
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

Oktober 2020

Trots allt

I sista kapitlet av Filipperbrevet skriver Paulus, som då sitter fängslad, om hur han haft överflöd och brist, enkelt leverne 
och välförsörjt sådant. Sedan utbrister han jublande: ”Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft.” Fil.4:13. Eller uttryckt 
på ett annat sätt: ”Trots allt…!”

Trots allt:
• har vi sett hur fem nya hela Biblar blivit färdigställda mitt under pandemin.
• fortsätter alla de översättningsprojekt vi är involverade i trots lockdowns och andra svårigheter.
• har vi tillsammans med er partners och givare kunnat hjälpa vår samarbetspartner FAPLN att ge 1550 behövande 

12,5 kg säd per person under en mycket svår period i Mongo, Tchad, som ett resultat av den extra insamling vi gjort 
under sommaren.

• har vi under de senaste månaderna fått 50 nya autogirogivare. Nu är det bara 50 kvar för att nå vårt mål på 300 
autogirogivare.

• invigdes Nya Testamentet på flame-språket i Västafrika med nationella gäster.

Be: 

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare

TAC
K!

Att arbetet med bibelöversättningen kan fortsätta under en sådan här besvärlig 
och utmanande tid beror enbart på din trofasthet i givande och bedjande, och 
såklart på våra medarbetares trofasta uthållighet ute i fält. Flexibiliteten och 
förmågan att anpassa sig till rådande omständigheter är och har varit föredömlig. 
Några har behövt evakuera, ställa in och ställa om men fokuset är tydligt: att alla 
världens folkslag får Bibeln på sitt hjärtespråk. Jag tycker även det fokuset har 
stärkts under den här tiden. 

I kristider blir det viktiga viktigare och det mindre viktiga mindre viktigt.

Vi vill också tacka för uppslutningen att hjälpa till att täcka det underskott vi hade 
sista augusti. Utav de hundratusen har över 30 000 kr kommit in vilket vi är väldigt 
tacksamma för.

• Be för Maria Gustafsson som siktar på att åka tillbaka till Tchad i slutet av oktober.
• Be för Engagekonferensen som går av stapeln den 7/11 i Jönköping och för de grupper som är

med på Internet på ett 15-tal platser.
• Be för våra missionärer ute i fält, Mikael & Jeni Bister, Anna & Sven Larsson, Lisbeth Fritzell,

Sophia & Elias Tranefeldt och Ruth & Mamy Raharamanantsoa.
• Be för teamet som jobbar med magend-översättningen i Sverige.

Flame NT anländer

Med Vänliga Hälsningar




