att inte sitta
med benen i kors (= ej översittare), att inte titta folk i ögonen
(svårt!), att klä sig fint och rätt för
rätt tillfälle - allt för att visa respekt!

Folkgruppen Mulgi som talar
språket är ca 7000 personer. Hela
pilotprojektet är ett samarbete
mellan ATALTRAB (motsvarande
Wycliffe i Tchad), Seed Company
och SIL Tchad och innebär att genomföra en muntlig översättning
av tre spåk: mulgeni, gula iro, och
ndam i södra Tchad.
– Förhoppningen är att språken
i nästa steg kan skrivas ner. Det
blir vår uppgift från SIL att jobba
med språkutveckling för att kunna göra det. Gemensamt för dessa
språk är att inget har ett etablerat
alfabet, grammatik eller ordbok.
Marias första tid i landet har
främst bestått i att introduceras i
kulturen, människorna, organisationen och platsen.
– Det är roligt och det finns
mycket att upptäcka och lära,
både för jobbet och som privatperson. Till exempel är det mycket
viktigt att hälsa och prata, att ta i

Kläder är enligt Maria ett eget kapitel för sig.
– Här går man inte till H&M
utan till marknaden, väljer ett av
alla färgglada tyger, prutar, betalar
(hoppas det finns växel) och går
sedan till skräddaren och syr upp
något kul och klurigt.
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Din första tid i landet, blev det
som du tänkt dig?
– Jag har varit i Afrika förut, ett
land som Tchad är inte så mycket
annorlunda. Alltså ingen chock,
inte heller en drömbubbla.
– Så här i början är det spännande att lära känna folket, organisationen och landet. För att lära
känna vanligt folk lite mer åkte jag
till staden Abéché i landets östra
del. Här mötte jag en vardag som
var mer genomsyrad av den religion som dominerar här. Jag upplevde också att människorna här
var mycket vänliga.

Hur är det med öppenhet att
fritt bekänna sig till olika religioner?
– Landet har genom historien
upplevt en hel del krig. Känslan
att föredra fred och leva sida vid
sida i samförstånd dominerar. Det
finns alltså en uttalad respekt mellan kristna och muslimer.
Vet du nu vart du kommer ta
vägen framöver?
– Fokus blir att jobba med språket
mulgeni tillsammans med folkgruppen Mulgi, i Tandjile i södra
Tchad. Närmaste stad är Lai och
mitt fokusområde är öster om Lai.

Maj månad innebar också Ramadan, fastemånad, för den stora majoriteten i Abeché. En kamp i värmen. Avslutningshögtiden Eid i början av juni innebar att man hälsar på familj, grannar och vänner i festkläder och äter sötsaker. Så vi passade
på att träffa våra vänner, här besöker vi en av våra hemhjälpar.

Men det finns också ett hundratal
Mulgi som bor i huvudstaden.
Maria kommer att utgå från
huvudstaden N´Djamena och
samla in språkdata tillsammans
med människor från Mulgi som
bor i staden, samt göra resor till
byar och kringliggande städer. På
grund av byarnas otillgänglighet
(oframkomliga vägar juni/juli-oktober), projektets utformning och
den begränsade första tidsperioden, kommer detta inledningsvis
att vara arbetsmodellen för de tre

språken. Vi har börjat planeringsarbetet med att sätta upp mål,
budget och sociolingvistisk bakgrundsforskning.
– Jag har haft träffar med några
av de 100-tal mulgitalande som
bor här i huvudstaden. Det ska
bli roligt att börja det lingvistiska
arbetet och jag inser att det blir
oerhört viktigt att hitta lämpliga
personer för detta.

Folk&Språk.
– Min första period är på två år.
Om dessa år går bra finns en ambition för förlängning. Men innan
dess kommer jag att fortsätta SIL/
Wycliffes lingvistiska utbildning i
England.
På kontoret talas franska, vilket också är det gängse språket i
huvudstaden tillsammans med
arabiska. På marknaden dominerar tchadarabiska. Folk i gemen

Maria är utsänd av Svenska Alliansmissionen tillsammans med
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Maria Gustafsson och hennes kollega Dorothea Reuter berättar om sitt
uppdrag och resor i syd.

