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Även om mycket är upp-och-ner
fortsätter vi ändå 

men på lite annorlunda sätt!

Susanne och Kari Valkama

Maria Gustafsson

Lisbeth Fritzell

Sophia och Elias Tranefeldt

Ruth och Mamy Raharimanantsoa

Gunborg och David Presson
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Hela världen är upp-och-ner! 
Coronviruset ställer till det, 
men de flesta av de bibelö-
versättningsprojekt som våra 
svenska missionärer är inblan-
dade i fortsätter ändå. Kanske 
på delvis andra sätt, och med 
lite lägre hastighet.

Restriktionerna ser lite olika ut i 
varje land, men de flesta länder 
där våra missionärer arbetar har 
hårdare begränsningar än vi haft 
här i Sverige. I många länder är 

fält. Lisbeth Fritzell är kvar i Papua 
Nya Guinea, Sophia och Elias Tra-
nefeldt i Etiopien, Jeni och Mikael 
Bister i Sydafrika och Anna och 
Sven Larsson i Sydostasien. Ruth 
och Mamy Raharimanantsoa är 
kvar i Kongo Brazzaville, men vän-
tar på en möjlighet att ta sig hem 
till Sverige.

– Vi fick ro över att stanna i vårt 
uppdrag här i Etiopien även under 
svåra tider som dessa, berättar So-
phia Tranefeldt.

– Jag hade inte ens tid att reflek-

inte bara landsgränserna, utan 
även läns- och regiongränser 
stängda. Social distansering och 
förbud mot större folksamlingar 
gäller överallt.

Susanne och Kari Valkama bor 
i Finland, men reser som översätt-
ningskonsulter regelbundet till ett 
land i Sydostasien. De hann med 
nöd och näppe hem efter en dra-
matisk resa, innan allt stängdes. 
Maria Gustafsson har kommit 
hem från Tchad, men de flesta av 
våra övriga missionärer är kvar i 

Det finns all anledning att tacka Gud för att 
den här pandemin inte kom för tio år sedan. 
Idag finns det helt andra möjligheter att 
använda tekniska hjälpmedel som datorer 
med solceller och mobiltelefoner, även på 
avlägsna platser på vårt jordklot.

Några av våra medarbetare stannar  på plats
andra hann precis hem till Sverige
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tera över att åka hem innan alla 
resor var omöjliga. Nu kanske det 
snart blir möjligt igen, men jag ser 
ingen anledning att åka hem, skri-
ver Lisbeth Fritzell i ett mail. 

Lisbeth har de senaste åren va-
rit engagerad i en översättning av 
Nya testamentet till fanamaket-
språket. Bibeln var tryckt och klar 
att invigas, med ett tiotal gäster 
från Sverige, men fick liksom kur-
ser och resor till olika språkområ-
den skjutas på framtiden.

Hon berättar att de flesta andra 

missionärerna har rest hem, så hon 
och Robyn, som hon samarbetat 
med genom alla år, är ensamma 
kvar på centret i Kokopo. De kan 
åka in till staden och handla, och 
det råder ingen brist – inte ens på 
toapapper.

Ett par som kanske har fått job-
ba extra hårt är Gunborg och Da-
vid Presson. De har sin bas i USA, 
men är ansvariga för personal och 
krishantering i tolv fransktalande 
länder i Västafrika. 

– 60 medarbetare valde att åka 

hem. En del för att de hade un-
derliggande hälsoproblem, andra 
hade planerad hemresa senare i år 
och valde att resa lite tidigare. Ef-
tersom alla flygplatser i princip var 
stängda, fick de flesta resa hem via 
ambassadernas försorg. Det var 
mycket intensivt i mars och april, 
men nu upplever vi en lugnare pe-
riod. Efter flera år som har präglats 

Några av våra medarbetare stannar  på plats
andra hann precis hem till Sverige
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av den ena resan efter den andra, 
känns det faktiskt lite som en gåva 
att få se fram emot flera månader 
här hemma, berättar Gunborg.

I de flesta länder har sprid-
ningen inte kommit så långt som 
i Europa. Det verkar inte som om 
någon i ”våra” team har drabbats. 
Däremot har någon av deras kol-
legor smittats, förmodligen på flyg 
tillbaka till hemlandet.

