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INNLEDNING VED GENERALSEKRETÆREN

Vi legger fram årsrapporten for 2013 i takknemlighet overfor
alle våre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

I kjernen av en bibelselskapsidentitet,
det være seg i Ukraina, Norge, Danmark, Serbia, Kambodsja, Syria, Cuba
eller Etiopia, ligger det felleskirkelige
samarbeid. Gode samarbeidsrelasjoner med alle kirkesamfunn ligger til
grunn for medlemskap i De forente
bibelselskaper og er av avgjørende
betydning for å kunne utbre og skape
engasjement for Bibelen. Det gode
felleskirkelige samarbeid er rett og
slett en forutsetning for at Det Norske
Bibelselskap skal kunne oppnå sitt
formål: å utbre Bibelen. Vår takknemlighet retter seg derfor spesielt
til de ulike kirkesamfunn og kristne
organisasjoner som vi samarbeider
med i Norge.
I kjernen av bibelselskapsidentiteten ligger også integrasjonen mellom
det lokale, nasjonale og globale. Et
bibelselskap bør være glokalt. Når vi i
Norge snakker om at vårt formål er å
utbre Bibelen, vår visjon er å åpne
Bibelen for alle, og vårt mål er at
Bibelen skal leve og være synlig i kirke
og samfunn, er dette den norske
kontekstualiseringen av formål,
visjon og mål som er felles for alle
bibelselskap. Når vi snakker om «vårt
arbeid», mener vi både det nasjonale
arbeidet som vi har ansvar for her i
Norge, men like mye andre nasjonale
bibelselskaps arbeid. Det er ikke noe
«oss og dem» i internasjonal bibelselskapssammenheng, det er et felles
«vi». Derfor gleder vi oss sammen med
bibelselskapet i Tyrkia over at de har
mulighet til å betjene kirkene i landet
med bibler. Derfor gleder vi oss

kirkene klart å respondere. Derfor
gleder også disse bibelselskapene seg
over at Det Norske Bibelselskap er en
av de bredeste felleskirkelige samarbeidsplattformer i Norge. Derfor
gleder de seg også over at vi åpner
Bibelen sammen med kirkene i Norge.
INGEBORG MONGSTAD-KVAMMEN
GENERALSEKRETÆR

sammen med bibelselskapet i
Kambodsja over den enorme kirkeveksten i landet og for muligheten til å
bidra med bibler. Derfor er vi sammen
med bibelselskapet i Ukraina urolige
over situasjonen i landet, samtidig
som vi er takknemlige med dem for at
bibelselskapet representerer den
beste felleskirkelige arena i landet.
Derfor gleder vi oss sammen med
bibelselskapet i Etiopia over hvor stor
effekt den kirkelige hiv-responsen
«Den barmhjertige samaritan» har. Og
derfor både bekymrer og gleder vi oss
sammen med bibelselskapet i Syria.
På den ene side synes situasjonen i
landet håpløs. Det er ikke sjelden at
våre samtaler med lederen for bibelarbeidet, George Andrea, akkompagneres av støyen fra rakettnedslag. På
den andre siden formidler han mye
håp til oss. På grunn av det gode
felleskirkelige samarbeidet i Syria,
har det blitt distribuert flere bibler
og bibeldeler i 2013 enn noen gang
før. Folket tørster etter Bibelen, og
bibelselskapet har sammen med

I 2005 var hele staben på studiereise
til Syria, et av de geografiske områder
hvor de første kristne levde og som vi
kan lese om i Det nye testamentet.
Menneskene vi ble venner med lever
under et voldsomt press, og vi
opplever at en av verdens konflikter er
nær oss. I mai 2013 dro vi igjen på
studiereise, denne gangen til Tyrkia.
Også dette et land med kristne
tradisjoner helt tilbake til den første
kirke. Vi besøkte våre kolleger i Det
tyrkiske bibelselskap og fikk igjen se
det globale bibelarbeidet på nært hold.
Vår identitet er glokalt felleskirkelig.
Takk for alt godt samarbeid i 2013!
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Internasjonalt samarbeid

Bibeldagen 2013 hadde bibelarbeidet i Kambodsja og Vietnam som
tema. Gaven vi samlet inn åpner Bibelen ved at analfabeter får lære
å lese, fattige får sin egen bibel og nye kristne får bibelopplæring.
Jenta på bildet er fra Kambodsja.
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Internasjonalt samarbeid
En hiv-positiv enke i Etiopia hjelper hundrevis av gravide kvinner som lever med hiv til å føde hiv-frie barn
– med en suksessrate på 99 prosent. Hirut Alemayhu
holdt sin hiv-status skjult i mange år, selv for sin datter, men i dag er hun en sterk drivkraft i bekjempelse
av hiv og aids i sitt lokalsamfunn. «Min hevn over
hiv er at jeg bruker all min styrke på å hindre at flere
blir smittet», sier hun. «Jeg bruker hver mulighet jeg
har til å fortelle mennesker om hiv og aids, men jeg er
spesielt opptatt av gravide kvinner. Jeg oppsøker dem
og ber dem hiv-teste seg. Dersom de har hiv, sørger
jeg for at de får riktig behandling og rådgivning slik
at de ikke bringer viruset videre til sine ufødte barn.
På et tidspunkt hadde jeg 360 kvinner på min liste for
oppfølging, 359 av disse fikk hiv-frie babyer!»
UNAIDS har rapportert en reduksjon på 35
prosent i tallet på nye smittede barn siden 2009,
og 62 prosent av gravide kvinner får medisiner
for hiv. Rapporten viser også andre betydelige
forbedringer i bekjempelsen av hiv og aids.
Kampen nytter, men fremdeles er fordommer
mot hiv-positive sterke både i Norge og resten
av verden.
Hvordan gikk Hirut Alemayhu fra å være en
redd kvinne som bar på en fryktelig hemmelighet til å bli en ivrig bekjemper av hiv som
virkelig gjør en forskjell i menneskers liv? Hun
sier at det å bli involvert i det bibelbaserte hivog aids-programmet, Good Samaritan, var et
vendepunkt for henne. «Jeg lærte at hiv er en sykdom på lik linje med alle andre, at det kan bli behandlet
og at jeg kan leve et godt og produktivt liv. Jeg ønsket å
hjelpe andre som var i tilsvarende situasjon å oppdage
disse sannhetene.» Hirut Alemayhu jobber aktivt
som frivillig i Good Samaritan og er en av flere
hundre tusen mennesker i Afrika sør for Sahara
som har blitt hjulpet av programmet. The Good
Samaritan er bibelselskapenes respons på hivpandemien og gjennomføres i samarbeid med
kirkene. Et av bibelselskapene vi støtter i dette
arbeidet, er Det etiopiske bibelselskap.
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Bibeldagen – Kambodsja og
Vietnam. I 1975 var en oversettelse av Det
nye testamentet nesten ferdig på khmerspråket i Kambodsja. Men da Røde Khmer tok
makten, ble fire av de fem oversetterne drept,
og alle tekstene gikk tapt. Bare én av oversetterne klarte å flykte med fem kapitler av
Matteusevangeliet. I Frankrike fikk Arun Sok
Nhep, en annen kristen flyktning fra Kambodsja, møte denne gjenlevende oversetteren.
Arun ble en av de nye oversetterne som fikk
fullføre den oversettelsen som hadde gått tapt.
Da bibeloversettelsen var ferdig, lå også
den gode jorda klar. Den kristne kirken som
nærmest var utryddet i landet på 1970-tallet,
vokste nå sterkt, og Bibelen på khmer kom
akkurat da de kristne trengte den mest. I dag
er det 400 000 kristne i landet, og kirkeveksten
i landet er fremdeles sterk. Gaven vi samlet
inn, åpner Bibelen ved at analfabeter får lære å
lese, fattige får sin egen bibel og nye kristne får
bibelopplæring. Takk til alle våre givere for gaven til bibelarbeidet i Kambodsja og Vietnam.
Syria er et av våre to hovedsamarbeidsland
i det internasjonale arbeidet. Dessverre har
tragedien som har rammet dette landet, gjort
det umulig å gjennomføre besøk til og fra
Syria i året som er gått. Imidlertid har vi holdt
en utstrakt kontakt med lederen for bibelarbeidet i Syria, George Andrea, ved ukentlige
telefonsamtaler. Dette ble også til en blogg
som ved sin sentrale plassering på bibel.no
har blitt godt besøkt. Derfor er det mange som
har omsluttet arbeidet med forbønn, og vi har
også deltatt i enkelte sentrale markeringer
hvor situasjonen for de kristne i Midtøsten og
spesielt i Syria har blitt satt på dagsorden.
Midt i krigen kan vi konstatere at distribusjonen av bibler aldri har vært større. Men
ettersom hovedkontoret til Bibelselskapet
i Syria ligger i Aleppo, har dette komplisert

Fra Bibelselskapets internasjonale samarbeid

Hirut Alemayhu fra Etiopia

Bibelarbeid i et fengsel i Kambodsja

Ungdommer strømmer til for å få en bibel utenfor bokhandelen til
bibelhuset i Syria