är vänliga: när Maria presenterats
för någon, får hon ofta till svar
att hon är välkommen att hälsa
på. I N´Djamena bor man i enkla
betonghus där flertalet lever ett
enkelt liv.
Har din känsla för det här med
språk kombinerat med Bibeln
funnits länge?
– Jag var alltid fascinerad över
missionärer som kom till skolan
eller scouterna hemma i Askeby.
När jag var 8-9 år minns jag när
någon med inlevelse berättade
från Papua Nya Guinea, det gav
intryck.
Efter gymnasiet gick Maria på
bibelskola.
– Ett av de åren, 2006, låg fokus på mission i u-land och bistånd. Då gjorde vi studiebesök
hos Folk&Språk. Jag blev så tagen
av arbetet att jag brukade lusläsa
F&S-tidningarna.
Utmaning att hamna här hur
stark är den?
4 Folk&Språk • September 2019

Maria och hennes kollega tillsammans med medarbetare vid ATALTRAB
(motsvarande Wycliffe i Tchad).
– 2014 började jag gå på en del
retreater där frågan: «Vad längtar
du efter?» var vanlig.
I ett sammanhang träffade jag
nunnor som delade liknande frågor: «Vad vill du ägna din livskraft
åt?»
– Jag har brottats lite med om
den längtan jag burit på är från
mig själv eller från Gud. Nu har
jag svårt att tro att inte Gud står
bakom att jag är här.
Att äntligen fått möjlighet att på
riktigt engagera sig i Tchad, känns
otroligt givande för Maria.

– Det känns riktigt bra att vara
en del i ett större projekt. Jag ställer in mig på att det kan bli lite
splittrat att bo här och veta att
de jag hjälper bor på annan plats.
Det finns så många fördelar med
att bo i byn, bygga relationer och
få en bättre kulturförståelse. I det
längre perspektivet blir det kanske
att jag kommer att bo nära. Vi får
se vad Gud vill, avslutar hon.

Anders Hällzon

Alfabetisering med hjälp av Bibeln
Att inte kunna läsa innebär att
vara utanför samhället, begränsad
och utsatt. Man ses som underutvecklad och ser ner på sig själv.
För att bli verkligt litterat (skolad) räcker det inte bara med att
ha knäckt läskoden, du måste ha
tillgång till litteratur på ditt eget
språk. Jag har hört att det bör finnas ca 600 böcker för att en språkgrupp ska kunna bli litterat på ett
djupt och hållbart sätt.
Mission och alfabetisering har
gått hand i hand. Missionärer i slutet av 1800-talet och under 1900talet gjorde stora insatser och var
pionjärer i Sydamerika, Afrika och
Asien.
En av giganterna bland dessa
är Frank Laubach, som under
hela sitt liv (1884-1970) arbetade
med att göra inlärningen lättbegriplig och materialet lättanvänt.
Han betonade också att man lär
sig bäst med beröm, respekt och
kärlek och genom att själv lära ut
vad man just lärt sig. Han jobbade
med alla goda krafter: kyrkor, skolor, moskéer, myndigheter. Analfabetismen på jorden var enorm när
han startade på 1920-talet.
1935 kom Laubach till Indien.
Där hade han färdigställt ett undervisningsmaterial på marathi,
vilket han ville visa för Gandhi.

