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Riikka-Maria och Tomas Kolkkas  
nyhetsbrev                          31.8.2018 

 

Hej alla vänner!  

Varma hälsningar från norra Thailand. Semestern är nu över och arbetshösten har åter dragit igång. 

Också våra barn Matias (10) och Ella (4) har börjat det nya skolåret här i Chiang Rai i samma skola 

som tidigare. 

Skolårets början här i Thailand liknar mycket hösten i Finland – även här hör regnet till denna 

årstid. Regnperioden som infaller mellan maj och oktober har varit ovanligt blöt i år. Medan man 

har njutit – eller lidit – av rekordhettan i Europa och i Nordamerika har hela Syd- och Sydostasien i 

sin tur fått regn hela tiden. Södra Indien har drabbats av de värsta översvämningarna på över 100 år. 

Här i Thailand har det mest ösregnat just här i norra Thailand, speciellt i Nanprovinsen där 

luabyarna ligger. Utöver att älvarna har svämmat över och vägarna har spärrats av, har störtregnen 

också orsakat flera jordskred i provinsen. Det värsta jordskredet skedde i slutet av juli. Efter 

långvarigt regnande var marken ovanför byn Huay Khap vattenmättad vilket ledde till att markens 

hållfasthet var dålig och jorden började röra sig helt plötsligt. Jordmassorna rasade och begravde 

över 60 hus. Åtta människor miste sitt liv och 257 människor blev hemlösa. Eftersom olyckan 

hände i luaområdet, deltog även Thailands evangelisk-lutherska kyrka och Finska 
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Missionssällskapet i katastrofhjälpen. Utöver armén och de lokala räddningsorganisationerna deltog 

alltså alla evangelisterna i Nan, kyrkans biskop samt Missionssällskapets missionärer (som då var i 

landet) i det konkreta räddningsarbetet.  

Bara en månad innan jordskredet i Nan hände det även något annat här i norra Thailand som fick 

hela världen att rikta ögonen mot Chiang Raiprovinsen. Den 23 juni försvann nämligen tolv 

thailändska pojkar i åldern 11–16 år och deras fotbollstränare i en djup grotta som ligger ganska 

nära vårt hem i Chiang Rai. Exakt vad som hade hänt har inte rapporterats men det mest troliga är 

att gruppen hade befunnit sig en bit in i grottan när det började att regna kraftigt. Grottan började 

fyllas med vatten och de blev tvungna att fly allt längre in i grottan för att inte drunkna. Ett 

internationellt räddningsarbete med att få ut pojkarna och tränaren ur grottan inleddes nästan genast. 

Räddningsoperationen var mycket komplicerad och krävde ett dödsoffer men lyckligtvis kunde den 

thailändska marinen den 10 juli bekräfta att alla pojkar samt deras tränare hade räddats ur grottan.     

 

Ny arbetsbeskrivning                       

Som vi har berättat i våra tidigare nyhetsbrev har vårt jobb bland luafolket innehållit språk-, musik- 

och församlingsarbete. I praktiken har det ändå varit lite utmanande att kunna fördela arbetstiden 

jämt mellan de här tre olika sektorer. Ibland har församlingsarbetet nämligen tagit mer tid än 

planerat, vilket har lett till att tiden för språkarbetet har blivit mindre. Å andra sidan har språkarbetet 

med lua på sista tiden ändå gjort stora steg framåt – den första versionen av luaalfabetet har blivit 

klar och därmed har vi kunnat färdigställa de första lualäshäftena. Förutsättningarna för 

läskunnighets- och bibelöversättningsarbete är därmed klara. Under våren förde vi därför 

diskussioner både med Finska Missionssällskapet och den lokala partnern, dvs Thailands 

evangelisk-lutherska kyrka, för att kunna ändra vår 

arbetsbeskrivning till att omfatta mer språkarbete. I 

början av maj  skrev alla partners under en ny 

trepartsöverenskommelse där de kom överens om 

att ändra vår arbetsbeskrivning – i fortsättningen 

kan vi koncentrera oss mera på språk- och 

musikarbetet medan församlingarbetets andel ska 

minskas. 

