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Bibeln på det språk man bäst förstår

Feststämning  när NT invigs på Feststämning  när NT invigs på 
molima i Papua Nya Guineamolima i Papua Nya Guinea

En bibelöversättare kom till 
Göteborg 1969 och berättade...
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Dans i sanden: När man får Nya testamentet på sitt modersmål är det klart att man vill dansa så 
att sanden yr. Här invigs översättningen till ifé. Foto: Ann-Sofie Wrang
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1969 kom en bibelöversättare 
från Wycliffe till Göteborg och 
berättade att det fanns många 
tusentals språk utan någon bi-
belöversättning. Gunilla An-
dersson samt Sören och Britten 
Årsjö hörde honom och blev 
gripna. På vintern översatte Gu-
nilla en informationsbroschyr 
och det kan räknas som starten 
för Folk&Språk. Det skulle ha 
varit ett pampigt 50-årsfirande 
i samband med årsmötet men 
pandemin kom emellan.

Redan sommaren 1970 reste Gu-
nilla över till Wycliffes center i 
England för att hjälpa till i köket. 
Nästa sommar var hon tillbaka 
igen, då tillsammans med bland 
andra Sören och Britten Årsjö, för 
att gå en grundkurs i språkveten-
skap. 

Hemma i Sverige igen startade 
de Wycliffe Sverige, som numera 
heter Folk&Språk. Kontoret hade 
Gunilla i en kartong under sängen 
i sovrummet i Örebro. Årsjös reste 
runt i landet och informerade. De 
första åren jobbade Gunilla på 
deltid som sjuksköterska, men ef-
ter tre-fyra år hann hon inte med 
det längre. Först efter sju år kunde 

Wycliffes svenska styrelse ge hen-
ne en anställning. 

– Jag överlevde ändå. Har man 
inga pengar köper man inget – 
och äter heller inte så mycket, 
sa hon lite klurigt till mig när jag 
intervjuade henne för några år se-
dan.

Efter elva år överlämnade 
hon ansvaret. Då hade redan 20 
svenskar rest ut med Wycliffe.  
Själv flyttade hon till England där 
hon under många år var ansva-
rig för fonetik-undervisningen på 
Wycliffe-centret.  Efter pensione-
ringen flyttade hon så småningom 
hem till Örebro igen där hon ty-
värr avled för några år sedan.

Gunilla administrerade, inspire-
rade och undervisade, men gav sig 
aldrig ut på fältet som översättare. 
Det gjorde däremot Årsjös. Redan 
när de avslutat sin teologiska och 
lingvistiska utbildning 1972 flyt-
tade de till Papua Nya Guinea. 
Hur deras liv som bibelöversättare 
kom att bli skriver de själva om i 
en annan artikel i denna tidning.

– Min man och jag var med på 

Folk&Språk 
startade för 50 år sedan
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invigningen av ama-översättning-
en på Papua Nya Guinea  som Års-
jös gjort. Det var min största upp-
levelse som missionsföreståndare, 
berättar Mildred Fagerström som 
var svensk Wycliffe-ledare mellan 
1985 och 2000, med en paus på 
två år.

Under sin tid hann hon även 
med invigningen av NT på pulaar-
språket i Senegal, som Gunnel och 
Douglas (från Nordirland) Ander-
son arbetat med.

– När kontoret, efter Gunillas 
tid, flyttade till Stockholm fick vi 
många nya kontakter och vi blev 
också invalda i Sveriges Missions-
råd, berättar Mildred vidare. När 
hon ska sammanfatta sin tid som 
missionsföreståndare är det män-
niskorna hon minns.

– Mötet med människor ute på 
de olika fälten, deras överlåtelse 

i arbetet trots tuffa utmaningar. 
Gemenskapen i den globala Wy-
cliffe-familjen på konferenser. En 
helt fantastisk tid som jag tackar 
Gud att jag fick vara med om. 
Guds Ord på det egna språket är 
oslagbart!

1999 tog SIL och Wycliffe beslut 
om Vision 2025 (att alla folk med 
behov skulle ha en påbörjad över-
sättning senast 2025). Det fick 
en avgörande betydelse även för 
Sverige om att snabbare komma 
igång med fler språk.

Det gjorde att Per Kronlid som 
tog över som missionsförestån-
dare år 2000 fick vara med om en 
expansiv period under sina tio år. 
Omsättningen ökade från några 
miljoner till elva miljoner per år. 