Han fick audiens. Gandhi satt på
golvet med korslagda ben och
materialet i sitt knä, kastade ett
öga på det och sa: ”Jag tvivlar på
att det är bra att Indien blir alfabetiserat.” ”Vad menar du?” sa
Frank ”Jag har aldrig hört någon
säga så!” ”Det ni producerar i Väst
passar inte för Indien att läsa.
Titta vad som säljs på järnvägsstationerna! Och många ledande
personer i historien har varit illitterata,” fortsatte Gandhi. Frank
svarade: ”Många beundrar er, Mr.
Gandhi, och många har läst era
böcker och på så sätt känner de er
och uppskattar er. Och tänk om
inte berättelsen om Jesus Kristus,
han som är den största gåvan jorden fått, hade blivit nedtecknad,
då hade vi inte kunnat lära känna
honom.”
Gandhi böjde huvudet och
höjde det igen många gånger och
tittade på Frank. Huvudrörelserna
var svåra att tolka. Sedan sa han:
Jag tror verkligen att Indien behöver bli alfabetiserat. Jag tror att jag
själv redan indirekt bidragit till att
lära många tusen människor att
läsa.”
När Frank Laubach, som missionär på Mindanao, Filippinerna
(1929), lyckats med det första
språket han tog sig an (moro) och

Maj-Kristin Svedlund

många människor snabbt lärde sig
att läsa, kom frågan vad de skulle
läsa, som kunde vara intressant
för dem. Det första blev en tidning, som regelbundet kom ut
med relevanta nyheter, priser på
marknaden m.m.
Det blev självklart viktigt att
skapa nyttig läsning. Franks högsta mål med alfabetisering var att
sprida evangeliet eftersom varje
kristen behöver Guds Ord.
Nu är det väldigt inspirerande
och stort för oss på Folk & Språk
att helhjärtat få gå in för att betjäna människor med Guds Ord
på folkens egna språk och träna
läsförmågan med hjälp av Bibelns
många berättelser. Precis som
skedde även i Sverige på sin tid.

Testamente

Folk & Språk har en broschyr med
råd för hur ett testamente bör
skrivas.

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.

Skicka e-post till:
info@folk.se eller ring 08-385530
så skickar vi information!
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Vårt fokus måste vara
bibelöversättning
Folk&Språk - Wycliffe Bibelöversättare Sverige - grundades
1970 av Sören och Britten Årsjö
tillsammans med Gunilla Andersson med syftet att översätta
Bibeln till de folk som inte hade
någon Bibel. Sören och Britten
var också de första bibelöversättarna att lämna Sverige för att
arbeta med bibelöversättning i
Wycliffe Sveriges regi. De kom till
Papua Nya Guinea och amafolket, en liten folkgrupp utan eget
skriftspråk. Detta utvecklade
Årsjös och det kunde göras med
Sida-bidrag. Den principen har
följt Folk&Språk fram tills regelverket ändrades under 90-talet.
En vital del av bibelöversättning
är språkutveckling och alfabetisering. Sedan drygt 10 år tillbaka
har Folk&Språk tillsammans
med lokala partner drivit alfabetiseringsprojekt i bl. a. Västafrika. Projekten har varit, och
är, framgångsrika och professionellt drivna. Under de senaste
åren har dock allt större del av
Folk&Språks totala ekonomi blivit Sida-pengar. Regelverk med t
ex egeninsats och rapportering
har gjort att Folk&Språks fokus
mer och mer blivit dessa alfabetiseringsprojekt.
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Vår vision, vår kallelse, själva
grundbulten för vår existens
är missionsbefallningen (Matt
28:18-20). Vi är en missionsorganisation med syftet att översätta
Bibeln till de onådda och bibellösa folken, så att de får del av
evangeliet, kommer till tro och
blir Jesu efterföljare. Vi är inte en
biståndsorganisation.
Styrelsen fattade därför i maj
i år beslutet att inte göra en ny
programansökan för Sida-medel
för perioden 2020-2023. Beslutet
byggs på fyra punkter:
1. Tyngdpunkten för vårt arbete
ligger på bibelöversättning – De
senaste åren har inneburit en
förskjutning mot bistånd och alfabetisering.
2. Vi är en liten organisation –
Det är sårbart att jobba med
stora Sida-finansierade program,
då stor del av administrationen
upptas av detta.
3. Egeninsatsen för koordinationen ökas från 5 till 50% fr.o.m.
2020, vilket ger en alltför stor
kostnad.
4. VI vill göra en omstart och till
en början arbeta med egenfinan-