Sådant som kräver resor eller 
leder till större folksamlingar har 
fått skjutas på framtiden. Det 
handlar om fortbildning av lokala 
översättare, bykontroller av nya 
texter, invigningar av Nya testa-
menten och liknande, men arbe-
tet med att ge fler folkgrupper Bi-
beln på sina modersmål fortsätter.

Det finns all anledning att tacka 
Gud för att den här pandemin 

inte kom för tio år sedan. Idag 
finns det helt andra möjligheter 
att använda tekniska hjälpmedel 
som datorer med solceller och 
mobiltelefoner, även på avlägsna 
platser på vårt jordklot. Det gör 
att folk kan jobba hemifrån på ett 
helt annat sätt och att bibelöver-
sättningsarbetet inte har behövt 
stanna upp helt och hållet. 

– Det sista jag gjorde var att 
förbereda de lokala medarbetarna 
för distansarbete. Vi skaffade in-
ternet och en del teknisk utrust-
ning som jag lärde dem att an-
vända. Så nu sänder vi språkdata, 
frågor och svar till varandra varje 
vecka trots att vi är hundratals 
mil från varandra. Otroligt! menar 
Maria Gustafsson.

– Vi håller kontakt med våra 
team via mejl, Zoom och telefon, 

rapporterar Lisbeth Fritzell.
– Det blir många Zoom-sam-

manträden. Folk arbetar hemifrån 
så gott det går, men i många fall är 
tillförlitlig tillgång till både inter-
net och elektricitet ett problem, 
berättar Gunborg Presson.

– Som lingvist har jag massor av 
arbete jag kan göra hemifrån och 
Mamy har varit fullt upptagen 
med att leda online-bibelstudier 
och spela in predikningar, skri-
ver Ruth Raharimanantsoa från 
Kongo.

– Vi kan dela anteckningar ge-
nom Paratext-programmet och vi 
fortsätter med att revidera över-
sättningar var och en på sitt håll. 
Jag har just påbörjat en exegetisk 
kontroll av Jesaja, berättar Susan-
ne Valkama.

Maria Gustafsson och Susanne 

Lisbeth Fritzell

Gunborg och David Presson
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Valkama berättar också hur deras 
team har varit involverade i att 
producera information om coro-
na på lokalspråken.

Det finns ingen som kan säga 
hur framtiden kommer att te sig 
och den osäkerheten får våra mis-
sionärer leva med.

– Det känns svårt att leva i 
”limbo”, att inte veta om och när 
vi kan resa till Sverige. Och väl där 
vet vi inte när vi kan återvända 
till Kongo, skriver Ruth Raharima-
nantsoa.

– Det kan vara påfrestande för 
familjen att inte veta hur länge 
dessa omständigheter kommer 
att fortsätta, men vi är tacksam-
ma över att barnen kan studera 
online, att vi har ett hem och att 
vi har arbeten, rapporterar Sophia 
Tranefeldt.

– Det kan kännas svårt att leva 
med så mycket ovisshet. Jag sak-
nar att arbeta tillsammans med 
mina medarbetare, men jag är 
tacksam att det knappt finns nå-
gon covid-19 här i Papua Nya Gui-
nea. Jag ber att Gud ska beskydda 
både mig och folket här, meddelar 
Lisbeth Fritzell.

– Vi anar Guds ledning i att vi 
inte har planerat en massa sam-
lingar, utan hade bestämt oss för 
att ta ett år med studier och pla-
nering för framtiden. Det gör att 
det mesta flyter på som planerat, 
skriver Sven och Anna Larsson på 
plats i Sydostasien.

– Jag litar på att Gud har en väg, 
och att han visar den, säger Maria 
Gustafsson till sist.

Text: Åke Lager

Åke Lager

Susanne och Kari Valkama

Maria Gustafsson

Sophia och Elias Tranefeldt
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Efter många års träning och vi-
dareutbildning inom SIL Ethio-
pia har Sophia blivit godkänd 
som översättningskonsult. Det 
är mycket glädjande då bristen 
på just översättningskonsulter är 
stort inom bibelöversättningsrö-
relsen globalt. 

Konsultens uppdrag kan enkelt 
beskrivas som att gå igenom det 
översatta materialet och i dialog 
med översättarna granskar be-

tydelsen gentemot grundtexter 
så att betydelsen och syftet med 
texten inte förändrats. Sophias 
väg är lite speciell då hon inte, 
som praxis oftast har varit, varit 
med från början till slut i ett över-
sättningsprojekt och så stött och 
blött olika utmanande passager i 
texten. 

