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Bibeln på det språk man bäst förstårBibeln på det språk man bäst förstår

Äntligen –nu finns 
Bibeln på nyungwe!
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Äntligen! Den här dagen har 
vi längtat efter, säger Mikael och 
Jeni Bister alldeles efter den hög-
tidliga invigningen av Bibeln på 
nyungwe, ett av de lokala språken 
i Moçambique.

– Nu är vi i mål med första de-
len. Nu har folket Nya testamen-
tet och de båda första Moseböck-
erna på sitt modersmål. Nu ser vi 
fram emot hur Ordet ska få verka 
i församlingarnas och människor-
nas liv.

Glädjen och förväntan var stor 
när en barnkör tågade in med var 
sin Bibel och lade dem på ett bord 
längst fram i kyrkan i Tête. Sedan 
firades Nyungwe-Bibeln med tal, 
sång och dans i ett par timmar. 
På plats fanns inbjudna pastorer 
med fruar, en representant från 
guvernörens kontor samt utländ-
ska gäster som på ett eller annat 
sätt varit inblandade i projektet. 
Dagen till ära hade översättartea-
mets fruar sytt upp klänningar 
i ett vackert mönstrat blågrönt 

”Nu ser vi fram emot 
hur Ordet ska få verka 
i människors liv”

En glad Mikael Bister utbrister:

tyg. Männen hade fått slipsar av 
samma tyg.

Efter invigningen kunde man 
köpa Bibeln till specialpris, och 
många gick hem med en liten 
bunt under armen. Eller rättare 
sagt, de spände fast dem på mo-

.
Staden Tête i
Moçambique

Moçambique
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torcykeln eller mopeden innan de 
åkte till sin by. Bilar är sällsynta.

Mikael och Jeni Bister slog sig 
ner redan 1998 i Tête, huvudsta-
den i Tête-provinsen, Moçam-
bique. Det är där nyungwe-folket 
bor, en folkgrupp på omkring en 

halv miljon. Mikael hade varit i 
trakterna och gjort en språkkart-
läggning tidigare och då konstate-
rat att nyungwe-språket behövde 
en bibelöversättning. I staden, 
som växt från 50 000 till närmare 
250 000 invånare under dessa år, 

finns många språkgrupper. 
– Tillväxten beror till stor del på 

en nyupptäckt brunkolsfyndighet 
i närheten som man har börjat 
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utvinna. Här i stan bor det kanske 
30-40 000 nyungwe, det är ute i 
byarna som majoriteten bor, be-
rättar Mikael.

När Bisters kom till Tête hade 
en katolsk präst gjort en liten ord-
bok, samt översatt en sångbok 
och några korta bibeltexter, men 
det var först när Bisters och en an-
nan översättarfamilj kom dit som 
arbetet tog fart. Först med att få 
språket på plats med grammatik 
och liknande innan själva över-
sättningsarbetet började. 

- Det var jättebra att vi var två 
familjer tillsammans från början. 
Vi hade mycket glädje av varandra 
och vi blev som systrar, säger Jeni 
och kramar om Hillary Ker, som 
med sin man David också är med 
vid invigningen.

En av de första böcker Mikael 
jobbade med var Första Mosebok. 
De har hela tiden varit inställda 
på att ha med de två första Mo-
seböckerna tillsammans med Nya 
testamentet. 

– Det är ju där man finner ba-

sen för Guds förhållande till sitt 
folk. Ska man läsa Nya testamen-
tet med behållning, behöver man 
känna till förbundet mellan Gud 
och Israels folk, säger Mikael.

De första åren jobbade man 
med språkanalys och alfabetise-
ring. Då fick projektet Sida-bidrag. 
När man sedan gick in i översät-
tarfasen gick bland annat Mikaels 
hemförsamling Skövde Pingst in 
som stora understödjare.

– Vår församling vill vara med 
i frontlinjen för att sprida evang-

Pastorer som stolt visar upp 
den nya Bibeln.
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eliet. Bibelöversättning är en av 
våra fokuspunkter, förklarar pas-
tor Sven Bengtsson som nu är på 
plats i Tête för andra gången i sitt 
liv.