sierade projekt i samarbete med
kyrkor och med andra Wycliffeorganisationer, där vi kan använda Bibeln och kristen litteratur
som läsmaterial.
Alfabetisering är nödvändig
för att avhjälpa fattigdom och
lidande i världen. Det ska vi
kristna också arbeta för; men
vår kallelse är att människor ska
komma till tro. Då blir inte bara
förmågan att läsa viktig utan
också vad man läser. Historiskt
har Bibeln varit det som människor läst i sin läsutbildning. Med
Sida-finansiering är det uteslutet att använda läseböcker med
kristet innehåll.
Vi ser också att uppdraget att ge
Bibeln till alla världens folk och
språk är församlingens uppgift.
Därför vill vi inbjuda och nödga
Sveriges kyrkor och kristna att ta
på sig det här uppdraget så att
uppdraget att ge Guds Ord till
alla folk kan slutföras.

Din församling kan ge de bibellösa
och onådda folken Guds Ord
Uppdraget att predika Guds Ord och göra lärjungar bland alla världens folk och språk är inte en organisations uppdrag. Uppdraget gavs av Herren till Guds församling. En viktig aspekt av uppdraget är att
Bibeln finns tillgänglig på det språk man bäst förstår. Folk&Språks roll är att hjälpa församlingen att
göra detta möjligt, genom att bidra med den kunskap och erfarenhet vi har på detta område.
Tillsammans med er vill vi mobilisera, koordinera och sända resurser till onådda folk, så att varje människa kan få tillgång till Bibeln och kan växa i sin tro.
Vi inbjuder er att stå med i översättningsuppdraget genom att bli en av våra samarbetsförsamlingar. Det kan ske på flera sätt:

1. Be – Organisera regelbunden bön för de bibellösa folken och översättningsteamen
2. Ge – Ta ansvar för en bibelöversättning genom en månatlig gåva
3. Sänd – Var med och sänd bibelöversättare och stödpersonal till platser med behov
Folk&Språk har tagit ett steg i tro på Herren och avslutat de Sida-finansierade projekten från och med
2020. Vi vill på ett tydligare sätt inrikta oss på vårt speciella uppdrag: bibelöversättning. Vi vill vara
med i församlingens uppdrag att nå alla folk och göra dem till lärjungar. Det innebär ett avbräck i vår
ekonomi, men vi tror att om församlingar i Sverige står med oss i detta kommer vi att se ett brödunder: Herren tar det lilla vi har och mångdubblar det så att uppdraget blir slutfört.
Gå in på www.folk.se/forsamlingspartner eller mejla till info@folk.se så berättar vi mer. Vi kommer
gärna till er församling och berättar mer om hur ni kan bli en viktig del i att ge Guds Ord till alla världens alla folk och språk.
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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
MÅNDAG

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.

vet ska kontrolleras under året.
Behov 2019: 2 100 kr/mån.

TISDAG
Jess

u Jim o Carina Ellis/ Nordmarianerna: Carina o Jim Ellis på
distans från Edsbyn med sju mellankarolinska språk. Be för medarbetarna; flera av dem lider av
sviktande hälsa. Be särskilt om
helande för översättaren Jess, vars
hjärta ständigt försvagas. Han väntar också på en ögonoperation.
Behov: 7 000 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.
u Folk&Språk/Sverige: Personalhandläggning och rekrytering av
nya medarbetare. Be för de ansökande och för Annika Ralston som
handhar ansökningsprocess och
September
2019
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u Jeni och Mikael Bister/ Södra
Afrika. Invigning av Nya testamentet, samt 1 och 2 Mosebok
planeras under 2020. Be att folket och församlingarna använder och förstår evangeliet. Be om
fler stödjande församlingar och
privatpersoner 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 barnens skolgång och
hälsa för familjen. Be för belantaöversättarna som efter ett år av
svåra förföljelser är tillbaka i huvudstaden för att fortsätta översätta. Be om helande, trygghet och
lugn för dem och deras familjer.
u Västkusaal/Burkina Faso: Markus evangelium har översatts
och kontrollerats. Målet är att
Lukas evangelium och Romarbre-

Burkina Faso. Västkusaal

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.