Økumenisk bønnetelt på Maidan-plassen, Ukraina
årsrapport I 2013 I Bibelselskapet
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distribusjonen betydelig. Bibelselskapet
disponerer en større leilighet sentralt i
Damaskus. Den er egentlig blitt bygget om
til et studiesenter og skulle vært innviet ved
krigsutbruddet. Denne leiligheten fungerer
nå som lager for bibler, og en vesentlig del av
biblene sendes fra Damaskus til ulike deler av
Syria. Underlig nok har det vært mulig å få bibler gjennom alle frontlinjer, og alle områder i
landet har blitt betjent fra bibelselskapets side.
Vi er dypt imponert over de få og modige
medarbeiderne både i Aleppo og Damaskus
som har holdt ut store prøvelser og isolasjon i
lange perioder for å kunne tjene sitt eget folk.
Ukraina. Vi har fortsatt å utvikle det unike
samarbeidet vi har med Bibelselskapet i
Ukraina, og vår samarbeidsavtale ble fornyet
i 2013.
I 2013 etablerte vi også i samarbeid med
Det ukrainske bibelselskap og UBS et kontor
vi har kalt «Central Asia Service». Vi har
sammen erkjent at arbeidet i denne regionen
er så komplisert at vi må ha noen ansatte som
kan gi den nødvendige støtte til de nasjonale
bibelselskapene, samt utføre nødvendig
kontroll for anvendelsen av midlene. Tilgang
til høy faglig og kulturell kompetanse så vel
som en viss geografisk nærhet, var utslagsgivende for at Central Asia Service ble opprettet
i Ukraina. Finansieringen av dette kontoret er
delt mellom Det norske, Det amerikanske og
Det tyske bibelselskap.
Mot slutten av året fikk vi se hvordan store
deler av folket reiste seg mot det som mange
oppfattet som maktmisbruk og overgrep. Det
ukrainske bibelselskap var tilstede også i denne situasjonen, uten å ta stilling til de politiske
stridstemaene i selve konflikten. Men man
gikk tidlig tom for nytestamenter, og erfarte
at det var et stort behov for nytestamenter og
bibler også i denne situasjonen.
De Forente Bibelselskaper (UBS). 2013
var det første året hvor den nye strukturen i
UBS var fullt implementert. Dette har vært en
utfordrende prosess i organisasjonen, men vi
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har sett at den nye strukturen fungerer relativt
bra. Den nye modellen forutsetter at nasjonale
bibelselskap i større grad enn tidligere tar
ansvar for fellesfunksjoner for hele fellesskapet. Et eksempel er Det britiske bibelselskap
som på vegne av fellesskapet har tatt ansvar
for trykkeriavtaler, store trykkeoppdrag og
tilsvarende. Tidligere var det en egen avdeling
i UBS som hadde dette som ansvarsområde.
Et annet eksempel er Det ukrainske bibelselskap som har tatt ansvar for et eget sentralasiakontor på vegne av UBS. Et tredje eksempel er Det ugandiske bibelselskap som på
vegne av fellesskapet utfører en del sentrale
administrative funksjoner for Det sør-sudanske bibelselskap. Samtidig ser vi at det trengs
tid for å implementere en ny modell som
dette, og ennå strever noen av de bibelselskapene som var avhengig av mest hjelp.
Organisasjonen ledes nå av et Global
Council som skal møtes én gang i året. Mellom møtene er det en Executive Committee
som fungerer som ledende organ. Norden er
representert av Markku Kotila fra Finland,
mens Bernt G. Olsen er valgt som medlem
av The Audit and Finance Committee.
Turid Barth Pettersen er utlånt til UBS. Hun
er Ministry Resource Faciltator i Global Ministry Exchange, som ledes av Terje Hartberg.
Prosjekter med Norad-støtte. Vi
mottar Norad-støtte via Digni til hiv-kontoret,
som er lokalisert i Nairobi, til nasjonale hivprosjekter i Kenya og Etiopia samt til et
program for fred og forsoning i Burundi.
Dette programmet hjelper familier til å leve
med traumene etter krig og folkemord. For
programmet i Burundi var 2013 første året i en
ny prosjektperiode på tre år.
Vi er takknemlig for et godt samarbeid med
Digni om finansiering og gjennomføring av
programmene, men beklager at systemet ikke
gir rom for vekst innenfor de eksisterende
rammene. Vi har mange gode programmer ute
som med fordel kunne utvikles med mer statlig finansiering.

Oversettelsesarbeid

Hvordan opplever kirkelige medarbeidere den nye nordsamiske bibelteksten? Berit Frøydis Svineng Johnsen, Ann Solveig Nystad og Marie
Kemi var invitert til å gi respons fra et brukersynspunkt under nordsamisk bibeloversettelsesseminar i Alta i mai.

årsrapport I 2013 I Bibelselskapet
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Oversettelsesarbeid
Å oversette og utgi Bibelen er en forutsetning for å kunne åpne
Bibelen for alle.

I 2013 ble alle bibeloversettelsesprosjekter
samlet i en egen seksjon for bibeloversettelse
med Hans-Olav Mørk som seksjonsleder.
Pågående oversettelsesprosjekter som Det
Norske Bibelselskap har ansvar for, er nordsamisk og sørsamisk bibeloversettelse og
oversettelse av de deuterokanoniske skrifter.
I tillegg er Bibelselskapet samarbeidspartner
i lulesamisk oversettelsesprosjekt, og vi er
også involvert i bibeloversettelse til tegnspråk. Bibel 2011 er ferdig – Bibelen oversettes
fortsatt i Norge!
Nordsamisk. Det nordsamiske bibeloversettelsesprosjektet er et samarbeid mellom
bibelselskapene i Finland, Sverige og Norge.
Prosjektet omfatter hele Bibelen. En milepæl
i det nordsamiske prosjektet i 2013 skjedde
rett før jul. Da ble prøveteksten til Jesajaboken ferdig. For første gang siden 1895 kunne
man i de samiskspråklige gudstjenestene på
julaften lese alle bibeltekster, også Jesaja 9,1−7,
i ny språkdrakt. Dette var noe av det viktigste
som skjedde i Bibelselskapet i hele 2013 og vår
julegave til nordsamisk kirkeliv. Vi er svært
takknemlige for det grundige oversettelsesarbeidet som er gjort.
Under Samiske kirkedager i Mo i Rana i
august ble prøveheftet Oskkáldas Ipmil med
bøkene Rut, Amos og Hosea lansert. Fra trykkeriet ble følgende tilbakemelding formidlet:
«Korrekturleseren skrøt av oversettelsen. Den
var veldig bra!»
I desember vedtok Samisk kirkeråd og
Nord-Hålogaland biskop at alle menigheter
som bruker nordsamisk som gudstjeneste-
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språk nå kan ta i bruk de nordsamiske prøvetekstene som lese- og prekentekster i gudstjenesten. Det vil si samtlige GT-tekster med
unntak av 4. Mosebok, 1. og 2. Samuelsbok,
2. Kongebok, Jeremia og Esekiel. Tilbakemeldingen fra Jaana Walle, kirketolk i Tana, var
spontant positiv da vi sendte informasjon om
prøvetekstene: «Åh, TUSEN TAKK j Blir jo
helt målløs…endelig! Gleder meg til å ta dette
i bruk!!»
Sørsamisk. Det sørsamiske språket er svært
sårbart. Også av denne grunn er det sørsamiske oversettelsesprosjektet meget viktig.
Prosjektet er et samarbeid mellom bibelselskapene i Sverige og Norge og omfatter oversettelse av utvalgte tekster til bruk i de kirkelige tekst- og liturgibøkene i Sverige og Norge.
Den norske regjeringens overordnede mål for
samiske språk er å legge til rette for en trygg
fremtid for disse språkene. Vårt oversettelsesprosjekt er et sentralt element i å sikre en
trygg fremtid for det sørsamiske språket. Det
var derfor et privilegium å gi ut et prøvehefte
med sørsamiske bibeltekster, Jupmele sjugnede,
i forbindelse med Samiske kirkedager i Mo i
Rana. Lanseringen av heftet fikk bred dekning
i lokale medier og ble også annonsert i flere
landsdekkende aviser. Heftet inneholder
tekster fra Mosebøkene, Salmene, Ordspråkene samt evangelie- og brevlitteraturen i Det
nye testamentet. Prøveheftet er distribuert til
samiske skoler, konfirmanter og medlemmer
i sørsamisk menighet i et antall på nesten 500.
Sammen med den sørsamiske menigheten
bidrar vi med dette til å åpne Bibelen for flere.
Vi håper det vil skape engasjement for Bibelen
og for sørsamisk bibeloversettelsesarbeid!

Lulesamisk. Det svenske bibelselskap har
ledelsesansvaret for det lulesamiske oversettelsesprosjektet. Prosjektet omfatter utvalgte
tekster fra Det gamle testamentet til bruk i de
kirkelige tekst- og liturgibøkene i Sverige og
Norge. Arbeidet vil trolig komme i gang for
fullt fra 2016. I 2013 begynte arbeidet med å
finne den riktige prosjektlederen for prosjektet. Arbeidet i 2013 har ellers dreid seg om
ytterligere kvalitetssikring av den digitaliserte
versjonen av allerede oversatt bibeltekst. Det
lulesamiske NT, utgitt i 2003, er nå tilgjengeliggjort på bibel.no.

De deuterokanoniske skrifter. Når
det gjelder det deuterokanoniske oversettelsesprosjektet – nyoversatt tekst på nynorsk og
revidert tekst på bokmål – er målet å utgi en ny
bibel med de deuterokanoniske skrifter i 2017.
Forprosjektet med oversettelse av utvalgte
tekster ble fullført sommeren 2013. Her ble tilleggene til Daniels bok og utvalgte tekster fra
Sirak, Tobit, Visdommen og 1. Makkabeerbok
oversatt. Høsten 2013 ble i tillegg sju kapitler
fra Visdommen, to kapitler fra Sirak samt
Salme 151 og Jeremias’ brev oversatt.