– Jag började på deltid, samti-
digt som jag fortsatte med språk-
arbetet i Nordafrika där vi hade 

bott tidigare. Men snart behövdes 
jag på heltid och vi anställde yt-
terligare personal. Expansionen 
skedde med mycket stöd från Sida 
genom Svenska Missionsrådet och 
ökat stöd från kyrkor och enskil-
da, berättar han. 

Per Kronlid berättar att han 
inspirerades och utmanades av 
Läkarmissionens direktor Allan 
Karlsson att ännu bättre ta vara 
på de fördelar Wycliffe hade med 
ett nätverk av ansvarsfulla organi-
sationer utöver världen. 

– Vi började arbeta bland fler 
folkgrupper med mer språkbase-
rade utvecklingsprojekt. Samti-
digt fortsatte vi med bibelöver-
sättningsprojekt, och det gjorde 
att vi hade engagemang i ett 100-
tal språk, fortsätter Per.

 Allt mer av arbetet utomlands 
gjordes nu under nationella sys-

Gunilla Andersson flyttade till England och blev fonetiklärare. Här med den svenska läraren Hélène 
Boëthius och eleven Sylvia Kronlid med dottern Frida 1983. Foto: Per Kronlid
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terorganisationers ledning, som 
ansvarade för projekt och tog 
emot svenska medarbetare. Det 
var också under denna tid som 
man bytte namn till Folk&Språk 
för att lättare kunna söka stöd 
från allmänheten, och i samband 
med tsunamin 2004 kunde man 
bidra med nödhjälp genom part-
ners i olika länder.

Därefter tog Helena Engkvist 
över ledarskapet, direkt hem-
kommen från Papua Nya Guinea. 
Under hennes tid stärktes sty-
relsearbetet, arbetsrutiner och 
ekonomirapportering förbättra-

des och hon engagerades också 
en del internationellt för att dela 
med sig av sin erfarenhet. Nu är 
det Mats-Jan Söderberg som hål-
ler i rodret och nu har man åter 
lagt betoningen på att man är en 
bibelöversättningsorganisation.
Kontorets flytt till Uppsala har 
också medfört att många fler fri-
villiga krafter har engagerats.

Papau Nya Guinea kom att bli 
ett land dit många svenskar reste 
ut som översättare ”på livstid”. 
Varenda stam hade sitt eget tal-
språk och några skriftspråk fanns 
knappt så behovet var enormt.  

Sören och Britten Årsjö har sett 
till att först ama-folket och sedan 
konai-folket har fått Bibeln på sina 
modersmål.  Sune och Britt Ceder 
har arbetat bland dedua-folket, 
Leif och Helena Engkvist bland 
salakahadifolket, Eivor och Stel-
lan Lindrud bland kol-folket och 
Lisbeth Fritzell bland ramoaaina-
folket. Av dem är det bara Lisbeth 
Fritzell som fortfarande är kvar på 
Papua Nya Guinea. Nu jobbar hon 
som konsult i ett flerspråksprojekt 

Gunilla Andersson     Mildred Fagerström

Per Kronlid     Helena Engkvist
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med bland annat fanamaketsprå-
ket, som skulle ha haft invigning 
av sitt Nya testamentet i våras 
men det fick liksom vårt 50-årsfi-
rande skjutas upp. Dessutom har 
döva Nathalie Simonsson kart-
lagt teckenspråk i PNG, samt va-
rit med och skapat en ordbok på 
teckenspråk och medverkat till att 
teckenspråket erkänts som ett av 
de officiella språken i PNG.

Det har funnits, och finns fort-
farande, svenskar på andra håll i 
världen också. En del har jobbat 
med förberedande språkanalyser, 
ordböcker, grammatik, alfabetise-
ring och annat som behövs innan 
man kan börja översätta Bibeln. 

Andra har varit med om hela 
processen fram till en översätt-
ning av Nya Testamentet. Gunnel 
och Douglas (från Nordirland) 
Andersson har vi redan nämnt, de 
var klara 1996. Gerd och Urs (från 
Schweiz) Ernst översatte Nya tes-
tamentet till kako-språket i Kame-
run vilket invigdes 2000. Susanne 
och Kari (från Finland) Valkama 
arbetade med duri-språket i Syd-
ostasien och var klara 2005. Nu-
mera bor de i Finland och arbetar 
på distans med Gamla testamen-
tet och Susanne också som kon-
sult för andra översättningar.

