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MISSION OG FOKUS 

Wycliffe: Sprog – Kultur – Bibel (også kaldet Wycliffe Danmark) ønsker gennem helhedsorienteret 

tjeneste og i samarbejde med Kirken i Danmark og i andre lande at være med til at give 

minoritetsgrupper de gode nyheder om Guds rige på deres eget sprog. 

Når de bibelske principper og værdier får indflydelse i den enkeltes liv, i familien og i samfundet, vil 

der ske forandringer, som er med til at bekæmpe fattigdom og kønsrelateret, kulturel, økonomisk 

og sproglig undertrykkelse. 

Vi tror på, at Bibelen på modersmålet er med til at sætte forvandlende kræfter fri. Derfor har vi 

fokus på sprogvidenskabelig forskning som grundlag for dokumentation af minoritetssprog og 

udvikling af de pågældende minoritetssamfund gennem alfabetiserings- og uddannelsesprojekter, 

samt oversættelse af bibeltekster og andre tekster, som er med til at skabe bedre sundhed og 

almen udvikling. 

SAMARBEJDSPARTNERE 

Wycliffe har kontorfællesskab med Menighedsfakultetet, Promissio, Israelsmissionen og Kristelig 

Handicapforening på TORVET i Aarhus. 

Wycliffe er uændret medlem af Dansk Missionsråds Repræsentantskab, af Bibelselskabets 

repræsentantskab og af CISU – Civilsamfund i Udvikling. 

Wycliffe Danmark er en del af Wycliffe Global Alliance, som har over mere end 100 

partnerorganisationer fra hele verden, og arbejdet udføres i omkring 165 lande. Hovedkontoret 

ligger i Singapore. Wycliffe Danmark er primært et fællesskab af kristne, som er overbeviste om 

vigtigheden af at have adgang til Bibelen på sit modersmål. Det er vores partnere, som udfører 

oversættelsesarbejdet. Disse partnere er enten det internationale SIL, som har næsten 5000 

fuldtids medarbejdere, som kommer fra 84 lande, eller det er nationale organisationer, som for 

eksempel BTL i Kenya, eller NBTT i Nigeria. 

Wycliffe Danmark har også et samarbejde med de tilsvarende organisationer i Norge, Sverige og 

Finland. Den 13-14 september var Wycliffe Danmark vært for et nordisk møde med deltagelse fra 

de øvrige nordiske lande samt indbudte gæster fra andre lande, heriblandt lederen for Wycliffe 

Global Alliance, Kirk Franklin, og lederes af Sil Int., Michel Kenmogne. 

I 2017 blev der også startet et nærmere samarbejde med Wycliffe Holland, hvor vi i fællesskab 

udarbejdede en ansøgning om støtte til et udviklingsprojekt i Ghana.  

Der er i øjeblikket sprogarbejde og/eller bibeloversættelse i gang i næsten 2600 sprog. Wycliffe 

Global Alliance er involveret i 82% af disse projekter, mens De Forenede Bibelselskaber står for 

15%. Bibelselskaberne arbejder især med de større sprog og revisioner af ældre oversættelser, 

mens Wycliffe især arbejder i de mindre sprog, som tit også har brug for at få etableret et alfabet. 

(Mere statistik kan ses på http://www.wycliffe.net/en/statistics.) Kupsapiiny projektet i Uganda er 

http://www.wycliffe.net/en/statistics
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et eksempel på samarbejde på tværs af organisationerne. Iver Larsen fra SIL og Wycliffe Danmark er 

konsulent for projektet, der administreres af Bibelselskabet i Uganda, mens den økonomiske støtte 

kommer via The Seed Company. 

UDSENDTE 

Wycliffe Danmark har ikke i 2017 haft fuldtidsudsendte medarbejdere, men vi arbejder målbevidst 

på, at nogen sendes ud.  

Et finsk-norsk ægtepar, Kari og Marika Ranta, som arbejder på deltid med et oversættelsesprojekt i 

Mexico, arbejder også for Wycliffe Danmark. Deres fokus er Københavnsområdet, og de arbejder 

især med at skabe kontakter til enkeltpersoner, kirker og organisationer. De satser især på, at unge 

mennesker får viden om behovet for oversættelse og med tiden rejser ud fra Danmark. 

I erkendelsen af at kristendommen vokser stærkt i Afrika, Sydamerika og Asien, må vores fokus 

også ligge mere og mere på at støtte og hjælpe bibeloversættere og andre medarbejdere, der 

kommer fra den del af Verden. I dette såkaldt Globale Syd er der efterhånden mange veluddannede 

kristne, men de har meget få økonomiske ressourcer. Wycliffe Danmark samarbejder blandt andet 

med Wycliffe Africa om at støtte den kenyanske oversættelseskonsulent Elly Gudo. 

