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INNLEDNING VED GENERALSEKRETÆREN

Hva skjer når noen åpner Bibelen og leser den med nye øyne?
Fortellingen om Bibelselskapet er også fortellingen om troen
som kommer av den åpne Bibelen, troen som spirer og gror
og som fører til livsendring.

«Kirkeledere forteller oss at selv om
det er mangel på alt fra mat til medisin, trenger det syriske folk mer enn
noen gang Den hellige skrift!» Dette
sier min kollega George i Syria. Videre
sier han at «vi er glade for å tjene Herren i disse vanskelige tider, og når vi
har mulighet til å prate med venner
rundt om i landet, takker de oss for
biblene vi har klart å sende dem.»
I 2012 har Bibelselskapet i Syria distribuert flere bibler og bibeldeler enn
noen gang tidligere. Etterspørselen er
også mye større enn den tidligere har
vært. George sier at bibler er den beste
gaven han kan gi sitt folk.
Bibelselskapets arbeid i Norge startet
for nær 200 år siden ut i fra samme
motivasjon som George har for arbeidet i Syria. Vi ville gi vårt folk den beste
gaven vi kunne tenke oss. I 1816 var det
langt mellom hver bibel. Enkelte steder
eide gjennomsnittlig hver fjerde husstand en bibel. I nesten halvparten av
prestegjeldene var skolen og lærerne
helt uten bibler. Å utgi en egen norsk
bibel slik at boken kunne bli åpnet for
flest mulig, ble derfor sentralt for Bibelselskapet. I 1904 kom den første bibeloversettelsen på norsk. Tre bibeloversettelser senere er det fortsatt vårt
ønske å åpne Bibelen for flest mulig.
Hvorfor? Fordi Bibelen er en bok som
forandrer enkeltmennesker og nasjoner.
Det er en bok som viser oss den sanne
vei til Gud, som gir frelse og frigjøring
og som utfordrer til tjeneste.
I 2011 ble stiftelsene Bibelselskapet
og Verbum slått sammen. To var blitt
til én. Vi har derfor brukt 2012 til å

Hva skjer når noen åpner Bibelen og
leser den med nye øyne? Fortellingen
om Bibelselskapet er også fortellingen
om troen som kommer av den åpne
Bibelen, troen som spirer og gror og
som fører til livsendring.
INGEBORG MONGSTAD-KVAMMEN
GENERALSEKRETÆR

arbeide med hvem vi er, hvordan vi
skal fremstå, hvilke fortellinger vi
skal fortelle om Bibelselskapet, og
hvordan dette visuelt skal fremstilles.
Den anerkjente designeren Åsmund
Sand har vært vår konsulent i denne
prosessen. Vi har arbeidet med vårt
redaksjonelle uttrykk både i magasiner, kataloger og på nettsider. De to
korte fortellingene du akkurat leste, er
eksempler på fortellinger om hvorfor
vi er her og trengs i kirke og samfunn.
Prosessen vi har vært igjennom i
2012, har også gjort det klart for oss at
vi ønsker å vise arbeidsområdene våre
enda tydeligere. Vårt formål oppfylles
gjennom bibeloversettelse, forlagsvirksomhet, internasjonalt samarbeid og
vårt nettsted. Verbum er Bibelselskapets forlag. Bibelgaven er det nye navnet
på Bibelselskapets internasjonale
samarbeid. Bibel.no er nettstedet med
gratis tilgang til bibeltekst på norsk,
nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.
På bibel.no finnes det også mye spennende bibelstoff. Vi vil fremover arbeide for at bibel.no skal utvikle seg til
et enda mer interessant bibelnettsted.

Beatrice, en bestemor fra Kenya,
forteller om hvordan verden falt
sammen for henne da hun oppdaget
at hun var hiv-positiv. «Jeg ble utstøtt
av alle», sier hun, og forteller videre at
hun trodde at livet var over. Beatrice
ble involvert i De Forente Bibelselskapers hiv-respons, i programmet
«Hvor er den barmhjertige samaritan
i dag?» Gjennom måten Bibelen ble
åpnet på i programmet, opplevde
hun å bli akseptert og elsket slik hun
var. Beatrice forteller at «på grunn av
livsendringen jeg opplevde, klarte jeg
å leve videre og gjøre noe godt med
livet mitt. Nå kan jeg støtte andre som
går gjennom det samme som jeg gikk
gjennom. »
Når du leser dette, kan vi konkludere
med at 2012 var et meget godt år for
Bibelselskapet. Vi har i 2012 fått være
med å gi Bibelgaven til svært mange
mennesker både i Norge og i den
globale kirke. Vi møter stadig mennesker som Beatrice, som har opplevd
livsforandring gjennom møte med
Bibelen og som kan si: «Jeg er noen
fordi Gud elsker meg, og derfor kan jeg
også være noe for noen andre.» (Sitat
togolesisk jente). Derfor er det fortsatt
vårt ønske å åpne Bibelen for flest
mulig, både i Norge og sammen med
våre samarbeidspartnere.
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Konfirmantbibelen
– en bibel for hele livet
«Konfirmantbibelen er ’håndfast kristendom’! Den er fleksibel i bruk og passer inn i alle
slags konfirmantopplegg. Her får du hele den bibelske grunnfortellingen, katekismetekster
og minnebok i ett.» Heid Leganger-Krogstad, professor i religionspedagogikk,
Menighetsfakultetet

«Den nye konfirmantbibelen har blitt en
kjempebra bok! Den nye bibeloversettelsen
er lettere å lese og forstå for ungdom. Innledningen viser konfirmantene at den store
bibelfortellingen egentlig handler om dem.
Temasidene klarer å koble bibeltekstene til
konfirmantenes liv og til livet i kirken. Jeg
anbefaler den nye konfirmantbibelen.»
Tomas Mjelde Røsbak, ungdomsprest,
driver nettstedet www.konf.no

Prosjektgruppen bak
konfirmantbibelen:
Sindre Skeie, prest og forfatter
av den nye konfirmantboka.
Nina Engen, kateket i Grinilund
kirke. Randi Langkaas, konsulent i Kirkerådet.
Bibelen er designet av Eivind
Stoud Platou i Håndverk.
Grafitti-kunstneren Thomas
Stønjum bidrar med grafittikunst fra et prosjekt i Grinilund
kirke i Bærum.

Målet med den nye konfirmantbibelen har
vært å gi konfirmantene hjelp til å finne fram
til en personlig tro og tilhørighet i kirken, og gi
dem impulser som gjør dem i stand til å tolke
og mestre sitt eget liv som menneske blant
medmennesker. Konfirmantbibelen er Bibel
2011 bundet sammen med pedagogisk hjelpestoff som gjør konfirmanter og veiledere i
stand til å relatere Bibelens tekster til konfirmantenes livserfaring.
Den nye konfirmantbibelen består av en
temabok – Veien – skrevet av Sindre Skeie, selve
bibelteksten og en bibelveiviser. Alt mellom
to permer.
Prosjektgruppens intensjon har vært å gjøre
innholdet i Bibelen mer tilgjengelig for leseren, og de har ønsket å lage en personlig bibel.
En bibel for unge mennesker. Designeren har
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laget utskiftbare omslag, slik at konfirmantene
selv kan velge hvilken innpakning de vil ha på
sin bibel. De kan velge ett av fem omslag som
ligger i en plastlomme utenpå boka – eller lage
sitt eget. Både omslagene og innmaten bruker
symboler fra klassisk kirkekunst i kombinasjon med referanser fra samtiden: graffiti,
Twittersymbolet, Angry Birds, Lego og tatoveringer. Noen av motivene er utradisjonelle og
til dels kontroversielle, og de utfordrer til diskusjon. Men de tematiserer det kristne håpet:
livets seier over død og forgjengelighet.
Den nye konfirmantbibelen har i hovedsak
fått positive reaksjoner og blitt godt mottatt
av målgruppen. Dette viser seg blant annet i
at salget økte med nær 8 000 eksemplarer fra
2011 til 2012. Designeromslag med dødningskalle og blomster i øyenhulene har også vakt
oppsikt ut over Norges grenser. Bibelselskapet og Verbum forlag følger nå opp med
en ny nettside for konfirmanter, foreldre og
veiledere: www.kbibel.no. Fortellingen om
Emmausvandrerne, som først forteller sin
egen historie og så blir gående og lytte til Guds
fortelling, er det metodiske grunnlaget for
nettsiden. De som åpner nettsiden blir med
en gang invitert til en vandring som kobler
sammen erfaringer og bibeltekst på en helt ny
måte.

Kunst- og kulturprosjektet
«Sennepsfrøet»

«Etter å ha sett mange billedbøker som illustrerer bibeltekster opp gjennom årene, ble jeg umiddelbart tiltalt av bildene til Nelly Bube. Hvert bilde og hver figur virker som individuelle originaler (…) Nelly Bube har hentet inspirasjon fra egen og andre kulturer. Persontegning, klesdrakt,
arkitektoniske elementer (for eksempel i «Brudepikene»), planteliv og dyr har likevel alle et
orientalsk preg som knytter bildene naturlig og vakkert til det mange forbinder med arabisk og
østlig tradisjon. Her er velsignet fritt for nordiske, «søte» Jesusbilder. Ved å la bakgrunnen i alle
bilder være i en tilnærmet ikon-tradisjon, som en gullgrunn, blir bildene bundet godt sammen.
De blir også, hvert av dem, et meditasjonsbilde, som kan stå alene.»
Gunnar Danbolt, kunsthistoriker
årsrapport I 2012 I Bibelselskapet
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Kunst- og kulturprosjektet
«Sennepsfrøet»
Bibelselskapet har i flere år hatt samarbeid med den kasakhstanske
kunstneren Nelly Bube. Vi har kjøpt inn 56 store bilder med motiver
fra de bibelske fortellingene og fra Jesu lignelser.

I samarbeid med journalist Martin Eikeland
gjennomførte vi i 2012 et kunst- og kulturprosjekt knyttet til disse 56 bildene. Tittelen var
«Sennepsfrøet»; målet var å åpne Bibelen for
flere gjennom møtet mellom bibel, kunst, kultur og kirke. Boka «Paradishagen» ble samtidig
gitt ut på Verbum. Her gjenfinnes noen av
bibelfortellingene og maleriene fra kunst- og
kulturprosjektet.
Nelly Bube (født 1949) er
bosatt i Almaty i Kasakhstan. Hun har sin kunstneriske utdannelse fra Gogol
kunsthøgskole i Almaty.
I mange år arbeidet hun
mest med motiver knyttet
til Silkeveien, som går
gjennom hennes hjemland.
Etter årtusenskiftet har hun
også laget mange bilder
med bibelske motiver.
Disse bildene kombinerer
det østlige billedspråket
med et mer vestlig uttrykk.
De 56 bildene i Sennepsfrøet-utstillingen er tydelig
inspirert av ikon-tradisjonen,
men har en langt friere form
enn de tradisjonelle ikonene.
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«Sennepsfrøet» var en kunstnerisk og kirkelig
nyvinning. Vi plasserte hele den store utstillingen med 56 bilder i kirkerommet. På den
måten inntok kunsten kirken, og publikum
ble nærmest tvunget til å ta stilling til bildene.
Bildene hang gjennom en periode på flere uker.
I tillegg til at kirken var åpen som kunstgalleri
i denne perioden, ble også de faste gudstjenestene avholdt. For at flest mulig skulle få
mulighet til å komme i kontakt med kunsten,
ble det også arrangert konserter, kunstsamtaler, omvisninger og filosofikafeer.
I sin helhet var utstillingen i Kristiansand,
Stavanger, Karmøy, Fitjar, Oslo, Bergen og Askim og ble der utstilt i kirkerom. På sommeren
var utstillingen delt i tre: GT-bildene var på
Petter Dass-museet på Alstadhaug i Nordland,
NT-bildene var på Tingvatn fornminnepark i
Agder, og lignelsene på Frikirkens storstevne
Visjon i Stavern.