Sophia har under sina sex år i 
Etiopien arbetet med flera över-
sättningsteam för att lära sig och 

utveckla sin kompetens inom 
lingvistik och exegetik. Nu har 
hon nått första delmålet! 

Vi gläder oss väldigt mycket åt 
Sophias beslutsamma och hän-
givna arbete att bli översättnings-
konsult. Vi önskar henne Guds 
rika välsignelse i detta viktiga ar-
bete!

Sophia Tranefeldt har blivit  
översättningskonsult

Grattis Sofia!Grattis Sofia!
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Jag minns första gången jag träf-
fade någon som aldrig någonsin 
hade hört talas om Jesus. Jag var 
bara 21 och minns att jag famlade 
efter orden för att svara på hennes 
fråga: ”Vilken Jesus? Honom har 
jag aldrig hört talas om”. 

Upplevelsen gick som ett svärd 
genom mitt hjärta. Jag kunde 
inte förstå. Hur är det möjligt, att 
över 2000 år efter att Jesus gav oss 
missionsbefallningen, så finns det 
fortfarande en person som inte 
har hört de goda nyheterna? 

Nu är det inte bara en person, 
utan över 40% av värdens befolk-
ning, som räknas till de onådda 
folken och många av dessa har 
inte ens tillgång till Guds ord på 
sitt eget språk! Hur ska de då få 
ordet predikat för dem? Hur ska 
de då bli frälsta? 

Mötet med denna unga tjej har 
varit en djup motivation för mig 
genom hela livet och en av anled-
ningarna till att jag senare flyttade 
till ett land norra Afrika där det 
bara fanns ett 50-tal kända tro-
ende. Efter några år var det dags 
för en ny omtumlande upplevelse. 

Jag lärde känna en ung man som 
fick min adress genom ett kristet 
radioprogram. Han berättade att 

efter hela två år som troende, så 
har han fortfarande inte fått tag 
på en Bibel. När jag gav honom 
min egen arabiska Bibel strålade 
han av fröjd.  Sedan dess har jag 
lärt känna många andra nytro-
ende med samma längtan efter 
Guds ord. Dessa vänner motiverar 
mig att fortsätta göra allt jag kan 
för att se till att de får tillgång till 
sin egen Bibel. Det vore ju annars 
väldigt själviskt, jag som själv har 
fått mitt eget liv förvandlat däri-
genom. Utan Guds ord skulle jag 
inte ha lärt känna min underbare 
himmelske far. 

Mötet med Herren är slutligen 
den djupaste motivation jag har 
för att fortsätta med mission. 
Mission existerar för att tillbed-
jan saknas. En dag ska hans namn 
vara känt över hela jorden. En dag 
ska det stå skaror inför Guds tron, 
från alla länder, folk, stammar och 
språk. 

Då ska vi tillsammans  upphöja 
Honom som är värdig all ära och 
lovsång. Om inte detta motiverar 
oss så behöver vi väckelse som 
kristna! 

Jag är övertygad om att det 
är på Guds hjärta att varje män-
niska ska få höra Guds ord på sitt 

eget språk och ha en egen Bibel i 
sin hand. Därför vill jag tacka er 
som stöder Folk&Språk. Glöm 
inte bort vilket otroligt viktigt och 
strategiskt arbete ni har. 

Tider kommer och går, men 
Guds ord består för evigt. Vi som 
arbetar med andra missionsorga-
nisationer är er evigt tacksamma. 
Tillsammans kan vi slutföra mis-
sionsuppdraget - att ta evangeli-
um till alla folk!

”Vilken Jesus? 
Honom har jag aldrig hört talas om”

Motivation för att hålla lågan brinnande för mission

Daniel Stråle, OM Sverige
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Sven och Anna i Asien

Våra medarbetare Sven och 
Anna* arbetar med bibelbruk* 
bland Gonfolket* i Asien. Den 
här arbetsperioden har de för-
sökt bli effektivare i sitt bibel-
bruksarbete både i teori och 
praktik. Sven har gått en kurs i 
Ethnoarts* i ett grannland och 
tillsammans har de ordnat flera 
samlingar. De har av säkerhets-
skäl valt att hålla samlingarna 
i staden där de bor, eftersom 
det är mer anonymt och de har 
större frihet än de skulle ha på 
landsbygden.