ONSDAG
u Lisbeth Fritzell/ Papua Nya Guinea. Fanamaket, 2 000 pers. Be för
tryckningen av Nya testamentet
och planeringen av invigningen i
maj 2020. Bibelstudiematerial är
översatt, så man ska hålla bibelkurs
efter invigningen. Be för teamet
när de dubbar Jesusfilmen (spelar
in filmens tal till fanamaket). Be
att Lisbeth och andra medarbetare kan flytta tillbaka till centret
i Kokopo, som utsattes för inbrott
under sommaren. Ingen medarbe-

tare skadades fysiskt, men be om
Guds beskydd och trygghet.

FREDAG

Ramoaaina, 14 000 pers. NT 2007.
Sångboken på ramoaaina är snart
färdigtryckt.

TORSDAG
u Jean-Marie Nkokolo/Kongo.
Jean-Marie undervisar kyrkoledare
att leda bibelstudier med hjälp
av inspelade texter på gangulu.
Han besöker flera språkgrupper
för att uppmuntra människor att
läsa och använda Bibeln på sina
olika kongolesiska språk. Be om
Guds beskydd under resorna.
Behov 2019: 3 500 kr/mån.
u Ruth o Mamy Raharimanantsoa/Kongo-Brazzaville. Ruth arbetar som lingvist och Mamy som
lärare och blivande översättningskonsult. Tacka Gud för ordboken
teke-franska som Ruth har arbetat
med i många år och som nu börjar bli färdig. Mamy deltar i september vid en exegetisk checking
av 2 Mosebok på tekespråket och
förbereder sig inför en ny termin
på det Protestantiska Universitet.
Be om inspiration, medel och gott
samarbete och motivation för personal och studenter. Be också för
dubbning av Jesufilm på ganguluspråket baserad på Lukas evangelium.
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.

i en folkgrupp på 800 000 pers.
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. Tacka för familjevisum. Be om
Guds beskydd för familjen.

Magend Västasien

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
rapporter om magender som tagit
emot Jesus. Be att Seed Company
ger fortsatt ekonomiskt stöd, annars kommer arbetet att begränsas avsevärt. Be om Guds beskydd
över medarbetarna och deras familjer. Behov: 7 000 kr/mån.
u Susanne o Kari Valkama/ Sydostasien. Susanne o Kari Valkama
på distans från Finland. Be att det
översatta Nya testamentet ska
förstås av grannfolken i området.
Tacka för att Psaltaren 76-120 och
Josua är färdigt. Be för Kari som
jobbar med ordbok och grammatik. Be om beskydd under resorna i oktober och för fortsatt
spridning av bibelmaterial i bokform, på mobiler och internet.
Behov: 3 500 kr/mån.

Sydostasien

u Anna o Sven Larsson/Sydostasien. Språkkonsulter genom alfabetisering och jordbruks-och
hälsoarbete i översättningsprojekt

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: 6 300 kr/språk.
u Tem/Togo: Funktionell läsundervisning för vuxna analfabeter. Projektet sponsras av Sida.
Behov 2019: 9 300 kr/mån.
u Ifè/Togo: Funktionell läsundervisning för vuxna analfabeter. Projektet sponsras av Sida.
Behov 2019: 8 870 kr/mån.

Alfabetisering Tchad

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.
Tacka för arbetstillstånd. Be för
mulgi-folket och det språkutvecklingsprojekt som nu påbörjats,
samt för rätt personer att samarbeta med.
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DEN HÄR BOKEN berät
tar 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 kyrkoherde
s profetiska budskap som senare länka
des samman med en
gammal mormors
böner. Berättelsen hand
lar om vägval och återv
ändsgränder och
om kampen mellan tvivel
och tro. Men också om
hur den väg
äventyrens Gud öppn
ar visar sig vara den mest
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 OCKS
Å dramatiska upplevelse
r från tio år av
bibelsmuggling i Östeu
ropa och Sovjet då den
kommunistiska
järnridån fortfarande gick
genom Europa. Erfarenhe
ter och
lärdomar från kulturmöte
n är en viktig del av boke
n.