Som en integrert del av prosjektet gjennomførte vi også:
• Vernissasje: På hvert utstillingssted ble det
arrangert en utstillingsåpning med et kunstfaglig innhold. I tillegg til et foredrag om
Nelly Bubes kunst, la vi vekt på innslag som
også knyttet forbindelse med den lokale
kunst- og kulturtradisjonen.
• Skole- og barnehageformidling: Marit
Anmarkrud var engasjert som forteller.
De lokale arrangørene inviterte lokale skoleklasser og barnehagegrupper. Det viste seg
at det var svært stor interesse for dette opplegget.
• Tilpasset kursprogram fra Bibelselskapet
med blant annet foredrag om Bibel 2011.
• Konsertprogram: For å trekke flest mulig,
arrangerte vi konserter i samme rom som
utstillingen, bl.a. med Ole Paus.
• Kulturelle foredragskvelder med bl.a.
Henrik Syse som en av foredragsholderne.
• Vi la også stor vekt på at de lokale arrangørene skulle påvirke programmet med
arrangementer som hadde lokal forankring.
Mer enn 12 000 mennesker har sett «Sennepsfrøet» i løpet av 2012. Vår erfaring er at disse
har fått et nytt møte både med Bibelen og
kunsten. Vi jobber derfor med å fortsette prosjektet som en fast vandreutstilling med den
samme kombinasjonen av kunst-, kultur- og
bibelformidling. Vi tror dette vil åpne Bibelen
for flere.

Oversettelsesarbeid

Sommeren 2012 lå tusenvis av nye bibler i gresset, i ryggsekkene, på
campingbordene og på kafébordene under en lang rekke kirkelige og
kulturelle festivaler og sammenkomster i Norge.

årsrapport I 2012 I Bibelselskapet

5

Oversettelsesarbeid
Bibel 2011 i mange forskjellige utgaver gjorde at tusenvis av
mennesker i alle aldre leste Bibelen med nye og friske øyne.

Hundrevis av takknemlige bibellesere har latt
sine gode erfaringer regne ned over Bibelselskapet i form av brev, e-post-meldinger
og telefonsamtaler. Noen trykkfeil har blitt
oppdaget, noen gamle ord og uttrykk savnes
av og til, men hovedinntrykket fra de mange
henvendelsene samler seg i dette enkle uttrykket: Takk for den nye bibeloversettelsen!
Ny oversettelse – kirkebibel og
bestselger. 2012 var året da Bibelselskapet kunne glede seg over fruktene av tolv års
satsing på bibeloversettelse som kjernevirksomhet. Gjennom et langvarig og grundig
oversetterfaglig arbeid ble det formet en
bibeltekst som har fått god mottakelse i de
fleste kristne organisasjoner, menigheter og
kirkesamfunn i Norge, og som har solgt over
all forventning. Bibel 2011 lå fra lanseringen
19. oktober 2011 og ut 2012 på bestselgerlisten
over oversatt skjønnlitteratur i til sammen 48
uker; 17 av ukene på førsteplass. Det er grunn
til å tro at oppmerksomheten omkring Bibel
2011 har ført til en økt bevissthet om Bibelens
betydning og rolle i samfunns- og kulturliv,
noe som igjen har skapt økt fokusering i media
på Bibelen generelt og på Bibel 2011 spesielt.
Bibeloversettere på turné. Bibeloversetterne Anders Aschim, Elisabeth
Levy og Hans-Olav Mørk var sommeren
2012 på en rekke evenementer og fortalte
om arbeidet med Bibel 2011. Også andre av
prosjektmedarbeiderne fra Bibel 2011, både
filologer, forfattere og bibelforskere, var med
på formidlingsarbeidet. En rekke litteraturfestivaler, sommerstevner og ungdomsfestivaler
sto på turnélisten. I tillegg har mange menig-
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heter og forsamlinger arrangert bibelkvelder
og seminarer, ikke sjelden i samarbeid med
lokale kirkeakademier og biblioteksfora. Også
fagsamlinger for prester og andre kirkelige
ansatte har fått foredrag om forskjellige
oversetterfaglige temaer. På flere av de teologiske utdanningsinstitusjonene har det vært
studentseminarer om bibeloversettelse der
Bibelselskapets folk har vært bidragsytere.
Debatt om ord og enkeltuttrykk.
Bibeloversettelsen har også vært gjenstand
for debatt og faglige tilbakemeldinger i mange
fora. Et av spørsmålene som ble debattert
gjaldt formuleringen av den sjette bønnen i ny
tekst til Herrens bønn: «Og la oss ikke komme
i fristelse». Selv om det har kommet innvendinger, har den nye teksten til Herrens bønn
likevel vunnet bred aksept.
Det er også blitt stilt spørsmålstegn ved om
det går an å «velsigne Gud» på norsk, slik det
kommer til uttrykk i Bibelens greske og hebraiske kildetekster. Bibel 2011 har preget denne
norske termen på nytt. I sin bibelske sammenheng er den nå, i tillegg til å være et uttrykk for
Guds suverene handling overfor mennesker,
også blitt et uttrykk for menneskers tilsvar til
Gud i form av lovprisning og tilbedelse.
Mange har engasjert seg i andre enkeltspørsmål og sendt inn sine meldinger gjennom
Bibelselskapets nettside, der Bibelselskapets
oversettelser fra 1930 fram til i dag ligger ute til
gratis personlig bruk. Mange har fått personlig
svar på e-post, noen svar er publisert i en egen
oversetterblogg på bibel.no, noen av svarene
er også blitt publisert – og kommentert − på

Bibelselskapets facebook-side. Vi setter pris
på at bibeloversettelse engasjerer slik at vi får
både teologiske og språklige debatter, og vi er
glade for alle tilbakemeldinger vi får.
Oversettelsesarbeidet fortsetter
− på samisk og norsk. Etter at arbeidet
med Bibel 2011 ble avsluttet, begynte arbeidet
med å videreføre de viktige erfaringene og det
omfattende faglige og kulturelle nettverket
som oversettelsesprosessen skapte. I 2012 ble
det derfor satt i gang et arbeid med å etablere
en egen fagseksjon for bibeloversettelse.

Hovedoppdraget for seksjonen er nå oversettelse til nord- og sørsamisk samt oversettelse
av de deuterokanoniske skrifter til nynorsk.
I tillegg skal fagseksjonen ha et langsiktig
strategisk blikk på utviklingen av bibeloversettelseskompetansen i Norge.

Bibeloversetterne HansOlav Mørk, Elisabeth
Levy og Anders Aschim
var sommeren 2012 på
en rekke evenementer og
fortalte om arbeidet med
Bibel 2011.

I 2012 ble første fase av det nordsamiske
oversettelsesarbeidet i all hovedsak avsluttet,
og en ny, sluttredaksjonell fase innledet. Samtidig gjennomgikk prosjektet, som er et samarbeid mellom Det finske, svenske og norske
bibelselskap, en omorganisering. Målet er
årsrapport I 2012 I Bibelselskapet
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Oversettelsesarbeid

Fra det nordsamiske
oversettelsesseminaret i
Tromsø, mai 2012.

lansering av den første nordsamiske bibel
siden 1895, innen påske 2019. Allerede nå
ligger en mengde prøvetekster fra GT
sammen med NT-teksten fra 1998 ute på
bibel.no.
Over lengre tid har det foregått et arbeid med
å oversette utvalgte bibeltekster til sørsamisk.
Dette språket snakkes på begge sider av den
svensk-norske grensen, fra Hedmark i sør til
Nordland i nord. En mengde tekster fra både
norske og svenske tekstrekker nærmer seg ferdigstillelse, og prosjektet vil bli fullført i 2016.
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Det ble også i 2012 igangsatt forarbeid til et
prosjekt med å oversette Bibelens deuterokanoniske bøker til nynorsk, også kalt de gammeltestamentlige «Apokryfene». Samtidig
ble det bestemt å revidere bokmålsutgaven
av Apokryfene fra 1988. Disse tekstene, som
i de fleste tilfeller stammer fra den antikke,
greske bibeloversettelsen Septuaginta, er av
blant andre Den katolske kirke regnet som en
integrert del av den bibelske tekstsamlingen.
Målet for oversettelsesarbeidet er å gi ut en
spesialutgave av Bibelen på begge målformer
der Apokryfene er inkludert.

Forlagsvirksomheten

«Folk som tradisjonelt ikkje står verken kyrkje eller bedehus spesielt
nær, har fått interesse for Bibelen. Bibelen har fått ein ”ny vår”».
Professor Sylfest Lomheim

årsrapport I 2012 I Bibelselskapet
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Forlagsvirksomheten
Dette året har forlaget arbeidet mye for å opprettholde interessen
for og styrke salget av den nye bibeloversettelsen.

Hellig Olavs hår ble innkjøpt
av Kulturrådet og dermed
sendt til alle landets biblioteker.

I 2012 har forlaget prioritert bibelutgaver
til bestemte målgrupper: til konfirmanter,
skoleelever, brudepar, svaksynte. Særlig
konfirmantbibelen har blitt en stor suksess.
Her har Bibelselskapet en enestående
posisjon i markedet. Det er også utviklet en
trendserie i fargerik og moderne design.
Målsettingen har vært å ha et mangfoldig
utvalg av bibler for å appellere til stadig nye
lesere og ulike aldersgrupper. Nytt av året er
også et vanntett nytestamente til bruk i friluft.
Videre har forlaget tilrettelagt bibel- og NTutgaver for bestemte miljøer og organisasjoner, som for eksempel Skjærgårdsgospel og
Forsvaret. Denne type oppdrag og samarbeid
med andre vil være aktuelt også i fremtiden.
Bibelsalget i 2012 viser et resultat på totalt
83 400 bibler; 77 000 av disse var Bibel 2011.
Synliggjøring og samarbeid. I oktober
kom litteraturutgaven av Bibel 2011 også på
nynorsk. Den ble lansert på Det Norske
Teatret 19. oktober – på ettårsdagen for Bibel
2011. Bokmålsutgaven ble den 24. mars kåret
til Årets vakreste bok i klassen skjønnlitteratur for voksne. Det er Aud Gloppen fra Blæst
design som har utformet designet. Litteraturutgaven presenterer de bibelske bøkene som
sammenhengende litterær tekst uten versenummer, fotnoter, kryssreferanser og annet
tilleggsstoff. Mye tyder på at Bibelen i økende
grad verdsettes som litteratur og kulturbærende tekst, ikke minst av teatrene og teaterpublikummet. Dette kan ha ført til økt oppmerksomhet og interesse også for Bibel 2011.
I 2012 har Bibelselskapet og Verbum lagt
vekt på å samarbeide med kulturlivet. Vi har
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vært til stede på en rekke kultur- og litteraturfestivaler, blant annet Sigrid Undset-dagene i
Lillehammer, Bjørnson-festivalen i Molde,
Petter Dass-dagene på Alstadhaug, Kapittel i
Stavanger og Olavsfestdagene i Trondheim.
På mange av disse arrangementene har bibeloversettelse vært et tema, og flere av oversetterne og de skjønnlitterære forfatterne som
var involvert i arbeidet med Bibel 2011, har
bidratt med innledninger og i panelsamtaler.
Tilsvarende har forlagsredaktører og generalsekretær holdt foredrag og kurs i menigheter,
kirkeakademier og ungdomsorganisasjoner,
og på kristne festivaler og læresteder.
I april var Bibelselskapet vertskap for
European Publishing Group (EPG), som er et
forlagsmøte som arrangeres hvert andre år for
UBS-ansatte. Deltakerne var svært fornøyd
med tilretteleggelsen og oppholdet i Oslo.
Forlagsprogrammet. I alt ble det gitt ut
14 ulike bibelutgaver i 2012 og 20 titler fordelt
på kategoriene bibelkunnskap, bøker til troog livshjelp, bøker for barn og unge, – herunder
trosopplæring, og bøker i skjæringspunktet
mellom kirke, kultur og samfunn. To forfattere debuterte på Verbum i 2012: Marit Fadum
Storaker med ungdomsromanen Hellig Olavs
hår og Jostein Ørum med Mitt umulige barn
– en bok til adventstiden. Hellig Olavs hår ble
innkjøpt av Kulturrådet og dermed sendt til
alle landets biblioteker.
Noen av bokutgivelsene var resultat av
samarbeid med andre aktører. Boka Tro til
handling, om Kirkens Nødhjelp og diakonale
utfordringer nasjonalt og internasjonalt,

Noen av årets nye trendbibler

Den nye brudeparbibelen

Litteraturutgaven
årsrapport I 2012 I Bibelselskapet
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er et eksempel på dette. Likeens jubileumsboka om Engen Kloster – Som i himmelen - og biografien om Cathinka Guldberg – Et livskall. Her
har samarbeid med Engen kloster og Diakonissehuset Lovisenberg stått sentralt. Begge
bøkene er viktige bidrag til dokumentasjon av
kvinners rolle i norsk kirke- og samfunnsliv.