 

Ännu mer fart på språkarbetet  

I och med den nya trepartsöverenskommelsen ville 

Finska Missionssällskapet sätta mer fart på 

språkarbetet också på ett annat sätt.  För några 

månader sedan anställde Missionsällskapet 

nämligen två heltids luamedarbetare till vårt 

språkteam. Under tidigare åren har de lokala Chadaphon ”Päng”  Jaiping 
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evangelisterna hjälpt oss med språkarbetet endast vid sidan om sina ordinarie yrken. Att ha två 

heltidsanställda med i språkteamet är verkligen ett stort glädje- och tackämne! Samtidigt känner vi 

en stor tacksamhet för själva valet av de här två medarbetarna. Vi fick nämligen två verkligen 

intelligenta, flitiga och språkbegåvade kvinnor in i teamet. Päng (Chadaphon Jaiping, 29) och Näng 

(Suwimon Rungphobnobphakun, 33) har tidigare arbetat som evangelister i luaförsamlingarna och 

dessutom har Päng varit med i luaspråkarbetet sedan starten. 

Härifrån är det bra att fortsätta. I fortsättningen kommer vi 

alltså att koncentrera oss mera på läskunnighets- och 

språkarbetet som görs både i Nan och Chiang Rai. I 

praktiken blir våra månatliga byperioder i Nan färre 

eftersom Päng och Näng ska komma och jobba med oss 

även i Chiang Rai. Här kan vi koncentrera oss helt och 

hållet på språkarbetet då församlingsarbetet och andra 

plikter i byn inte tar deras uppmärksamhet och tid. Det nya 

arrangemanget underlättar också märkvärt våra barns 

skolgång då de inte längre är tvungna att vara borta från 

skolan i en vecka varje månad. Naturligtvis kommer vi 

fortfarande att tillbringa tid i byn i luaområdet. Där ska vi 

göra församlingsarbete samt förrätta gudstjänster men alltså 

inte lika ofta som förr.         

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Riikka-Maria och Tomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwimon ”Näng” Rungphobnobphakun 
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Riikka-Maria och Tomas Kolkka samt Matias och Ella  

Riikka-Maria och Tomas har jobbat med språk-, musik- och 

församlingsarbete bland luaminoriteten i bergsbyarna i norra Thailand sedan 

2012. Före det (åren 2003-2011) gjorde de språk-och 

bibelöversättningsarbete i Papua Nya Guinea.    

Deras arbete stöds av Ingå och Johannes församlingar i Borgå stift samt av 

församlingarna Joutjärvi och Keski-Lahti i Lahtis, Tuomiokirkkoseurakunta i 

Tammerfors, Henrikinseurakunta i Åbo, församlingarna i Nådendal, Pielavesi 

och Sonkajärvi samt Opettajien Lähetysliitto. 

Riikka-Maria, Tomas, Matias och Ella Kolkka;  610/140 Sinthanee 10,  Soi 

5/4, Moo 4, Rimkok, Chiang Rai 57100, THAILAND 

tomas.kolkka@felm.org              riikka-maria.kolkka@felm.org  

 

Hopp. Samarbete. Framsteg. 

Det kristna budskapet om hopp, tro och 

kärlek till nästan har varit utgångspunkten 

för vårt arbete i nästan 160 år. Kom med 

och bygg en rättvis och medmänsklig 

värld. 

Stöd vårt arbete 

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  

BIC: DABAFIHH. Märk donationen med 

missionärens namn.   

Vi tackar Gud: 

 För en avkopplande och skön semester 

 För den nya arbetsbeskrivningen och prioriteringen av 

språkarbetet 

 För Päng och Näng som nu officiellt är med i luaspråkarbetet 

Vi ber: 

 För planeringen av höstens tidtabell 

 För vårt nya språkteam och dess arbete 

 För Pängs och Nängs träningskurs i Chiang Mai  

 För byperioderna i Nan under hösten 

 För Guds välsignelse och beskydd under de långa bilfärderna på 

de smala och slingrande bergsvägarna 
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