 Ifè-språket i Togo invigde sin 

översättning 2009. Hélène Boëthi-
us var med i projektet från början 
och Folk&Språk har stött olika 
projekt bland ifé-folket genom 
åren. Även Hélène har fortsatt att 
jobba med ifé-folket genom or-
ganisationen ALEF. I grannlandet 
Senegal invigde man 2012 noon-
bibeln, som Maria och Heikki 
Soukka arbetat med och bara 
någon månad innan hela världen 
stängde ner i vintras hölls den 
högtidliga invigningen av Nya tes-
tamentet på nyungwe i Mocam-
bique, där Mikael och Jeni (från 
USA) Bister arbetat i över 20 år.

Åke Lager

Vi hjälper dig med allt 
inom it och webb

www.balonka.se

UNIVERSE AB

1970-1981  Gunilla Andersson

1981-1985 Rune Cederholm

1985-1991 Mildred Fagerström

1991-1993 Aat Pakvis

1993-2000 Mildred Fagerström

2000-2010  Per Kronlid

2010-2015 Helena Engkvist

2015-2016 Reine Toth

2016-  Mats-Jan Söderberg

Missionsföreståndare/
ledare genom åren:
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När våra piloter inom MAF (Mis-
sion Aviation Fellowship) får svara 
på frågan vilken flygleverans som 
de tycker är allra mest betydelse-
full brukar svaret vara att sprids 
Guds ord, Bibeln. Eftersom det 
är en praxis att en pilot också har 
gått en bibelskola innan tjänstgö-
ring så är svaret ganska givet. 
Dessutom är vi en udda flygorga-
nisation som skiljer sig från flerta-
let genom att piloten inför varje 
resa stillar sig och ber, egentligen 
en helt naturlig start på en resa.

Grattis till Folk&Språk som fyller 50 
år, om några år fyller vi inom MAF 
Sweden 40 så vi ligger hack i häl.

Papua Nya Guinea är ett land 
bland flera, där vi båda jobbar på 
att nå de onådda folkgrupperna. 
I grannlandet Papua (alltså den 
västra delen av ön) hände något 
tragiskt för 55 år sedan med två 
missionspionjärer som var på 
upptäcktsfärd för att se ut en pas-

sande landningsbana för MAF-
planen. Tyvärr blev de martyrer då 
denna del av Yali-befolkningen var 
hatiska mot alla som kom för nära. 
Tre år senare kraschade ett plan i 
samma område och endast sonen 
i missionärsfamiljen överlevde. 
Genom hans medverkan föränd-
rades så småningom stammens 
inriktning och en kristen försam-
ling tog form. Förra året fick MAF 
det hedersvärda uppdraget att 
leverera en omtryckning på 2500 
biblar till platser som Dekai, Oak-
bisik och Holuwan.

Pilotens kommentar; ”Vi står på 
helig mark”. Ett samarbete mellan 
MAF, översättare och Folk&Språk-
missionärer som lever ut sin vi-
sion. Sett så här efteråt är det en 
dramatisk berättelse om hur den 
goda kraften vänder en tragedi till 
att en folkgrupp får en helt ny livs-
inriktning och harmoni. Ett gott 
slut som vi vill se mer av!

CEO MAF Sverige 

David Nordlander

När böckernas bok kommer 
har glädjen inga gränser!
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BEHÖVER

NI BYTA

TAK?

Västra Götalands Bygg och Tak AB
Floda Stationsväg 3, 448 30 Floda
Telefon: 031 - 88 11 14  
info@vgbt.se  •  www.vgbt.se

VGBT har bytt hela 
våran takbeklädnad 
på drygt 500 m2 med 
tillhörande plåt och 
solcellsinstallation 
på Equmeniakyrkan 
i Lerum. Tider och 
offert hölls och inga 
överraskningar tillkom. 

/ Thomas G

Västra Götalands Bygg och Tak AB är ett heltäckande takläggarföretag. 

Vi jobbar med allt inom tak. Tillsammans med våra duktiga takläggare renoverar vi i dagsläget 

ca 25 000 kvm tak per år.  För oss är noggrannhet, kvalitet och kundnöjdhet väldigt viktiga ord.

Nu även sedum/

gröna tak!

Scanna QR-kod 
för fler referenser!
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Ja, kan ni förstå?  
Folk&Språk fyller 50 år!!!

På ett sätt känns de 50 åren 
bara som ett ögonblick. Det tar 
oss tillbaka till 1970, då vi var med 
och grundade Wycliffe Sverige. Då 
gick vi på Nordiska Bibelinstitutet 
i Säffle för att förbereda oss för 
vårt framtida yrke som språkfors-
kare och bibelöversättare i Papua 
Nya Guinea (PNG).

