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Skulle du vilja läsa
Bibeln på tyska?
Tänk om Sverige vore ett ”onått
land”. Du känner inte någon
kristen och du har aldrig sett en
kyrka, men så kommer en missionär och berättar om Jesus
för dig på tyska. Du förstår en
del och blir intresserad och vill
veta mer, så du får Nya testamentet på tyska. Hur troligt är
det att du blir en Jesu lärjunge
som fortsätter att läsa Bibeln
och själv börjar sprida det glada
budskapet om frälsning?
Det här är situationen för många
människor i världen idag. Den Bibel, Nya testamente eller bibeldel
de möjligen kan få tag på är på
ett språk som är så långt från deras modersmål som tyska är från
svenska – om de är tursamma. De
flesta som kallas ”bibellösa” har
inget alls inom räckhåll.
Det är därför som Folk&Språk
och deras samarbetsorganisationer som Wycliffe, SIL, Institutet
för Bibelöversättning, Seed Company och andra gör vad de kan
för att påskynda processen med
att alla folkslag ska få Bibeln på
sitt modersmål – sitt hjärtespråk.
Tänk om du skulle utgjuta ditt
hjärta inför Gud på tyska. Hur
skulle det kännas? Det är på vårt
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Det är nog inte så många som läser Gustav Vasas bibel idag och hur många
ungdomar förstår språket i 1917 års översättning som många äldre gärna läser?

modersmål vi förmår uppfatta nyanserna i språket. Det är på vårt
modersmål vi kan uttrycka vad vi
verkligen menar och känner.
Hur många Biblar har du
hemma? Själv har jag en hel rad
i bokhyllan - en del slitna, andra
bara uppställda och knappt lästa.
Där finns olika översättningar på
svenska, där finns engelska Biblar
och ”specialbiblar” som Biker
Bible, Polisbibeln, Sportbibeln m
fl. Hur ofta tackar du Gud för alla
Biblar du har tillgång till – tänk

bara på de olika översättningar
som finns ett knapptryck bort i
din telefon? Jag har nog fler Biblar
i min bokhylla än det finns i en del
miljonstäder på andra håll i världen.
Kristna i många länder i västvärlden har det lika förspänt som
vi. Här började man översätta
Bibeln till våra modersmål för
många hundra år sedan. Man har
hunnit göra olika översättningar
och nya översättningar där man
har anpassat sig till dagens språk.

”Det är på vårt modersmål vi förmår uppfatta
nyanserna i språket.
Det är på vårt modersmål vi kan uttrycka vad
vi verkligen menar och
känner”

Det är nog inte så många som läser Gustav Vasas bibel idag och
hur många ungdomar förstår
språket i 1917 års översättning
som många äldre gärna läser?
Det finns 698 språk som har hela
Bibeln översatt och de språken talas av 5,6 miljarder människor. Det
finns ytterligare 1 548 språk som
har Nya testamentet (och kanske
en del av Gamla testamentet också). Dessa språk omfattar 786 miljoner människor. 1 138 språk, som
talas av 470 miljoner människor,
har någon del av Bibeln översatt,

vilket gör att nästan 7 miljarder av
jordens drygt 7,5 miljarder invånare har åtminstone någon del av
Bibeln på sitt modersmål.
Är inte det ganska bra? Kan vi
inte vara nöjda med det? Kommer du ihåg Jesu liknelse om de
99 fåren som var hemma i fållan,
men hur herden ändå gick ut för
att leta efter det 100:e. Eller missionsbefallningen: ”Gå därför ut
till alla folk…”
Det finns fortfarande många
folk som inte har fått en chans att
ta ställning till tron på Jesus. 3 969