– Olaus och Laurentius Petri, 
som översatte Bibeln till svenska, 
står staty i Örebro. Mikael och Jeni 
borde få stå staty i Tête. Så stort 
är det att ett folk får Bibeln på sitt 
modersmål.

Arbetet har sannerligen inte 
gått på räls, och Mikaels envishet 
och övertygelse om att bibelöver-

sättning är hans livskallelse har 
hjälpt till att ändå föra projektet 
framåt. Utöver de vanliga pro-
blemen i de här trakterna såsom 
strömavbrott, icke-fungerande 
telefoner och internet, stulna da-
torer och byråkratiska myndighe-
ter var man i början av projektet 
också tvungna att byta ut de lo-
kala översättarna. 

– Det var nog en av de tuffaste 
perioderna, men det löstes genom 
att några av pastorerna i den lo-
kala kommittén gick in i översätt-

ningsarbetet, förklarar Mikael.
– Det har funnits mycket posi-

tivt också, till exempel samarbe-
tet med James Vinton, konsulten 
som kontrollerade det mesta av 
översättningen. Relationen mellan 
honom och oss i teamet har varit 
fantastisk. Dessutom har han varit 
min mentor när jag själv nu har 
blivit konsult, berättar Mikael.

– Mikael kommer att fungera 
jättebra som konsult. Han är en 

Pastorer som stolt visar upp 
den nya Bibeln.



Folk&Språk • Mars 20206

språkbegåvning med känsla för 
översättningarna och han är nog-
grann och tålmodig, säger James.

Mikael och Jeni fortsätter arbe-
tet med bibelöversättning, fast på 
ett annorlunda sätt. De har bosatt 
sig i Kapstaden, granne med paret 
Ker som de samarbetade med de 
första åren i Tête. Mikael ska arbe-
ta som översättningskonsult. Det 
innebär en del resor, och dagarna 
innan nyungwe-invigningen var 
han ute på ett konsultuppdrag. 
För närvarande pågår ett 80-tal 
översättningar i södra Afrika så 
behovet av konsulter är stort, inte 
minst sådana som talar portugi-
siska liksom Mikael.

Jeni, som mestadels har arbetat 
med alfabetisering, har de senaste 
åren varit involverad i ett projekt 
kallat ”Little Zebra Books”. Det är 
små färgglada barnböcker med 
bibelberättelser eller folkets tradi-
tionella berättelser.

– Vi vill vänja barnen vid littera-
tur och att läsa på sitt modersmål. 
Det är ju ingen idé att översätta 
Bibeln om den inte blir läst. Vi 
har utbildat volontärer som har 

Zebra-grupper med barn som 
träffas varje vecka. De möts alltid 
utomhus, i en trädgård eller under 
ett träd, småskaligt och enkelt. 
Alla som går förbi kan se vad som 
händer, och mammorna får gärna 
sitta med och lyssna, berättar Jeni 
entusiastiskt.

Det kommer en ny bok varje 
månad och numera ges de ut på 
många fler språk än nyungwe. 
Nyligen passerade ”Little Zebra 
Books” en miljon tryckta böcker. 

När vi utländska gäster är på 
väg att lämna invigningen kom-
mer en av de lokala översättarna 
fram till mig. Han tackar för stö-
det Folk&Språk gett under projek-
tet, men också för att vi kom hit 
till invigningen.

– Nu vet myndigheterna här i 
Tête att vi nyungwe-kristna inte 
är ensamma. Vi har vänner över 
hela världen. Och Bisters var inte 
”vanliga missionärer” som flyttade 
hem efter en tid. De stannade och 
blev ett med oss tills översättning-
en var klar.

Text och foto: Åke Lager

Sven Bengtsson pastor och 
föreståndare i Pingst Skövde.

Mikael och Jeni Bister.En välsjungande kör medverkade på invigningen

På hemväg med en bibellåda
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På hemväg med en bibellåda

Beredd att dela med sig av  
helt nya biblar under armen.
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Det är fantastiskt att se reak-
tionen när människor får höra 
Guds ord på sitt eget modersmål. 

De skiner upp och lyssnar 
koncentrerat. Jag hoppas att det 
här ska leda till att allt fler av 
nyungwe-folket ska bli kristna och 
söka sig till kyrkorna.