Sven och Anna säger att det varit 
en lång process och att inlärnings-
kurvan varit brant. Hur ser då ar-
betet ut i praktiken? De berättar 
så här:

”Vi har utgått från behov, pro-
blem i vardagen, som deltagarna 
själva identifierar i sina egna liv. De 
flesta har någon form av kristen 
tro eller identitet, medan andra 
inte har någon uttalad tro. Innan 
varje samling gör vi ett program 
och förbereder en lista med bibel-

verser som vi tror kan komma att 
bli användbara, beroende på vad 
vi har för tema.

De kristna i vår målgrupp har 
länge levt under allvarlig förföljel-
se och det är en naturlig reaktion 
att isolera sig och markera att man 
är olik de grupper som står för för-
följelsen. Man öppnar då upp mer 
för utländska uttryckssätt och det 
skapar en ond cirkel, eftersom de 
som förföljer de kristna får vatten 
på sin kvarn att de följer en ut-
ländsk och västerländsk religion. 
Många gånger är det inte budska-
pet i sig som leder till förföljelse, 
utan oförmågan att visa kärlek på 
ett sätt som är begripligt de andra. 
Vi vill därför uppmuntra de krist-
na att kommunicera på ett sätt 
som de lokala myndigheterna och 
befolkningen i området förstår. 
För att göra det måste vi använda 
oss av de uttryckssätt som finns i 
den traditionella kulturen.

Dekorationer har en viktig roll i 
traditionell kultur och bär mycket 
mening för Gonfolket. I rädsla att 
bli förknippad med det gamla, gör 

de kristna sig av med dessa deko-
rationer. Vi försöker skapa en säker 
plats där individen och gruppen 
kan se på sina egna traditioner, 
ställa frågor och samtala omkring 
detta. Behovet av att lufta frågor 
och tvivel på en säker plats har 
visat sig vara stort. Många ut-
trycker att de saknar sin kultur. I 
den trygga miljö som samlingarna 
utgör finner de sätt att använda 
sig av den, samtidigt som de säger 
nej till sin gamla religion”.

Även om det finns många som 
kan läsa och skriva bland Gonfol-
ket, har Sven och Anna upptäckt 
att det skrivna materialet ibland 
varit mer till hinder än till hjälp 
när man har haft samlingar. De 
traditionella uttryckssätten upp-
skattas mer. 

”Till en början hade vi mycket 
tryckt material, men för varje 
samling har vi skurit ner på det. 
Även programmet behåller vi för 
oss själva. Samlingarna, som på-
går i tre dagar, börjar alltid med 
en övning då vi tillsammans med 
deltagarna skapar en dekoration, 
eller använder en som vi förberett 
innan. Sedan analyserar och sam-
talar vi tillsammans om dekoratio-
nen som har central plats i rum-
met under hela samlingen. Vi har 
sett hur detta leder till att samt-
liga, män och kvinnor, hög- och 
lågutbildade, läskunniga och an-
alfabeter delar med sig och bidrar. 
De som har lägre status i kyrkan 

Vi hjälper dig med allt 
inom it och webb

www.balonka.se

UNIVERSE AB

Det är inte bara en bok vi vill förmedla
– utan det levande Ordet
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känner sig välkomna i dessa sam-
lingar som har traditionella inslag, 
men har tydliga kristna förtecken. 
De som brukar komma med själv-
förtroende och kristen världsvana, 
hamnar lite på efterkälken. Vi har 
skapat förutsättningar för att allas 
erfarenheter och historia räknas, 
och att meningsfulla samtal om 
det kristna livet i Gonfolkets var-
dag kan äga rum.”

Traditionella uttryckssätt som 
musik, berättande och sång upp-

muntras under hela samlingen. 
När alla känner sig välkomna och 
bekväma att vara där, sjunker bi-
belverserna som används in på 
djupet och berör och helar. Att se 
sin kultur i ljuset av Guds Ord har 
varit en ny upplevelse för många 
och Sven och Anna hoppas att det 
kommer få långvariga, ja, eviga 
följder. 

Sven och Anna visar på en viktig 
sanning i vårt arbete; det är inte 
bara en bok vi vill förmedla, utan 

det levande Ordet, som förvand-
lar människors liv.  När evangeliet 
kommuniceras på ett sätt som 
är naturligt för en folkgrupp och 
hjälper dem att leva ut budskapet 
i vardagen, är det lättare för dem 
att förmedla det vidare till andra. 
Ordet tar gestalt och bor mitt 
ibland dem.