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.

Burundi.

Beställ genom att mejla till:
info@folk.se
SENDERO FÖR

160 kr + porto

LAG

Vägar jag
inte visste
fanns
Roland Bjö

Roland Björkestedt

Roland och
hustrun Lena har bott och arbetat
Roland och Lena har
bott och arbetat i fyra
afrikanska länder, Liberi
di, Tanzania
a, de
och Kamerun.
i fyra av förBurun
Afrikas
länder.
I Kamerun
arbetade
I mellanperioderna har
Roland ansvarat
missionskurser på två
olika folkhögskolor i Sverig
e och lett många
långa resor med eleve
r till Indienmed
, Bangladesh
utsändainspir
averand
Folk&Språk
bland
annat
alfabeoch
Östaf
rika.
De
var
e upplevelser. Men ibland
kunde sanslösa saker
Missionskurserna i Tanza
hända.
nia och Uganda har haft
deltagare från Sverige,
tisering.Tanzania,
Uganda, Sudan, Kenya
, Etiopien, Zambia och

Vägar jag inte visste fann
s

Ny högaktuell bok som
rekommenderas varmt till
Folk&Språks bokläsare!

SENDERO FÖRLAG

rkestedt

HÖRNSOFFA MED ÖPPET AVSLUT Plain. B 254 cm, D 219 cm,
H 86 cm. Tyg Mellow ljusgrå. Inkl. armstödskudde. 18.995:–
Ord. pris 19.995:– SOFFBORD Ellen. Ø 55 cm. 1.095:– Ø 80 cm.
1.695:– Lackad trä. Finns även i vitt. MATTA Hayes. 160x230 cm.
Mjuk matta med riktig ”ullkänsla”. Tillverkad av återvunna
PET-flaskor. Finns i flera färger. 3.495:– I butik vecka 37.

Erbjudanden gäller t o m 20/10 2019. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

HÖSTENS NYHETER

KONTINENTALSÄNG Ekens Essens. 180x200 cm.
Inkl. bäddmadrass och ben. Tyg granitgrå. 21.424:–
Ord. pris 31.450:– Köp till huvudgavel 2.995:– Ord. pris 5.990:–
ÖVERKAST Astrid. 260x260 cm. 1.999:–

TREND
11.995:–

10.995:–
Ord. pris 12.995:–
Ord. pris 11.995:–

21.424:–

Ord. pris 31.450:–

NYHET!
NYHET!

NYHET!

UTFÖRSÄLJNING
UTEMÖBLER
-20% på redan röda priser
Gäller även lagervaror

3-SITS SOFFA Street.
B 234 cm, D 90 cm,
H 86 cm. Tyg Victory
plum. Finns i flera tyger
och färger. 11.995:–
Ord. pris 12.995:–
SOFFBORD Skye.
Ø 85 cm, H 44 cm.
Borstad ekfanér/metall.
2.995:– Finns i flera
storlekar.
PRYDNADSKUDDE
Sally. 50x50 cm. 349:–
Retro. 40x60 cm 399:–

TREND Spegel. Rund
spegel utan ram. Ø 50 cm
199:– Ord. pris 399:–
Ø 70 cm 299:–
Ord. pris 599:– Ø 110 cm
599:– Ord. pris 1.199:–
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Låt Olivia bli färgklicken
i ditt vardagsrum!

5.995:–

Ord. pris 6.795:–
NYHET!