Prest for sørsamer, Bierna
Leine Bientie, forretter nattverden under gudstjeneste
på Samiske kirkedager
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Oversettelsesarbeid

Ferske oversettelser av
bibelfortellinger til tegnspråk

Tegnspråk. I Døvekirken er det et pågående bibeloversettelsesarbeid. Bibelselskapet
bistår med faglig rådgivning i arbeidet. En
milepæl i 2013 har vært ferdigstillelsen av
tekster til trosopplæring for barn og ungdom.
Tekstene ble oversatt i to formater, et for barn
og et for ungdom. Resultatet ble presentert på
Døvekirkens generalforsamling i juni.
Døvekirken har også fått godkjent egne
tekstrekker som avviker noe fra de ordinære
rekkene i Den norske kirke, både i omfang
og utvalg. Grunnen til dette er at Døvekirken
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har sett behovet for å gjøre et selvstendig
tekstutvalg med utgangspunkt i døve og
hørselshemmede menneskers egen livs- og
troserfaring. Døvekirkens oversettelsesarbeid
fremover vil konsentrere seg om tekstrekkene. Prosjektet ble planlagt i 2013.

Forlagsvirksomheten

Konfirmantbibelen vant gull i konkurransen Årets vakreste bøker
(kategori: skjønnlitteratur, barn og unge). Juryen kommenterte at
«..her er kristelig konfirmantenes pensum presentert på en veldig god
måte... Helheten er god og understreker noe hverdagslig og slitesterkt.»
To glade herrer: forlagsredaktør Hans-Olav Mørk og designer Eivind
Platou.
årsrapport I 2013 I Bibelselskapet

13

Forlagsvirksomheten
«Han klarer å gjøre gamle bibeltekster nærværende og aktuelle.»
Per Eriksen i Vårt Land om Åpne dører av Jan Christian Kielland
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Hva kjennetegner forlagsåret 2013? Bredde,
aktualitet og relevans er noen stikkord. Verbum som navn og merkevare er blitt styrket,
både innad i organisasjonen og utad. Ny logo
og visuell profil, samt økt satsning på nettsider, mediearbeid og markedsføring, har bidratt
til dette. Mange av forlagets bøker har dessuten fått mye og positiv redaksjonell omtale i
aviser, tidsskrift og blader.

oppmerksomhet på grunn av aktualitet og
debatt, er portrettboka om Jacob Jervell av
Kari Veiteberg, oversettelsen av Terry Eagletons bok Fornuft, tro og revolusjon med kritikk
av nyateismen og På stengte stier – en annerledes reiseskildring fra Midtøsten av Tor
Øystein Vaaland. Sistnevnte tar leseren med
på tre bibelske vandringer i dagens Israel og
Palestina.

Økt bemanning i redaksjonen har gjort det
mulig å realisere et stort antall utgivelser (46
i alt med utgivelser på bokmål, nynorsk og
samisk) og å satse på bredde. Vi har hatt en
god fordeling på ulike utgivelsesområder:
bibler og bibelkunnskap, bøker til tro og
livshjelp, litteratur i skjæringspunktet
mellom kirke, kultur og samfunn, og bøker
for barn og unge (herunder trosopplæring).
I 2013 fikk vi en ny stilling i redaksjonen for
å styrke arbeidet med sakprosa og utgivelsesområdet kultur og samfunn. På slutten av
året rekrutterte vi to nye bibelredaktører som
deler på en stilling. De har ansvar for arbeidet
med ny studiebibel, håndboka Ord og navn i
Bibelen og Bibelen på ulike digitale plattformer.

Boklanseringer og seminarer i regi av forlaget har jevnt over vært godt besøkt. Både
litteraturhus, bokhandlere og ulike læresteder er blitt benyttet til dette. Da vi inviterte
til samtale om boka Veier til helhet om kristen
meditasjon, stilte både representanter fra
Den norske kirke, Areopagos, ACEM og
Buddhistforbundet opp. Boka ser ut til å
svare på et behov mange har for en annen
type fromhet og trospraksis. På festivalen
Oversatte dager i februar ble Bibelen 3.0. Bak
Bibel 2011 av Anders Aschim lansert. En
teolog, en poet og en oversetter førte en
interessant samtale om den nye bibeloversettelsen. Boka ble senere innkjøpt av
Kulturrådet og er dermed sendt til alle
landets biblioteker.

Aktør i kirke, kultur og samfunn.
I 2013 ble Verbum enda mer synlig i det offentlige rom. Flere av Verbums bøker bidro
til debatt og refleksjon om aktuelle spørsmål
i kirke- og samfunnsliv. Vi fikk mye oppmerksomhet for boka Når dere ber av Merete
Thomassen og Sylfest Lomheim – om bønnespråk i gudstjenesten. Forfatterne hevdet
at markedsspråket har påvirket det kirkelige
bønnespråket. Andre bøker som har fått stor

I tillegg til å arrangere boklanseringer har
Verbum vært tilstede med stand på ulike
festivaler og konferanser, f.eks. Korsvei,
Trosopplæringskonferansen og treff for Bok
og Media-ansatte fra hele landet. Vi har
dessuten inngått en avtale med nye Eldorado
bokhandel i Oslo. Det innebærer egne hyller
til forlaget og bedre eksponering av våre
produkter.

Årets nye trendbibler

To av våre forfattere: Merete Thomassen og Tor Øystein Vaaland
årsrapport I 2013 I Bibelselskapet
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«Nå har Verbum gitt oss en liten gavepakke: Terry Eagletons forrykende oppgjør om vanetenkning om religion med spark både til
nyateister og teologer. Det er humørfylt og kunnskapsrikt. Les og bli
inspirert.»
Biskop Tor Berger Jørgensen om Fornuft, tro og revolusjon

Vinteren 2013 tok Verbum initiativ til et
samarbeid med Det norske teatret i anledning teaterforestillingen Bibelen. Vi gjennomførte fire arrangementer om Bibelen på
teatrets arrangementsserie «Baksnakk»:
Bibelen i politikken, Bibelen i litteraturen,
Bibelen i populærkulturen på film, i musikk
og språk og Bibelen som hellig tekst i møte
med andre hellige tekster.
Kunnskapsformidling og trosopplæring. I 2013 har Verbum gitt ut fagbøker
og popularisert forskning i samarbeid med
ulike fagmiljøer og forskere. Reformer og
endringer i Den norske kirke og i kirkesamfunnene generelt, skaper behov for ny
kunnskap og bevisstgjøring om f.eks. gudstjenestepraksis, trosopplæring og kulturuttrykk i kirkene. Vi har gitt ut disse bøkene:
Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og
overgrepsutsatte barn og unge; Når dere ber. Om
liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten og Sanselig religion. Trygge rom er utgitt i
samarbeid med Kirkelig Ressurssenter mot
vold og seksuelle overgrep og boka Sanselig
religion sammen med forskere fra Universitetet i Agder. Sistnevnte viser hvordan det
estetiske har fått en stadig viktigere plass
i det religiøse livet her til lands, kanskje på
bekostning av det dogmatiske og moralske.
Alle disse bøkene er relevante både i undervisning og i menighetsarbeid.
Verbum ønsker å åpne Bibelen for barn og
unge. Derfor har vi også i 2013 utgitt en rekke
bøker som kan brukes i trosopplæring og i
hjem og skole. Opp Ned er et samtaleopplegg
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for ungdom over 15 som tar utgangspunkt i
Jesu lignelser. Opplegget ble utarbeidet på
initiativ fra Bjørgvin bispedømme i anledning Ungdomsåret i Bjørgvin, og er også
egnet for ungdomsgrupper andre steder. Åpne
dører er en andaktsbok for eldre ungdommer
av gateprest Jan Christian Kielland, og
barneboka Fru Noah og søster Mirjam tar for seg
et forsømt område i trosopplæringen, nemlig
kvinner i Bibelen. En klassiker for de aller
minste – bibelfortellinger med illustrasjoner
av den nederlandske kunstneren Kees de
Kort – er utgitt i ny, stor og vakker utgave.
Bibelsalg og bibelbruk. Også dette året
har Verbum gitt ut nye bibelutgaver i moderne design. I tillegg har vi hatt samarbeid
med Kristenrussen og Bjørgvin bispedømme
om å utgi rimelige utgaver av NT med egne
ressurssider og omslag. Denne type samarbeid
og oppdrag vil vi gjerne ha flere av. Et annet
samarbeidsprosjekt var andaktsbøker for
forsvaret.
Innen kommentarlitteratur, tekstgjennomganger og bibelstudiemateriell har Mari og
Paul Erik Wirgenes og Olav Skjevesland
fullført sine serier med gjennomgang av
søndagens tekstrekker. Dette er bøker som
egner seg både til prekenforberedelser,
andakt og bibelgrupper. Salget av disse
bøkene går godt og vitner om stor etterspørsel etter denne type bøker. I 2013 kom boka
Tegn av Kjell Nordstokke. Den tar for seg
underfortellingene i Johannesevangeliet og
vektlegger diakonale utfordringer i vår tid.

