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”Vi har stortrivts i Etiopien,
men när covid-19 slog till
stängdes det mesta ner
och det var en jobbig period”
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”Att få Bibeln på sitt eget språk innebär
inte bara att minoritetsfolk får Guds ord
på sitt hjärtespråk, det innebär också att
deras identitet får en ny styrka.”
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Foto: EFS

Familjen Tranefeldt består numera av mamma och
pappa samt två tvillingpar. De äldsta, Gabriel och
Josef, är 13 och Emanuel och John är 5 år gamla.

Det var en omställning att
komma till ett helt annat
sammanhang där allt var nytt
– Vi har stortrivts i Etiopien,
men när covid-19 slog till stängdes det mesta ner och det var en
jobbig period innan vi kom hem
till Sverige i början av juli, säger
Sophia Tranefeldt, som ändå
har återvänt med sin familj nu i
september.
Sophia och Elias Tranefeldt har
bott i Etiopien i sex år. Elias undervisar blivande präster på Mekane
Yesus-kyrkans teologiska seminarium och Sophia jobbar med
bibelöversättning. Jag fick en pratstund med dem precis innan de
skulle resa tillbaka, för om allt har
gått som det ska är de åter tillbaka
i Addis Abeba nu och sitter till att
börja med i en 14-dagars karantän
i sitt hem.

– Allt är ju osäkert i dessa tider, så man vet aldrig. Vi har fått
vår tillbakaresa ombokad ett par
gånger redan, berättar Sophia.
Det är en osäker tillvaro de
återvänder till. Etiopien har klarat pandemin bättre än Europa. I
månadsskiftet augusti-september
har de haft knappt 800 dödsfall,
kanske till viss del beroende på att
landets befolkning är ung och därmed inte drabbas så hårt.
– Man stängde ner det mesta på
en enda gång. Skolorna stängde,
man fick inte resa, folksamlingar
på mer än fem personer förbjöds,
man knackade dörr och testade
folk och gick vi till affären kollade
man så att vi inte hade feber innan
vi fick gå in, berättar Elias.
– Nu ska samhället öppna upp.

Barnens skola ska öppna och studenterna ska återkomma till det
teologiska seminariet, säger Sophia.
Innan de reste ut till Etiopien
var Tranefeldts pastorspar i EFS i
Karlstad och mycket engagerade i
konfirmations- och lägerverksamhet i Värmland.
– Det var en omställning att
komma till ett helt annat sammanhang där allt var nytt, men
vi har känt oss hemma i Etiopien,
säger Sophia.
Elias kunde börja undervisa
nästan direkt, medan Sophia var
tvungen att lära sig det inhemska
amarinja-språket innan hon kun-
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När covid-19 stängde ner Etiopien fick de visserligen mer tid för familjen, men det var också en jobbig tid.

de påbörja sin träning till att bli
bibelöversättningskonsult. Dessutom har hon blivit mamma igen
under tiden.
Familjen Tranefeldt består numera av mamma och pappa samt
två tvillingpar. De äldsta, Gabriel
och Josef, är 13 och Emanuel och
John är 5 år gamla. De äldsta går
i en internationell skola och de
yngsta på förskola.
– Vi trivdes toppenbra i Etiopien, även om allt det praktiska
med ström, uppkoppling, toaletter osv inte alltid fungerar som
hemma i Sverige. Vi hamnade i en
stimulerande miljö med männ4 Folk&Språk • September 2020

iskor från olika kristna traditioner
och även från andra delar av världen. Vi har tvingats vara flexibla
och tänka i nya banor. Det har
öppnat ett helt nytt sätt för oss
att se på tillvaron, säger Sophia.
Mekane Yesus-kyrkan, som Elias
och Sophia arbetar nära, startades som en följd av svenska EFSmissionärers arbete som började
verka i landet under 1800-talets
andra hälft. Den har växt, och
fortsätter att växa, explosionsartat och har idag drygt nio miljoner
medlemmar.
– När covid-19 bröt ut stängde
skolorna och barnen fick stanna