Gunilla Andersson arbetade 
redan då med att på sin fritid ad-
ministrera Wycliffe Sverige från 
sin lägenhet i Örebro. Gunilla blev 
vår första missionsföreståndare 
och på många sätt kan man påstå, 
att hon fortsatte sitt engagemang 
i F&S ända fram till sin död 2017. 
Frid över hennes minne!

Wycliffe-kontoret i Sverige 
var ju en nödvändighet för att vi 
skulle kunna ge oss iväg till PNG. 
De skulle ju bl.a. förmedla gåvor 
från våra församlingar och vän-
ner, och från alla som ville vara 
med och stödja vårt arbete. Dessa 
pengar skulle skickas månatligen 
till oss i PNG. Uppsala Baptistför-
samling och Betelkyrkan i Örebro 
har båda varit våra utsändande 
församlingar.

Vi blev klara att flyga iväg till 
PNG på sommaren 1972. I mars 
1973 påbörjade vi vårt bibelöver-
sättningsarbete hos ama-folket i 
den nordvästra delen av landet.

Under våra 43 år i PNG, hade vi 
en mycket regelbunden kontakt 
med kontoret i Sverige.

Vi var kvar hos ama-folket ända 
fram till att hela Nya testamentet 
(NT) var översatt och kunde invi-
gas av församlingarna i Ama-land 
i november 1990. På den festlighe-
ten var även Mildred och Jack Fa-

Personliga reflektioner över 50 år med Folk&Språk-Wyciffe

Sören Årsjö

gerström med oss. Mildred arbe-
tade då som missionsföreståndare 
på F&S:s kontor i Stockholm.

Som sagt, kontoret och vi har 
haft ett nära samarbete under alla 
år.

Samarbetet fortsatte sedan un-
der ytterligare 21 år, sedan vi flyt-
tat till konai-folket i sydvästra de-
len av PNG för att, som man säger, 
börja om på ny kula med språkin-
lärning, kulturstudier, ljudlära, 
alfabet, ABC-böcker, grammatik 
och bibelöversättning.

Konai-folkets NT blev så små-
ningom också klart och kunde 
invigas under påsken 2015. Då 
kom också ett antal svenska vän-

ner och F&S:s styrelseordförande, 
Maj-Kristin Svedlund, för att fira 
tillsammans med oss och konai-
folket.

Under arbetets gång hos konai-
folket tog också första tryckning-
en av Ama NT helt slut, och de 
ville ha en nytryckning. Den här 
gången gjorde ama-folket en stor 
del av arbetet på egen hand, men 
vi träffades också vid ett antal till-
fällen för att tillsammans jobba på 
att revidera den första upplagan. 
Nu kunde vi också inkludera Ruts 
bok och Jona, liksom 1 och 2 Mo-
seboken, som en annan mission 
nu hade översatt. Det reviderade 
Ama NT och de fyra böckerna 
från GT kunde sedan invigas pås-
ken 2010.

Vi har alltså fått vara med aktivt 
under 45 år, och 5 år som pensio-
närer och hedersmedlemmar, av 
de 50 år som F&S nu kan fira. De 
sista 5 åren har Mats-Jan Söder-
berg varit missionsföreståndare. 
Han har de senaste åren haft en 
”back to basics”-inställning, som 
lett till en förnyad betoning på att 
bibelöversättning är vår huvud-
uppgift. Mycket bra inställning, 
tycker vi! Vi känner oss ödmjukt 
tacksamma för allt som F&S har 
bidragit med till våra två översätt-
ningsprojekt i PNG.

Vi har nu fått samarbeta med 
Folk&Språk-Wycliffe under ett 
50-års-”ögonblick”, som jag in-
ledde den här reflektionen med. 
Nu ser vi fram emot nästa ”ögon-
blick”, då fler och fler folkgrupper 
utöver vår värld får tillgång till 
Guds evangelium på sitt moders-
mål.

Sören Årsjö

Britten och Sören Årsjö , då

Britten och Sören Årsjö, nu
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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 Ifè, Togo: Folk&Språk understöd-
jer två översättare som arbetar med 
Gamla testamentet på ifè. Nya testa-
mentet 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. Alfabetiserings-
projekt i förskoleklasser med 2 258 
barn. Läs- och skrivundervisning i 
15 språk. Be att skörden i regionen 
hinner bärgas innan regnperioden. 
Det stora hotet är svält p.g.a. de res-
triktioner som införts av regeringen. 
Landet har haft sina första dödsfall i 
covid-19. Behov: 8 600 kr/mån. 

u Maria Gustafsson, Tchad. Språ-
kanalys och språkkartläggning. Maria 
befinner sig nu i Sverige, men planerar 
att återvända till Tchad inom kort. Be 
för beskydd under utresan och för 
det fortsatta arbetet. Be för trygga ar-

betsformer under Coronapandemin.  
Be om beskydd över mulgifolket och 
att skördarna ska bli goda, trots en 
svår regnperiod.