språk, som talas av 252 miljoner
människor, saknar helt någon bibelvers på sitt modersmål. Många
av dessa har inte ens ett alfabet
och en grammatik. De är bara talade språk. 707 av dessa har ändå
ett påbörjat arbete, men det återstår ändå 2 115 språk där arbetet
behöver komma igång. Det finns
också ett tusental språk som är
på väg att dö ut eller sugas upp
av grannspråket och där man be-
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dömt att det inte är någon idé att
göra en översättning.
Det stora behovet av att påbörja nya översättningsarbeten finns
i Asien och Afrika. Där handlar
det om 870 respektive 643 språk,
med totalt 139 respektive 25 miljoner talare. Ett annat område
är Oceanien, med en mängd öar
med olika språk. Där finns 415
språk i behov av översättning.
Wycliffe, där Folk&Språk ingår,
arbetar just nu med översättningar på ca 2 000 språk i omkring 130 länder. Totalt har man
genom åren bidragit till att 2 185
folkgrupper fått åtminstone någon bibelbok publicerad på sitt
modersmål.
Vi brukar tala om ”onådda folk”.
De bibellösa folken är i sanning
onådda. De har ingen bibeldel att
läsa eller lyssna till och många av
dem har inte ens ett skriftspråk
än. De bor inte bara på avlägsna
platser som på en söderhavsö, i
en by i det inre av Afrika eller i ett
muslimskt land i Asien. Inte ens
i Europa kan alla läsa en Bibel på
sitt modersmål; nej, det finns faktiskt språk där man inte ens har
ett påbörjat arbete.
Ändå är det bara en krona per
insamlad hundralapp som går till
att nå de onådda. Av insamlade
missionsmedel i världen går ungefär 1 procent till att försöka nå
de onådda folken. Hur ser din församlings missionsstrategi ut? Hur
ser ditt eget givande ut i förhållande till detta faktum?
Åke Lager
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”Av insamlade missionsmedel i
världen går ungefär 1 procent till
att försöka nå de onådda folken”

Ingen klarar uppgiften på egen hand
Vad brinner du för? Vad är viktigt
för dig? Vad väljer du att engagera
dig i? Alla har vi någon typ av intressen, och många av oss är engagerade i lokala församlingar. Som
missionär finns det ett par saker
som jag personligen går igång på
lite extra.
Onådda folk och Bibellösa språk,
det är två mycket viktiga prioriteringar för missionsarbete. Nästan två tusen år har gått sedan
missionsbefallningen gavs och
lärjungarna sändes ut, men fortfarande finns det många etniska
grupper som saknar församlingsrörelser, och språk utan publicerade bibeldelar. Vårt uppdrag är att
vara med och slutföra missionsbefallningen som Jesus gett oss, sedan kan slutet komma (Matteus
24:14).
Visionen är ytterst sett att lovsången till vår Herre Jesus ska
höras på alla jordens språk. Som
ett uttryck för det vill vi se lokala
församlingsrörelser i alla länder
och bland alla folkgrupper. En dag
ska alla dessa finnas representerade inför Guds tron (Uppenbarelseboken 5:9 och 7:9). Det är vår
målbild.
I vår tid när det finns så goda
kommunikationer och hjälpmedel, borde de goda nyheterna om

Jesus kunna göras tillgängliga för
alla människor på planeten ganska snabbt, men då krävs det att
vi behåller fokus. Det är lätt att bli
fullt upptagen med andra viktiga
saker. Inte så sällan rullar behjärtansvärda missionsprojekt på år
efter år bland till stor del kristna
folkgrupper, samtidigt som arbete
ännu inte påbörjats på andra håll.
Ibland blir vår egen verksamhet
på sätt och vis ett hinder som
fördröjer uppfyllandet av missionsbefallningen. Vi behöver vara
vakna över utvecklingen och be
om Guds vishet när vi prioriterar.
Ingen församling eller missionsorganisation klarar uppgiften på
egen hand. Det gäller att försöka
se den större bilden: vad som redan görs av andra och var man
kan hjälpa till med sina gåvor och
resurser. Tillsammans är vi med
och utbreder Guds rike i världen;
vi får vara en del av Guds mission.
Det handlar inte om att vårt eget
samfund eller vår svenska organisation med sin logotyp ska bli mer
känd. Vi behöver sätta både ego
och logo åt sidan.
När detta är sagt behöver vi alla
bli ambassadörer för pionjärmission, inte minst bibelöversättning. I de sammanhang vi finns
kan var och en av oss påminna

Autogirogivare!