Det säger pastor Semo, en av tre 
i det lokala översättarteamet som 
har arbetat med Nyungwe-Bibeln. 
När vi samtalat en stund förstår 
jag att han är ett riktigt språkgeni 
och talar sex-sju olika språk. Hans 
pappa var nyungwe, medan mam-
man kom från Zimbabwe och 
hemma talade de shona. När han 
var 15 år gammal flyttade familjen 
till Tête och då blev nyungwe hans 
naturliga språk.

– Jag är intresserad av språk. När 
jag kommer till ett nytt område 
vill jag höra deras språk. Jag lyss-
nar och försöker förstå. Det är den 
ena anledningen till att jag enga-
gerat mig i översättningsarbetet. 
Jag tycker helt enkelt att arbetet 
är roligt. Den andra drivkraften är 
att jag vill se Guds ord översatt till 
nyungwe så att vi lättare kan nå 
vårt folk med evangeliet.

Pastor Semos blev helad
– på ögonblicket!

Pastor Semo utstrålar glädje 
och förnöjsamhet, men han har 
haft ett tufft liv. För över 15 år 
sedan fick han en stroke och tap-
pade talförmågan. Hans syskon 
skyllde det hela på att han hade 
blivit kristen och brutit med fa-
miljens traditioner och animistis-
ka ritualer. Trots det vägrade han 
att söka hjälp hos de häxdoktorer 
som syskonen föreslog.

När det blev dags för en famil-
jesammankomst meddelade han 
att han skulle komma, men att 
han inte tänkte delta i några ri-
tualer. Ungefär samtidigt kom en 
pastor från Zimbabwe och bad 
för Semo, och han blev ögonblick-
ligen helad och fick talet tillbaka 
lagom till han skulle träffa släkten. 
De kunde inte annat än storögt 
konstatera att Semos Gud hade 

gjort ett under.
Några år senare dog hans fru. 

Samfundet tyckte att han be-
hövde en ny fru och föreslog den 
åtskilligt yngre Rosmarie, som då 
gick på bibelskola i Zimbabwe. 

– Jag var inte alls intresserad till 
en början, men sedan vände det. 
Idag är vi lyckligt gifta och har en 
åttaårig son tillsammans, berättar 
Rosmarie där hon sitter bredvid 
sin man.

Man det var inte slut på Semos 
tragedier. De fick även en dotter, 
men för något år sedan blev hon 
sjuk med diarré och dog plötsligt 
efter fyra dagar. 

Man anar en sorgsen blick när 
han berättar om detta, men strax 
kommer ett leende över hans läp-
par när vi åter talar om den nya 
bibelöversättningen.

– Jag är så nöjd och glad, och 
tacksam för den hjälp vi har fått 
utifrån. Nu ska vi gå vidare på egen 
hand och översätta mer av Gamla 
testamentet, men vi skulle behöva 
lite yngre krafter i teamet, avslutar 
den 67-årige pastor Semo.

Åke Lager

Rosemarie och maken Semo.
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Jag har varit med om något histo-
riskt. Jag har varit på mitt livs för-
sta bibelinvigning, när jag var på 
plats i Tete i nordvästra Mocambi-
que när nyungwefolket fick Bibeln 
på sitt eget modersmål. Ja, i alla fall 
hela Nya Testamentet och de båda 
första Moseböckerna. 

Jag har aldrig varit söder om 
Sahara tidigare och fick snabbt 
lära mig vad TIA betyder. ”This 
is Africa”. Ett uttryck som visade 
sig användbart. Här fungerar inte 
saker och ting lika smidigt och ef-
fektivt som i Europa. Kulturen är 
annorlunda och som Jeni Bister 
förklarade för mig: ”Jag har slutat 
fråga mig varför man gör si eller så. 
Då blir det enklare att leva.”

Datumen för invigningen änd-
rades ett par gånger och var och 
när på dagen invigningshögtiden 
skulle ske fick vi till slut veta kväl-
len innan. I denna miljö har det 
svensk-amerikanska paret Mikael 
och Jeni Bister bott i 20 år, med un-
dantag för några hemmaperioder, 
och oförtrutet kämpat på med al-
fabetisering och översättning trots 
att allt inte har gått på räls.