årsrapport I 2013 I Bibelselskapet
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Også denne boka er egnet for studiegrupper.
Antallet bibler solgt i 2013 var totalt 63 726,
av disse var 61 700 Bibel 2011 og 1 526 digitalt

BIBLER
Trendserie i mellomstor størrelse:
– 2 utgaver (bokmål og nynorsk)
Trendserie i liten størrelse:
– 1 utgave (bokmål og nynorsk)
Tversligger Salmene og Ordspråkene
(bokmål og nynorsk)
NT for Kristenrussen
NT for Bjørgvin bispedømme
(bokmål og nynorsk)
Oskkáldas Ipmil (Ruts bok, Amos og Hosea
– nordsamisk)
Jupmele sjugnede (utvalgte bibeltekster
– sørsamisk)
BIBELKUNNSKAP
Bibelleseplan 2014
Bibelleseplankalender 2014
Olav Skjevesland:
En åpnet dør. Søndagens evangelietekster,
3. rekke
Olav Skjevesland:
Den gode jord. Søndagens evangelietekster,
1. rekke
Mari og Paul Erik Wirgenes:
Fra søndag til søndag, 1. rekke
Anders Aschim:
Bibelen 3.0 Bak Bibel 2011
Kjell Nordstokke:
Tegn. Fortolkninger til underfortellingene i
Johannesevangeliet
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bibelsalg. Til sammenligning var antallet i
2012 totalt 87 558 bibler, 77 000 av disse var
Bibel 2011 og 4 158 digitalt bibelsalg.

TRO OG LIVSHJELP
Wilfrid Stinissen:
Jesusbønnen. Navnet og nærværet (ny utgave)
Martin Lønnebo:
Kristuskransen (revidert utgave)
Martin Lønnebo:
Trøstens hage
Anna Ramskov Laursen:
Veier til helhet. Lær å meditere i kristen tradisjon
Steinar Ekvik:
Kunsten å leve med seg selv og andre
Tid for trøst (ny utgave)
Merete Thomassen og Sylfest Lomheim:
Når dere ber. Om litugisk språk og utforming av
bønner til gudstjenesten
BARN OG UNGE
Knut Tveitereid:
En helt overkommelig disippel (revidert utgave)
Margareth Mc Allister:
Fru Noah og søster Mirjam
Jan Christian Kielland: Åpne dører
Sindre Skeie, Geir Endre Kristoffersen og
Joakim Stegen Tischendorf:
Opp Ned. Et studieopplegg om å være kristen
(bokmål og nynorsk)
Lennart Persson, Elisabeth Torp og Leif
Gunnar Engedal (red.):
Trygge rom. Trosopplæringen i møte med sårbare
og overgrepsutsatte barn og unge
(fagbok for ledere og ansatte)

Kees de Kort:
Bibelen forteller
Egon Askvik:
Skatten og perlene. Den lille Kristuskransen
(revidert utgave, bokmål og nynorsk)
Karlberg, Karin m. fl.:
Bibel for barn (revidert utgave)
KIRKE, KULTUR OG SAMFUNN
Harald Olsen:
Havets pilegrimer
Dag Smemo:
Bibelgaven. Bibelglede i 30 land
Rebecca Solevåg (red.):
Såpe, suppe, frelse
Terry Eagleton:
Fornuft, tro og revolusjon. En kritikk av nyateismen (bok og e-bok)
Kari Veiteberg:
Jacob Jervell. Et portrett
Pål Repstad (red.):
Sanselig religion
Selma Lagerlöf:
Kristuslegender
(ny utgave med ill. av Esben Hanefelt
Kristensen)
Tor Øystein Vaaland:
På stengte stier. Tre vandringer gjennom dagens
Israel og Palestina

En åpen bibel

Styremedlem Nina Kristin Oskarsdottir med sin velbrukte bibel,
flankert av Siv Bonde (Kirkens Nødhjelp) og styremedlem Stian Kilde
Aarebrot. Bildet ble tatt på årets representantskapsmøte i mai.
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En åpen bibel
«Vær frimodig og fortsett det flotte arbeidet med Bibelen!
Det funker som en kule!»
Runar Liodden, kursholder, Modum

Respons på kurs 2013
«Veldig praktisk, gir deg
ferdigheter til å lage film
i hodet hos tilhørerne.»
Tor Tjeransen,
Adventistkirken

«Seminaransvarlig var veldig
oppmuntrende og positiv,
og kurset som helhet ga
mersmak.»
Torstein Mentzoni,
Pinsebevegelsen

«Om du har lest Bibelen i
2 år, 30 år eller 70 år, så gir et
tekstleserkurs stort utbytte!
Takk til Bibelselskapet og
Anne Kristin Aasmundtveit.»
Torstein Nilsen,
Arendal frikirke

«Jeg er alltid utslitt etter
alle disse vandringene, men
det er like stor suksess hver
gang – elevene synes det er
så gøy! »
Berit Åsan, kursholder
VGBB

Kursvirksomhet og bibelbruk. Bibelselskapets visjon er å åpne Bibelen for alle. Vi
ønsker at Bibelen skal leve og være synlig i
kirke og samfunn. For å få dette til, samarbeider vi med de ulike kirkesamfunn og kristne
organisasjoner i tillegg til kulturinstitusjoner,
skuespillere, forfattere og media. Et av våre
viktigste bidrag for å åpne Bibelen for alle er
kunnskapsformidling og dyktiggjøring gjennom ulike kurs. Et annet bidrag er muntlig formidling av bibelfortellinger som kunstform.
Et tredje er våre nettsider www.bibel.no hvor
bibeltekstene ligger gratis tilgjengelig på bokmål og nynorsk, noe på tegnspråk og mye på
samiske språk. I tillegg er det på www.bibel.no
spennende bakgrunnsstoff om Bibelen.
I 2013 har Bibelselskapet holdt følgende kurs:
• Bibelfortellerkurs i ulike varianter:
fra et to-timerskurs til kurs over flere dager.
I løpet av året har det vært holdt 12 kursdager/kurs ulike steder i Norge med interne og eksterne kursholdere, og med til
sammen 122 deltakere. Eksterne kursholdere har vært Helga Samset og Tone
Bolstad (begge fortellere).
• Tekstleserkurs på 3–5 timer, i Lofoten,

på Jar og i Arendal med til sammen
36 deltakere.
• Trosopplæringskurs med vekt på påske- og
julefortellingen, det første et verktøy for å
åpne opp bibelteksten faglig og det andre
med drama som metode; to kurs med til
sammen 32 deltakere. Eksterne kursholdere har vært Kristin Moen Saxegaard
(prost), Eirin Hoel Hauge (forlagsredaktør)
og Hilde Trætteberg Serkland (skuespiller).
• Foredrag om Bibel 2011. Det er fortsatt
interesse for kunnskapsformidling om
Bibel 2011, og vi forsøker å svare på dette
behovet innenfor de ressursene vi har til
rådighet. Både seksjonsleder for bibeloversettelse og generalsekretær har i løpet
av 2013 hatt flere foredrag om oversettelsesprosess og oversettelsesvalg.
• Evangeliene som historisk pålitelige
dokumenter. Bibelselskapet besøkte 20
ulike folkehøyskoler, videregående skoler,
bibelskoler og organisasjoner og menigheter med dette kurset. Kurset er populærteologisk og forutsetter ingen teologiske
forkunnskaper. Kurset viser hvordan
evangeliene presenterer seg selv som fortellinger fra øyenvitner. Det går også gjennom de viktigste arkeologiske funnene

Årsstatistikk for besøk på Bibel.no, herunder Nettbibelen:
2010

2011

2012

2013

1 632 709

1 907 136

2 096 253

1 976 171

Unike besøkende:

390 217

482 680

517 626

507 339

Nye besøkende:

22,00 %

23,07 %

22,34 %

22,89 %

5,18

5,14

4,33

4,20

Besøk totalt:

Gj.snittlig varighet pr. besøk:
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av Det nye testamentet. Det blir lagt opp
til samtale og praktiske øvelser. Kurset er 		
under utvikling og bearbeides videre,
sammen med annet ressursmateriale om 		
bibelbruk. Kursholder er bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten.
• Bibelreisen – den reviderte utgaven av 		
Vandring gjennom Bibelen for voksne.
Et fire timers kurs som tar deltakerne
gjennom den lange fortellingen i Bibelen
ved hjelp av stikkord, fortellinger og beve-		
gelser. Vi har hatt to kursholderkurs i 2013,
og det er nå 49 sertifiserte kursholdere i 		
landet. Vi har også holdt kurs i Porsgrunn 		
med 27 deltakere. Antall solgte hefter er
589 dette året.
• Kurs for kursholdere – Vandring gjennom
Bibelen for barn. I samarbeid med NLA 		
Bergen arrangerte vi kursholderkurs 		
i Bergen med 13 deltakere. Kursholdere var 		
Rune Øystese og Anne Helene Gjengedal. 		
Vi arrangerte også inspirasjonsdag i Oslo
for kursholdere med 15 deltakere fra hele 		
landet.

Vandring gjennom Bibelen for barn
Det er stadig rundt 150–200 aktive kursholdere i Vandring gjennom Bibelen for barn (VGBB).
I 2013 ble det solgt 5 384 elevhefter på bokmål
og 2 464 på nynorsk. Det gir grunnlag til å si at
godt over 8 000 elever på mellomtrinnet var
igjennom kursopplegget.