hemma. Elias studenter reste hem
till sina hemorter och jag kunde
inte ha några konsultationer
med översättarna. Många av våra
grannar och vänner på Mekane
Yesus-kyrkans campus försvann
blixtsnabbt hem till sina länder.
Vi stannade kvar tills vi kunde åka
hem i början av juli. Det blev en
otrolig omställning och har varit
en jobbig tid, säger Sophia.
– Tanken var att vi skulle försöka fortsätta med hjälp av Internet, men många av eleverna hade
problem att få det att fungera ute
på landsbygden. Den roligaste delen av jobbet, de dagliga samtalen

Elias undervisar blivande präster på Mekane Yesus-kyrkans teologiska seminarium.

med studenterna, försvann och
det kändes tungt, förklarar Elias.
– Det positiva var att vi fick mer
tid för familjen och att det blev en
period då vi än mer blev beroende
av Gud för både tröst och vägledning, fortsätter Sophia.
En ljusglimt under perioden
var att Sophia blev godkänd som
översättningskonsult. Det finns
ett 80-tal olika språk i Etiopien
och ett skriande behov av konsulter så hon behövs verkligen.
– Jag hade en bra mentor och
har lärt mig jättemycket. Det gäller att vara ödmjuk och ha fingertoppskänsla så att man lyfter och

uppmuntrar översättargruppen.
Relationer är viktiga och ibland
måste det få ta lite tid. Det viktiga
är ju inte att en översättning blir
färdig, utan att den också blir läst
när den väl är klar.
Tyvärr finns det en hel del etniska motsättningar i Etiopien. En
gång var en grupp bibelöversättare på väg till en workshop. På
vägen dit blev de överfallna och
misshandlade. När de under hemresan blev jagade sökte de skydd
på en polisstation och fick i hemlighet skjutsas hem i en ambulans.
Efter mordet på en känd sångare
från oromo-folkgruppen i juni har

oroligheter blossat upp i landet.
– Det är lite oroväckande inför
tillbakaresan, medger Sophia.
– Även inom kyrkorna kan man
se tendenser till etniska motsättningar. Man skulle kanske önska
att man kraftigare betonade att vi
som Guds folk hör ihop även om
vi råkar ha olika etnisk bakgrund,
fortsätter Elias.
– När jag kom till Etiopien trodde jag att den afrikanska kyrkan
växte och gick från härlighet till
härlighet, medan vi i västvärlden
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FAKTA om familjen Tranefeldt
Familj: Mamma Sophia, pappa
Elias, tvillingarna Gabriel och Josef, 13 år, och tvillingarna Emanuel
och John, 5 år.
Bor i: Addis Abeba, Etiopien
Arbete: Elias undervisar på Mekane Yesus-kyrkans teologiska
seminarium. Sophia är bibelöversättningskonsult, och hjälper
lokala översättningsteam med
översättningar.

fick kämpa mot förfallet. Det var
inte hela sanningen. De har sina
problem och vi har våra. I Sverige
ifrågasätts Bibelns auktoritet, här
är det nästan tvärtom: Man är
ovan att närma sig texterna exegetiskt, säger Elias som tycker att
en av höjdpunkterna i arbetet är
att få diskutera bibeltexter med
eleverna.
För Sophia innebär arbetet som
översättningskonsult att också
hon får brottas med bibeltexterna
tillsammans med de lokala översättarna. Sophia, som har läst både
hebreiska och teologi, ska hjälpa

översättarna att komma så nära
ursprungstexterna som möjligt.
– Att få Bibeln på sitt eget språk
innebär inte bara att minoritetsfolk får Guds ord på sitt hjärtespråk, det innebär också att deras
identitet får en ny styrka. Det är
inte majoritetsfolkets Gud man
följer, utan Gud som talar ens eget
språk, påpekar Sophia som också
berättar att det finns gott om självutnämnda ”profeter” i Afrika som
kan vilseleda människor som inte
har en egen bibelöversättning.
Åke Lager