Vilka hjältar alla bibelöversät-

tare är. De gnetar på och jobbar 
troget trots att resultaten inte syns 
direkt. De kan inte skriva hem om 
att de samlat tusentals människor 
på ett kampanjmöte. De kan möj-
ligen, efter flera års förberedelse-
arbete med språkkartläggning, 
arbete med grammatik osv, be-
rätta hur många bibelverser som 
är översatta.

Men deras arbete är nog på sikt 
minst lika viktigt som världsevang-
elisternas. Det är när människor 
får bibelordet på sitt hjärtespråk 
som de verkligen förstår. I Sverige 
fick vi vår första översättning re-
dan på 1500-talet. Tänk på vad 
den har betytt för hela samhälls-
utvecklingen i vårt land. Bröderna 
Olaus och Laurentius Petri (man 
kan ju undra varför de inte kallas 
Olle och Lars, som på vårt svens-
ka modersmål) står staty i hem-
staden Örebro. Pastorn i Mikael 
Bisters hemförsamling i Skövde, 
Sven Bengtsson, var närvarande 
vid invigningshögtiden och tyckte 
att man borde resa en staty över 
Mikael och Jeni i Tete.

Han berättade också att hans 
församling bearbetat sin inställ-

ning till mission och antagit ett 
antal fokuspunkter. Man vill vara 
i fronten för att sprida evangeliet, 
och då är naturligtvis bibelöver-
sättning en självklar del i deras 
missionssatsning och de kommer 
att fortsätta att stödja Bisters. Mi-
kael kommer att jobba som över-
sättningskonsult i södra Afrika 
och Jeni kommer att jobba med 
att producera enkla barnböcker 
och stimulera barn till att läsa på 
sitt modersmål.

Vad vi kan vara tacksamma för 
att det finns människor som Mika-
el och Jeni Bister. Från Folk&Språks 
sida kan vi glädja oss över att vi får 
se tre översättningar bli invigda 
bara i vår. Först denna i Mocambi-
que, sedan en i Togo i april och så 
en i Papua Nya Guinea i maj. 

Åke Lager
Pensionerad frilansjournalist

”Jag har varit med 
om något historiskt”

Åke Lager
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edarbetarna  och projekten!

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

Tack för ditt stöd, vi är helt beroende av Guds nåd 
och dina förböner. 
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MÅNDAG
u Västkusaal/Burkina Faso: Mar-
kus evangelium har översatts och 
kontrollerats. Målet under 2020 är 
att slutföra Lukas evangelium och 
Romarbrevet. En ljudinspelning av 
Markus evangelium ska göras. Be 
om säkerhet i språkområdet. Be-
hov 2020: 5 600 kr/mån.     

u Flame/ Västafrika ca 400 000 
pers. Be att Nya testamentet kan 
invigas under 2020. Översättning 
av Gamla testamentet pågår. Be 
om politisk stabilitet i landet. Be-
hov 2020: 8 400 kr/mån.

u Jeni och Mikael Bister/ Södra 
Afrika. Be för kommande kon-
sult- och alfabetiseringsuppdrag i 
södra Afrika. 

u Sophia och Elias Tranefeldt/
Etiopien Be för barnens skolgång 
och hälsa för familjen. Be för be-
lanta-översättarna som efter ett 
år av svåra förföljelser är tillbaka 
i huvudstaden för att fortsätta 
översätta. Be om helande, trygg-
het och lugn för dem och deras 
familjer. 

TISDAG
u Ifè/Togo: Folk&Språk under-
stödjer två översättare för att 
arbeta med Gamla testamentet 
på ifè. Nya testamentet blev klart 
2009 och används flitigt av folk-
gruppen. Kyrkan har vuxit genom 
åren och det finns en stor längtan 
efter att få även Gamla testamen-
tet på ifè. Behov 2020: 7 000 kr/
mån. 

u FAPLN(G)/Tchad. Alfabetise-
ringsprojekt i förskoleklasser med 
2 258 barn. Läs- och skrivunders-
visningen sker i 15 språk. Behov: 
11 200 kr/mån. 

u Maria Gustafsson/Tchad. Språ-
kanalys och språkkartläggning. Be 
om ökad motivation hos mulgi-
folket i huvudstaden att utveckla 
sitt språk. Be om beskydd, vishet 

i arbetet och för folkets ofta enkla 
levnadsvillkor.  