TISDAG
u Jean-Marie undervisar kyrkole-
dare så de kan leda bibelstudier med 
hjälp av inspelade texter på gangulu. 

Vi prisar Gud att Jean Marie har åter-
hämtat sig bra efter sin olycka på 
motorcykeln! Han arbetar för närva-
rande med kyrkor för att främja NT 
på beembe-språket. Han samordnar 
också lyssnar- och bibelstudiegrup-
per (Oral Bible Studies) för att hjälpa 
”teke sydvästfolket” att läsa de bibel-
texter som finns på deras språk och 
tillämpa dem i deras vardag. Behov 
2020: 7 000 kr/mån

u Ruth o Mamy Raharimanantsoa, 
Kongo Brazzaville (tillfälligt i Sverige 
sedan juni). Ruth jobbar som ling-
vistkonsult och Mamy som bibellära-
re och översättningskonsult. Mamy 
har precis nu avslutat exegetisk kon-
troll på fjärde Moseboken och Amos 
på kituba-språket via Skype. Ruth 
fortsätter med sina lingvistikprojekt 
och hon håller på att göra klar pla-
neringen av ett språkseminarium 
för översättare i Brazzaville i januari 
2021. Be om Guds ledning och vishet 
angående hennes önskan att kunna 
återvända till Kongo före årets slut!

u Gunborg och David Presson, Afri-
ka. Gunborg ansvarar för personal-
frågor 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.  

ONSDAG
u Jim o Carina Ellis, Nordmarianer-
na. Carina och Jim Ellis arbetar på 
distans från Edsbyn med sju mellan-
karolinska språk. Tacka Gud för att 
översättaren Jess kan fortsätta med 
att jobba på datorn och kommuni-
cera över e-mail. Be att han får kraft i 
väntan på sin hjärtoperation. Be om 
en ung frisk person som kan komma 
in i projektet och göra slutgransk-
ning av NT. Behov: 2 500 kr/mån. 

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

Mirka Miscovicova

Ifé
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TORSDAG
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 minorite-
ten. Be om kristna medarbetare som 
kan kontrollera översättningen. Be-
hov 2020: 2 800 kr/mån.

u Susanne o Kari Valkama, Sydosta-
sien. Susanne och Kari arbetar på dis-
tans från Finland med översättning av 
Gamla testamentet till ett minoritets-
språk. Tacka för att Ordspråksboken 
– Gyllene Ord av kung Salomo – är 
tryckt med hjälp av Folk&Språk. Be 
att boken sprids till många männ-
iskor. Be om en konsult som kontrol-
lerar översättningen av Psaltaren 101-
120. 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. 
Arbetar främst med Ethno Arts (dvs 
användandet av kulturellt anpas-
sade uttryck), bibelbruk och själa-
vård i översättningsprojekt för en 
folkgrupp på 800 000 personer, men 
även i ett helt färskt initiativ med 
ett relaterat folk på drygt 20.000 
personer. Be Gud att de frön som 
planterats genom arbetet växer och 
att tron fördjupas. Be om helande av 
relationer mellan kristna och andra. 
Be om beskydd från coronaviruset. 

u Magend, Västasien.  Översätt-
ningsteam på distans från Sverige. 
Flera böcker i NT finns nu i app, både 
för Android och iPhone. Uppenba-
relseboken just färdig. Arbetet med 
1-2 Mos. och Psaltaren, Daniels bok 

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 teammedlemmarna  och Guds 
beskydd över medarbetarna och 
deras familjer. En av medarbetarna 
flyttar till Uppsala i dagarna, bed för 
henne och hennes son. Bed också för 
familjeåterförening för en av team-
medlemmarna som väntat på sin fa-
milj i fyra år nu. Behov: 7 000 kr/mån.