BESTYRELSEN 

Følgende personer har udgjort Wycliffes bestyrelse indtil årsmødet den 22. april, som blev afholdt i 

Apostelkirken i København:  Iver Larsen (formand), Peter Lanting (næstformand), Marleen Frost 

(kasserer), Thérèse Pacelli Andersen, Per Rasmussen, Rolf Weber Jørgensen og Jørn Blohm 

Knudsen. Ved årsmødet blev Marleen Frost genvalgt, mens Stefan Vase blev nyvalgt til bestyrelsen. 

Thérèse Pacelli Andersen og Rolf Weber Jørgensen ønskede ikke at genopstille og er derfor udtrådt 

af bestyrelsen. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mellem 5 og 7 medlemmer foruden 

suppleanter. Halvdelen af bestyrelse er på valg ved årsmødet. 

Bestyrelsen har afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder (4.2, 10.6 og 28.10) foruden det 

konstituerende møde i forbindelse med årsmødet den 22.4. Desuden blev der afholdt 2 visions- og 

strategimøder, der startede en fredag aften og fortsatte den følgende lørdag. (3-4 februar og 9-10. 

juni.)  

Lene Aagaard Urup Nielsen fortsatte som landsleder i en deltidsstilling på 28 timer om ugen med 

kontor på TORVET, Katrinebjergvej 75, Århus. Solveig Klitlund var ansat på timebasis fra 1/11-2017.  

Bestyrelsens medlemmer har udført et værdsat arbejde på flere forskellige områder til gavn for 

Wycliffe Danmark ud over at deltage i bestyrelsesmøderne. På grund af den måde, Wycliffe er 

opbygget på, og fordi vi er en lille organisation, må vi forvente fortsat at satse på, at så mange som 

muligt af bestyrelsens medlemmer er aktive på forskellig måde ud fra deres erfaringer og 

interesser. I 2017 løste 10 frivillige større eller mindre opgaver hos Wycliffe Danmark. 
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DAGLIG LEDELSE OG ADMINISTRATION 

Den daglige ledelse varetoges af landsleder Lene Aagaard Urup Nielsen, som primært har brugt tid 

på: 

1) nye partnerskaber med både enkeltpersoner, kirker og organisationer i Danmark; 
2) personaleledelse i forhold til Kari og Marika Ranta, samt Solveig Klitlund; 
3) kommunikation til baglandet og nye interesserede (hjemmeside, nyhedsbreve, kontakt til 

medlemmer, Facebook og foredrag); 
4) administrative opgaver med mail, opdatering af databaser og andre procedurer; 
5) løbende kontakt til Wycliffe Europe og Wycliffe Global Alliance; 
6) deltagelse i Wycliffe Europa Area Meeting, Directors’ Meeting og Europe Area Funding and 

Networking i Tyskland og New Leaders’ Orientation i Kenya;  
7) tilrettelæggelse af Nordic Conference, som blev afholdt i september; 
8) ad hoc opgaver, heraf nogle i samarbejde med medlemmer af bestyrelsen. 

KOMMUNIKATION 

1 2017 blev der udsendt nyhedsbreve først en gang om måneden, men fra august to gange 

månedligt Hjemmeside og Facebookside er blevet løbende opdateret. Både Landslederen, Iver 

Larsen og Peter og Bodil Lanting fortalte ved flere lejligheder om Wycliffes vision og arbejde 

herhjemme og i udlandet.  

Årsmødet er også en vigtig måde at få Wycliffes arbejde ud til en bredere kreds. Ved årsmødet var 

hovedtaleren Henrik Ertner Rasmussen fra Dansk Europamission. 

ØKONOMI 

Wycliffe Danmarks regnskab for 2017 blev ført af organisationens bogholder, revisor Henning 

Lauridsen. 

Wycliffe havde i 2017 et overskud på kr. 47.059 og en formue ved årets udgang på kr 286.234. En 

stor del af de indkomne gaver var øremærkede til projekter i udlandet, og de 95% af disse gaver 

sendes videre, mens Wycliffe Danmark beholder 5% som en hjælp til administration. 

Ved årets afslutning havde foreningen 232 kontingentbetalende medlemmer. Det langsigtede mål 

er stadig mindst 300. Wycliffe har nu MobilePay, og det har hjulpet med hensyn til en lettere 

indbetaling for nogle af medlemmerne.  

På vegne af bestyrelsen for Wycliffe: Sprog – Kultur – Bibel, 

Iver Larsen, formand 

 