Forlagssjef Anne Veiteberg

Verbums bøker for barn og unge var i 2012
rettet mot aldersgruppa 10–18 år. Flere av utgivelsene er egnet for trosopplæring og kurs,
for eksempel Utvalgt av Helga Samset, som
omhandler personer i Det gamle og Det nye
testamentet, fortalt på en slik måte at ungdom
skal kunne kjenne seg igjen. Bibelen. En vandring
gjennom den store fortellingen kom i nytt opplag
med ny bibeloversettelse, likeens bestselgeren
En helt overkommelig Bibel av Knut Tveitereid.
Det ble lagt ned et betydelig arbeid med å lage
nytt ressursmateriell til ny konfirmantbibel,
og i tillegg utga forlaget konfirmantopplegget
Å sette ord på hva jeg tror på, oversatt fra dansk.
Boka Fortell dine barn av Eirin Hoel Hauge og
Kristin Moen Saxegaard er skrevet for voksne,
men er spesielt relevant for trosopplærere

BIBLER
Trendserie i mellomstor størrelse
– 3 utgaver bokmål/nynorsk
Trendserie i liten størrelse
– 3 utgaver bokmål/nynorsk
Litteraturutgaven på nynorsk
Konfirmantbibel
Skolebibel
Brudeparbibel
Friluftsutgave – vanntett NT med salmene
Tverrligger NT
Godt Nytt
Skjærgårdsbibel
BIBELKUNNSKAP
Bibelleseplan og bibelleseplankalender
Tekstbok for Den norske kirke (liten utg.)
Olav Skjevesland: Det levende vannet
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og andre som driver med bibelformidling for
barn og unge.
I kategorien «Tro og livshjelp» utga forlaget
bøker av Martin Lönnebo og Wilfrid Stinissen: Bønnens hage og Vandring med hvilepuls. Vi
har også utgitt tekstboka for Den norske kirke
i liten utgave, og gjennomganger av kirkeårets
tekster ved Olav Skjevesland og ved Mari og
Paul Erik Wirgenes.
Profil og veivalg framover. Den
1. august tiltrådte Anne Veiteberg som ny
forlagssjef etter Turid Barth Pettersen. Anders
Aschim var fungerende forlagssjef i perioden
01.01 til 01.08.
Vi har i 2012 arbeidet med profil og veivalg
i forlaget. Utgivelsesområdet kirke, kultur og
samfunn styrkes, samtidig som det nye
Verbum skal være ledende bibelutgiver og et
verdibasert, økumenisk og kulturåpent
forlag. Sammen med de øvrige virksomhetsområdene i Bibelselskapet arbeider Verbum
for å åpne Bibelen for stadig flere.

Mari og Paul Erik Wirgenes:
Fra søndag til søndag
Eirin H. Hauge og Kristin M. Saxegaard:
Fortell dine barn
Luthers lille katekisme
TRO OG LIVSHJELP
Martin Lönnebo:
Bønnens hage
Wilfrid Stinissen: Vandring med hvilepuls
(nyutgivelse)
Jostein Ørum: Mitt umulige barn.
25 adventsmeditasjoner
Andaktsbok for forsvaret
BARN OG UNGE
Helga Samset og Ellen Lande Gossner (ill.):
Utvalgt

Marit Fadum Storaker: Hellig Olavs hår
Signe Rørdam Thomsen m.fl.:
Å sette ord på hva jeg tror på + veiledningshefte
Knut Tveitereid: En helt overkommelig Bibel
Bibelen. En vandring gjennom den store
fortellingen (med den nye bibeloversettelsen)
KIRKE, KULTUR OG SAMFUNN
Nelly Bube: Paradishagen
Atle Sommerfeldt (red.): Tro til handling
Gry Espedal og Berit Hovland:
Et livskall. Cathinka Guldberg
Søster Eva, Per Otto Gullaksen m fl.:
Som i himmelen. Historien om Engen kloster

En åpen bibel

Da Bibelselskapet ble stiftet i 1816, var årsaken stor mangel på bibler i
Norge. Bibelen skulle gjøres tilgjengelig for folket. Selv om mange flere
har en bibel i dag, er utfordringen den samme: å åpne Bibelen for folk.

årsrapport I 2012 I Bibelselskapet
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En åpen bibel
Å utbre Den hellige skrift handler om å åpne Bibelen. Dette gjør vi
hovedsakelig gjennom kursvirksomhet, samarbeid med Kristenrussen og det frivillige arbeidet gjennom bibelkontakter og bibelselskapskomiteer. Bibelselskapet hadde 677 bibelkontakter og åtte
bibelselskapskomiteer ved utgangen av 2012.

Sagt om grunnkurs i bibelfortelling og fordypningskurs om karakterformidling:
«Dette var et kurs som åpnet
øynene mine for alle skjulte
skatter i Bibelens fortellerunivers! Det er virkelig et hav å ta
av, og jeg fikk lyst til å gå hjem
og lese og øve inn flere bibelfortellinger!»
ANNE BERIT MALUM
SOLVANG (LÆRER I
BARNESKOLEN)

Sagt om kurs i Bibelreisen:
«Gamle glemte bibelhistorier
blir levende, nære og relevante.»
UNN-HARRIET PUNSVIK
(DIAKON)

Kurs
I 2012 har Bibelselskapet arrangert følgende
kurs:
• Ett tre-dagerskurs bestående av grunnkurs i
bibelfortelling og fordypningskurs om karakterformidling. På disse tre kursdagene var
det til sammen 33 deltakere.

• Ett tre-dagerskurs for kursholdere i Vandring
gjennom Bibelen for barn (VGBB)

• Ett regionalt kursholderkurs i Bibelreisen,
med ni deltakere.

Grunnkurs i bibelfortelling
Hvordan bli en bedre formidler av Bibelens
egne fortellinger?
Kurset fordrer ingen tidligere fortellererfaring. Man lærer metoder for å huske, basert på
muntlig fortellerkunst, innlevelse i teksten
og praktisk formidlerkunst. Metodene blir
anvendt tett på bibelfortellingen, og kursdeltakeren får personlig veiledning. Kurset egner
seg særlig for den som skal formidle bibelfortellinger til barn eller ungdom.
Kursholder er Anne Kristin Aasmundtveit,
rådgiver i Bibelselskapet. Helga Samsets Bibelfortellerboka følger med kurset.

Fordypningskurs i bibelfortelling:
Karakterutforming
Hva skjer når du møter et av Bibelens mennesker ansikt til ansikt? Hvordan forteller du
de andre om det? Troverdige karakterer er
essensielt i fortellerkunsten. Det krever innlevelse og hardt arbeid. I løpet av to dager har
kursdeltakerne gjort nettopp dette: Gitt vinger
til innlevelsen, jobbet hardt, ledd godt sammen.
Kurset har lagt vekt på personlig veiledning.
Målet er tryggere, gladere og mer kompetente
fortellere. Et grunnkurs i fortelling og noe
erfaring i møte med lyttere blir forventet som
forkunnskap.
Kursholder er Helga Samset, forteller og veileder. Samsets bok Utvalgt følger med kurset.
Vandring gjennom Bibelen for barn (VGBB)
Det er rundt 150-200 aktive kursholdere i
VGBB over hele landet. Det ble solgt 2 790
elevhefter på bokmål og 1 490 på nynorsk. Det
kan bety at antallet har gått litt ned fra foregående år – og det stemmer med tilbakemeldingene vi får om at det er vanskeligere å få til
kursene i de større byene. Men det betyr også
at opp imot 5 000 barn i 5. klasse over hele
landet har blitt undervist i kurset.

Årsstatistikk for besøk på Bibel.no, herunder Nettbibelen:

Bibelselskapet I årsrapport I 2012

2010

2011

2012

Besøk totalt:

828 911

1 632 709

1 907 136

2 096 253

Unike besøkende:

220 227

390 217

482 680

517 626

Nye besøkende:

26,48 %

22,00 %

23,07 %

22,34 %

5,05

5,18

5,14

4,33

Gj.snittlig varighet pr. besøk:
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2009

Rune Øystese, lærer ved NLA, viser VGBB i praksis.
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Kursheftet «Bibelreisen»

Bibelreisen
Bibelreisen er godt egnet for alle menigheter
eller grupper som ønsker å få en oversikt over
bibelhistorien. Opplegget passer både for de
som på forhånd er vel kjent med Bibelens
fortellinger og de som er mer ukjente med
dem. Kurset passer godt for grupper som
dåpsforeldre, konfirmantforeldre, de som har
barn i kirkens barnearbeid, trosopplærere,
unge voksne og bibelgruppemedlemmer. Det
er også velegnet som opplæring for nye troende, for mennesker som er søkende, trofaste
menighetsmedlemmer, ungdom, og for alle
som ønsker å få en fornyet bibelglede.
Kurset på 4 timer (2+2) fører deg langs den
lange linjen i bibelhistorien. Det skjer etter
en velprøvd formel: Stikkord + Bevegelse =
Oversikt. Bibelfortellingene blir formidlet på
en måte som angår livet. Du inviteres til å lære
med kropp og sjel!
En forutsetning for å bli kursholder i
Bibelreisen er at man allerede er sertifisert
kursholder i VGBB. Det er nå 30 kursholdere i
Bibelreisen. Det ble solgt 278 kurshefter i 2012.
Kursholderkursene blir holdt av Rune
Øystese (førstelektor ved Norsk Lærerakademi) og Anne Kristin Aasmundtveit
(rådgiver i Bibelselskapet).

Samarbeid med Kristenrussen.
Samarbeidspartnere i kristenrussarbeidet er
Laget (NKSS), Ungdom i Oppdrag og Bibelselskapet. Bibelselskapet bidrar med økonomisk
støtte. Slagord for virksomheten er «Sammen
og til stede gjør vi en forskjell». Kristenrussen
i samarbeid med Ungdom i Oppdrag har
organisert og gjennomført reiser med tre team
til misjonsland i påskeferien, der 62 kristenruss deltok. Etter hvert vil også noen av våre
søsterbibelselskaper få besøk av kristenrussteam. Samarbeidet er svært viktig for Bibelselskapet fordi vi vil åpne Bibelen for norsk
ungdom og spre entusiasmen for bibelarbeidet lokalt og globalt.
Bibelselskapskomiteene og bibelkontaktene. Det er nå komiteer i åtte
områder: Borg, Oslo, Agder, Bjørgvin, Møre,
Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland.
Agder har fortsatt tradisjonen med flere lokale
bibelkontaktsamlinger.
Vi forsøker å holde bibelkontaktene i menighetene motivert til å fremme bibelsaken i sine
menigheter og har utgitt et hefte med ideer
til innslag i gudstjenester og andre samlinger.
Dette har fått meget god mottakelse.
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Internasjonalt samarbeid

«Hvem skulle trodd at jeg kunne få et så godt liv?» Det er Volodymyr Shkolnyok fra Vest-Ukraina
som stiller dette spørsmålet. Han forteller at han akkurat har vært på skoleavslutning for sine
barn, og han sier: «Det er en gave fra Gud at vi kan gå her sammen. Jeg er utrolig takknemlig for at
Gud har gitt meg et helt nytt liv og en ny, stor familie. Som 15-åring droppet jeg idrett og begynte
på et røft liv. Da jeg startet med stoff, begynte problemene for alvor. I fengselet fortalte noen meg
hva Jesus har gjort for dem og de ga meg et Nytestamente. Ordet fra Gud har gjort alt nytt for meg,
og jeg kan leve et liv som en fri mann!»