Marcus Svedman

omgivningen om att 1,5 miljarder
människor inte har tillgång till Bibeln på sitt modersmål. Du och
jag kan lyfta fram att fler än 2000
språk saknar påbörjad bibelöversättning. Det budskapet behöver
spridas till många fler pastorer,
församlingsledningar, missionsråd
och enskilda troende. Här kan vi
alla vara med och göra en skillnad.
Samtidigt får vi inte glömma att
Bibeln behöver läsas (och lyssnas
på), både i onådda folkgrupper på
andra sida jorden och här i våra
hem. Den har något att säga oss
varje dag. Låt oss hålla fast vid och
tro på Guds Ord och Jesus Kristus
världens frälsare.
Marcus Svedman
(IBRA Västafrika)

Nya autogirogivare
premieras med en bok!

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 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.
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Målet för insamlingen 2019 är nått

Flame

Ifè

Oka

Folk&Språk har sedan två år tillbaka understött två översättare
för att arbeta med Gamla testamentet. Det är viktigt att snabbt
få detta klart, då den muslimska
folkgruppen kan relatera till
mycket av texterna i GT.

Folk&Språk har sedan två år tillbaka understött två översättare
för att arbeta med Gamla testamentet på ifè. Nya testamentet
blev klart 2009 och används flitigt
av folkgruppen. Kyrkan har vuxit
genom åren och det finns förstås
en stor längtan efter att få även
Gamla testamentet på ifè. Det arbetet pågår nu och kommer inom
några år att bli klart.

Under det gångna året har översättningen av Gamla testamentet
fortsatt. Folk&Språks medarbetare Susanne och Kari Valkama
arbetar dels på distans, men reser
också till språkgruppen i Sydostasien flera gånger per år för att på
plats arbeta med kontroll av översättningen.

Nya testamentet har under året
färdigställts, tryckts och är i skrivande stund på ett fraktfartyg på
väg till landet där flame talas.
Invigningen av Nya testamentet kommer att hållas under
första halvåret 2020.
Vi kommer att fortsätta understödja de lokala översättarna under 2020 så vi behöver fortsatt din
hjälp i detta.

Målet för F&S insamling för
2019 är fullföljt tack vare dig
som givare!

Folkgruppen är en liten minoritet
varav de flesta är muslimer. De
kristna är inte många.
Målet för F&S insamling för
2019 är fullföljt tack vare dig
som givare!

2020
Översättningen av Gamla testamentet fortsätter.

Behov 2019: 93 920 kr

Budget för 2020: 55 000 kr

(Vi har under året kunnat finansiera bibelöversättarna av medel
som kommit in till bibelöversättning men som inte varit öronmärkta till just Flame)

Vi hoppas du fortsatt vill vara
med och stödja översättning till
okaspråket.
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...tack var dig som givare!
Jean-Marie Nkokolo Magend
Översättningsarbetet
och kitubaspråket
Jean-Marie Nkokolo har med
Folk&Språks hjälp kunnat genomföra och avsluta sin utbildning till
Bibelanvändningskonsult under
2019.
”Jag vill uttrycka vår tacksamhet
för ert stöd i Jean-Maries utbildning vid i-DELTA. Vi har nu en
Bibelanvändnings-specialist som
hjälper pastorer och församlingar
att använda Biblar översatta till
lokala språk. Vi vill att Jean-Marie
ska uppmuntra kyrkor i beembeoch larifolken att använda de
tillgängliga översättningarna på
dessa språk, liksom han gjorde i
kitubaspråket.”
(Rock Bankoussou,
Program Director Kongo)
Målet för F&S insamling för
2019 är fullföljt tack vare dig
som givare!

2020
Vi vill gärna fortsätta stödja JeanMarie i hans väldigt betydelsefulla
uppdrag att lära ut bibelanvändning till pastorer och predikanter
även på beembe- och larispråken.
Vi hoppas att du fortsatt vill stå
med oss i detta viktiga arbete för
bibelanvändning.

pågår för
fullt här i Uppsala. Flytten av
Folk&Språks kontor var till stor
del orsakat av att vi skulle stödja
översättningsteamet med lokaler
och andra resurser. Det har blivit mycket lyckat och i skrivande
stund sitter två översättare med
en expert i grekiska och går igenom den översatta Uppenbarelseboken. Han visade sig bo på andra
sidan gatan från vårt kontor.
Under året har en barnbibel producerats och genomgång av Romarbrevet och delar av Psaltaren
har gjorts.
Målet för F&S insamling för
2019 är fullföljt tack vare dig
som givare!