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

UNIVERSE AB
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Bibeln måste ut!
Det är en ynnest att få jobba med
ungdomar som har en längtan efter mer av Gud och som förstår
att de är verktyg i Guds händer. En
ny generation missionärer håller
på att formas: unga missionärer
som är villiga att ta Guds ord till
jordens yttersta gräns.
Inom vår rörelse, Youth With A
Mission – YWAM, är Bibeln på
många sätt en naturlig grundsten i
det personliga livet såväl som i det
gemensamma. På våra missionsbaser världen över samlas unga
(och några äldre;) från många
olika länder för vårt gemensamma
uppdrag, att göra alla folk till lärjungar.
Utrota Bibelfattigdomen
Under de senaste åren har Gud

visat hur viktig Bibeln är i allt missionsarbete vi är involverade i. Vi
har haft förmånen att få stå tillsammans med Wycliffe (i Sverige
Folk&Språk) i det viktiga arbetet
med att översätta och få ut Bibeln
på alla världens språk. Det har blivit ett samarbete som ger mycket
synergi: Wycliffe står för det mesta
av översättning med sin lingvistiska kompetens och YWAM bidrar
med ”fotfolk” som tar Bibeln till
olika platser och påbörjar översättning med orala metoder.
Tillsammans med Wycliffe och
många andra är vi överlåtna till visionen om att alla människor ska
ha tillgång till Bibeln på sitt eget
språk. Låt oss gemensamt göra
allt vi kan för att det ska gå så fort
som möjligt.

DEN HÄR BOKEN berättar
om Guds närvaro i livets
nedgångar. Ibland har
upp- och
den närvaron tagit sådana
former att den
satt spår för livet. Så var
det med en kyrkoherde
s profetiska budskap som senare länkades
samman med en gammal
böner. Berättelsen handlar
mormors
om vägval och återvändsg
om kampen mellan tvivel
ränder och
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 upplevelse
r från tio år
bibelsmuggling i Östeuropa
och Sovjet då den kommunis av
järnridån fortfarande gick
tiska
genom Europa. Erfarenhet
lärdomar från kulturmöte
er och
n är en viktig del av boken.

Roland och Lena har
bott och arbetat i fyra
afrikanska länder, Liberia,
Burundi, Tanzania och
Kamerun. I mellanperio
derna 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
Tanzania, Uganda, Sudan,
från Sverige,
Kenya, Etiopien, Zambia
och Burundi.

SENDERO FÖRLAG

Till ny styrelsemedlem valdes Elisabeth Östlund. Till suppleanter
valdes Jan-Olov Svanberg och Liselott Olika.

Roland Björkestedt

Viktiga beslut: Mats Jan Söderberg
blev valt för en ny period som missionsföreståndare och vi välkomnar honom och gläder oss över
det. Det finns mycket att utveckla
och den första perioden är ofta
bara en början.

SENDERO FÖRLAG

s

Årsmötet hölls via videolänk/
Zoom, som fungerade bra trots en
del utmaningar. Både Missionsföreståndare och ekonom var frånvarande pga. sjukdom men kunde
ersättas på ett fullvärdigt sätt av
annan personal och styrelsemedlemmar.
Det roligaste var att vi kunde ha
direktkontakt med medarbetare
på fältet så som Mikael & Jeni Bister, Maria Gustafsson och Susanne & Kari Valkama. Det öppnar
upp för tanken att medarbetare
från fält kan delta fler gånger via
Zoom.

Vägar jag inte visste fann

Nyheter från årsmötet i maj 2020

Anders Carlsson
Nationell ledare
YWAM Sverige

Vägar jag
inte visste
fanns
Roland
Björkestedt

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

160 kr + porto
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Var med
och bed....