FREDAG

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. Behov 
2020: 5 600 kr/mån. 

uFlame, Västafrika ca 400 000 perso-
ner. Nya testamentet invigdes den 18 
april, trots Covid-19. Översättning av 
Gamla testamentet pågår. Be om be-
skydd och nåd för översättarna och 
folket i den svåra situationen med Co-
vid-19 och svält. Be om politisk stabili-
tet i landet. Behov 2020: 8 400 kr/mån.    

u Jeni och Mikael Bister, Södra 
Afrika. Alfabetiserings- och över-
sättningskonsulter. 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, dels i Syd-
afrika, 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 sonen Jakob som studerar 
på samma universitet. Be för sonen 
John som snart ska börja ett nytt 
skolår på distans. Be för Jeni och Mi-
kael om välsignelse i arbetet.

u  Lisbeth Fritzell, Papua Nya Gui-
nea. Språk: fanamaket, 2 000 per-
soner. Tacka Gud för att Nya testa-
mentet 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 för Lisbeth som nu 
är föreståndare på missionscentret i 
Kokopo. Tacka Gud att hon har haft 
möjlighet att arbeta som konsult 
tillsammans med ett team från Siar 
Lak-språket, och att de nu har Johan-
nes evangelium klart.

LÖRDAG/SÖNDAG

u Sophia och Elias Tranefeldt, Etio-
pien. Tacka för att Sophia nu är cer-
tifierad översättningskonsult. Tacka 
för att det går bra för barnen i deras 
online-skola. Be att Gud ska styrka 
och uppmuntra de etiopiska kyr-
korna 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.

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

Susanne o Kari Valkama

Fanamaket läser Joh. evang.

u Folk&Språk, Sverige: Personal-
handläggning och rekrytering av nya 
medarbetare. Be för de ansökande 
och för Annika Ralston som hand-
har ansökningsprocess och förbere-
delse inför utresa. Be om Guds väg-
ledning, beskydd och vishet. Be om 
församlingar som vill stödja översät-
tare och språkkonsulter. Be också för 
Folk & Språks anställda i Sverige och 
för styrelsen. 
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Ifè-folket längtar efter att få hela 
Bibeln på sitt språk.

Jag hade inte tagit emot Kristus alls 
för jag förstod ingenting när allt i 
kyrkan gjordes på ewe [ett större 
språk]. Men när jag deltog i denna 
lyssnargrupp för att lyssna på Nya 
Testamentet på ifé, mitt moders-
mål, blev jag berörd av Jesu läror 
och Hans löften till alla som tror på 
Honom. Idag har jag bestämt mig 
för att följa Jesus och ta emot Ho-
nom som min personliga frälsare.

Detta vittnesbörd gavs av en ung 
man som hörde Guds Ord på sitt 
modersmål ifé genom en lyssnar-
grupp. Att folk får Guds Ord på 
det språk de bäst förstår, sitt hjär-
tespråk, gör verkan! Detta är ett 
vittnesbörd som visar att Bibelö-
versättnings-projektet till språket 
ifé är viktigt och gör en skillnad i 
människor liv! 

Folket som talar ifè bor i södra 
delen av Togo och i en liten 
del av Benin.  För några decen-
nier sedan fanns knappt några 
kristna bland ifè, men nu  växer 
antalet kristna bland ifè dagli-
gen. Översättningen av Nya Tes-
tamentet  på ifè som blev klar 
2009 har varit en nyckel till detta.  
 
Ivern efter att få hela Bibeln på 
sitt språk bidrog till att folket 
bildade en lokal organisation 
för att leda språkprojektet och i 
juni 2014 påbörjade man över-
sättning av Gamla Testamentet.   
De lokala översättarna har fått 
undervisning i biblisk hebreiska 
vilket hjälper dem till en mer kor-
rekt översättning. Organisationen 

Översättningen är en nyckel till tillväxt!

ansvarar för översättningen, bibe-
lanvändning, alfabetisering och 
språkutvecklingsarbete. Folket 
har även  satt upp lyssnargrupper 
för dem som inte kan läsa Nya 
testamentet på egen  hand och 
man producerar även kristna ra-
dioprogram på ifè. Folk&Språk 
är med och sponsrar och stöttar 
den lokala översättningsorgani-
sationen ekonomiskt och i bön. 
 