ONSDAG
u Jean-Marie Nkokolo/Kongo. 
Jean-Marie undervisar kyrkoleda-
re 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 2020: 7 000 kr/mån.

u Ruth o Mamy Raharimanant-
soa/Kongo-Brazzaville. Ruth ar-
betar som lingvist och hjälper 
bibelöversättare att skriva sina 
språk konsekvent. Be att två ord-
böcker som Ruth och teamet ar-
betar med, snart kan slutföras för 
publicering. Mamy är lärare vid 

Jean-Marie

Flame
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Protestantiska Universitetet och 
översättningskonsult.  Han har 
just avslutat en exegetisk kontroll 
av 4 Mosebok på det södra han-
delsspråket kituba. Be om energi, 
inspiration och uthållighet för 
översättarna när de arbetar vidare 
med flera av Gamla testamentets 
böcker. 

u Gunborg och David Presson/
Afrika. Gunborg ansvarar för per-
sonalfrågor i de franskspråkiga 
länderna och inom SIL. David ar-
betar inom kommunikation och 
krishantering. De bor i USA, men 
reser ofta till och inom Afrika. Be 
om Guds beskydd, vishet och ut-
hållighet.  

TORSDAG
u Jim o Carina Ellis/ Nordmaria-
nerna: Carina o Jim Ellis på distans 
från Edsbyn med sju mellankaro-
linska språk. Medarbetaren Joe 
har avlidit i en hjärtinfarkt. Be för 
familjen. Be om helande för över-
sättaren Jess, som skulle ha rest till 
Filippinerna för hjärtoperation, 
men p g a coronaviruset är detta 
inte möjligt just nu. Behov: 7 000 
kr/mån. 

u Mirka Miscovicova/Sverige. Be 
om Guds ledning och vishet inför 
framtiden. Be om understöd från 
församlingar och enskilda. Behov: 
3 000 kr/mån. 

u Folk&Språk/Sverige: Personal-
handläggning och rekrytering av 
nya medarbetare. Be för de an-
sökande 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. 

FREDAG
u Oka/Sydostasien. Folkgruppen 
har Nya testamentet på sitt språk. 
Majoriteten av folket är muslimer 
och för dem är Gamla testamen-
tet särskilt intressant. Översätt-
ning är påbörjad. Be för översätt-
ningen och för den mycket lilla 
kristna minoriteten. Be om kristna 
medarbetare som kan kontrollera 
översättningen. Behov 2020: 2 800 
kr/mån.  

u Susanne o Kari Valkama/ Syd-
ostasien. Susanne o Kari arbetar 
på distans från Finland. Be för 
det intensiva arbetet i mars med 
bibelöversättarna på plats. Första 
arbetar man med 1 Mosebok och 
Samuelsböckerna. Sedan kontrol-
lerar Susanne Korintierbreven på 
ett annat språk. Tacka för att ar-
betet med layout för Ordspråks-
boken är på gång och att det na-
tionella Bibelsällskapet ska trycka 
upp 500 exemplar. Be för Kari som 
jobbar med ordbok. Be om be-
skydd under resorna och för fort-
satt spridning av bibelmaterial i 
bokform, på mobiler och internet. 
Behov: 3 500 kr/mån. 

u Anna o Sven Larsson/Sydosta-
sien. Språkkonsulter genom alfa-
betisering och jordbruks-och häl-
soarbete i översättningsprojekt i 
en folkgrupp på 800 000 pers. Be 
att Gud låter de frön som plante-
rats genom arbetet växer och att 
tron fördjupas. Be om helande 
av relationer mellan kristna och 
andra i Annas hemby, men också 
nationellt. Be om beskydd från co-
ronaviruset.