årsrapport I 2012 I Bibelselskapet
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Internasjonalt samarbeid
Egen samarbeidsavtale med Ukraina.
Volodymyr Shkolnyok er en av mange som har
fått sitt liv endret i positiv retning som følge
av Det ukrainske bibelselskapets fengselsarbeid. Veksten i ukrainske kirker har gjort
landet til et åndelig senter for hele det tidligere Sovjetunionen med over 28 000 menigheter spredt rundt i hele landet. Det Norske
Bibelselskap og Det ukrainske bibelselskap
samarbeider tett både om bibeldistribusjon,
organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging
basert på en unik samarbeidsavtale. Gjennom
arbeidet har Bibelselskapet fått en sentral
posisjon i det økumeniske arbeidet og er
respektert i alle kirkelige og politiske miljøer.
Dette gir nå konkrete resultater både for
innsamlingsarbeidet og bibelsalget i Ukraina,
og ikke minst ser vi at menneskeliv blir endret
som følge av bibellesning. Bibelselskapet i
Ukraina er tydelige på at dette ikke hadde vært
mulig uten den sterke støtten fra Det Norske
Bibelselskap. Den sentrale posisjonen både
geografisk og kirkelig gjør det mulig å styrke
og fornye arbeidet i andre regioner, spesielt i
Sentral-Asia.

Ludmila Deyneko fra
Ukraina har skrevet tre hele
bibler for hånd til pastorer
som ikke hadde noen.
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Samarbeid med Syria. Bibelarbeidet i
Syria har det siste året skjedd under svært
vanskelige forhold. Vold, redsel, matmangel
og krig var hverdagen for mange. Samtidig har
Bibelselskapet vært operativt hele tiden, og
bibeldistribusjonen er øket i forhold til tidligere
år. På tross av borgerkrigen hadde ledelsen i
Det Norske Bibelselskap gjennom hele 2012
en nær dialog med ledelsen for bibelarbeidet i
Syria. Vi lar oss imponere av teamet i Syria, og
det fyller oss med ydmykhet å se den uegennyttige innsatsen de gjør for å tjene sitt folk.
Kina. Det er en stor interesse i Norge for det
kristne arbeidet i Kina, og vi ser det naturlig å
opprettholde en nær og god kontakt med kirkene der. Vårt økonomiske bidrag til bibler til
Kina er fremdeles meget høyt, og ved utgangen
av året var vi nummer to på verdensbasis.
Mange nye meldte seg til givertjenesten i 2011,
og det medførte at vi hadde store gaveinntekter
som gjør det mulig å opprettholde det høye
nivået. I tillegg til å støtte kirken med bibelpapir har vi også finansiert bibler til en rekke
minoritetsspråk.

Bibeldistribusjon blant minoritetsgrupper i Sør-Kina.

årsrapport I 2012 I Bibelselskapet
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Generalsekretær Yilma
Getahun i Det etiopiske
bibelselskap.

Bibeldagen – Etiopia. Bibeldagen hadde
bibelarbeidet i Etiopia som tema. Innsamlingen
gikk hovedsakelig til bibeloversettelsesarbeid
og til programmet «Hvor er den barmhjertige
samaritan i dag?», som er bibelselskapenes
hiv-respons. Generalsekretær Yilma Getahun
i Det etiopiske bibelselskap besøkte Trondheim, deltok på et par samlinger på Østlandet,
og i bibeldagsuka var han på Sørlandet. Totalt
fikk ca. 30 menigheter besøk fra Bibelselskapet
i forbindelse med Bibeldagen.
United Bible Societies (UBS). Serviceorganisasjonen i UBS har vært gjenstand for
store endringer i 2012. Hensikten har vært å
gjøre organisasjonen mer fleksibel og effektiv.
Fra norsk side vurderer vi fellesskapet i UBS
minst like viktig som tidligere, og vi er tilfreds
med at en større del av våre bidrag går direkte
til arbeidet i de nasjonale bibelselskaper. Reorganiseringen i UBS vil ha betydning for måten
vi organiserer vår internasjonale virksomhet.
Et større nærvær og kontakt med samarbeidslandene vil være nødvendig.
Personalstøtte til UBS. Endringene i
UBS har medført noe usikkerhet rundt hvordan personalressursene vi har stilt til disposisjon skulle utnyttes. Turid Barth Pettersen har
etter hvert blitt integrert som en del av det nye
Global Ministry Exchange-teamet, som følger
opp de nasjonale bibelselskaper. Hun har nå
ansvaret for oppfølgingen av en gruppe land i
Europa.
Prosjekter med Norad-støtte.
Peace and Reconciliation (Fred og forsoning)
– Bibelselskapenes fredsarbeid i Afrika.
2012 var andre og siste året av prøveperioden
for Bibelselskapet i Burundi sitt fredsprosjekt.
De to årene med prøveprosjekt viser at sårene
er dype og behovene store i Burundi. Folk
trenger verktøy til å arbeide med sine traumer,
og dette forsøker bibelselskapet i landet å tilby.
Det Norske Bibelselskap har derfor søkt om
midler fra Norad og Digni til et 5-årig fredsprosjekt i Burundi. I løpet av 2012 har UBS overtatt
rettighetene til bøker og annet materiale som
programmet bygger på. Dette materialet benyttes i 43 land og er oversatt til 145 språk.
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Where is the Good Samaritan today? (Den barmhjertige samaritan) – Bibelselskapenes hiv-respons i
Afrika.
Hva lærer fortellingen om den barmhjertige
samaritan oss om møte med marginaliserte og
stigmatiserte mennesker? Hva lærer den oss
om menneskeverd, respekt for enkeltmennesker og om barmhjertighet? Hvor er den barmhjertige samaritan i dag? I møte med hiv-pandemien ble det for bibelselskapene i Afrika for
ti år siden tvingende nødvendig å komme med
en relevant respons som på bibelsk grunnlag
svarte på de massive utfordringer pandemien
gir i kirke og samfunn. Utgangspunktet for
responsen ble fortellingen om den barmhjertige samaritan, og programmet ”Where is the
Good Samaritan today?” ble utviklet. Gjennom å åpne fortellingen om den barmhjertige
samaritan på ny, søker man i dette programmet å bidra til at hiv-spredningen stoppes og
mennesker som lever med hiv får tilbake sitt
menneskeverd og opplever aksept.
UBS’ Hiv-Services støtter nasjonale bibelselskap i implementering og utvikling av programmet. Koordineringsarbeidet er finansiert
gjennom Det Norske Bibelselskap med delvis
støtte fra Digni/Norad og Utenriksdepartementet i Finland. Etter tidligere å ha vært
lokalisert i Nairobi har service-kontoret blitt
mer desentralisert, og de ansatte befinner seg
nå i Kamerun, Ghana og Kenya. Det Norske
Bibelselskap finansierer The Good Samaritanprogrammene i Kenya og Etiopia. En av våre
medarbeidere har ansvaret for forvaltningen
av de prosjektene som mottar støtte fra SIDA
i Sverige. Dette er en tjeneste som utføres for
The Good Samaritan-prosjektet.

Styrets
årsberetning
2012
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Virksomheten
Stiftelsen Det Norske Bibelselskap har til
formål å utbre Den hellige skrift. I tråd med
formålet driver stiftelsen bibeloversettelse,
utgivelse av bibler og andre nærliggende
produkter, fremmer bruk av Bibelen i Norge
og støtter bibelarbeidet i andre land. For dette
formål arbeider selskapet sammen med De
Forente Bibelselskaper(UBS) og norske
kirkesamfunn og organisasjoner.
Virksomheten drives ut fra selveide kontorlokaler i Bernhard Getz’ gate 3 i Oslo. Stiftelsen
har også overtatt ansvaret for distribusjon av
egne produkter i leide lagerlokaler på Nummestad Gård i Hobøl. Siden 1930 har denne
distribusjonsvirksomheten vært drevet av
datterselskapet Bibelselskapets Bokhandel
AS. Selskapet ble vedtatt avviklet i 2012.
Utvikling og dagens stilling
Etter at oversettelsen av Bibelen til bokmål
og nynorsk ble ferdig i 2011, har stiftelsen
igjen dokumentert sin berettigelse som en
samlende tverrkirkelig bibeloversettelsesorganisasjon med bred tillit både i kirke og
samfunn.
Bibelselskapet utgir sine tekster i ulike
bibelutgaver og legger disse ut for salg i flere
formater og gjennom ulike salgskanaler.
Forlaget utgir også produkter innen utgivelsesområdene kirke, kultur og samfunn, bøker
til tro og livshjelp og for barn og unge, i tråd
med vårt formål.
Bibelselskapet besitter en kompetanse som
det er stort behov for i kulturliv og i kirke- og
menighetsliv. Denne bibelfaglige kompetansen
har Bibelselskapet beholdt og videreutviklet i
2012, for å kunne tilby foredrag, kurs, utstillinger o.a. bibelbrukstiltak som få eller ingen andre
tilbyr.
Bibelselskapet i Norge spiller en sentral
rolle i det internasjonale bibelarbeidet. I dag er
Det Norske Bibelselskap den største bidragsyter til UBS sett i forhold til folketall og den 5.
største bidragsyter i kronebeløp til mange
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bibelprosjekter i forskjellige land. Noe av
denne internasjonale støtten gis gjennom
personell og administrativ rådgivning.
Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet for 2012 er ført i tråd med regnskapsstandarden «God regnskapsskikk for
ideelle organisasjoner». Bibelselskapet følger
standardens anbefalinger om en aktivitetsbasert oppstillingsplan for å informere om
hvordan midlene er anskaffet, og hvordan de
ulike aktivitetene er finansiert.
Året 2012 har vært et godt økonomisk år
for Bibelselskapet. Med unntak av 2011 har
Bibelselskapet aldri tidligere anskaffet så høye
beløp og heller aldri anvendt så mye midler til
formålet.
Sum anskaffede midler utgjorde 65,2 mill.
kroner, mot 83,5 mill. kroner i 2011. Tilsvarende tall for Verbum og Bibelselskapet samlet
før fusjonen i 2010 var om lag 50 mill. kroner.
De to største inntektskildene er salg ( 47 prosent) og gaver (39 prosent). De høye salgsinntektene er en ettervirkning av forrige års
lansering av Bibel 2011.
Sum forbrukte midler utgjorde 59,8 mill.
kroner mot 72,3 mill. kroner i 2011. Det
overordnede spørsmålet er om midlene er
forvaltet til beste for stiftelsens formål. Svaret
på dette kommer bl.a. til uttrykk i formålsprosenten og innsamlingsprosenten, som også i
2012 vurderes som positiv. Av stiftelsens
totale forbruk i 2012 er 72,1 prosent anvendt
til formålsrettede aktiviteter. Administrasjonsprosenten er beregnet til 3,4 prosent.
Av innsamlede midler er 72,8 prosent stilt,
eller vil bli stilt, til disposisjon for prosjekter
eller tilsvarende som det er blitt samlet inn til.
Denne innsamlingsprosenten er regnet ut på
samme måte som Innsamlingskontrollen
legger til grunn for sine beregninger.
Alle virksomhetsområder sett under ett
viser et positivt aktivitetsresultat på 5,4 mill.
kroner. Som det fremgår av årsregnskapet
har styret valgt å prioritere en avsetning på

7%
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Anskaffelse midler
TILSKUDD – OFFENTLIG

39%

INNSAMLEDE MIDLER
SALG AV BIBLER OG FORLAGSPRODUKTER
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3%
25%

33 %

7%

7%

Forbruk midler
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KOSTNADER TIL ORGANISASJONENS FORMÅL
BEVILGNINGER

39%
47%

ADMINISTRASJONSKOSTNADER

39%

4,4 mill. kroner til oversettelsesfondet og 1,0
mill. kroner til bibelmisjonsfondet.
3%

3%

25%
Etter styrets oppfatning
gir det fremlagte

aktivitetsregnskap
og balanse med 33%
tilhørende
33%
noter en fyllestgjørende informasjon om
driften og om stillingen ved årsskiftet.
39%
Fortsatt drift
Som det fremgår ovenfor har Bibelselskapet et
formål som er vesentlig i kirke- og samfunnsliv, og stiftelsen har en sunn og god økonomi.
Årsregnskapet er derfor utarbeidet under
forutsetning av fortsatt drift.