Detta år pågår parallella översätt-
ningsarbeten av Malaki, Haggaj, 
Hesekiel, 3 och 5 Moseboken, de-
lar av Psaltaren och Daniels bok. 
De är alla i olika stadier, några 
redo för slutkontroll andra bara 
i sitt första utkast. Man  arbetar 
aktivt med att öka Bibelanvänd-

ningen bland de kristna genom 
besök i kyrkorna samt genom ra-
dioprogrammen. 
En man som deltog i kontroll-
läsningen av 5 Mosebok på ifé 
berättade att han, som var diakon 
och söndagsskollärare, tidigare 
egentligen inte förstått så mycket 
av det han läst eftersom det var på 
ett annat språk. Han tyckte därför 
att översättningen av Bibeln till ifé 
är den bästa gåvan som Gud gett 
kyrkan i den ifétalande världen. 

Tack för att du står med för att 
folket Ifé ska få lära känna Herren!

Anna-Caisa Söderberg &  
Catharina Karlhager
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FFeeeellss  lliikkee  hhoommee

Uppsala

Tid existerar i alla kulturer men 
uppfattas olika. Forskare klassifi-
cerar kulturer i monokroniska och 
polykroniska baserat på hur tid 
uppfattas. Monokroniska kulturer 
(så som den svenska) ser tid som 
en begränsad resurs, någonting 
som kan sparas, spenderas eller 
rent av slösas. I en polykronisk kul-
tur uppfattas tid mer flexibelt. 

Monokroniska kulturer ser tid 
som en linje som sträcker sig 
framåt mot framtiden och bakåt 
mot dåtiden. Men i t ex asiatiska 
kulturer ses tid istället som ett 
hjul som rör sig i återkommande 
cykler. Här överväger man där-
för noga tidigare händelser när 
man gör beslut om framtiden. 
Forskning visar att beroende på 
hur vårt språk är uppbyggt så 

påverkar det hur vi tänker och 
uppfattar världen. På svenska 
betraktar vi tid som avstånd. Vi 
säger t ex ”vilken lång dag.” Men i 
andra språk, som t ex spanska och 
grekiska, refererar man till dagar 
som ”fulla” istället för ”långa”, som 
om tid vore en behållare. 

När vi bodde i Sydostasien så an-
vändes inte uttrycken ”jag har 
inte tid” eller ”vi kommer inte 
att hinna”, för de menade att det 
kommer ju hela tiden ny tid. Tiden 
bara rinner som en flod att ösa ur. 
Gud har skapat tiden och satt oss 
inom den sfären. Varför har vi då 
i västvärlden så ofta ont om tid? I 
evigheten kommer vi att ha kom-
mit ur tiden, och ändå kommer vi 
då ha mer tid än någonsin… 

Catharina Karlhager

Har du tid  
en stund?
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Kan man lita 
på Bibeln?

STH Förlag, Academic  
Förhandsbeställ di�  ex idag! 
Mail: info@semnos.com

Ny bok av professor 
Anders Gerdmar om 
bibeltro kontra 
bibelkritik.
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I 3 Mos. 25 läser vi om jubelåret 
som inträffar vart femtionde år. I 
vers 13 talas det om att folket då 
ska återvända till sin av Gud givna 
arvedel. Jubelåret är ett år av åter-
upprättelse av Guds kallelse. I Lu-
kas 4:19 talar Jesus om det som ett 
nådens år, ett år av förlåtelse, re-
ning och återställande. 

Folk&Språk firar 2020 femtioårsju-
bileum sedan starten 1970. I det 
här numret kan du läsa om pion-
järerna Sören och Britten Årsjö 
som tillsammans med Gunilla An-
dersson startade Wycliffe Sverige 
vilket sedermera bytte namn till 
Folk&Språk. 

Anledningen till att Wycliffe Sve-
rige grundades var att de tre pion-
järerna fick höra talas om Wycliffes 
viktiga arbete med bibelöversätt-
ning. De inspirerades av Wycliffes 
vision att ge alla världens språk till-
gång till bibeln på sitt modersmål 
och insåg att deras missionskal-
lelse kunde förverkligas på detta 
sätt. Årsjös flyttade 1973 till Papua 
Nya Guinea för att jobba först med 
amafolket sedan med konaifolket. 
Gunilla blev vår första missionsfö-
reståndare som reste land och rike 
runt för att berätta om behovet av 
bibelöversättning i missionstjänst. 

Sedan dess har många åkt ut och 
gjort fantastiska insatser under 
långa perioder, de längsta mellan 
30-40 år långa. Folk&Språk-mis-

sionärer, utsända i samverkan med 
kyrkor och samfund i Sverige, har 
sett 13 NT färdigställda sedan dess. 
Det senaste var nyungwe i Mo-
cambique. Det fjortonde kommer 
att bli fanamaket på Papua Nya 
Guinea där Lisbeth Fritzell jobbar. 
(Invigningen är uppskjuten pga 
Covid-19).