2020
Förutom att slutföra översättningen av Psaltaren, planeras
översättning av 1 Mosebok, Daniel samt delar av Ordspråksboken. Man hoppas också kunna
sända bibelberättelser via satellitTV över Magendistan.
Teamet kommer även att utbildas
i bibelanvändningsprinciper för
att nå ut till de magendtalande
som är i princip onådda av evangeliet.

Budget för 2020: 60 000 kr

Budget för 2020: 25 000 kr

Vi hoppas du fortsatt vill vara
med och stödja Jean-Marie i hans
viktiga arbete att hjälpa pastorer i
bibelanvändning i sin förkunnelse!

Vi hoppas du fortsatt vill vara
med och ge Guds Ord till de magendtalande.

Västkusaal
Burkino Faso har under året drabbats av stridigheter och etniska
motsättningar vilket har försvårat
arbetet med bibelöversättning på
flera håll i landet.
ANTBA, Wycliffe Burkino Faso,
som driver projektet gör ett storartat arbete och trots svårigheterna arbetar de enträget vidare i
uppdraget att översätta Guds Ord
till alla språk i landet.
Under året har Markus och Matteus evangelium testlästs och en
språkrevision har genomförts.
Markus och Matteus har även
konsultkontrollerats under året.

2020
Man planerar att slutföra Johannes och Lukas evangelium, samt
Jakobs brev. Det ska också göras
en ljudinspelning av Markus. För
att utveckla kompetensen i översättningsteamet kommer man att
ha seminarier i översättningsarbete under totalt fem veckor.
Målet för F&S insamling för
2019 är fullföljt tack vare dig
som givare!
Budget för 2020: 50 000 kr
Vi hoppas du fortsatt vill vara
med och understödja översättning till västkusaal.
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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
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.
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 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.

TISDAG
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.

Annika Ralston

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.

ONSDAG

FAPLG/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.

November
2019
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Mirka Miscovicova

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
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.
Tacka för att Seed Company ger fortsatt ekonomiskt stöd. Be om Guds
beskydd över medarbetarna och deras familjer. Behov: 7 000 kr/mån.

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

efter invigningen. Be för Lisbeth i hennes nya uppgift som Regional Director för översättningsteamens ledare.

FREDAG

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.

LÖRDAG/SÖNDAG
Susanne och Kari Valkarna

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. Uppdatering av
mobilappen som innehåller Nya testamentet och fyra böcker från Gamla
testamentet är på gång. Tacka för att
slutgranskning av Josua är färdig. Be
för Kari som jobbar med ordbok. Be
om beskydd under resorna och för
fortsatt spridning av bibelmaterial i
bokform, på mobiler och internet. Behov: 3 500 kr/mån.

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

u Anna o Sven Larsson/Sydostasien.
Språkkonsulter genom alfabetisering
och jordbruks-och hälsoarbete i översättningsprojekt i en folkgrupp på 800
000 pers. Be att Gud låter de frön som
planterats genom arbetet växer. Be att
den lokala kyrkans och kristnas tro ska
stärkas och få djupa rötter.
Tacka för Guds beskydd och god hälsa
för familjen.

TORSDAG

Lisbeth med medarbetare.

u Lisbeth Fritzell/ Papua Nya Guinea.
Fanamaket, 2 000 pers. Be för tryckningen av Nya testamentet som sker
i Korea och att transporten med båt
fungerar så att böckerna kommer i tid
till invigningen. Be för förberedelserna
för invigningen i maj 2020. Bibelstudiematerial är översatt för bibelkursen

Familjen Bister
u Jeni och Mikael Bister/ Södra
Afrika. Invigning av Nya testamentet,
samt 1 och 2 Mosebok på nyungwespråket, planeras under 2020. Be att
folket och församlingarna använder
och förstår evangeliet. Be om fler
understödjande 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.

Flame

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 Jean-Marie Nkokolo/Kongo. JeanMarie 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.

Jean-Marie

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. Be för Mamy
i hans uppdrag vid 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.

Folk&Språk • November 2019 9

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
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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
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Flera härliga
livsberättelser varje vecka

Kanal 10-bilaga
med tv-tablåer

Nyheter med ett kristet
perspektiv

Krönikor med
kristet budskap

Ja, tack! Jag vill prova Inblick en månad gratis!
Namn: .........................................................................Adress:.......................................................................................
Tfn:........................................Postadress: ..................................................E-post: .....................................................
OBS! Prenumerationen avslutas automatiskt efter provperioden.