 

Faktaruta:
Sven och Anna och Gonfolket är pseudonymer. De arbetar i ett land i Asien.
Bibelbruk – att hjälpa en folkgrupp att använda sin bibelöversättning så att den får möjlighet att 
påverka deras liv. Det kan gälla användningen i församlingslivet, som att lära sig predika, skapa 
söndagsskolematerial och bibelstudiematerial. Det kan också innebära att man gör Guds Ord till-
gängligt med andra medel; inspelningar, filmer, sånger osv. 
Ethnoarts – ”ethno” (folk) ”art” (konst på engelska); ett arbetssätt som genom traditionella uttryck 
t ex sång, dans, musik, bilder och föremål kommunicerar Guds sanning och gör Guds Ord mer 
tillgängligt.

Det är inte bara en bok vi vill förmedla
– utan det levande Ordet

”Vi försöker skapa en säker plats 
där individen och gruppen kan se 
på sina egna traditioner, ställa frågor 
och samtala omkring detta”
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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. 
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MÅNDAG
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 med över-
sättning av Gamla testamentet till 
ett minoritetsspråk. Tacka för att 
Ordspråksboken – Gyllene Ord 
av kung Salomo – är tryckt med 
hjälp av Folk&Språk. Be att boken 
ska spridas till många människor. 

Be att en konsult ska kunna kon-
trollera översättningen av Psalta-
ren 101- 120. 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.

u Magend/Västasien. Översätt-
ningsteam på distans fr Sverige. 
Evangelierna och Apostlagärning-
arna finns nu som app för ned-
laddning. Arbetet med Barnbibeln 
och Psaltaren fortsätter. Tacka för 
rapporter om magender som tagit 
emot Jesus. Be om Guds beskydd 
över medarbetarna och deras fa-
miljer. Behov: 7 000 kr/mån.   

TISDAG
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. Nya testamentet invigdes 
den 18 april, trots Covid-19. Över-
sättning av Gamla testamentet 
pågår. Be om beskydd och nåd för 
översättarna och folket i den svå-
ra situationen med Covid-19 och 
svält. Be om politisk stabilitet i 
landet. Behov 2020: 8 400 kr/mån.    

u Jeni och Mikael Bister/ Södra 
Afrika. Översättningskonsult och 
alfabetiseringskonsult. Mikael 
jobbar på distans med 5 Mose-
boken tillsammans med team i 
Moçambique; han är också men-
tor för två blivande översättnings-
konsulter. Jeni har kontakt med 
Little Zebra-arbetet på distans. Be 
om Guds ledning för hela familjen 
inför framtiden. 

Västkusaal

Oka
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u Sophia och Elias Tranefeldt/
Etiopien. Tacka för att Sophia nu 
är certifierad översättningskon-
sult. Tacka för att det går bra för 
barnen i sin online-skola. Be att 
Guds ska styrka och uppmuntra 
de etiopiska kyrkorna i en tid när 
kyrkobyggnaderna hålls stängda. 
Be om Guds beskydd över landet 
och att befolkningen slipper drab-
bas hårt av Covid-19 och ekono-
misk tillbakagång. 

ONSDAG
u Lisbeth Fritzell/ Papua Nya Gui-
nea. Fanamaket, 2 000 pers. Tacka 
Gud för att Nya testamentet på 
fanamaket har kommit från tryck-
eriet i Korea. Invigningen av NT 
ställdes in pga Covid-19 och re-
seförbud i PNG. Be att man snart 
kan sätta ett nytt datum för invig-
ningen. Be om god hälsa och att 
smittan inte ska spridas mycket. 
Hittills bara ett fåtal fall i landet.

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.                                                                                    

TORSDAG
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/Tchad. Alfabetiserings-
projekt i förskoleklasser med 2 
258 barn. Läs- och skrivundervis-
ningen i 15 språk. Be att skörden 
i regionen hinner bärgas innan 
regnperioden. Det stora hotet 
är svält pga de restriktioner som 
införts av regeringen. De har haft 
sina första dödsfall i covid-19. Be-
hov: 8 600 kr/mån. 

u Maria Gustafsson/Tchad. Språ-
kanalys och språkkartläggning. 
I mars kom covid-19 till Tchad. 
Maria och teamet översatte in-
formation  om förebyggande åt-
gärder till mulgeni-språket. Tack 
vare stöd från givare kunde tvål, 
desinfektionsmedel, samt hinkar 
med kran köpas in. Be om be-
skydd över mulgifolket och famil-
jer som går hungriga pga förlorad 
inkomst. Maria befinner sig nu i 
Sverige, men hoppas återvända 
till Tchad efter sommaren. 