Bibelbrukskonsulent
Anne Kristin Aasmundtveit
holder kurs om bibelfortelling

Vi ser en økende interesse for kursholderkurs og kunne ha arrangert dette oftere om
det praktisk lot seg gjennomføre. Samtidig
ser vi at det i enkelte områder ikke er like lett
å komme med tilbudet til skolene. Derfor understreker vi at dette er kunnskapsformidling,
ikke forkynnelse.
Bibelfortelling
På Bibeldagen, i forlengelsen av kurs og under
Olavsfestdagene i Nidaros markerte Bibelselskapet seg som muntlig formidler av bibelfortellinger også som kunstform. På Olavsfestdagene var fortellingene knyttet til utstillingen
av Nelly Bubes bibelbilder, som var utlånt av
Bibelselskapet. Det var to fortellerstunder
med informasjon om kunstneren hver dag

årsrapport I 2013 I Bibelselskapet
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Mangeårig ansatt i Bibelselskapet, Dag K. Smemo,
gikk i 2013 av med pensjon.
I den anledning ble boka
Bibelgaven – bibelglede i 30
land utgitt. Boka er en dokumentasjon over Smemos
arbeid for Bibelselskapet og
De forente bibelselskaper,
og han har i den samlet
bilder og reportasjer fra
sine reiser i 30 ulike land.
Boka gir et levende møte
med bibelarbeidet i verden
i dag og inspirerer både
givere og andre interesserte til fortsatt innsats for
bibelarbeidet.

i sju dager, med et publikum på mellom 8–30
hver gang. Fortellere var Anne Kristin
Aasmundtveit (Bibelselskapet) og Vigdis
Aanderaa Aakre (trosopplæringsansvarlig i
Nidaros bispedømme).

hans hadde blant annet blitt oppløst. Etter løslatelse
ble han forent med kona og de to barna sine. – «Jeg
møter ham i byen av og til», sier Guillaume, – «han
leser fremdeles i Bibelen han «tilfeldigvis» fikk av meg
i fengselet.»

Vi har også hatt to semestermøter i Bibelfortellerforum, en inspirasjonssamling for
bibelfortellere. Det har vært rundt 15 deltakere
hver gang.

Bibelselskapet har et utstrakt samarbeid
med fengselsprester fra Den norske kirke og
Frelsesarmeen. Vi skaffer bibler på de språk
det er behov for, enten gratis eller til en sterkt
subsidiert pris. Vi får en rekke tilbakemeldinger om at dette blir godt mottatt, og vi har økt
bevilgningene betydelig for å kunne dekke
etterspørselen. Dette samarbeidet er blitt
mulig fordi vi har en egen medarbeider som
bruker en del av sin stilling til å skaffe bibler
på andre språk. De fleste av disse selges via vår
nettbokhandel, mens en ikke ubetydelig del
altså går til norske fengsler.

Nytt på www.bibel.no: Videoer om Bibelen
Høsten 2013 produserte Bibelselskapet i
samarbeid med Hope Channel Norge tolv
korte videoer som svarer på vanlige spørsmål
om Bibelen. Videoene ble publisert på bibel.no
og YouTube. Vi ønsker at disse videoene skal
skape engasjement om Bibelen og at de blir
brukt av menigheter, skoler og organisasjoner.
Samarbeidsprosjekt
Kristenrussen
Kristenrussen er nå et samarbeid mellom
Laget, Ungdom i Oppdrag og Bibelselskapet.
Med 766 betalende medlemmer og 65 deltakere til misjonsturer er dette et ungdomsarbeid
av betydning. For Bibelselskapet er det viktig
at ungdommene blir glad i Bibelen og blir
kjent med det internasjonale bibelarbeidet.
Kristenrussen samlet i 2013 inn penger til
«Den barmhjertige samaritan»-prosjektene i
Afrika.
Fengselsarbeidet
Under en gudstjeneste i Stavanger fengsel tilbød
fengselskapellan Guillaume Muringa gratis bibler.
En mann i tretti-årene ba om en, han hadde gått på
søndagsskolen som barn. Sidekameraten hans ønsket
også av ren nysgjerrighet å lese Bibelen, noe han aldri
hadde gjort før. Da han samme kveld begynte å lese,
forsto han ikke uten videre ord som f.eks. «nåde» eller
«miskunnhet», men dagen etter falt øynene hans på
Matteus 6,19 «… Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter
inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen,
der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet
ditt være». Dette talte direkte inn i hans situasjon, hele
hans liv hadde vært et jag etter penger, og familien
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Det kommer stadig tilbakemeldinger om at
mennesker fra mange land, som av forskjellige
grunner får fengselsstraff i Norge, setter stor
pris på å få en bibel på sitt eget språk. Historiene om hvordan mennesker, som utad kan virke
hardbarkede og utilnærmelige, blir direkte
berørt av Bibelens budskap, er mange. Biblene
blir brukt i bønne- og samtalegrupper, mange
kommer til tro og får et helt nytt og annerledes
syn på livet.
Bibelselskapskomiteene og bibelkontaktene. Det var i 2013 komiteer i
åtte områder: Borg, Oslo, Agder og Telemark,
Bjørgvin, Møre, Nidaros, Sør-Hålogaland og
Nord-Hålogaland. Agder arrangerte høsten
2013 seks regionale bibelkontaktsamlinger.
Noen av komiteene har mindre aktivitet, mens
andre er svært aktive.
Heftet «Nøkler til bibelbruk» har blitt spredt
til bibelkontaktene i 2013, og flere har gitt
positiv tilbakemelding på innholdet i heftet.
Mange bibelkontakter gjør en viktig innsats
rundt Bibeldagen i sin menighet.

Styrets
årsberetning
2013
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Virksomheten. Stiftelsen Det Norske
Bibelselskap har til formål å utbre Den hellige skrift. I tråd med formålet oversetter og
utgir stiftelsen Bibelen og andre nærliggende
produkter, skaper engasjement for Bibelen,
åpner Bibelen sammen med kirkene og deltar i
et globalt, kirkelig fellesskap for bibelarbeidet
gjennom De forente bibelselskaper (UBS).
Virksomheten drives ut fra selveide kontorlokaler i Bernhard Getz’ gate 3 i Oslo. Egenproduserte bøker, utenlandske bibler m.m. distribueres ut fra leide lagerlokaler på Nummestad
Gård i Hobøl.
Utvikling og dagens stilling. Bibeloversettelsen til bokmål og nynorsk som kom
i 2011 har befestet sin stilling som den nye
norske folkebibelen og brukes i dag av de fleste norske kirkesamfunn. Bibelselskapet har
gjennom sitt kvalitetsbevisste internasjonale
samarbeid, oversettelsesarbeid og forlagsvirksomhet vist seg som en troverdig aktør i norsk
kirke- og samfunnsliv. Vi har i 2013 opprettet
en egen seksjon for bibeloversettelse, blant
annet for at de enkelte oversettelsesprosjektene skal kunne dra faglig nytte av hverandre.
Oversettelsesarbeidet fortsetter for fullt i de
nord- og sørsamiske oversettelsesprosjektene
og i arbeidet med å fullføre Bibel 2011 som
økumenisk oversettelse med de deuterokanoniske skrifter.
Bokbransjen er under omforming og har
trange rammevilkår. For Bibelselskapet
merkes dette særlig innenfor utgivelsesområdene barn og unge, kultur og samfunn, tro og
livshjelp og bibelbruk.
Også internasjonalt beholder Det Norske
Bibelselskap sin sentrale posisjon som største
bidragsyter til UBS sett i forhold til folketall
og er den 5. største bidragsyter med støtte til
prosjekter i mange land. Noe av denne internasjonale støtten gis gjennom personell og
administrativ rådgivning.
Redegjørelse for årsregnskapet.
Årsregnskapet for 2013 er ført i tråd med
regnskapsstandarden «God regnskapsskikk
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for ideelle organisasjoner» og benytter en
aktivitetsbasert oppstillingsplan for å informere om hvordan midlene er anskaffet, og
hvordan de ulike aktivitetene er fordelt.
Sum anskaffede midler utgjorde 64,6 mill.
kroner, mot 65,2 mill. kroner i 2012. De to største inntektskildene er gaver (44,7 prosent) og
salg (37,2 prosent). Gavene er i hovedsak samlet inn til internasjonale formål. Derfor blir bibelsalget vår viktigste økonomiske bærebjelke
som også kan tilgodese andre virksomhetsområder. Som forventet har bibelsalget gått
ned etter bibellanseringen i 2011. Salget har
stabilisert seg i 2013 på 15,4 mill. kroner i netto
inntekter. Den nye bibelteksten har i tillegg
bidratt til et rekordhøyt rettighetssalg.
Sum forbrukte midler utgjorde 64,1 mill.
kroner mot 59,8 mill. kroner i 2012. Av stiftelsens totale forbruk i 2013 er 66,9 prosent
anvendt til formålsrettede aktiviteter mot
72,1 prosent sammenlignet med 2012. Administrasjonsprosenten er beregnet til 4,5
prosent. Av innsamlede midler er 69,4 prosent
disponibelt til innsamlingsformål. Innsamlingsprosenten er regnet ut på samme måte
som Innsamlingskontrollen legger til grunn
for sine beregninger.
Alle virksomhetsområder sett under ett
viser et positivt resultat på 0,5 mill. kroner.
Dessuten inneholder regnskapet også utgiftsposter som ikke har direkte likviditetseffekt,
( jf. punkt II) i kontantstrømoppstillingen.
Sammenlignet med 2012, med ekstraordinære
inntekter i forlengelsen av bibellanseringen,
er dette et svakt resultat. Men sett i forhold til
styrets vedtatte budsjett avviker det økonomiske resultatet kun med 0,2 mill. kroner og
er således i tråd med hva som kan forventes av
en stiftelse som tar dagens ideelle utfordringer i Norge og internasjonalt på alvor. Som
det fremgår av årsregnskapet, har styret valgt
å prioritere en avsetning på 0,260 mill. kroner
til oversettelsesfondet og 0,387 mill. kroner til
konfirmantbibelfondet. Som følge av omlegging av bokføring av momskompensasjon,
trekkes 0,207 mill. kroner fra bibelmisjonsfon-