Arbeidet med ny bibeloversettelse har i
perioden 1999–2011 kostet Bibelselskapet
ca. 35,5 mill. kroner omregnet til kroneverdien
i 2011. Det meste av dette ble dekket over
daglig drift, men særlig mot slutten av prosjektperioden tærte oversettelsesarbeidet på
formålskapitalen.
Styret kan derfor med tilfredshet konstatere
at formålskapitalen er styrket med 5,0 mill.
kroner bare i løpet av siste året og har slik økt
til 66,2 mill. kroner ved årets slutt. I tråd med
etablert praksis har administrasjonen allerede

i 2012 gjennom UBS fremforhandlet bindende
avtaler på 12,8 mill. kroner til prosjekter som
Det Norske Bibelselskap vil støtte i 2013.
25%
Dette er forpliktelser som først vil bli bokført
i 2013 og dermed komme til uttrykk i balanse
og årsresultat i neste årsregnskap. Likevel
vurderes Bibelselskapets økonomi i dag å
være like solid som før årtusenskiftet.
39%

Ytre miljø
Bibelselskapet driver Bernhard Getz’ gate 3 i
et eierseksjonssameie med Kirkens Nødhjelp.
Sameiet er sertifisert som Miljøfyrtårn og har
gjennom dette forpliktet seg på de krav som
stilles til gårdeier med hensyn til bl.a. arbeidsmiljø, vann- og energiforbruk, transport og
avfall. Energiforbruket ble i 2012 redusert
med 12 prosent sammenlignet med fjoråret.
Sikkerheten i bygget ivaretas gjennom gode
internkontrollrutiner og bruk av sertifiserte
leverandører som bl.a. sørger for forskriftsmessig behandling av maling, rengjøringsmidler o.a. miljøskadelige stoffer. Både sameiet og
Bibelselskapet gjennomfører årlige vernerunder, sistnevnte omfatter også lageret i leide
lokaler i Hobøl.
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Arbeidsmiljøet
Stiftelsen hadde 28 ansatte i faste stillinger pr.
31.12.12. Disse representerte til sammen 25,8
årsverk mot 27,4 årsverk i 2011. Bibelselskapet
har også gitt en kandidat fra NAV arbeidstrening
i tre måneder. Sykefraværet i 2012 utgjorde
4,0 prosent mot 1,9 prosent året før. Det er
ikke blitt rapportert om yrkesskader og yrkessykdom på arbeidsplassen i løpet av året.
Bibelselskapet har en personalpolitisk målsetting om å være en arbeidsplass med full
likestilling mellom kvinner og menn. Det skal
ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet
kjønn i saker som omhandler lønn, avansement
og rekruttering. Arbeidsordningene i selskapet
følger de ulike stillingene uavhengig av kjønn.
Kvinnene utgjør 54 prosent av de fast ansatte
i staben. Fire av fem fast ansatte i deltid er
kvinner (80 prosent). Ledelsen består av like
mange kvinner som menn.
Fra årets stabsdag på
Frognerseteren.
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I årets medarbeidersamling på Frognerseteren
5. juni bidro bedriftspsykolog Audun Bredrup
Petersen til at aktuelle miljøspørsmål ble tatt
opp til drøfting. Disse spørsmålene er senere
blitt fulgt opp av ledelsen. De ansatte viste
stort engasjement da de etter medarbeidersamlingen ble invitert til en to måneders
aktivitetskampanje (Dytt-kampanjen), med
tilbud om kondisjonstest både før og etter at
kampanjen ble gjennomført.
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Likevel er styret glad for at staben
under generalsekretærens ledelse har et
kontinuerlig fokus på hvordan arbeidsmiljøet kan utvikles.
Bibelselskapet har også god støtte gjennom
sitt medlemskap i arbeidsgiverorganisasjonen
Virke og gjennom avtale med bedriftshelsetjenesten Stamina HOT (tidligere Hjelp24).

Finansiell risiko
Av selskapets samlede verdier på 86,4 mill.
kroner utgjør den bokførte verdi av kontorlokalene i Oslo sentrum 39 prosent. Siste gjennomførte takst av eiendommen ga en markedsverdi
på 43 mill. kroner. Dette vurderes som en trygg
og langsiktig investering, selv om utleieprisene
i området svinger noe.
Styret har vedtatt en investeringsinstruks
som også gir administrasjonen mulighet til
gjennom fondsforvaltere å plassere likvide
midler med 80 prosent i rentebærende papirer
(pengemarkedsfond og obligasjoner) og 20
prosent i aksjer. I instruksen er det satt opp
etiske retningslinjer. Styret vil minst én gang
hvert år evaluere og eventuelt justere
instruksen.
Pr. 31.12.2012 var 3,15 mill. kroner plassert
i henhold til denne instruksen.
Det Norske Bibelselskaps valutarisiko er
størst i tilknytning til produksjoner via UBS.
I innsamlingsarbeidet er denne risikoen
mindre. Dette fordi bevilgninger til det
internasjonale bibelarbeidet i hovedsak skjer
i norske kroner og etter at vekslekurs til US
dollar er fastlagt allerede i oktober i budsjetteringsåret. Resterende bevilgninger skjer i US
dollar til den vekslekursen som gjelder på
bevilgningstidspunktet.
Kredittrisikoen er relativt liten, da de største
kundefordringer håndteres av SentralDistribusjon som har faste kredittgrenser og stiller krav
om bankgarantier. Som medlem i Forleggerforeningen mottar også Bibelselskapet løpende
kredittinformasjon om bokhandlerne. Den
største kundegruppen som kjøper direkte fra
Bibelselskapet er menigheter, som regnes som
relativt sikre betalere.

tydelig kommer lønnsomhetsvurderingene
fram i utgivelse av produkter som ikke er
bibler. Bokutgivelser, salg og distribusjon
tilhører en bransje i omstilling og med stor
konkurranse.
Fremtidig utvikling
Det Norske Bibelselskap driver kontinuerlig
utvikling innenfor virksomhetsområdene
bibeloversettelse, forlag, innsamling og bibelbruk. I tråd med Bibelselskapets selvforståelse
som en ideell virksomhet, vil styret overvåke
at en stor andel av forbrukte midler fortsatt
anvendes til formålet, slik dette måles
gjennom formålsprosent, innsamlingsprosent
og administrasjonsprosent.
Styret ser også behovet for i større grad å
evaluere resultater av de produkter og programmer som blir utviklet. Tilsvarende er det
behov for å vurdere om de administrative og
økonomiske funksjoner i organisasjonen er
kostnadseffektive og tilpasset behovene på
kort og lang sikt.
I løpet av to år er Bibelselskapets Bokhandel
AS og stiftelsene Verbum og Bibelselskapet
slått sammen i én juridisk enhet: Det Norske
Bibelselskap. Bibeloversettelse og arbeid med
bibelteksten er Bibelselskapets kjernevirksomhet. I forbindelse med utviklingen av ny grafisk
profil har en derfor funnet det hensiktsmessig
å profilere de andre virksomhetsområdene
med forskjellig navn: forlagsvirksomheten som
«Verbum», innsamlingsvirksomheten som
«Bibelgaven» og ulike bibelbruksaktiviteter
som «bibel.no».
Oslo, 10. april 2013

Som en kunnskapsbedrift er Bibelselskapet
avhengig av godt kvalifisert personell som kan
gjøre et godt arbeid. Styret står ofte foran
vanskelige avveininger mellom lønnsomhet
innen det enkelte virksomhetsområde og en
bemanning som gjør Bibelselskapet mindre
sårbar ved endringer i bemanningen. Mest
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Aktivitetsregnskap
NOTE

2012

2011

ANSKAFFEDE MIDLER				

Tilskudd
			
Offentlige
2
4 136 307
4 079 716
Andre
2
722 247
472 354
		
4 858 554
4 552 070
				
Innsamlede midler
3
25 241 443
36 494 799
				
Aktiviteter som oppfyller formålet			
Salg av bibler og forlagsprodukter
4
30 315 425
39 583 878
Lisens- og andre inntekter		
1 567 364
1 360 810
		
31 882 789
40 944 688

Aktiviteter som skaper inntekter			
Leie- og andre inntekter
9
1 683 002
1 300 880
			
Finans- og investeringsinntekter			
Renteinntekter
600 643
267 601
Investeringsinntekter
13
974 973
-105 476
		
1 575 616
162 126
				

Sum anskaffede midler		
65 241 404
83 454 563
				
Forbrukte midler				
Kostnader til anskaffelse av midler			
Distribusjon og markedsføring
6 217 427
Kostnader til gårdsdrift og annet
9
1 600 281
Innsamlingskostnader
3
6 855 595
14, 15
14 673 304

6 534 090
1 371 695
6 296 412
14 202 197

Kostnader til organisasjonens formål
Bevilgninger
3
19 926 746
27 579 742
Oversettelse
2 568 168
2 428 313
Bibelbruk og lansering
2 921 739
5 711 197
Nettbibel og kommunikasjon		
647 389
844 910
Forlagsvirksomhet
17 085 334
19 197 982
14,15
43 149 377
55 762 145
				
Administrasjonskostnader
15
2 005 694
2 333 810

Sum forbrukte midler
6,14,15
59 828 374
72 298 151
				
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		

5 413 030

11 156 412

Tillegg/reduksjon formålskapital			
Tillegg avkastningsfond grunnkapital (vedtektsfestet)
10 000
10 000
Tillegg bibelmisjonsfond		
1 000 000
2 774 123
Tillegg produksjonsfond		
0
4 000 000
Tillegg oversettelsesfond		
4 400 000
4 100 000
Tillegg annen formålskapital
3 030
272 289
		
5 413 030
11 156 412
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BALANSEregnskap
NOTE

2012

2011

EIENDELER				

ANLEGGSMIDLER				

Varige driftsmidler			
Fast eiendom
8,12
33 369 572
34 532 456
Maskiner, inventar, profilering
8
1 702 120
1 415 598
		
35 071 692
35 948 054
				
Finansielle anleggsmidler				
Aksjer i datterselskap
De Forente Bibelselskaper
Testamentarisk gave

13

0
1 142 900
38 233
81 688
1 732 587
1 732 587
1 770 820
2 957 175
			
Sum anleggsmidler		
36 842 511
38 905 229
				

OMLØPSMIDLER				

Varelager
7
19 947 285
10 270 543
				
Fordringer		
Kundefordringer
5 477 544
21 309 169
Andre fordringer
365 226
484 409
5 842 770
21 793 578
				
Investering i aksjer
10
739 031
614 854
Bankinnskudd, kontanter og lignende
10
23 058 255
22 118 111
			
Sum omløpsmidler
49 587 340
54 797 086
			
Sum eiendeler		
86 429 852
93 702 314
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NOTE

2012

2011

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD				

FORMÅLSKAPITAL				
Innskutt formålskapital			
Grunnkapital (vedtektsfestet)
1 200 000
Avkastningsfond grunnkapital
100 000
		
1 300 000

1 200 000
90 000
1 290 000

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner			
Bibelmisjonsfond
8 909 858
7 909 858
Produksjonsfond
8 300 000
8 300 000
Oversettelsesfond
8 575 016
4 175 016
Samiske fond
210 000
210 000
Konfirmantprosjekt
414 594
419 995
Trosopplæringsmidler		
0
410 000
		
26 409 468
21 424 868
				
Annen formålskapital			
Kapitalkonto
38 508 225
38 505 195
			
Sum formålskapital
17
66 217 693
61 220 064
				

GJELD				

Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser
16
81 195
261 994
				
Annen langsiktig gjeld			
Pantelån
12
6 168 578
8 675 286
				
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		
4 421 628
7 350 943
Offentlige avgifter		
1 306 471
4 141 405
Skyldige feriepenger		
1 427 671
1 388 540
Ubetalte bevilgede prosjekter 		
6 507 404
10 291 867
Betalbar skatt
9,13
67 521
20 000
Annen kortsiktig gjeld
231 691
352 216
		
13 962 386
23 544 971
Sum gjeld

20 212 159

32 482 251

Sum formålskapital og gjeld		
86 429 852
93 702 314
				

Det Norske Bibelselskap			

Organisasjonsnummer 935 570 212
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Kontantstrømoppstilling 01.01.– 31.12
		2012

2011

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Årets aktivitetsresultat 		
5 413 030
11 156 412
Poster ført direkte mot formålskapital*		
-415 401
11 513 044
Ordinære avskrivninger		
1 827 568
1 754 007
Endring netto pensjonsforpliktelse		
-180 799
-1 810 311
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld		
3 344 751
-17 825 901
Endring i andre tidsavgrensningsposter		
-6 653 271
11 551 177
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		
3 335 879
16 338 428
			
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Investeringer i varige driftsmidler		
-951 206
0
Endring i andre investeringer 		
1 062 179
-178 804
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		
110 972
-178 804
			
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
Netto nedbetalt avdrag		
-2 506 708
-531 656
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		
-2 506 708
-531 656
			
Netto endring i likvider i året		
940 143
15 627 968
Kontanter og bankinnskudd per 01.01		
22 118 111
6 490 143
Kontanter og bankinnskudd per 31.12		
23 058 255
22 118 111
		
		
		
* Poster ført direkte mot formålskapital:
		
Kapitaltilførsel etter fusjon med Verbum Forlag		
0
9 369 525
Korreksjon pensjonsforpliktelser ført mot FK		
0
1 783 080
Netto trukket midler konfirmantprosjekt		
-5 401
50 439
Trukket midler trosopplæring		
-410 000
310 000
		
-415 401
11 513 044
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Noter til regnskapet
Note 1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det har ikke vært noen
vesentlige endringer i vurderingsprinsipper for selskapets eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Stiftelsen omfattes ikke lenger
av reglene for små foretak.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt
beløp på etableringstidspunktet.
Finansielle anleggsmidler er vurdert på samme måte som øvrige
anleggsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig
verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter
andre regler og redegjøres for nedenfor.
Tilskudd fra offentlige myndigheter
Tilskudd fra offentlige myndigheter inntektsføres når selskapet har
juridisk rett til inntektene. Tilskudd som er mottatt hvor betingelsene
for tilskuddet ennå ikke er oppfylt, føres som annen kortsiktig gjeld.
Inntektsføring
Salg av varer inntektsføres i regnskapet på leveringstidspunktet.
Gaver inntektsføres når de mottas.