FREDAG
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. Be-
hov 2020: 7 000 kr/mån.

u Ruth o Mamy Raharimanant-
soa/Kongo-Brazzaville. Ruth arbe-
tar som lingvist och hjälper bibel-
översättare att skriva sina språk 
konsekvent. Tacka för att de två 
ordböcker som Ruth och teamet 
arbetat med under många år, nu 
väntar på att publiceras. Mamy är 
lärare vid Protestantiska Univer-
sitetet och översättningskonsult. 
Han har just avslutat en exegetisk 
kontroll av 4 Mosebok på det söd-
ra handelsspråket kituba. Be om 
energi, inspiration och uthållighet 
för översättarna när de arbetar 

vidare med flera av Gamla testa-
mentets 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.  

LÖRDAG/SÖNDAG
u Jim o Carina Ellis/ Nordmaria-
nerna: Carina o Jim Ellis på distans 
från Edsbyn med sju mellanka-
rolinska språk. Tacka Gud för att 
översättaren Jess ännu inte drab-
bats av Covid-19 och be att han 
får kraft i väntan på sin hjärtope-
ration. Be om en ung frisk person, 
som kan komma in i projektet och 
göra slutgranskning av NT.  Behov: 
2 500 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. 

Fanamaket läser Joh. evang. Jess
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Tel: 0200 58 02 20

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

Solution Expertise AB

Den 18 april var det planerat att 
Nya testamentet på flame skulle 
invigas efter många års översätt-
ningsarbete. I februari/mars bröt 
corona ut och förändrade allting. 
Det tryckta NT hann trots allt 
komma till huvudstaden, lastas 
av och tullas innan restriktionerna 
trädde i kraft. Man hann även 
frakta det från huvudstaden till 
regionhuvudstaden i området där 
de flametalande bor, ca 500 km 
från huvudstaden.

Efter bön och mycket rådgiv-
ning bestämde sig ledningen för 
översättningsorganisationen att 
hålla invigningen som planerat, 
trots att ingen utifrån kunde del-
ta, och att invigningsfesten skulle 
bli begränsad till en mindre skara.

Flamespråket talas av en folk-
grupp på ca 400 000 personer. 
Den dominerande religionen är 
islam, men det finns ett mindre 
antal kristna som brinner för att 
sprida Guds Ord till sitt folk. Nu 
har de äntligen fått hela Nya tes-
tamentet på sitt modersmål vilket 
gör att Bibeln växer i betydelse, då 
det inte finns så mycket litteratur 
på flamespråket.

Nya testamentet på flame 
invigdes trots coronakrisen

Glädjen och stoltheten gick 
inte att ta miste på bland de som 
kunde samlas för att fira den stora 
dagen. Efter närmare 20 års arbete 
kunde nu Nya testamentet invi-
gas och kommer att användas för 
att spridas via radio och givetvis i 
bokform. Nu fortsätter teamet att 
översätta Gamla testamentet, så 

att hela Bibeln ska finnas tillgäng-
lig för de flametalande.

Be för översättningsteamet i 
den svåra situation de befinner 
sig i just nu. Be att människor ska 
komma till tro på Jesus i sin kon-
takt med Bibeln!
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FFeeeellss  lliikkee  hhoommee

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

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

Om du inte vill ha tidningen i postlådan eller om du vill ha den digitalt 
skicka ett mejl till info@folk.se och skriv ”Vill ej ha tidningen postalt”
eller ”Vill ha tidningen digitalt”.                                                     
Glöm inte att ange namn och adress.
Med vänliga hälsningar – Folk&Språk

Tidningen i brevlådan
eller i datorn/läsplattan
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Mats-Jan Söderberg 
Missionsföreståndare
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Bibeln är full av dramatiska hän-
delser som förändrat den situa-
tion som människor befunnit sig 
i. Den kanske mest dramatiska är 
syndafloden och berättelsen om 
Noa och hans familj. De byggde 
en ark på Guds befallning, långt 
innan floden kom; arken blev se-
dan deras räddning. 