7%

11%

Anskaffelse midler
innsamlede midler

37%

salg av bibler og forlagsprodukter
andre inntekter
OFfentlig tilskudd
45%

4%
Forbruk midler

29%

kostnader til anskaffelse av midler
kostnader til organisasjonens formål
bevilgninger

32%
35%

administrasjonskostnader

det. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte
aktivitetsregnskap og balanse med tilhørende
noter en fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet.
Fortsatt drift. Bibelselskapet har et
ideelt formål, og stiftelsen har en sunn og god
økonomi. Årsregnskapet er derfor utarbeidet
under forutsetning av fortsatt drift.
Bibelselskapet forvalter en formålskapital
på 66,7 mill. kroner. Dette tilsvarer mer enn
Bibelselskapets årlige forbruk og dokumenterer at stiftelsen har en solid økonomi i møte
med hva som måtte komme av fremtidige
utfordringer. Trolig utgjør likevel Bibelselskapets immaterielle verdier den største kapitalen, selv om dette ikke enkelt kan tallfestes
i dag. Disse er for eksempel forvaltning av
opphavsrett til bibeloversettelsene, giverregisteret, medlemskap i De forente bibelselskaper, samt bred felleskirkelig støtte. God
forvaltning av Bibelselskapets immaterielle
verdier kan bety mye for stiftelsens stabilitet
og videre drift.
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.
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.
Arbeidsmiljøet. Stiftelsen hadde 28 ansatte i faste stillinger pr. 31.12.13. Disse har
utført 25,28 årsverk i 2013 mot 25,89 årsverk i
2012. Sykefraværet i 2013 utgjorde 1,0 prosent
mot 4,0 prosent året før. Det er ikke blitt rapportert om yrkesskader og yrkessykdom på
arbeidsplassen i løpet av året.
Kvinnene utgjør 54 prosent av de fast ansatte i staben. Seks av åtte som arbeider deltid
er kvinner (75 prosent). Ledelsen består av like
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mange kvinner som menn. Stillingsinstrukser
o.a. arbeidsfordeling skjer uavhengig av kjønn,
og det skal ikke forekomme forskjellbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel
omhandler lønn, avansement og rekruttering.
Staben gjennomførte i mai en studietur
til Tyrkia med tidligere førstelektor ved
Menighetsfakultet, Bjørn Helge Sandvei,
som faglig leder. Foruten godt faglig utbytte
av turen, vurderer styret dette som et viktig
arbeidsmiljøtiltak. Styret anser arbeidsmiljøet
som tilfredsstillende. Generalsekretæren får
god støtte i personalforvaltningen gjennom
Bibelselskapets medlemskap i arbeidsgiverorganisasjonen VIRKE og gjennom avtale
med bedriftshelsetjenesten Stamina Helse
og Trening. Bibelselskapet er også i 2013 blitt
mer bevisst på at arbeidsmiljøet også består
av de som utfører renhold i kontorlokalene på

Staben på studiereise i
Tyrkia i mai (ikke riktig alle
har fått plass på bildet)
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vegne av renholdsbedriften som sameiet har
kontrakt med.
Finansiell risiko. Av selskapets samlede
eiendeler på 82,4 mill. kroner utgjør den bokførte verdi av kontorlokalene i Oslo sentrum
39 prosent. Ut i fra Bibelskapets eierandel av
en takst på hele eiendommen, datert 3. mars
2014, har Bibelselskapets seksjoner en markedsverdi på over 50 mill. kroner. Bibelselskapet vil beholde sine investeringer i Bernhard
Getz’ gate 3 og gjennom eierseksjonssameiet
med Kirkens Nødhjelp videreutvikle eiendommen.
Varelager utgjør 18,3 mill. kroner etter en
nedskrivning på 8,3 mill. kroner. Legger vi
solgte varers kost i 2013 til grunn, representer
denne nedskrevne varebeholdningen en gjennomsnittlig lagertid på tre år, noe som repre-

senterer en viss risiko. Særlig utslagsgivende
i verdifastsettelsen er de mange forskjellige
utgivelser av bibeloversettelsen fra 2011. Det
er grunn til å tro at disse utgavene vil ha et
marked i mange år framover.
Styret har også fulgt opp forvaltningen av
overskuddslikviditeten, dvs. midler som ikke
er bundet i anleggsmidler, varelager, fordringer eller som det er bruk for i Bibelselskapets
daglige drift. Pr 31.12.2013 utgjør dette 10,6
mill. kroner.
Bibelselskapet ønsker å satse for å styrke
inntjeningen i forlagsvirksomheten, selv om
bokbransjen er inne i en utfordrende omstilling. Utfordringen er ekstra stor fordi Bibelselskapet også i stor grad har gjort seg avhengig
av den lokale bokhandel i sitt salg og sin
markedsføring. Selv med egen nettbokhandel, egen distribusjon og menighetene som
sin største kundegruppe, vil Bibelselskapet
likevel bli rammet ved større endringer i det
lokale forhandlernettet.

Fremtidig utvikling. Det Norske Bibelselskap driver kontinuerlig utvikling innenfor
virksomhetsområdene bibeloversettelse,
forlag, innsamling og bibelbruk.
Styret har i inneværende periode arbeidet
med mål- og strategiprosesser ut fra Bibelselskapets formål. Man har arbeidet med å
formulere visjon og verdier som stiftelsen skal
gjenkjennes på, og som skal skape identitet og
samhandling hos de som er med i Bibelselskapets arbeid. Slike målprosesser er nødvendige
for å forstå hvor Bibelselskapet er i dag og hvilke tiltak som må iverksettes nå for at Bibelselskapet skal være ledende på bibeloversettelse
og bidra til økt bibelbruk fram mot 2025.
Oslo, 2. april 2014

Ettersom bl.a. korrespondanse, adresser,
avtaler, bilder og bøker blir digitalisert, aktualiseres spørsmålet om hvor data i elektronisk
format kan lagres trygt og samtidig på en
slik måte at de blir tilgjengelige for dem som
trenger dem, enten man sitter hjemme, ved et
kontor eller er på reise. Ut fra Bibelselskapets
siste års erfaringer med eget serverrom og serverne plassert hos serververt i København, har
Bibelselskapet valgt å abonnere på Office 365
fra Microsoft og overlate til denne leverandøren å finne den riktige fysiske plassering av
e-post og andre dokumenter som etter hvert
vil bli flyttet over i «skyen».
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Aktivitetsregnskap
NOTE

2013

2012

ANSKAFFEDE MIDLER				

Tilskudd
			
Offentlige
2
3 812 199
4 136 307
Andre
2
699 449
722 247
		
4 511 648
4 858 554
				
Innsamlede midler
3
28 828 919
25 241 443
				
Aktiviteter som oppfyller formålet			
Salg av bibler og forlagsprodukter
4
24 032 025
30 315 425
Lisens- og andre inntekter		
3 192 410
1 567 364
		
27 224 434
31 882 789

Aktiviteter som skaper inntekter			
Leie- og andre inntekter
9
2 897 421
1 683 002
		
Finans- og investeringsinntekter			
Renteinntekter
339 293
600 643
Investeringsinntekter		
757 711
974 973
		
1 097 004
1 575 616
		

Sum anskaffede midler		
64 559 427
65 241 404
				
Forbrukte midler				
Kostnader til anskaffelse av midler			
Distribusjon og markedsføring
7 291 775
Kostnader til gårdsdrift og annet
9
2 228 710
Innsamlingskostnader
3
8 813 253
14, 15
18 333 738

6 217 427
1 600 281
6 855 595
14 673 304

Kostnader til organisasjonens formål
Bevilgninger
3
20 543 879
19 926 746
Oversettelse
2 934 808
2 568 168
Bibelbruk og lansering
3 341 693
2 921 739
Nettbibel og kommunikasjon		
517 750
647 389
Forlagsvirksomhet
15 547 012
17 085 334
14,15
42 885 143
43 149 377
				
Administrasjonskostnader
15
2 869 777
2 005 694

Sum forbrukte midler
6,14,15
64 088 657
59 828 374
				
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		

470 769

5 413 030

Tillegg/reduksjon formålskapital			
Tillegg avkastningsfond grunnkapital (vedtektsfestet)
10 000
10 000
Tillegg konfirmantbibelfond		
387 381
0
Tillegg oversettelsesfond		
260 000
4 400 000
Reduksjon/tillegg bibelmisjonsfond		
-207 347
1 000 000
Tillegg annen formålskapital
20 735
3 030
Sum		
470 769
5 413 030
				

årsrapport I 2013 I Bibelselskapet

29

BALANSEregnskap
NOTE

2013

2012

EIENDELER				

ANLEGGSMIDLER				

Varige driftsmidler			
Fast eiendom
8,12
32 206 687
33 369 572
Maskiner, inventar, profilering
8
1 141 316
1 702 120
		