Under de senaste åren har vi job-
bat mycket med att precisera vad 
vår kärnverksamhet är. Ett över-
sättningsprojekt består av väldigt 
många viktiga bitar: undersökning 
av språkets vitalitet, av språkut-
veckling, ordbok, läsklasser och 
översättning. Översättningsarbe-
tet innehåller också olika delar som 
stöder och kompletterar arbetet. 
Därför behövs en rad olika kompe-
tenser i översättningsarbetet. 

Det kan förenklat jämföras med 
Volvo. Volvo bygger och säljer bilar, 
men vägen till en färdig bil består 
av en rad olika av processer. Även 
om själva bilen ska byggas, finns 
många andra funktioner som sker 
under ”Volvo-taket”: ekonomi, HR, 
juridik, produktion etc. Men Vol-
vos huvudsyfte är att bygga bilar. 

På samma sätt är Folk&Språk en 
missionsorganisation med syftet 
att göra lärjungar (Matt 28:18), 
men vårt specifika uppdrag är bi-
belöversättning: att göra bibeln till-

gänglig på alla världens olika språk. 

Vi gör det i samverkan med lokala 
församlingar, kyrkor och samfund 
och kristna individer som är kall-
lade till just det uppdraget. Ensam-
ma är vi svaga, men tillsammans 
är vi starka och tillsammans kan vi 
faktiskt slutföra uppdraget att ge 
alla världens språk tillgång till en 
egen bibelöversättning. 

Vi tror att Sveriges kristna med en 
unik tillgång till gratis utbildning 
inom både lingvistik och teologi 
kan bidra till att slutföra uppdra-
get. 

Ensamma är vi svaga, men 
tillsammans är vi starka



Folk&Språk • November 202016

2
 0
 2
 9
 6
 1
 3
 8


POSTTIDNING  B
Folk & Språk
Salabacksgatan 58
754 32 UPPSALA

Så här ser vår önskelista ut:

• Pengar till nationella bibelöversättare
  1 vers kostar ca 300 kr att översätta
• Understöd till arbetet med bibelanvändning i Kongo
  1 dags arbete kostar ca 200 kr
• Ljudbibel till Papua Nya Guinea
  150 kr/st
• Förebedjare
   Vi önskar 365 förebedjare i Sverige
• 50 nya medlemmar
  250 kr/år
• 100 nya Autogirogivare
   Valfri summa

Vi vill också passa på att tacka er alla 
som troget stått med oss i bön och generöst 
givande alla dessa år, ett stort tack också 
till alla er som på senare tid anslutit till 
visionen att ge Guds Ord till alla världens folk 
och språk!

TACK!

Salabacksgatan 58 754 32 Uppsala • Tel 08-38 55 30 
Bankgiro 900-7287 • www.folk.se • info@folk.se

Stöd arbetet via

Swish: 123 900 7287

NNoovveemmbbeerr  22002200

FFoollkk&&SSpprrååkk  ffyylllleerr  5500  åårr!!
Vi är glada och tacksamma att vi har fått vara med och jobba med bibelöversättning i hela 50 år. Vi vill gärna fortsätta 

och vi tänkte önska oss några födelsedagspresenter utav dig kära läsare. Vi brukar ha julklappar så här års men vi tänkte 

slå ihop julklappar och födelsedagspresenter i år. 

SSåå  hhäärr  sseerr  vvåårr  öönnsskkeelliissttaa  uutt::
• Pengar till nationella bibelöversättare

o 1 vers kostar ca 300 kr att översätta
• Understöd till arbetet med bibelanvändning i Kongo

o 1 dags arbete kostar ca 200 kr
• Ljudbibel till Papua Nya Guinea

o 150 kr/st
• Förebedjare

o Vi önskar 365 förebedjare i Sverige
• 50 nya medlemmar

o 250 kr/år
• 100 nya Autogirogivare 

o Valfri summa

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare

TTAACC
KK!!

Vi vill också passa på att tacka er alla som troget stått med oss i bön och generöst givande alla dessa år, ett stort tack 
också till alla er som på senare tid anslutit till visionen att ge Guds Ord till alla världens folk och språk. 

Tillsammans så tror vi att uppdraget kan slutföras, vision 2025 att det ska påbörjas översättningsarbete bland de språk 
som är i behov av en egen bibel ska bli verklighet. 

Med Vänliga Hälsningar

Undervisning i bibelanvändning i Kongo
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Folk&Språk fyller 50 år!
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