Tacka för uppmuntrande besök 
från Sverige, Guds beskydd och 
god hälsa för familjen. 

u Magend/Västasien. Översätt-
ningsteam på distans fr Sverige. 
Evangelierna och Apostlagär-
ningarna finns nu som app för 
nedladdning. Arbetet med Barn-
bibeln och Psaltaren fortsätter. 
Tacka för rapporter om magender 
som tagit emot Jesus. Tacka för 
att Seed Company ger fortsatt 
ekonomiskt stöd. Be om Guds be-
skydd över medarbetarna och de-
ras familjer. Behov: 7 000 kr/mån.  

LÖRDAG/SÖNDAG
u Lisbeth Fritzell/ Papua Nya 
Guinea. Fanamaket, 2 000 pers. 
Nya testamentet är tryckt. Be 
att det ska komma fram i tid till 
invigningen den 8 maj. Be för in-
vigningen och förberedelserna 
för den stora festen.  Be att Guds 
Ord ska få beröra människor nu 
när de hör det på sitt modersmål. 
Bibelstudiematerial är översatt till 
bibelkursen efter invigningen. Be 
för Lisbeth i hennes nya uppgift 
som Regional Director för över-
sättningsteamens ledare.

u Lisbeth Fritzell/ Papua Nya Gui-
nea. Ramoaaina. Tacka för att Nya 
testamentet nu finns som ljud-
bok. Många lyssnar på Guds Ord 
dagligen. Tacka också för sångbo-
ken på ramoaaina.                                                                                      

Magendteamet

Carina o Jim Ellis
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Tel: 0200 58 02 20

Välkommen till 
Folk & Språks årsmöte
lördag 30 maj kl 13.00 
i Pingstkyrkan,
Uppsala!

Välkommen till Folk&Språks årsmöte lördag 30 maj 2020 kl. 14:00
Plats: Uppsala Pingstkyrka, S:t Persgatan 9, 753 20 Uppsala

Vi firar 50 år 
sedan starten 1970

Hjälper dig med affärssystem. Kravspecifikation,  
upphandling, införande, utvärdering. Tel: 076-860 50 19

Solution Expertise AB

Jesusfilmen hade premiär 1979. 
Filmen följer texten i Lukas evang-
elium och har blivit översatt och 
dubbad till fler än 1 750 språk. 
Mer än 490 miljoner människor 
har kommit till tro efter att ha 
sett Jesusfilmen.

Jesusfilmen finns också för barn 
på svenska.  Läs mer och se filmen 
på  www.jesusfilm.org

JESUS-filmen -den mest översatta filmen enligt Guinness!
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FFeeeellss  lliikkee  hhoommee

Uppsala

Välkommen till 
Folk & Språks årsmöte
lördag 30 maj kl 13.00 
i Pingstkyrkan,
Uppsala!

Beställ genom att mejla till:
info@folk.se

160 kr + porto

Vägar jag 
inte visste 

fanns
Roland Björkestedt

Vägar jag inte visste fanns          Roland Björkestedt

DEN HÄR BOKEN berättar om Guds närvaro i livets upp- och nedgångar. Ibland har den närvaron tagit sådana former att den satt spår för livet. Så var det med en kyrkoherdes profetiska bud-skap som senare länkades samman med en gammal mormors böner. Berättelsen handlar om vägval och återvändsgränder och om kampen mellan tvivel och tro. Men också om hur den väg äventyrens Gud öppnar 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 OCKSÅ dramatiska upplevelser från tio år av bibelsmuggling i Östeuropa och Sovjet då den kommunistiska järnridån fortfarande gick genom Europa. Erfarenheter och  lärdomar från kulturmöten är en viktig del av boken.

Roland och Lena har bott och arbetat i fyra afrikanska länder, Liberia, Burundi, Tanzania och Kamerun. I mellanperioderna har Roland ansvarat för missionskurser på två olika folkhögskolor i Sverige och lett många långa resor med elever till Indien, Bangladesh och Östafrika. De var inspirerande upplevelser. Men ibland kunde sanslösa saker hända. Missionskurserna i Tanzania och Uganda har haft deltagare från Sverige, Tanzania, Uganda, Sudan, Kenya, Etiopien, Zambia och Burundi.

SENDERO FÖRLAG

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 alfabe-
tisering.

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

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

Bli medlem...