Klassifisering av kostnader
Selskapets formål er oversettelse, produksjon og distribusjon av
Bibelen, samt å fremme bruk av Bibelen i Norge og andre land. Alle
kostnader som er forbrukt for å oppfylle dette formålet er plassert
under gruppen ”Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål”
i aktivitetsregnskapet.
Gaver som ikke er pengegaver
Mottatte gaver som ikke er penger, blir verdsatt til antatt markedsverdi og inntektsført med tilsvarende verdi i regnskapet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for å dekke antatt tap.
Varelager
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost
etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer
og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det
foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Skatt
Selskapet driver skattefri virksomhet. Unntak fra skattefri virksomhet
er skatt på utleie av fast eiendom. Virksomheten i datterselskapet er
i sin helhet skattepliktig.
Pensjoner
Selskapet har valgt å ikke balanseføre forsikrede ordninger.
Innbetalte premier til pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse
blir løpende kostnadsført.
Valuta
Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert til valutakurs pr. 31.12.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler aktiveres når hver enkelt anskaffelse overstiger
kr 15 000 og har en varig verdi for selskapet.
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.
Avskrivingene er som hovedregel fordelt lineært over antatt
økonomisk levetid.
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Note 2 – Tilskudd 			
		2012

Støtte til samisk prosjekt fra kirkedepartementet		

1 500 000

2011

1 450 000

Støtte til samisk prosjekt fra Sametinget		
37 500
37 500
Støtte til samisk prosjekt fra Det tyske bibelselskap		
684 747
434 854
Støtte til prosjekt fra Norad		
2 636 307
2 629 716
Sum		
4 858 554
4 552 070
			
Støtte til samisk prosjekt er forutsatt brukt som tilskudd til oversettelse av bibelske tekster til lule-, sør- og nordsamisk.
Mottatte Norad-midler gjelder støtte til forskjellig hiv/aids-prosjekter i Afrika med vekt på hovedsamarbeidslandene Etiopia og Kenya.

Note 3 – Innsamlingsvirksomheten			
		2012

2011

Gaveinntekter
Kampanjer og innstikk		
8 785 954
9 945 372
Nytt om Bibelen – giro		
3 611 238
3 214 437
Fast givertjeneste		
6 932 451
6 486 623
Enkeltgaver og øremerkede gaver		
1 032 435
1 221 929
Ofringer og møter		
3 602 984
3 719 414
Testamentariske gaver		
1 276 381
11 907 024
Sum		
25 241 443
36 494 799
			
Kostnader til innsamling og drift av kontor
Kostnader til materiell, produksjon og innstikk		
2 472 722
2 766 048
Kostnader til ekspedisjon, telemarketing		
1 720 560
1 398 794
Lønnskostnader innsamlingskontor		
1 966 753
1 554 888
Innsamlingkontor, drift og reiser		
695 561
576 683
Sum 		
6 855 595
6 296 412
			
Bevilget til prosjekter
Bevilget til formål for internasjonale prosjekter		
13 862 468
21 695 399
Bevilget til Norad-prosjekter i Afrika		
3 187 828
3 211 110
Bevilget til formål for nasjonale prosjekter		
413 588
607 613
Personellstøtte internasjonalt arbeid i UBS		
2 462 863
2 065 620
Sum		
19 926 746
27 579 742

Note 4 – Salg av bibler og forlagsprodukter			
		2012

2011

Salgsinntekter
Bibler og testamenter		
21 325 826
29 933 019
Bibelkunnskap		
2 177 767
2 568 029
Kultur		
3 795 858
3 368 285
Trosopplæring		
2 847 261
3 463 259
Bibelbruk		
168 714
251 286
Sum		
30 315 425
39 583 878
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Note 5 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser		
		2012

Lønninger		
Påløpte feriepenger		
Premie til personalforsikringer		
Netto utbetalte pensjoner		
Arbeidsgiveravgift		
Sum (jf. note 6)		

9 614 522
1 223 857
1 428 381
14 847
1 721 186
14 002 793

2011

10 555 945
1 290 949
2 397 797
61 309
1 960 737
16 266 737

Antall ansatte		28
Antall årsverk		25,8
			

29
27,4

		2012

2011

106 725
16 200
25 238

73 450
17 400
14 908

Revisor
Revisjonshonorar kostnadsført (eks. mva.)		
Bekreftelse og attestasjon av tilskudd		
Rådgivning fra revisor (eks. mva.)		

Note 6 – Driftkostnader etter art 			
		2012

Varekostnad og royalty		
Direktekostnad til innsamling og bibelbruk		
Lønnskostnad (jf. note 5)		
Avskrivning på varige driftsmidler		
Annen driftskostnad		
Bevilgninger prosjekter		
Finans- og skattekostnad		
Sum		

11 169 869
4 283 492
14 002 793
1 827 568
11 448 062
16 957 865
138 725
59 828 374

2011

12 317 447
4 434 968
16 266 737
1 659 143
11 780 955
25 514 122
324 780
72 298 151

Note 7 – Varelager			
Beholdning materie
Beholdning varer i arbeid
Beholdning ferdige varer
Sum
Nedskrevet på kostpris
Oppført i balansen

2012

857 290
1 272 584
27 151 367
29 281 241
9 333 956
19 947 285

2011

399 029
913 447
16 974 499
18 286 975
8 016 432
10 270 543

Endring

458 261
359 138
10 176 868
10 994 266
1 317 524
9 676 742

Note 8 – Varige driftsmidler			
		Eiendom	Maskin/inv.

Anskaffelseskostnad 01.01.		
Avgang/tilgang 2012		
Anskaffelseskostnad 31.12.		
Akkumulerte avskrivninger		
Bokført verdi pr. 31.12.		

40 767 413
0
40 767 413
7 397 841
33 369 572

6 474 683
951 206
7 425 889
5 723 769
1 702 120

Årets avskrivninger		
1 162 884
664 684
Økonomisk levetid		
2–3 %
10–50 %
Avskrivningsplan		Lineær
Lineær
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Note 9 – Utleie og skattepliktig aktivitet 		
			
Stiftelsen Det Norske Bibelselskap er skattefri med unntak av den skattepliktige del knyttet til utleievirksomheten.		
		Gårdsforvaltning

Skattegrunnlag

		
Bokført ekstern leieinntekt		
1 598 223
1 598 223
Sum inntekt		
1 598 223
1 598 223
Gårdsforvaltning – eierkostnader		
465 528
231 368
Gårdsforvaltning, drifts- og felleskostnader		
973 228
789 277
Investeringer i utleieareal		
51 658
51 658
Avskrivning eiendom		
1 162 884
526 520
Lånekostnader pantsatt i eiendommen		
305 061
173 786
Redundert drifts- og forretningsførerhonorar		
-495 292
-246 160
Refundert intern husleiekostnad		
-900 960
0
Kostnadsført skatt 2012		
38 173
0
Sum kostnader		
1 600 281
1 526 448
Overskudd og skattemessig resultatgrunnlag		
-2 058
71 775
			
Årets skatteavsetning på utleievirksomheten			
30 000
Betalbar skatt fra Bibelselskapets Bokhandel AS (jf. note 13)			
37 521
Årets skatteavsetning
		
67 521

Note 10 – Bankinnskudd og aksjeinvestering		
2012

2011

Endring

Skattetrekkskonto (bundne midler)
833 737
821 465
12 272
			
Aksjer i DNB NOR ASA (markedsverdi)
721 826
595 608
126 218
Aksjer i Storebrand ASA (markedsverdi)
17 205
19 247
-2 041
Sum
739 031
614 854
124 177

Note 11 – Godtgjørelse til ledelse			
		2012

Lønn og godtgjørelse til generalsekretær 		
671 544
Betalt premie personalforsikringer		
75 692
			

2011

656 344
18 043

Note 12 – Langsiktig gjeld
Gjeldsbrevlån tatt opp i 2006 i Sparebanken Pluss er pålydende
kr 8 000 000,-. Lånebeløpet nedbetales over 20 år, og kr 6 339 676
forfalt etter de første 5 år. Gjeldsbrevlån tatt opp i 2010 i Sparebanken
Pluss er pålydende kr 2 500 000,-. Lånebeløpets restsaldo på kr 2 095
946 ble nedbetalt i sin helhet i 2012. Gjenværende gjeldsbrev er sikret
ved samme 1. prioritet pant i Bernhard Getz’ gate 3, gnr. 208, bnr. 46
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og seksjonnr. 2 og 3. Pantet er pålydende kr 12 850 000. Lånebeløpets
restsaldo ved regnskapsavslutningen utgjorde kr 6 168 578. Bokført
verdi av driftsmidler som er pantsatt er kr 33 369 572. Eiendommen
ble i 2009 taksert av CB Richard Atrium AS, og Bibelselskapets
seksjoner ble på tidspunktet vurdert til å ha en markedsverdi på
kr 43 000 000.

Note 13 – Avvikling aksjeselskap
Varelageret, bestående hovedsakelig av utenlandske bibler, ble solgt
til historisk kostpris på kr 322 342, mens inventar og reoler ble solgt
til bokført verdi på kr 55 164.

Styrende organer i Bibelselskapets Bokhandel AS vedtok høsten
2012 å gi en anbefaling til Bibelselskapet, som eneste aksjonær, å
overta distribusjonen fra 1.1.2013 og med en samtidig nedleggelse
av aksjeselskapet. På generalforsamlingen 7. februar 2013 ble
endelig avvikling og sletting av aksjeselskapet godkjent og meldt
inn til Brønnøysundregistrene.
Avviklingsregnskapet for 2012 viste et overskudd på kr 166 150, med
en skattemessig beregnet avsetning på kr 37 521. I forbindelse med
nedleggingen av aksjeselskapet overtok Bibelselskapet alle
fordringer og all gjeld. Tilsvarende postering er derfor oppført som
skattemessig avsetning i Bibelselskapets regnskap pr. 31.12. Ved
avviklingstidspunktet viste regnskapet en egenkapital på kr 1 795 753
og som utgjorde avsatt likvidasjonsutbytte. Likvidasjonsutbyttet
ble på avviklingstidspunktet overført til Bibelselskapet og avregnet
mot bokført aksjeverdi. Netto overføring på kr 652 852 er bokført
under finansinntekter i aktivitetsregnskapet. Det Norske Bibelselskap er omfattet av fritaksmodellen, og utbytte fra investeringer i
aksjer er derfor ikke skattepliktig for stiftelsen. I forkant av
avviklingen ble varelager og inventar overdratt til Bibelselskapet.