Beställ idag! Skicka in talongen eller ring 0476-132 70
Inblick, Box 15, 343 21 Älmhult

Kristen Tidning i Sverige AB

SVARSPOST
20557772
343 20 Älmhult

www.inblick.se

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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Ett fantastiskt möte med
bibelöversättarna - 17 år senare
Under ett tiotal år arbetade vi,
Gunnar och Ann-Sofi Wrang i
norra Elfenbenskusten. Vi lärde
oss mahou-språket, började översätta Nya testamentet och utvecklade alfabetiseringsmaterial.
I juli 2002 reste vi hem till Sverige
på grund av barnens skolgång. Vi
hade under två år arbetat tillsammans med ett tyskt par, och överlämnat vårt material till dem. De
tog nu över arbetet. Vi hade publicerat Markusevangeliet, den första bibeldelen på mahouspråket.
Under dessa år arbetade vi nära
en norsk missionsorganisation
som arbetade med evangelisering
och byutveckling. Vi kompletterade med Bibel och alfabetisering.
I september 2002 blev det inbördeskrig i Elfenbenskusten. Utlänningar kunde inte längre bo i
Elfenbenskusten. Det som var planerat blev det inte mycket av. Den
tyska familjen slog sig ned i Malis
huvudstad Bamako och fortsatte
på deltid med bibelöversättningen. En ung och välutbildad ma-

Solo Bakayoko i samtal med Ann-Sofi Wrang.
houman arbetade med dem. De
kunde publicera 1 Mosebok. När
de lämnade arbetet gick bibelöversättningen på sparlåga.
2012 kom några norska missionärer tillbaka till området.
Rebeller hade tagit över flera av
missionens bostadshus, men kyrkan hade lokal förankring, så den
byggnaden användes av församlingen. Med hjälp av myndigheterna fick alla hus sina rätta ägare.
Drömmen om att ha Bibeln på
mahouspråket levde och snart bildades ett översättningsteam.
Solo Bakayoko som är pastor

och Mahou blev ledare för översättningsteamet. Tyvärr blev det
svårigheter med finansiering och
andra problem som gjorde att
arbetet avstannade totalt 2017.
Men drömmen levde vidare och
arbetet återupptogs året därpå.
Solo Bakayoko är fortfarande
ansvarig och arbetar med Mory
Diomandé. Flera besläktade språk
samarbetar och har stöd av konsulten Moussa Traoré. Numera
har de ekonomiskt stöd från Seed
Company.
Under många år var det svårt
att få nyheter om hur det gick

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
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”Det vi hade varit med
om att starta och som
har mött många svårigheter på vägen fortsätter, trots allt.
Mahoufolket kommer
att kunna läsa Guds
ord på sitt eget språk
en dag”

Ann-Sofi och Gunnar Wrang med barn och barnbarn.
med bibelöversättningsarbetet. Vi
visste att det förekom arbete, men
inte hur mycket. Sommaren 2019
reste vi tillbaka. Familjen ville återse vänner, kollegor och platser. Vi
fick allt detta och dessutom fick vi
möta teamet som nu arbetar med
översättning. Med alla nya hjälpmedel och med internet i byn
går det lättare än förut. De fyra
evangelierna är översatta, samt
flera av Paulus brev. När vi kom
arbetade de med Apostlagärningarna. De arbetade hårt för i slutet
av september skulle översättningen konsultkontrolleras. Förutom
bibelöversättning arbetar de med
en förändring av ortografin och

Välkommen till

en uppdatering av psalmboken.
En utmaning de har är att få igång
alfabetiseringsarbete så att folket
kan läsa Bibeln.
Det var en fantastisk känsla att
möta bibelöversättarna 17 år efter att vi lämnat arbetet. Det vi
hade varit med om att starta och
som har mött många svårigheter
på vägen fortsätter, trots allt. Mahoufolket kommer att kunna läsa
Guds ord på sitt eget språk en dag.
Bed för dem som arbetar för att
det ska kunna hända snart!
Mory Diomandé
Ann-Sofi och Gunnar Wrang

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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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