33 348 003
35 071 692
				
Finansielle anleggsmidler				
De forente bibelselskaper
Testamentarisk gave

41 354
38 233
1 732 587
1 732 587
1 773 941
1 770 820
			
Sum anleggsmidler		
35 121 943
36 842 511
				

OMLØPSMIDLER				

Varelager
7
18 267 591
19 947 285
				
Fordringer		
Kundefordringer
5 522 502
5 477 544
Andre fordringer
38 397
365 226
5 560 899
5 842 770
				
Investering
10
10 637 705
3 903 988

Bankinnskudd, kontanter og lignende
10
12 815 688
19 893 298
		
Sum omløpsmidler
47 281 883
49 587 340
			
Sum eiendeler		
82 403 827
86 429 852
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NOTE

2013

2012

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD				

FORMÅLSKAPITAL				
Innskutt formålskapital			
Grunnkapital (vedtektsfestet)
1 200 000
Avkastningsfond grunnkapital
110 000
		
1 310 000

1 200 000
100 000
1 300 000

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner			
Bibelmisjonsfond
8 702 511
8 909 858
Produksjonsfond
8 300 000
8 300 000
Oversettelsesfond
8 835 016
8 575 016
Samiske fond
210 000
210 000
Konfirmantbibelfond
801 975
414 594
		
26 849 502
26 409 468
				
Annen formålskapital			
Kapitalkonto
38 528 960
38 508 225
			
Sum formålskapital
13
66 688 462
66 217 693
				

GJELD				

Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser
16
71 852
81 195
				
Annen langsiktig gjeld			
Pantelån
12
5 836 501
6 168 578
				
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		
2 719 424
4 421 628
Offentlige avgifter		
1 629 015
1 306 471
Skyldige feriepenger		
1 334 269
1 427 671
Ubetalte bevilgede prosjekter 		
3 443 247
6 507 404
Betalbar skatt
9
100 000
67 521
Annen kortsiktig gjeld
581 056
231 691
		
9 807 012
13 962 386
Sum gjeld

15 715 365

20 212 159

Sum formålskapital og gjeld		
82 403 827
86 429 852
				
Det Norske Bibelselskap			

Organisasjonsnummer 935 570 212
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Kontantstrømoppstilling 01.01.– 31.12.
		2013

I Årets aktivitetsresultat		

470 769

2012

5 413 030

II Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt			
Ordinære avskrivninger		
1 986 176
1 827 568
Forskjell mellom resultatført pensjon og betalte ytelser		
-9 343
-180 799
Poster ført direkte mot formålskapital		
0
-415 401
		
1 976 833
1 231 369
			
III Investeringer, avhendelser og finansiering			
Anskaffelse av andre varige driftsmidler		
-262 487
-951 206
Netto investering i langsiktige og kortsiktige plasseringer 		
-6 736 838
-2 102 779
Tilbakebetaling av langsiktig gjeld		
-332 077
-2 506 708
		
-7 331 403
-5 560 693
			
IV Andre endringer			
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld		
259 360
3 344 751
Endring i andre tidsavgrensningsposter		
-2 453 170
-6 653 271
		
-2 193 809
-3 308 520
			
Netto endring i likvider i året		
-7 077 609
-2 224 814
Kontanter og bankinnskudd per 01.01		
19 893 298
22 118 111
Kontanter og bankinnskudd per 31.12		
12 815 688
19 893 298
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Noter til regnskapet
Note 1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
standarden for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det
har ikke vært noen vesentlige endringer i vurderingsprinsipper for
selskapets eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader.
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. Finansielle omløpsmidler
er fastsatt til markedsverdi på årsoppgjørstidspunktet.
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
Stiftelsens 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
Stiftelsen driver skattefri virksomhet. Unntak fra skattefri
virksomhet er skatt på utleie av fast eiendom.
Pensjoner
Stiftelsen 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 			
		2013

2012

Støtte til samisk prosjekt fra Kulturdepartementet, via Kirkerådet		
1 550 000
1 500 000
Støtte til samisk prosjekt fra Sametinget		
0
37 500
Støtte til samisk prosjekt fra Det tyske bibelselskap		
474 792
458 230
Støtte til deuterokanon-prosjekt fra Det tyske bibelselskap		
224 656
226 517
Støtte til prosjekt fra Norad		
2 262 199
2 636 307
Sum		
4 511 648
4 858 554
			
Støtte til samisk prosjekt er forutsatt brukt som tilskudd til oversettelse av bibelske tekster til lule-, sør- og nordsamisk.
Mottatte Norad-midler gjelder støtte hiv/aids- og freds- og forsoningsprosjekter i Afrika.
		

Note 3 – Innsamlingsvirksomheten			
		2013

2012

Gaveinntekter
Kampanjer og innstikk		
12 695 233
8 785 954
Bibelgaven (giro i blad)		
4 365 917
3 611 238
Fast givertjeneste		
7 138 627
6 932 451
Enkeltgaver og øremerkede gaver		
1 061 314
1 032 435
Ofringer og møter		
3 494 283
3 602 984
Testamentariske gaver		
73 545
1 276 381
Sum		
28 828 919
25 241 443
			
Kostnader til innsamling og drift av kontor
Kostnader til materiell, produksjon og innstikk		
3 570 840
2 472 722
Kostnader til ekspedisjon, telemarketing		
2 394 133
1 720 560
Lønnskostnader innsamlingskontor		
1 755 004
1 966 753
Innsamlingkontor, drift og reiser		
1 093 275
695 561
Sum 		
8 813 253
6 855 595
			
Bevilget til prosjekter
Bevilget til formål for internasjonale prosjekter		
14 448 164
13 862 468
Bevilget til Norad-prosjekter i Afrika		
3 545 717
3 187 828
Bevilget til formål for nasjonale prosjekter		
481 995
413 588
Personellstøtte internasjonalt arbeid i De forente bibelselskaper		
2 068 003
2 462 863
Sum		
20 543 879
19 926 746

Note 4 – Salg av bibler og forlagsprodukter			
		2013

2012

Salgsinntekter
Bibler og nytestamenter		
15 382 080
21 325 826
Bibelkunnskap		
2 059 015
2 177 767
Kultur		
3 658 973
3 795 858
Trosopplæring		
2 663 898
2 847 261
Bibelbruk		
268 059
168 714
Sum		
24 032 025
30 315 425
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Note 5 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser		
		2013

Lønninger		
Pensjonskostnader		
Andre ytelser		
Folketrygdavgift		
Sum (jf. note 6)		

13 041 483
1 762 631
192 112
2 147 218
17 143 444

2012

10 838 379
1 288 668
154 560
1 721 186
14 002 793

Antall ansatte		28
28
Antall forbrukte årsverk		25,3
25,9
		
		2013

Revisor
Revisjonshonorar kostnadsført 		
Attestasjoner prosjekter		
Teknisk bistand		

126 947
25 307
7 888

2012

106 725
16 200
25 238

Note 6 – Driftkostnader etter art 			
		2013

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

9 273 847
6 205 155
17 143 444
1 986 176
11 316 210
17 927 426
236 399
64 088 657

2012

11 169 869
4 283 492
14 002 793
1 827 568
11 143 001
16 957 865
443 786
59 828 374

Note 7 – Varelager			
		2013

Beholdning materie		
Beholdning varer i arbeid		
Beholdning ferdige varer		
Sum		
Nedskrevet på kostpris		
Oppført i balansen		

815 679
348 325
25 423 724
26 587 728
8 320 137
18 267 591

2012

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

Note 8 – Varige driftsmidler			
		Eiendom	Maskin/inv.

Anskaffelseskostnad 01.01.		
Avgang/tilgang 2013		
Anskaffelseskostnad 31.12.		
Akkumulerte avskrivninger		
Bokført verdi pr. 31.12.		

40 767 413
0
40 767 413
8 560 726
32 206 687

7 425 889
262 487
7 688 376
6 547 061
1 141 316

Årets avskrivninger		
1 162 885
Økonomisk levetid		
2–3 %
Avskrivningsplan		Lineær

823 291
10–50 %
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.		
			Regnskapsmessig verdi
		Gårdsforvaltning

av skattepliktig inntekt

		
Bokført ekstern leieinntekt		
1 761 326
1 761 326
Redundert drifts- og forretningsførerhonorar		
495 782
246 404
Sum inntekt		
2 257 108
2 007 730
Gårdsforvaltning – eierkostnader		
553 934
387 524
Gårdsforvaltning, drifts- og felleskostnader		
1 117 221
553 752
Investeringer i utleieareal		
95 490
95 490
Avskrivning eiendom		
1 162 885
577 954
Lånekostnader pantsatt i eiendommen		
293 699
169 332
Refundert intern husleiekostnad		
-1 099 992
0
Kostnadsført skatt 2013		
105 473
0
Sum kostnader		
2 228 710
1 784 051
Overskudd og skattemessig resultatgrunnlag		
28 398
223 679
			
Årets skatteavsetning på utleievirksomheten			
100 000
Årets skatteavsetning (inkl. formuesbeskatning)
		
100 000

Note 10 – Bankinnskudd og aksjeinvestering		
		2013

2012

Skattetrekkskonto (bundne midler)		

844 518

833 737

Investeringer i verdipapirmarkedet;		
Aksjer i DNB NOR ASA (solgt 2013)		
Aksjer i Storebrand ASA (solgt 2013)		
Pengemarkedsfond og lignende		
Obligasjonsfond		
Aksjefond		
Sum investeringer		

0
0
5 909 336
2 618 811
2 109 558
10 637 705

721 826
17 205
1 350 497
1 589 164
225 296
3 903 988

Note 11 – Godtgjørelse til ledelse			
		2013

Lønn og godtgjørelse til generalsekretær 		
Betalt premie personalforsikringer		
Annen godtgjørelse		

768 015
14 401
8 911

2012

671 544
20 011
8 731

Generalsekretæren har gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.