Bibelselskapets Bokhandel AS har hovedsakelig utført distribusjon og
lagerhold av forlagets salgsprodukter. Aksjekapitalen har bestått av
3030 aksjer à pålydende kr 100,-. Selskapet har hatt én aksjeklasse, og alle
aksjer har hatt like rettigheter. Det har ikke foreligget særskilte
stemmerettsregler.
Forretningskontor har vært i Bernhard Getz’ gate 3, mens lager og
ekspedisjon har vært lokalisert i Hobøl. Fra og med juni 2011 ble distribusjonen til bokhandlere flyttet til SentralDistribusjon, slik at Bokhandelen fra dette tidspunkt gikk over til å utføre direktedistribusjon til
private og menigheter. Bibelselskapet har vedtatt å videreføre direktedistribusjonen, og denne vil inntil videre fortsatt være lokalisert i Hobøl.
Leieavtalen i Hobøl løper frem til november 2014, og årlig leiebeløp
inklusive felleskostnader utgjør kr 84 174. Avtalen med SentralDistribusjon vil bli opprettholdt og videreutviklet med målsetting om å oppnå
en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende distribusjon.

Note 14 – Felleskostnader
Felleskostnader
Til grunn er lagt kostnadsandel av fellesfunksjoner som kan knyttes
til og fordeles på aktivitetsområder og på tilknyttede selskaper, på
bakgrunn av at Bibelselskapet har arbeidsgiveransvar. Kostnadene
fordeles etter nøkler som beregnes på grunnlag av årsverk, arbeidsplasser og areal, og uten innkalkulering av fortjeneste. Dette gjelder

Felleskostnader fordelt

Administrasjon (årsverk)
Økonomi (årsverk)
IT-tjenester (årsverk)
Kontorkostnader (årsverk)
Lokalkostnader (areal)
IT-kostnader (ressurser)
Sum felleskostnader

også ved fakturering av tilknyttede selskaper. Fordelte felleskostnader på innsamlingsaktivitetene og utleievirksomheten er ført
som kostnader til anskaffelse av midler. For de øvrige aktiviteter er
fordelte felleskostnader ført som kostnader anvendt til formål.

Forlags- Oversettelses-	Bibelmisjons-	Utleie-	Bibelbruks-	Generell
virksomheten
arbeidet virksomheten virksomheten virksomheten administrasjon

241 300
329 551
130 276
261 172
317 875
374 589
1 654 764

78 199
106 799
21 623
46 236
38 308
62 172
353 337

187 678
256 317
134 060
121 214
178 499
385 469
1 263 238

23 832
33 565
84 328
25 617
91 287
242 473
501 103

88 626
121 039
68 652
96 846
98 623
197 398
671 183

39 472
53 908
43 245
42 487
64 390
124 345
367 848

Sum total
virksomhet

659 107
901 179
482 184
593 573
788 982
1 386 446
4 811 472
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Note 15 – Prosentberegning formål, innsamling og administrasjon		
		
Formålsprosent: Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler til virksomheten
2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

					
Kostnader til anskaffelse
11 928 053
13 033 438
13 050 981
14 202 197
14 673 304
Administrasjonskostnader
2 005 587
2 000 583
2 039 339
2 333 810
2 005 694
Kostnader til org. formål
31 336 059
30 405 377
30 657 414
55 762 145
43 149 377
Sum forbrukte midler
45 269 699
45 439 398
44 138 210
72 298 151
59 828 374
Formålsprosent
69,2 %
66,9 %
69,5 %
77,1 %
72,1 %
					
					
Innsamlingsprosent: Innsamlede gaver - Innsamlingskostnad / Innsamlede gaver
		
					
Innsamlede gaver
23 250 328
23 183 718
22 283 198
36 494 799
25 241 443
Innsamlingskostnad
7 281 452
7 696 466
7 871 522
6 296 412
6 855 595
Disponibelt til formål
15 968 876
15 487 252
14 411 676
30 198 387
18 385 847
Innsamlingsprosent
68,7 %
66,8 %
64,7 %
82,7 %
72,8 %
					
					
Administrasjonskostnader			
Til grunn er lagt andel av kostnader for fellesfunksjoner som ikke er fordelbare, revisjon, kostnader til organisering av kontaktnett, kostnader
til representantskap og styrende organer og kostnader til lønn og internasjonal reisevirksomhet for generalsekretær. 			
		
					
Administrasjonsprosent: Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler
			
					
Administrasjonskostnader
2 005 587
2 000 583
2 039 339
2 333 810
2 005 694
Sum forbrukte midler
45 269 699
45 439 398
44 138 210
72 298 151
59 828 374
Administrasjonsprosent
4,4 %
4,4 %
4,6 %
3,2 %
3,4 %
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Note 16 – Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon, og pensjonsordningen oppfyller kravet.
Selskapet har, gjeldende fra 1. juli 2011, flyttet tjenestepensjonsordningen fra Vital Forsikring til Statens Pensjonskasse hvor alle ansatte
nå er medlemmer. I forbindelse med overgangen er beregningen av
de generelle pensjonsforpliktelsene knyttet til AFP-ordningen tatt
ut av balanseoppstillingen. Bakgrunnen for dette er at Statens
Pensjonskasse ikke opererer med egne fond og derfor heller ikke
aktuarberegner forpliktelsene. Alle forpliktelser dekkes inn gjennom

den årlige premieinnbetalingen. Antall medlemmer i Statens
Pensjonskasse er 26. Det er i løpet av 2012 innbetalt kr 1 220 321
i pensjonspremie til Statens Pensjonkasse. I tillegg er det innbetalt
reguleringspremie på kr 74 209 til pensjonsordning i DNB/Vital for
løpende pensjoner og oppsatte rettigheter. Egen pensjonsordning
for én person er som tidligere praksis balanseført. Det er ikke balanseført forpliktelser på to AFP-medlemmer da disse alderspensjoneres
i løpet av 1. halvår 2013.

Balanseført usikret ordning			
			
Pensjoner over drift:			

		Usikret	Usikret
		ordning
ordning
Årets pensjonskostnad		
2012
2011
Balanseført pensjonsforpliktelse		

31.12.2012

31.12.2011

			
Netto pensjonsforpliktelser (BDO) ekskl. AGA		
-89 382
-81 582
Arbeidsgiveravgift (AGA)		
-12 603
-11 503
Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA		
-101 985
-93 085
Ikke resultatført planendring/implementeringsvirkning		
0
0
Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)		
18 221
-71 898
Estimatavvik AGA		
2 569
-10 138
Tilpasninger AGA tidligere beregninger		
0
0
Nåverdi av total pensjonsforpliktelse		
-81 195
-175 121
			
			
Samlet pensjonsforpliktelse balanseført		
-81 195
-175 121
			
			
Økonomiske forutsetninger		
31.12.2012
31.12.2011
			
Diskonteringsrente		
4,40 %
3,80 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler		
4,00 %
4,10 %
Årlig forventet lønnsvekst		
3,50 %
3,50 %
Årlig forventet G-regulering 		
3,00 %
3,25 %
Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling		
3,00 %
3,25 %
			
Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid)		
1,00
1,00
Ønsket størrelse på korridor i %		
10 %
10 %
Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftsats		
14,10 %
14,10 %

Note 17 – Formålskapital 		
		2012

Formålskapital 1.1.		
Kapitaltilførsel etter fusjon med Verbum Forlag		
Omlegging pensjonssystem korrigering		
Trukket netto midler konfirmantprosjekt		
Trukket midler trosopplæring		
Tilført årets aktivitetsresultat		
Formålskapital 31.12.		

61 220 064
0
0
-5 401
-410 000
5 413 030
66 217 693

2011

38 550 608
9 369 525
1 783 080
50 439
310 000
11 156 412
61 220 064
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Engasjert etiopisk kvinne på Den barmhjertige samaritan-kurs.
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Vedlegg

VEDLEGG 1: Gaveinntekter
2011 var et år med ekstraordinært store inntekter fra testamentariske gaver. Når det gjelder
øvrige inntekter var det en stigning i gavene fra 2011 til 2012, og det føyer seg inn i en god
utvikling over flere år.
Bibelselskapet arbeider målbevisst for å øke andelen faste givere og gjør dette gjennom
generell rekruttering av nye givere. Likevel er det aller viktigste en kontinuerlig oppfølging
av eksisterende givere.
Også støtten fra Norad viser en positiv utvikling, men begrensningen ligger i rammene Digni
får tildelt.
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Vedlegg 2:

Bevilgninger

Midlene vi bevilger fra Norge har blitt fordelt etter tre hovedprinsipper:

•
•
•

Bidrag til drift av UBS Serviceorganisasjon
Finansiering av oversettelsesarbeidet, inkludert oversettelseskonsulenter i UBS
Støtte til prosjekter i nasjonale bibelselskap

All støtte som bevilges til nasjonale bibelselskap kanaliseres via UBS. De prosjektene Det Norske
Bibelselskap velger å støtte, velges av oss i samarbeid med UBS og i dialog med andre bibelselskap
som støtter det samme arbeidet. Vi har en strategi hvor vi gir prioritet til arbeidet i den muslimske
verden, men støtter ellers arbeid i land hvor det er store behov for bibler, eksempelvis Burma, Cuba
og Kina.
Midlene som bevilges fra Norge kommer som gaver fra norske givere – enkeltpersoner, menigheter,
kirkesamfunn og organisasjoner. Alle midler er sendt via UBS som er ansvarlig for at midlene
utbetales korrekt i henhold til søknad. UBS følger opp rapporter og sørger for at gjeldende
rutiner med revisjon og annen finansiell kontroll følges opp. I noen tilfeller er vi også direkte
engasjert i prosjekter og følger opp med tilsyn.

	LAND	BETEGNELSE	MERKNAD
Albania
Oversettelse GT
Algerie
Uspesifisert
Aserbajdsjan
a) Generell støtte
		
b) Tre oversettelsesprosjekter
Bangladesh
Bibler til minoriteter
Balkan
Møte med muslimer
Et fellesprosjekt mellom 		
				
flere nasjonale bibelselskap
				
i regionen
Bulgaria
Lansering av ny oversettelse
Burma
• Bibler til minoriteter
		
• Oversettelse
Cuba
• Bibelseminarer
		
• Bibler til Den katolske kirken
		
• Generell støtte
Den Sentralafrikanske • Generell støtte
Republikk
• Oversettelse
Ecuador
• Lectio Divina
		
• Oversettelse Apokryfene
			 til quichua
Egypt
Bokmesse i Tunisia
Etiopia
• Oversettelser (7 språk)
		
• Bibler til skoleungdom og
			studenter
		
• Faith Comes By Hearing (FCBH)
		
• Utvikling av økumenisk arbeid
		
• Bibler til institusjoner
Georgia
Oversettelse
Gulfen
Undersøkelse blant gjestearbeidere
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Honduras
NT til miskito-indianerne
Hviterussland
Oversettelse ortodoks NT
		
(kirkespråk)
Israel
Bibeldistribusjon
Kamerun
• Oversettelse
		
• Hiv-arbeid
Kasakhstan
Generell støtte til omstilling
Kina
• Støtte til bibelpapir
		
• Bibler til minoriteter
		
• Oversettelse minoritetsspråk
Kirgisistan
• Generell støtte
		
• Oversettelse GT
Kroatia
Oversettelse
Latvia
• Generell støtte
		
• Lansering av ny oversettelse
Makedonia
Generell støtte
Malaysia
Fokus på kvinner og barn
				
Marokko
Generell støtte
Mongolia
Oversettelse
Nepal
Oversettelse
Palestina
• Bibelarbeid blant barn
		
• Fredsarbeid
		
• Arbeid i menighetene
Paraguay
Bibler til barn og ungdom
Peru
• Markusevangeliet
			 – teateroppsetning
		
• Bibler til Liv Haugs arbeid
Polen
Økumenisk oversettelse GT
Serbia
Oversettelse til romani
Syria
• Bibeldistribusjon
		
• Produksjon av kalendere
		
• Administrativ støtte
Tanzania
Oversettelse
Togo
Oversettelse
Ukraina
• Bibler til vanskeligstilt ungdom
		
• Kapasitetsbygging
		
• Utvikling av felles arbeid
			 i Sentral-Asia
Uruguay
Arbeid blant barn og ungdom
Usbekistan
• Distribusjon av NT
		