199:–

Ord. pris 399:–

FÅTÖLJ & FOTPALL Olivia. B 67 cm, D 94 cm, H 112 cm.
Tyg Juke guld. 5.995:– Ord. pris 6.795:– TAVLA Lipsy.
70x100 cm inkl. svart metallram. 999:– Feeling. 50x70 cm inkl. svart
träram. 559:– MATTA Temuco. 160x230 cm. 3.495:– I butik vecka 37.

EM HOME Uppsala
Sylveniusgatan 7
Mån–Fre 10–19
Lör 10–16 Sön 11–16

www.emhome.se

Bönes var Flera av er läsare har under lång tid

bett för de dondo-talande i Kongo.
Äntligen har vi fantastiska nyheter om bönesvar!

Mellan 2013-2016 var dondo
med i ett flerspråkigt projekt där
viktiga nyckeltexter av Gamla testamentet, bl. a. 1:a och 2:a Mosebok, översattes för bakgrund och
förståelse av Nya testamentet.
Dessa delar har tryckts, spelats in
och gjorts tillgängliga på minneskort för telefoner. Dessutom har
man gjort filmatiseringar. Sedan
dess har även Lukas evangelium
översatts och ska spelas in som
ljudbok.
Under kommande treårs-period
planeras översättning av flera av
Nya testamentets böcker. Man ska
också träna en tredje översättare
för detta.
Ruth Raharamanantsoa har nyligen avslutat en analys av verbsystemet på bl. a. dondo, eftersom
just hur man skriver verbformer

brukar vara svårt och komplicerat
för många översättare.
Tack till er som troget bett
för detta folk – och fortsätt be
för översättarteamet och för att
folket förstår och tar emot Jesus i
sina hjärtan.

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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Vad finns på andra sidan?
Torsdagen den 29 september samlades anställda, volontärer och
styrelsen i Folk&Språk för att tillsammans söka Guds väg framåt.
Vi kallade det ”strategidag” men
det var en djupare process än att
bara diskutera och planera. Vi utgick från en bibeltext (Matt.14:2223) och reflekterade över det vi
läst och bad Gud leda oss i våra
samtal.
Lärjungarna var på väg till andra sidan sjön. Vi frågade oss ”Vad
är andra sidan för oss? Vart är vi
på väg?” De var i en båt. ”Vad är
vår båt? Är det organisationen
Folk&Språk eller är det hela bibelöversättningsrörelsen i världen?
Eller kanske församlingen? Hur
ser båten ut? Hur ska vi använda
den?” Vi pratade också om de oli-

ka roller vi har och hur vi hanterar
våra utmaningar. ”När stormarna
kommer, hur reagerar jag då? Är
jag den som får panik eller vill jag
gå på vattnet?”
De livliga och spännande samtalen mynnade ut i flera viktiga
insikter: Vårt yttersta mål är att
alla människor – även de mest
svårnådda – ska få lära känna Jesus och en dag tillbe honom i himlen. Men för att nå dit är det avgörande att var och en har Bibeln

på ett språk som de förstår. Den
uppgiften är för stor för oss att
axla själva. Samarbete, samverkan
och ömsesidigt beroende var därför en röd tråd i samtalen. Vi vet
att det finns många individer och
organisationer i Sverige och i världen som har samma längtan som
vi. När vi fortsätter resan framåt
så kommer vi därför försöka göra
det alltmer i nära samarbete med
andra.
Annika Ralston

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

smile
God loves you!

Tel 018-13 23 23

www.medaktivkliniken.se

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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Bibelöversättning i flame
Översättningsteamet för språket
flame har jobbat med typsättning. Det handlar om processen
att göra layouten för texten, vilka
tecken som ska användas och hur
texten ska komponeras. Det har
tagit lite längre tid än man först
trodde eftersom man bestämde
att även 1 Mosebok skulle vara
med och att det också skulle vara
ett avsnitt skrivet på ajami i slutet
av boken.
Ajami är ett moderniserat arabiskt skriftspråk som används för
att skriva bland annat afrikanska
språk på. Typsättningen är i stort
färdig och planen är att invigningsceremonin för hela boken
ska hållas i slutet av detta år.