Bankgiro 900-7287

Adress: 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: Linderoths 2020
ISSN 1651-8365

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

MATS-JAN SÖDERBERG
Missionsföreståndare
director@folk.se

GUDRUN ERIKSSON
Administratör
info@folk.se

ANNIKA RALSTON
Personaladministratör
personnel@folk.se

MARIA VIITANEN
Projekthandläggare
projects@folk.se

ANNA-CAISA SÖDERBERG
Utvecklare
anna-caisa_soderberg@folk.se

TOMAS KARLSSON
Insamling
project-funding@folk.se

ANDERS HÄLLZON
Media
communications@folk.se

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

BÄSTA DUSCHKOMFORTBÄSTA DUSCHKOMFORT

Folk&Språk besöker:
26/4 Borgenkyrkan, Tierp   Mats-Jan Söderberg

21-24/5 Svenska Alliansmissionens årskonferens
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Mats-Jan Söderberg 
Missionsföreståndare
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Med frikyrkorörelsernas start på 
1800-talet påbörjades en era av 
utsändande av missionärer från 
Sverige. Under de följande 100 
åren sände församlingar och or-
ganisationer ut hundratals kanske 
till och med tusentals missionärer 
till vad vi då kallade missionslän-
der. Under den tiden startades 
tiotusentals församlingar som ett 
direkt resultat av missionärers ar-
bete.

Martin Ström, missionssekrete-
rare på Svenska Alliansmissionen, 
utryckte det ungefär så här under 
ett samtal på Engagekonferensen 
oktober 2019:

”När vi sände ut våra första mis-
sionärer för hundra år reste de 
till onådda folkgrupper. Där finns 
nu väl utvecklade församlingar, 
pastors- och ledarutbildningar 
på universitetsnivå ,så missionä-
rernas arbete har burit stor frukt. 
De som då var onådda folk är nu 
nådda.”

Idag är dessa länder inte längre 
onådda. Etiopien är ett exempel. 
Där finns en dynamisk växande 

evangelisk församling med över 
20% av befolkningen; Mekane 
Yesus-kyrkan räknas idag som den 
största lutherska kyrkan i världen. 

Samtidigt finns inom dessa län-
ders gränser minoritetsfolk som 
är onådda och bibellösa. Tyvärr 
finns det fortfarande osynliga 
gränser mellan olika etniska grup-
per i många av dessa länder, vilket 
gör att det inte alltid är så enkelt 
för de lokala kyrkorna att korsa 
etnicitetens gräns och förkunna 
evangelium där. 

I vissa länder finns det konvertit-
lagar för att ”skydda” stabiliteten 
mellan olika religioner. 

Jesu ord Gå ut i hela världen står 
fortfarande där i min Bibel. Det 
står inget om att församlingar i 
vissa delar av världen ska sluta 
sända missionärer. 

Idag sänder församlingar i t.ex. 
Afrika missionärer till Sverige för 
att predika evangelium. Det är vi 
mycket tacksamma för. Vi behö-
ver all hjälp vi kan få. 

Men vi behöver också be att Her-

ren kallar missionärer som vi kan 
sända till dem som ännu ej har 
hört talas om Jesus, var de än 
befinner sig: i Jerusalem, Judéen, 
Samarien och TILL JORDENS 
ÄNDE.

Det är tid att gå – tid att sända 
missionärer till världens alla onåd-
da och bibellösa folk. 

Missionärer som bosätter sig på 
platsen, lär sig språk och kultur 
och manifesterar Guds kärlek till 
alla människor! 

Tid att gå
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POSTTIDNING  B
Folk & Språk
Salabacksgatan 58
754 32 UPPSALA

50 års jubileum
VÄLKOMMEN TILL FOLK&SPRÅKS

År 1970 startade Sören och Britten Årsjö tillsammans 
med Gunilla Andersson Wycliffe Bibelöversättare 

Sverige i Örebro. 
I år fyller vi 50 år och det vill vi fira. 

Den 30/5 kl 16:00 i Pingstkyrkan i Uppsala firar vi 50 
års jubileum med  bankett och program. 

Välkommen att fira tillsammans med oss! 

Anmälan görs på: www.folk.se/50arsjubileum

Sista anmälningsdag 30/4