• Generell støtte
Vietnam
Oversettelse

Største enkeltstående
prosjekt

Prosjekt for Kvinnenes 		
internasjonale bønnedag 2012

Oppsetningen fant sted i
Ecuador og Peru

Vi har egen samarbeidsavtale
med Syria

Samarbeidsavtale med
ulike elementer
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Vedlegg 3: Prosjektsamarbeid
Menighetsavtaler
Vi har med redusert bemanning ikke maktet å følge opp arbeidet med menighetsavtaler.
Kvinnenes internasjonale bønnedag (KIB)
Inntektene fra Kvinnenes internasjonale bønnedag er innarbeidet i budsjettet. Midlene
overføres som prosjektstøtte, og i 2012 gikk inntektene til prosjekter i Malaysia. Det er den
internasjonale komiteen (WWDP) som velger ut hvilke land som er tema for forbønnen, og vi
forsøker å finne prosjekter i vedkommende land. Programmet lages av komiteen som organiserer bønnedagen, og utsendelsen skjer fra vårt kontor ved hjelp av god dugnadsinnsats fra
medlemmene av komiteen.
Samarbeidet med KIB har gitt følgende resultat (oppgitt i 1000 kr):
2008
416

Innsamlet

Vedlegg 4:

2009
419

2010
462

2011
448

2012
420
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ELDRE NORSKE BIBLER
BIBEL 2011
2010 BM

2010 NN

2011 BM

2011 NN

2012 BM

2012 NN

Vedlegg 5:

Styrende organer, utvalg og ansatte

Representantskapet
Bibelselskapets representantskap er bredt sammensatt med medlemmer fra landsomfattende
kristne trossamfunn, kristne organisasjoner, Kirkemøtet i Den norske kirke, bibelselskapskomiteene, Bibelselskapets styre og Den norske kirkes biskoper.
Representantskapsmøtet 2012 ble avholdt 21. mai på Lovisenberg diakonale høgskole.
94 personer var invitert, inklusive representanter fra staben. 67 var til stede, og av disse var
40 stemmeberettiget.
Hovedsakene var:
Årsrapport for 2011, regnskap og styrets beretning
Representasjon – landsomfattende organisasjoner og trossamfunn (drøftingssak)
Valg av nytt styre for perioden 2012–2015
Valg av ordfører og varaordfører for representantskapet for perioden 2012–2015

•
•
•
•

Tema på årets møte var bibelarbeidet i et av bibelselskapene i Midtøsten. Generalsekretæren
holdt også en tale der hun presenterte seg selv og la fram tanker om hvordan Bibelselskapet kan
forbli en relevant og levedyktig aktør i Norge i et langsiktig perspektiv.
Styret
Styret hadde fem møter i 2012 og behandlet 39 saker. Blant de viktige sakene styret behandlet var:
• Oppnevning av nytt oversettelsesutvalg for perioden 2012–2015
• Arbeidet med helhetlig visuell profil og merkevarebygging
• Strategiarbeid i Bibelselskapet
• Lønnsomhetsanalyse for forlaget
• Instruks for kapitalforvaltning og
nedbetaling av driftslån
• Avvikling av Bibelselskapets Bokhandel

Avtroppende og påtroppende styreleder og nestleder.
Fra venstre: Tor Tjeransen,
Tor Singsaas, Henrik Stensrud og Ann Midttun.
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Bibelselskapets nyvalgte
styre

Styresammensetning i 2012
Fram til valg av nytt styre 21.05.2012 besto styret av følgende medlemmer:
Fra lutherske kirkesamfunn: Ann Midttun, Oslo (nestleder); Gjermund Sødal, Oslo; Tor Singsaas,
Trondheim; Valgerd Svarstad Haugland, Asker; Vigdis Berland Øystese, Askøy; Vigleik M. Aas,
Bodø; Marianne Bjelland Kartzow (fra Verbum styre), Oslo.
Fra andre kristne trossamfunn: Tor Tjeransen, Rykkinn (leder); Kari-Mette Walmann Hidle,
Lillesand; Knut Aavik Johannessen, Froland; Henrik Stensrud (fra Verbum styre), Oslo.
Varamedlemmer:
Fra lutherske kirkesamfunn: Jan Opsal, Stavanger (1); Ingvar Lyche, Råde (2); Elisabeth Marie
Hagen, Kristiansund (3)
Fra andre kristne trossamfunn: Hilde Dagfinrud Valen (1), Kongsvinger; Hilde Brabrand, Oslo (2)
Styremedlemmer valgt blant de ansatte:
Faste medlemmer: Elisabeth Levy, Skien; Hege Christin Fostvedt, Oslo
Varamedlemmer: Reidun Tufteland, Oslo (1); Linda Hannisdal, Bærums Verk (2), fram til
30.04.2011. Helge Almås ble valgt som hennes etterfølger.
***
I tråd med vedtektsendringer i § 5 fikk man etter valget av nytt styre endret styresammensetning:
åtte medlemmer og ett varamedlem fra lutherske kirkesamfunn, fire medlemmer og ett
varamedlem fra andre kristne trossamfunn, samt to representanter med to varamedlemmer,
valgt av og blant de ansatte.
Fra og med valg 21.05.2012 besto styret av følgende medlemmer:
Fra lutherske kirkesamfunn: Tor Singsaas, Trondheim (leder); Jan Opsal, Hafrsfjord; Jorun E. Berstad
Weyde, Hagan; Knut Holter, Stavanger; Linn Sæbø, Oslo; Rolf Ekenes, Vestskogen; Stian Kilde
Aarebrot, Oslo; Vigleik M. Aas, Bodø
Varamedlem: Solveig Marit Mortensen Liland, Oslo/Sørreisa
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Fra andre kristne trossamfunn: Henrik Stensrud, Oslo (nestleder); Knut Aavik Johannessen,
Froland; Heidi Haugros Øyma, Oslo; Irene Lohne Westad, Oslo.
Varamedlem: Nina Kristin Oskarsdottir, Oslo
Styremedlemmer valgt blant de ansatte:
Faste medlemmer: Helge Almås og Åshild Solgaard
Varamedlemmer: Hans-Olav Mørk (1) og Dag Kjær Smemo (2)
På styre- og arbeidsutvalgsmøtene deltar også generalsekretær, avdelingslederne og økonomisjefen. Sjefssekretæren er referent.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget hadde tre møter i 2012 og behandlet 11 saker.
Fram til valg av nytt styre 21.05.12 besto arbeidsutvalget av følgende medlemmer:
Faste medlemmer: Tor E. Tjeransen (leder), Ann Midttun og Tor Singsaas.
Varamedlemmer:
Fra lutherske kirkesamfunn: Vigdis Berland Øystese
Fra andre kristne trossamfunn: Kari-Mette Walmann Hidle
Styret oppnevnte på sitt første konstituerende møte 4. juni 2012 følgende arbeidsutvalg:
Faste medlemmer: Tor Singsaas (leder), Henrik Stensrud, Vigleik M. Aas
Varamedlemmer: For lutherske kirkesamfunn: Jorun Elisabeth Berstad Weyde. For andre kristne
trossamfunn: Heidi Haugros Øyma.
Oversettelsesutvalget
Styret oppnevnte nytt OU i juni 2012 for perioden 2012–2015. Det var ikke aktivitet i utvalget i
2012, verken for utvalget som trådte av eller det påtroppende, da arbeidet med oversettelse av
Apokryfene til nynorsk først kom i gang i oktober.
Styret vedtok å redusere utvalget fra ni til sju personer, pluss generalsekretær.
Følgende personer er oppnevnt:
Øystein Lund, leder av utvalget (GT), Marta Høyland Lavik (GT), Gunnar Johnstad (NT),
Jorunn Økland, nytt medlem (NT), Christine Amadou (målspråklig, bm), Håvard Tangen, nytt
medlem (målspråklig, nn), Jan Ove Ulstein, nytt medlem (stilist nn). Generalsekretær deltar ex
officio.
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Stabsoversikt pr. 31.12.2012
Generalsekretariatet
Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær
Helge Almås, teologisk konsulent nordsamisk
Ingvild Ellingsen, sjefssekretær/rettighetsredaktør
Britt Rajala, nordsamisk bibeloversetter i Tromsø
Rávdná Turi Henriksen, språkkonsulent nordsamisk fra 01.03.12 (40 %)
Turid Barth Pettersen, spesialrådgiver (utlånt til UBS i 80 %)
Anders Aschim, bibeloversetter Apokryfene 01.08–31.12
Administrasjonsavdelingen
Asbjørn Torvik, administrasjonssjef
Knut Erik Øyri, økonomisjef
Ivar Nygård, regnskapsmedarbeider
Bjørn Håkon Hovde, nettredaktør
Anne-Marie Berger, kundekonsulent
Ole Sanengen, lagerleder
Per-Ivar Ruud, lagermedarbeider (50 %)
Bjørg Stubdal, personalsekretær (90 %)
Forlagsavdelingen
Anders Aschim, fung. forlagssjef 01.01.–31.07
Anne Veiteberg, forlagssjef fra 01.08.12
Odd Petter Tornes, salgs- og markedssjef
Anne Marie Eilertsen, forlagsredaktør
Hege Christin Fostvedt, forlagsredaktør
Elisabeth Eriksen Levy, 50 % forlagsredaktør/50 % bibelbrukskonsulent
Hans-Olav Mørk, forlagsredaktør med spesialoppgaver
Bibelmisjonsavdelingen
Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder
Reidun Tufteland, avdelingssekretær
Åshild Solgaard, prosjektkonsulent (delt på Norge/Sverige 50/50)
Reidun Ask, landssekretær (40 %)
Torstein Hansen, innsamlingsmedarbeider
Anne Kristin Aasmundtveit, bibelbrukskonsulent (60 %)
Dag Kjær Smemo, spesialrådgiver (utlånt 40 % til UBS fram til 31.12.12)
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Endringer i staben i 2012
Anders Aschim var fungerende forlagssjef fram til 31.07.12. Karen Frøysland Nystøyl og Asbjørn
Bjornes har vikariert over lengre perioder i forlaget. Arne Huse sluttet som IT-konsulent 31.10.12
Frivillige medarbeidere
Målfrid Norum
Else-Marie Sjølie
Tillitsvalgte
Helge Almås (Elisabeth Levy, vara) for Forskerforbundet (3 medlemmer) og Econa (1 medlem).
Hans-Olav Mørk for DNKs Presteforening (3 medlemmer).
Anne-Marie Berger, (Ivar Nygård, vara) for PARAT (10 medlemmer).
Anne Marie Eilertsen (Anne Kristin Aasmundtveit, vara) for Utdanningsforbundet (3 medlemmer)
og Akademikerforbundet (1 medlem).
De tillitsvalgte har faste møter med generalsekretær og administrasjonssjef.
Arbeidsmiljøutvalget
For arbeidstakerne: Torstein Hansen (leder), Anne Marie Eilertsen og Åshild Solgaard (verneombud).
Vararepresentanter: Bjørn Håkon Hovde og Reidun Ask.
For arbeidsgiver: Ingeborg Mongstad-Kvammen, Anne Veiteberg og Asbjørn Torvik (sekretær).
Det nordsamiske oversettelsesprosjektet
I tillegg til de fast ansatte var det i 2012 tilknyttet prosjektet prosjektleder/teologisk konsulent
lønnet av Nord-Hålogaland bispedømme: Øystein Skille.
Språklige konsulenter: Tuomas Magga (Finland) og Mikael Svonni (Sverige).
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Skolegutter i Etiopia

Bibelselskapet ble stiftet i 1816 med formål
«å utbre Den Hellige Skrift» og er en økumenisk stiftelse. Bibelarbeidet åpner for dialog
og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.
Våre arbeidsområder er:
Bibeloversettelse
– Bibelselskapets oversettelser holder høy kvalitet
og støttes av de fleste kirkesamfunn
Verbum
– Bibelselskapets forlag
Bibelgaven
– Bibelselskapets internasjonale arbeid
Bibel.no
– Nettstedet med gratis tilgang til bibelteksten
og inspirerende bibelstoff

Besøksadresse: Bernhard Getz’ gate 3, 0165 Oslo
Postadresse: Pb. 6624 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Telefon: 47 97 64 50
E-post: post@bibel.no
Hjemmeside: www.bibel.no
Kontonr. : 3000 16 16850