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

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

Folk&Språk besöker:
1/12 10:00 Kjula Baptistförsamling • Mats-Jan Söderberg
22/12 11:00 Livets Ord Uppsala • Mats-Jan Söderberg
26/12 11:00 Missionsförsamlingen, Harbo •Mats-Jan Söderberg
2020
6/1 11:00 Vaksala Församling, Uppsala • Carina Jahani
26/1 11:00 Pingstkyrkan Trelleborg • Mats-Jan Söderberg
26/1 16:00 Malmö International Church • Mats-Jan Söderberg
9/2 kl 11:00 Baptistkyrkan Uppsala • Susanne och Kari Valkama

BÄSTA DUSCHKOMFORT

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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Vi har en historisk möjlighet...
TACK till alla som stått med oss
under 2019!
Vi är oerhört tacksamma för
alla uppoffringar som gjorts och
görs. Med er hjälp har vi kunnat fullgöra de åtaganden vi haft
under året. Arbetet tar människorna från bibellösheten till att ha
tillgång till Guds Ord på sitt eget

divider målas det upp en bild där,
trots att vi aldrig tidigare i historien haft så mycket pengar i Sverige
som nu, det är svårt att få resurser
att sända ut missionärer för att
bosätta sig och arbeta långsiktigt
för att nå onådda och bibellösa
folk i världen. En stor eloge till alla
troende, församlingar och kristna

Vi har en historisk möjlighet att
faktiskt i vår livstid se till att ALLA
världens språk ska få åtminstone
evangelierna på sitt eget modersmål. Det behövs fler missionärer
- men för att det ska bli verklighet behövs ett starkare bärarlag.
Folk&Språk, Wycliffe Sverige är
i stort behov av fler understöd-

”Att bara 1% av missionspengarna som spenderas årligen går
till de onådda, och ca 3% av alla
missionärer arbetar för att nå
dessa, är oroväckande siffror”

språk. Under 2020 kommer flera
Nya testamenten att invigas i projekt som Folk&Språk på olika sätt
har varit en del av. Det är fantastiskt glädjande att vi får vara med
om det!
Antalet bibellösa folk minskar
för vart år som går men parallellt
går befolkningsökningen i världen
snabbare än församlingstillväxten,
vilket gör att antalet onådda människor ökar i världen. Att bara 1%
av missionspengarna som spenderas årligen går till de onådda, och
ca 3% av alla missionärer arbetar
för att nå dessa, är oroväckande
siffror.
I samtal med andra missionsorganisationer, församlingar och in-

företagare som troget gör det de
kan för att hålla missionen igång.
Det räcker dock inte med det vi
har idag. Vi behöver bli fler i bärarlaget som stöttar de ”stridande
trupperna” för att Jesu ord i Matt
24:14 ska bli uppfyllda.

jare och fler förebedjare, som dag
och natt ber att Herren sänder
arbetare till skörden, att alla folk
och språk ska få Guds Ord på sitt
modersmål och att evangeliet ska
förkunnas.

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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Salabacksgatan 58
754 32 UPPSALA

Ljudbibel på dedua 250 kronor!
Britt och Sune Ceder arbetade under 25 år i
dedua med bibelöversättning och bibelundervisning. Nya testamentet invigdes 2006
och tio år senare, 2016, invigdes den tryckta
dedua-Bibeln med Nya testamentet samt 13
av Gamla testamentets böcker.
2012 invigdes ljudbibeln. Efter sju år är det
nu dags att uppdatera ljudbiblarna, då de
gamla slutat fungera eller fungerar dåligt.
Apparaterna slits, mest på grund av vatten,
då ljudbibeln finns med överallt, t ex när man arbetar i sin odling eller tvättar kläder
i floden. Solen laddar ljudbibeln under dagen och laddningen möjliggör många
timmars lyssnande.
Med din hjälp vill vi bidra till att nya generationer av
deduatalande kan lyssna till Guds ord på sitt hjärtas språk.
Tack för ditt stöd!

Betala in summan på bankgiro 900-7287
eller swisha på 123 900 7287
senast den 10 december
och ange om du vill ha ett gåvobevis.
Märk gåvan med ”Ljudbibel”
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Salabacksgatan 58, 754 32 UPPSALA
Tel 08-38 55 30 • Bankgiro 900-7287
www.folk.se • info@folk.se