Vi läser även om mer personliga 
kriser som Jesus i Getsemane, ar-
resteringen och sedan korsfästel-
sen. Lärjungarna skingras och hela 
Jesu tjänst och arbete såg för en 
stund ut som ett stort misslyck-
ande. 

Sedan kom söndagen och Jesus 
uppstod, men inget blev som 
förut. Såklart hade lärjungarna, en 
ganska ung skara människor, en 
förhoppning om att Jesus skulle 
återuppta sin tjänst och gå om-
kring och predika de glada ny-
heterna om Guds Rike. Men nej, 
de upptäckte att Han förändrats, 
han levde men inte på samma sätt 
som innan korsfästelsen. De hade 
gått in i en ny säsong! 

Kris består till sin natur i ett hot 
som inte är under vår kontroll. 
Den avbryter våra rutiner och vårt 
vardagliga liv. Kris innebär en inte 
självvald förändring. Det är inte 
som att styla sig, klippa håret el-

ler gå ned i vikt som kan ge oss en 
yttre förändring. En kris, personlig 
eller kollektiv, driver fram en för-
ändring som vi inte valt. Det är 
obekvämt och hotande; en kris-
situation innehåller riktiga faror 
som hotar vårt välbefinnande och 
kanske även våra liv. En kris är ett 
verkligt hot, inget att ta lätt på, 
inget vi kan blunda för eller pas-
sivt förneka. 

Psalmisten säger att när vi vandrar 
genom dödsskuggans dal är Her-
ren med oss, vi behöver ta oss ige-
nom krisen också. En kris innebär 
också möjligheter, den framtving-
ar nya tankar, nya sätt att vara och 
leva. 

Filippus predikade för en stor 
skara i Samarien och hela staden 
skakades om av evangelium. Filip-
pus hade dock börjat sin tjänst i 
församlingen som diakon, där han 
delade ut mat till änkor och behö-
vande i församlingen (Apg. 6), så 
han förstod värdet av den person-
liga kontakten. Efter att ha förkun-
nat för skarorna, ser vi sedan hur 
Filippus förklarar Skriften för den 
etiopiske hovmannen. 

Kris leder ofta till brustenhet, vil-
ket kan leda till uppgivenhet. Vårt 
Getsemane kan man kanske säga. 
Det kan bli början på en ny sä-

song, Herren leder oss ut ur krisen 
ödmjukade av Hans godhet som 
tagit oss igenom krisen in i en ny 
säsong av tjänst för Honom. Sam-
ma uppdrag och kallelse att föra 
ut Guds Ord till de onådda och 
bibellösa folken, men kanske till-
vägagångsätt, platser och männ-
iskor förändrats. 

Vårt uppdrag står fast: att alla folk 
och språk ska få möjlighet att läsa 
och höra Guds Ord på det språk 
de bäst förstår. Må Herren hjälpa 
och leda oss i den kris vi befinner 
oss i att nå ut ännu mer och längre 
i vårt missionsuppdrag. 

En kris innebär också  
möjligheter, den framtvingar 
nya tankar, nya sätt att 
vara och leva... 
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POSTTIDNING  B
Folk & Språk
Salabacksgatan 58
754 32 UPPSALA

Michel Karim som leder FAPLN 
berättar via WhatsApp att det 
stora hotet i Guerra-regionen nu 
är svält. Senaste skörden var dålig 
och nu sitter man i en nedstängd 
region av fruktan för coronaviru-
set. Vi har besökt Guerra många 
gånger och hjärtat brister när jag 

tänker på min lille kompis Abdul-
wafar, som förra året förlorade sin 
lillasyster och nu lever i en situa-
tion där hans skola, och våra för-
skoleklasser, hålls stängda. De har 
inte möjlighet att bedriva skola 
digitalt, utan alla barn är hemma. 
Familjer går hungriga på grund 

av förlorad inkomst, då de flesta 
är daglönare och inte får arbeta 
när allt utom livsmedelsbutiker 
och marknader är stängt. Nu ho-
tas även skörden som kanske inte 
hinner bärgas innan regnsäsongen 
börjar.

Om vi hjälps åt kan vi tillsammans 
bidra till att avvärja en hunger-
katastrof i Guerra-regionen

Hjälp Tchad!

Swish: 9007287 märk Tchad
Bankgiro: 900-7287

Michel 
Karim