Ett liv på flykt
När han var ung började han ställa
frågor om Koranen, men blev
nertystad av sina lärare. Tvivlen
ökade, men det fanns ingen möjlighet att samtala om tron. Bara
acceptera allt. Han kom i kontakt
med kristna och började dras till
den kristna tron. En vän ville göra
Jesusfilmen på Magend-språket
och bad honom om hjälp. När
han varit med i det arbetet upptäckte han att han hotades till livet i en lokal tidning. Han fick fly
till ett grannland och levde där i
flera år. Familjen blev kvar i hem8 Folk&Språk • September 2020

landet. Han hade nu blivit kristen
och längtade efter att översätta
Bibeln till sitt språk. När han blev
inbjuden till Sverige för att hjälpa
till att kontrolläsa Magend-översättningen tackade han ja med
glädje. Men under tiden han var
i Sverige förlorade han sin ”sponsor” i den gulfstat där han levde.
Det innebar att han inte kunde
komma tillbaka dit. Han fick söka
asyl i Sverige. Nu har han varit flykting i Sverige i flera år. Han är en av
nyckelpersonerna i översättningsarbetet, men han måste också

jobba hårt med ett extra jobb för
att nå Migrationsverkets försörjningskrav för familjeåterförening.
Han har en stor lägenhet som han
inte behöver för att familjen ska få
plats. Han har inte träffat sin fru
och sina barn på många år. Vad
han än gör tycks det inte räcka
för att de ska få leva tillsammans i
Sverige. Han får inte ens svar på sin
ansökan. Be att denna outhärdliga
situation som pågått under flera
år ska få en lösning!

Ibland sker mirakel
Översättaren hade blivit pressad
hårt under fyra timmar. Hon fick
förklara sina asylskäl och försvara
sin kristna tro. Tolken hade svårt
att hänga med ibland när hon citerade Bibeln. Migrationsverkets
handläggare verkade inte imponerad. Varför just kristendomen,
varför inte någon annan religion?
”Om de hade haft Jesus,”svarade
översättaren. Kvinnan hade hjälpt
oss under ett antal år med kontrolläsning av Bibeln på Magendspråket och berörts på djupet av
Jesus person. Till sist överlämnade
hon sitt liv till honom. Det var ett
farligt beslut i det land hon kom
från, men hon visste att detta var
vägen för henne. Kärleken till Bibeln hade också växt sig stark så
när någon i hennes hemland kritiserade den, sa hon bara: ”Läs den
själv och se vad du tycker.” Det
räckte för att hon skulle bli rapporterad till säkerhetstjänsten.

För att skydda sig själv och andra,
fick hon hastigt fly från sitt land.
Det var inte ett lätt beslut, för hon
älskade sin familj och levde ett bekvämt liv. Hon hade ett bra jobb
och en god position i samhället.
Men det fanns inget alternativ.
Det blev naturligt att söka asyl i
Sverige där hon har en viktig uppgift i översättningsteamet. När
hon sedan satt i korsförhör hos
Migrationsverket var det allt annat än självklart att handläggaren
skulle acceptera hennes asylskäl.
Hon verkade inte positiv. Döm då
om vår häpnad när vår vän fick
uppehållstillstånd efter bara ett
par dagar! Vilket fantastiskt under. Tänk på vår vän ibland och
be för henne att hon ska hitta en
kärleksfull Guds familj i Sverige
och en plats att bo nära orten där
översättningsarbetet pågår.
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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 testamentet
särskilt intressant. Översättning är
påbörjad. Be för översättningen 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, Sydostasien. Susanne och Kari arbetar på distans från Finland med översättning 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 sprids till många människor. Be om en konsult som kontrollerar översättningen av Psaltaren 101120. Be för översättarna som inte har
kunnat träffas och jobba tillsammans
p.g.a. Covid-19-restriktioner.
Behov: 3 500 kr/mån.

u Anna o Sven Larsson, Sydostasien. De är konsulter i bibelbruk i ett
översättningsprojekt i en folkgrupp
på 800 000 personer, där de även
bedriver ett alfabetiseringsprojekt
och ett jordbruks- och hälsoarbete
Be att Gud låter de frön som planterats genom arbetet växa och att
tron fördjupas. Be om helande av
10 Folk&Språk • September 2020
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relationer mellan kristna och andra i
Annas hemby, men också nationellt.
Be om beskydd från coronaviruset.

kontrollerats. Målet under 2020 är
att slutföra Lukas evangelium och
Romarbrevet. En ljudinspelning av
Markus evangelium ska göras. Be
om säkerhet i språkområdet.
Behov 2020: 5 600 kr/mån.