Vittnesbörd

Att se sitt eget språk skrivet med
skriftspråket ajami är fantastiskt
vackert för flamefolket. När en
ledare av folket, tillhörande en annan religion, såg texten om Niko-

demus i Joh. 3:1-21 blev han djupt
engagerad. Han förstod helt Nikodemus retoriska fråga: ”Nej, aldrig!
Inte kan han komma in i sin mors
livmoder och födas igen! Jesus
måste tala om något annat.” Detta
talade till mannen, eftersom man
i hans kultur använder retoriska
frågor, när man lär sig något.
Folket kommer att ställa många
retoriska frågor på sin väg att få
en djupare förståelse av Guds Ord
och bli förvandlade av det.

Bön

• Inspelningen av Nya Testamentet till ljudfil
• Vishet i skrivandet med ajami
• Beskydd över översättningsteamet och iver för arbetet

Fakta Flame

Språket flame talas av över 500
000 människor i Västafrika. Den
största delen av flamefolket tillhör
islam. De är mycket religiösa och
använder gärna religiösa uttryck
till vardags. En del är även animister och en minoritet är kristna.

Projektet

Översättning av Nya testamentet
har pågått under många år och
leds av en lokal bibelöversättningsorganisation i samarbete
med SIL. NT plus 1 Mosebok planeras vara klart under 2019. Det
innebär att evangeliet kan göras
tillgängligt för alla dessa i princip
onådda människor som talar flame. Översättning av Gamla Testamentet har också påbörjats.

Bankgiro 900-7287 ”flame”
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
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personnel@folk.se
MARIA VIITANEN
Projekthandläggare
projects@folk.se
ANNA-CAISA SÖDERBERG
Utvecklare
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Folk&Språk – Wycliffe arbetar med
bibelöversättning, språkforskning,
litteraturproduktion, läsundervisning,
högre utbildning, katastrofhjälp
och socialt arbete.
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Missionskompensera
Vi läser oftare och oftare hur företag och individer klimatkompenserar; t ex ett bilföretag som
planterar ett träd för varje provkörning av sin senaste bilmodell.
Personligen kom jag att fundera
på min livshistoria, hur jag och
min fru på tidigt nittiotal offrade
allt för att åka österut som missionärer.
Väl tillbaka i Sverige efter 16 år har
vi återgått till förvärvsarbete med
en stadig ekonomi som resultat,
vilket gett möjlighet att unna sig
utlandssemestrar mm. Offrandet
har givetvis fortsatt men i en omgivning av stark konsumtionsanda
och påverkad via reklam för dethär-måste-du-ha-grejer är det lätt
hänt att egna ”behov” växer och
tar större och större utrymme
både tids- och pengamässigt.
Härom dagen kom jag att tänka
på att börja missionskompensera!
Köper jag en ’onödig’ grej kan jag
ge samma summa till missionen.
En ny befriande tanke! Tiondegivande kan man ju kalla kyrkokompensation, men varför inte
missionskompensera?

Tänk om vi kristna som tror på
och tar missionsbefallningen på
allvar skulle börja missionskompensera vår konsumtion, när vi inhandlar eller reser på en semester
så kompenserar vi med extra gåvor till missionen! Hur som helst
bestämde jag mig för att börja
göra det så att missionsgivandet
och de personliga behoven följs
åt. Ökar jag mina personliga behov ökar jag mitt missionsgivande
samtidigt.

förnyat ansvar. Många av er som
läser detta gör redan detta som
en självklar del av er vandring
med Herren, många äldre offrar
storsint till vårt och andras missionsarbete. En stor del av vårt
kärnstöd av ekonomi och förbön
kommer från er och det tackar vi
för och ber om Herrens välsignelse
och stor lön i himlen.

Kanske en vild idé, men när jag ser
hur missionsorganisationer och
missionärer sliter för att få det att
gå ihop, behöver vi kristna ta ett
Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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Folk & Språk
Salabacksgatan 58
754 32 UPPSALA
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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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