Sydostasien

u Magend, Västasien. Översättningsteam på distans från Sverige.
Flera böcker i NT finns nu i app,
både för Android och iPhone. Uppenbarelseboken just färdig. Arbetet med 1-2 Mos. samt Psaltaren
och Barnbibeln fortsätter. Tacka för
rapporter om magender som tagit
emot Jesus och be att evangeliet
skall få stort genomslag. Teamet
har gått igenom en svår kris under
våren, då en av medarbetarna avled
hastigt. Be för änkan och barnen,
om helande för team-medlemmarna och Guds beskydd över medarbetarna och deras familjer.
Behov: 7 000 kr/mån.

TISDAG
u Västkusaal, Burkina Faso: Markus evangelium har översatts och

Västkusaal

u Flame, Västafrika ca 400 000 personer. Nya testamentet invigdes den
18 april, trots Covid-19. Översättning av Gamla testamentet pågår.
Be om beskydd och nåd för översättarna och folket i den svåra 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. Alfabetiserings- och översättningskonsulter. Mikael jobbar på
distans med team i Mocambique.
Han har precis avslutat 5 Mosebok
med Lolo-teamet, och är mentor för
blivande konsulter. Jeni arbetar med
både SIL och Little Zebra Books,

dels i Sydafrika, dels på distans med
arbetet i Mocambique. Tacka för att
sonen Jakob har kunnat börja sina
studier på universitet i USA och be
om ett välsignat skolår för både dottern Katie och Jakob som studerar
på samma universitet. Be för sonen
John som snart ska börja ett nytt
skolår på distans. Be för Jeni och Mikael om välsignelse i arbetet.

u Sophia och Elias Tranefeldt,
Etiopien. Tacka för att Sophia nu
är certifierad översättningskonsult.
Tacka för att det går bra för barnen
i deras 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 drabbas hårt av Covid-19 och ekonomisk tillbakagång.

ONSDAG
u Lisbeth Fritzell, Papua Nya Guinea. Språk: fanamaket, 2 000 personer. Tacka Gud för att Nya testamentet på fanamaket har kommit
från tryckeriet i Korea. Invigningen
av NT ställdes in pga Covid-19 och
reseförbud i PNG. Nytt datum är
12 maj 2021. Be att det snart ska bli
möjligt att arbeta tillsammans med
översättningsteamet igen så de kan
göra en ljudinspelning av NT. Be för
Lisbeth som nu är föreståndare på
missionscentrat i Kokopo.

TORSDAG
u Ifè, Togo: Folk&Språk understödjer två översättare som arbetar
med Gamla testamentet på ifè. Nya
testamentet blev klart 2009 och används flitigt av folkgruppen. Kyrkan
har vuxit genom åren och det finns
en stor längtan efter att få även
Gamla testamentet på ifè. Behov
2020: 7 000 kr/mån.

u FAPLN, Tchad. Alfabetiseringsprojekt i förskoleklasser med 2 258
barn. Läs- och skrivundervisningen i
15 språk. Be att skörden i regionen
hinner bärgas innan regnperioden.
Det stora hotet är svält p.g.a. de restriktioner som införts av regeringen.
Landet har haft sina första dödsfall i
covid-19. Behov: 8 600 kr/mån.

u Maria Gustafsson, Tchad. Språkanalys och språkkartläggning. I
mars kom covid-19 till Tchad. Maria
och teamet översatte information
om förebyggande åtgärder till mulgeni-språket. Tack vare stöd från
givare kunde tvål, desinfektionsmedel och hinkar med kran köpas
in. Be om beskydd över mulgifolket
och familjer som går hungriga p.g.a.
förlorad inkomst. Maria befinner sig
nu i Sverige, men hoppas återvända
till Tchad på senhösten. Be gärna för
situationen, det är ännu oklart hur
den kommer att se ut.

FREDAG

kunnat fortsätta med sina lingvistikprojekt via Skype. Be om tålamod
och god hälsa. Be för översättarna
och kollegor samt deras familjer i
Kongo, om Guds beskydd och omsorg under denna svåra pandemi.

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.

LÖRDAG/SÖNDAG
u Jim o Carina Ellis, Nordmarianerna. Carina o Jim Ellis arbetar på
distans från Edsbyn med sju mellankarolinska språk. Tacka Gud för att
översättaren Jess som har genomgått
en gråstarroperation nu kan jobba
på datorn igen vilket underlättar vår
kommunikation. Be att han får kraft
i väntan på sin hjärtoperation. Be om
en ung frisk person, som kan komma
in i projektet och göra slutgranskning av NT. Behov: 2 500 kr/mån.

Jess

u Jean-Marie Nkokolo, Kongo. JeanMarie undervisar kyrkoledare att
leda bibelstudier med hjälp av inspelade texter på gangulu. Be speciellt
att Jean-Marie ska återhämta sig efter en motorcykelolycka i mitten av
augusti då han skadade sitt ben.
Fanamaket läser Joh. evang.

u Lisbeth Fritzell, Papua Nya Guinea. Språk: ramoaaina. Tacka för att
Nya testamentet nu finns som ljudbok. Många lyssnar på Guds Ord
dagligen. Tacka också för sångboken
på ramoaaina.

Behov 2020: 7 000 kr/mån.

u Ruth o Mamy Raharimanantsoa,
Kongo Brazzaville (tillfälligt i Sverige sedan juni). Ruth jobbar som
lingvist och Mamy som bibellärare
och översättningskonsult. Mamy
har avslutat exegetisk kontroll på 2
Kungaböckerna och Predikaren på
Kituba-språket. Kommande kontroll i år blir 5 Moseboken. Ruth har

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: 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 och för
styrelsen.
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Vi fick ett rop på hjälp!
När corona slog till i världen på
allvar tog vi kontakt med våra
samarbetspartners på de olika
fälten där vi är involverade för
att höra hur det drabbat deras
områden. Vår ansvarige, Michel
Karim, på plats i Guerra-regionen i Tchad svarade direkt och
förklarade att det var stor risk
för hungersnöd i området dels
pga torkan, men även pga lockdownsituationen i landet.
Folk & Språk sponsrar sedan flera
år ett antal alfabetiseringsprojekt
i denna region där vi främst riktar
oss till barn i förskoleåldern för att
lära dem läsa och skriva på deras
modersmål. Resultatet har varit
mycket gott och flera vittnar om
hur detta förändrat deras barns
möjligheter att lyckas i skolan och
fullfölja utbildningen. Under 2020
har vår samarbetsorganisation,
FAPLN, haft 2118 barn i förskoleklasserna, av vilka 1105 är flickor.
Dessa undervisas av 82 lärare och
18 handledare.
Eftersom myndigheterna i
Tchad valde total nedstängning
av samhället för att begränsa virusets spridning, så stängdes alla
våra förskoleklasser ned. Då våra
elever kommer från fattiga enkla
förhållanden hör de till den del
av befolkningen som drabbades
hårt ekonomiskt under krisen. Befolkningen hamnade i rädsla och
stress och sårbarheten hos den
redan fattiga befolkningen har
förvärrats då priserna på basala
livsmedel såsom spannmål har
ökat kraftigt. Många har inte ens
möjlighet att ge sina barn mat, än
mindre möjlighet att köpa utsäde
till såningstiden som börjar snart
12 Folk&Språk • September 2020

Vilket fantastiskt gensvar.
Tillsammans har det hittills
samlats in drygt 130 000 kr!

då regnperioden kommer, vilket i
sin tur gör att hungersnöden även
sträcker sig längre in i framtiden.
I maj skickade vi ut ett brev till
Folk & Språks vänner, givare och
förebedjare där vi bad om hjälp
att bidra till att avvärja hungersnöd bland våra elevers familjer.
Vilket fantastiskt gensvar det blev!
Tillsammans har det hittills samlats in drygt 130 000 kr till detta
ändamål.
Första delen av pengarna har
nått Tchad och nu i veckan fick
vi rapporter om att de hittills har
delat ut 14,5 ton spannmål till familjerna, både till mat och utsäde.
De är oerhört tacksamma för den
hjälp de får.
Hövdingen i byn Banda ut-

tryckte sin tacksamhet först och
främst för läsklasserna: ”Jag gick
inte i skolan som barn, men som
vuxen lärde jag mig läsa och skriva
tack vare liknande läsklasser som
ni bedriver, vilket förändrade mitt
liv. Och nu lär ni barnen inte bara
att läsa och skriva, utan ni hjälper
familjerna med mat i denna svåra
tid. Jag vet inte hur jag ska uttrycka min glädje! Tack till alla er
som hjälpt oss!”
Nu skickar vi resten av pengarna
som kommit in till fortsatt hjälp
för folket i denna region.
Tack till alla er som varit med i
denna insamling! Nii är med och
räddar liv.
Anna-Caisa Söderberg

Upptäcktsresan
Älskar du Bibeln?
Är du fascinerad av språk och andra kulturer?
Vill du lära dig mer om bibelöversättning?
Folk&Språk bjuder in till en Allhelgonakurs 29 – 31 oktober
där du får lära dig om bibelöversättningens hantverk. Du får
en introduktion till språkvetenskap och får testa att analysera
främmande språk. Du får veta mer om behovet av bibelöversättning över hela världen och hur man gör Bibeln tillgänglig
på de mest otillgängliga platser. Du får också pröva lite kulturella utmaningar. Vi som leder kursen har många års erfarenhet av lingvistik, bibelöversättning och andra kulturer.
Gör en riktig upptäcktsresa tillsammans med oss! Kanske det
är just detta som Gud kallat dig att göra? I ett annat land eller
genom att stötta arbetet från hemmaplan. Ansök dig så fort
som möjligt nedan. Nu i covid19-tider måste vi ha ett begränsat deltagarantal. Välkomna!
Plats: Folk&Språk, Salabacksgatan 58, Uppsala
Kostnad: 200 kr

Maria och Heikki Soukka

De har arbetat med SIL i Senegal,
med språkforskning och språkutveckling av först ett språk, sedan
med utbildning i lingvistik och med
mentorskap i andra språkgrupper.

Annika Ralston

Annika är personalansvarig för
Folk&Språks missionärer och hemmavarande personal.

Feels like home

Uppsala
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Bli medlem...
Du som är intresserad av Folk&Språks verksamhet kan bli medlem i
Folk&Språk. Skicka då e-post till info@folk.se med dina kontaktuppgifter. Medlemsavgiften är 250 kronor per år.
Som medlem bidrar du till att förverkliga Folk&Språk och Wycliffes vision om att Bibeln ska bli översatt till alla språk. Du får också vår tidning
fyra gånger per år, samt har rösträtt vid vårt årsmöte.

Bankgiro 900-7287
Folk&Språk på Facebook
Gå in på vår Facebooksida och gilla Folk&Språk så får du
fortlöpande information om vad som är på gång!

Tidningen i brevlådan
eller i datorn/läsplattan
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

BÄSTA DUSCHKOMFORT

Adress: Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala
Tel: 08-38 55 30
Bankgiro: 900-7287
Hemsida: www.folk.se
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Org.nr: 802014-9228
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Folk&Språk – Wycliffe arbetar med
bibelöversättning, språkforskning,
litteraturproduktion, läsundervisning,
högre utbildning, katastrofhjälp
och socialt arbete.
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Saliga (O)visshet

När Paulus skriver sitt andra brev
till Timoteus sitter han fängslad
i Rom, en stad som andades oro
och väldigt mycket hat mot just
kristna. Nero hade gett sig själv en
orsak att vända fokus från sig själv
till att genom att tända på Rom
skylla den fasansfulla branden på
de kristna.
Paulus som då dessutom sitter
bakom lås och bom skriver i avslutningen av sitt brev till den
unge Timoteus: ’Herren ska också
rädda mig från alla onda anslag
och frälsa mig till sitt himmelska
rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.’
Mitt i denna ovisshet hade Paulus
ändock salig visshet. Oftast är det
just i ovissheten som vi behöver
den saliga vissheten. Vilken oerhörd välsignelse det är att i svåra
stunder kunna öppna sin Bibel
och där möta Herren och Hans
Ord. Vi alla lever i en tid av stor
ovisshet där vi hör olika framtidsscenarier uttryckas, en del katastrofala andra mer hoppfulla.
Som kristna har vi vårt hopp i Herren, att Han som tagit oss ända hit
också ska hjälpa oss hela vägen

Vi alla lever i en tid av stor ovisshet
där vi hör olika framtidsscenarier
uttryckas, en del katastrofala andra
mer hoppfulla

fram in i Hans himmelska rike.
Vi har under de senaste månaderna behövt tänka om, ställa om
och ibland ställa in tills vi hittar
en väg framåt att fullborda det
Herren kallat oss till. Han ångrar
inte sin kallelse utan den står fast
oavsett hur turbulent samtiden
kan se ut. Att erfara dina böner
och din omsorg mitt i en tid då
missionärer blir fast på olika platser, viss verksamhet får skjutas på
framtiden har varit oerhört uppmuntrande och rörande.

Evighetsdagen härlig upprann.
Himlen är öppen, änglar från Gud
Bringa till jorden, frälsningens bud.
Nu kan jag salig sjunga hans pris,
Själen nu njuter himmelens spis.
Jag är ett stoft, dock renad av Gud,
Jesus är min, och jag är hans brud.
Döpt med Guds Ande efter hans
ord, Saliga visshet- himmel på jord!
Eld på min tunga, eld i min barm,
Han har mig fyllt med kärlek så
varm.

Jag vill tacka dig och samtidigt
uppmuntra och uppmana dig
att fortsätta be att alla folk ska få
Bibeln översatt till just sitt språk,
och att evangeliet ska spridas till
platser och folk som idag inte har
nåtts av de goda nyheterna om Jesus Kristus
Saliga visshet, Jesus är min! Han
är min herde, kallar mig sin.
Saliga visshet, allt är nu väl! Jesus har
löst min kropp och min själ.
KÖR: Han är min glädje, Han är min
sång, Honom jag prisar livsdagen lång.
Han blir min lovsång evigt hos Gud.
Han är min brudgum, jag är hans
brud.
Allting jag uppgav, allting jag vann,

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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POSTTIDNING B
Folk & Språk
Salabacksgatan 58
754 32 UPPSALA
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7 november 2020
Jönköping
förbön
lovsång
missionsshow
praktiska seminarier
bön & lovsångskonsert
tävlingar med priser
undervisning
kvällsmöte

Livestream från

Jönköping

Lokala samlingar i:

Bollnäs
Borås
Göteborg
Linköping
Malmö
Stockholm
Uppsala
Örebro

NYTT
för i år!

se engagemission.nu för fler orter

Anmäl dig idag på
engagemission.nu

MEDARRANGÖRER:

EFK, SAM + lokala församlingar inkl. Kungsporten, Allianskyrkan,
Råslätts församlingsgemenskap, International Church
MEDIAPARTNER:

Världen idag
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