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. Gjeldsbrev er sikret ved 1. prioritet pant i
eiendom Bernhard Getz’ gate 3, gnr. 208, bnr. 46 og seksjonnr. 2 og 3.
Pantet er pålydende kr 12 850 000. Lånebeløpets restsaldo ved
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regnskapsavslutningen utgjorde kr 5 836 501. Bokført verdi av
driftsmidler som er pantsatt er kr 32 206 687. Siste utførte takst av
eiendommen indikerer en markedsverdi på over 50 mill. kroner for
Bibelselskapets eierandel i bygget.

Note 13 – formålskapital		
		2013

Formålskapital 1.1.		
Trukket netto midler konfirmantbibelfond		
Trukket midler trosopplæring		
Tilført årets aktivitetsresultat		
Formålskapital 31.12.		

2012

66 217 693
0
0
470 769
66 688 462

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

Note 14 – Felleskostnader
Felleskostnader
Til grunn er lagt kostnadsandel av fellesfunksjoner som kan knyttes
til og fordeles på aktivitetsområder, 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 også ved fakturering av

Felleskostnader fordelt

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

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

391 774
566 347
83 044
543 742
333 365
768 843
2 687 115

114 585
165 643
24 288
153 670
36 713
78 879
573 779

203 547
294 246
43 146
218 922
190 148
557 492
1 507 501

25 802
37 299
5 469
41 844
122 440
345 678
578 531

99 086
143 238
21 003
160 462
72 388
197 895
694 072

61 100
88326
12 951
99 455
110 833
371 197
743 862

Sum total
virksomhet

895 894
1 295 098
189 901
1 218 096
865 887
2 319 984
6 784 861
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Note 15 – Prosentberegning formål, innsamling og administrasjon		
		
Formålsprosent: Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler til virksomheten
Nedgang i formålsprosent relaterer seg til forlagsvirksomheten med reduksjon av salgsavhengige kostnader som følge av redusert salg.		
			
2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

					
Kostnader til anskaffelse
13 033 438
13 050 981
14 202 197
14 673 304
18 333 738
Administrasjonskostnader
2 000 583
2 039 339
2 333 810
2 005 694
2 869 777
Kostnader til organisasjonens formål
30 405 377
30 657 414
55 762 145
43 149 377
42 885 143
Sum forbrukte midler
45 439 398
44 138 210
72 298 151
59 828 374
64 088 657
Formålsprosent
66,9 %
69,5 %
77,1 %
72,1 %
66,9 %
					
					
Innsamlingsprosent: Innsamlede gaver minus innsamlingskostnad delt på innsamlede gaver			
				
			
					
Innsamlede gaver
23 183 718
22 283 198
36 494 799
25 241 443
28 828 919
Innsamlingskostnad
7 696 466
7 871 522
6 296 412
6 855 595
8 813 253
Disponibelt til formål
15 487 252
14 411 676
30 198 387
18 385 847
20 015 666
Innsamlingsprosent
66,8 %
64,7 %
82,7 %
72,8 %
69,4 %
				
					
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
2 000 583
2 039 339
2 333 810
2 005 694
2 869 777
Sum forbrukte midler
45 439 398
44 138 210
72 298 151
59 828 374
64 088 657
Administrasjonsprosent
4,4 %
4,6 %
3,2 %
3,4 %
4,5 %

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 27.
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Det er i løpet av 2013 innbetalt kr 1 299 358 i pensjonspremie til
Statens Pensjonkasse. I tillegg er det innbetalt reguleringspremie
og fondstilskudd på kr 808 100 til pensjonsordning i DNB/Vital for
løpende pensjoner og oppsatte rettigheter. For pensjonsordning som
dekkes over driften for én person er det balanseført med estimerte
beregninger av forpliktelsen. Beregningen er ikke tatt med i denne
noten da postens størrelse ansees å være uvesentlig. Bibelselskapets
netto utbetalte andel av premien er på kr 22 512, mens den resterende andel på kr 43 699 dekkes av De forente bibelselskaper.
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Bibelarbeid i Etiopia
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Vedlegg
VEDLEGG 1: Gaveinntekter
Bibelselskapet oppnådde en sterk stigning av de ordinære gaveinntektene i 2013, noe som ikke
minst skyldes at mange givere er opptatt av Kina. I tillegg til at gaveinntektene steg, fikk vi også
mange nye givere.
Testamentariske gaver var på et minimum i 2013, og det viser at det er vanskelig å budsjettere
med denne typen inntekter.

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000

Norad-støtte
testamentariske gaVER

5000
0

gaver og offer
2009

Vedlegg 2:

2010

2011

2012

2013

Bevilgninger

Midlene som Bibelselskapet bevilget i 2013 kommer i sin helhet fra våre givere. I 2011 mottok
Bibelselskapet en stor testamentarisk gave, og 3 millioner av årets bevilgninger ble hentet fra
denne. De bevilgede midler er nær 100 prosent formidlet via UBS, som mottar disse i norske
kroner og anvender etter den valutaen det er mest naturlig å overføre midler i.
Det enkelte bibelselskap som vi bevilger midler til, søker om støtte via UBS i god tid året før
budsjettåret. I samarbeid med UBS velger vi ut de prosjektland som vi ønsker å støtte, og som
da også blir tema for innsamlingen. For oversettelsesprosjekter har vi besluttet at vi normalt vil
være involvert i slike prosjekter inntil de er fullført. Det nye testamentet (NT) og Det gamle
testamentet (GT) er vanligvis definert som to prosjekter, slik at det ikke ligger noen selvfølge i
at vi vil støtte et GT dersom vi har finansiert NT.
Det er UBS som har ansvaret både for overføring av midler samt å kontrollere at midlene
anvendes etter formålet. I enkelte land er vi sterkere engasjert enn andre, og der vil vi selv utføre
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en del kontrolltiltak, både på vegne av oss selv og resten av fellesskapet. Behovene internasjonalt er langt større enn hva det finnes midler til, og det er et stort press på finansiering både for
drift av serviceorganisasjonen i UBS – inkludert oversettelsesseksjonen – og behovene i
nasjonale bibelselskap.

LAND	BETEGNELSE	MERKNAD
Albania
• Støtte til ny oversettelse
				 til albansk
		
• Generell støtte til tilstede				 værelse
Algerie
Diverse prosjekter
Aserbajdsjan
• Støtte til oversettelse
				 av deuterokanon (DC) til aseri
			
• Støtte til oversettelse til talisj
		
• Støtte til oversettelse til udi
Bulgaria
Bibler til fengsler
Burma
• Oversettelse minoritetsspråk
		
• Distribusjon til minoritetsfolk
		
• Generell bibeldistribusjon
Burundi
Bil til fred- og forsoningsEget budsjett for selve 		
		
programmet
programmet
Cuba
Støtte til bibelproduksjon
Den sentralafrikanske
Støtte til bibeloversettelse
republikk
Ecuador
• Oversettelse av DC
				 til canjardialekt
		
• Støtte til bibelbruk
				 i Den katolske kirke			
Egypt
Gjenoppbygging etter brann
		
og plyndring
Etiopia
Støtte til bibelproduksjon
I tillegg kommer «Den 		
					
barmhjertige samaritan»
Georgia
Utgivelse av ny bibeloversettelse
Hviterussland
• Støtte til oversettelse
				 på hviterussisk
		
• Støtte til utdannelse av ungdom
India
Støtte til oversettelse
Jordan
Arbeid blant syriske flyktninger
Bibeldagsprosjekt
Kambodsja
• Bibler til fengsler og til hæren
		
• Bibler til fattige og
				 marginaliserte
		
• Leseopplæring med bruk
				 av bibeltekst
		
• Bibler til ungdom
• Leseopplæring for
				 vietnamesiske innvandrere
Kamerun
• Ester – prosjekt for unge
				 mødre (KIB)
		
• Oversettelse til fulfilde
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Kasakhstan
• Generell støtte til
				 tilstedeværelse
		
• Bibeldistribusjon til barn
				 og unge
Kina		
• Støtte til bibelpapir/
				 distribusjon		
		
• Støtte til minoritets				 oversettelser
Kirgisistan
• Generell støtte til
				 tilstedeværelse		
		
• Forberedende oversettelse
				 av GT
		
• Bibeldistribusjon
Kroatia
Oversettelse til kroatisk
Laos
• Bibler til ungdom		
		
• Lydbibler til minoritetsfolk
Madagaskar
Utvikling av studiebibel
Makedonia
Generell støtte til tilstedeværelse
Marokko
Generell støtte til tilstedeværelse
Nepal
Støtte til oversettelse
Peru
Markus på spansk
Polen
Felleskirkelig ny bibel		
oversettelse
Serbia
Oversettelse til romani
Vi har egen samarbeidsavtale,
Syria
• Støtte til bibeldistribusjon
		
• Produksjon av bibelkalender		men vanskelig å gjennomføre
				 pga. krigen.
Tadsjikistan
Oppstart av nytt bibelselskap
Togo
Oversettelse til lama
Tyrkia
Generell støtte til tilstedeværelse
Tyskland
• Støtte til utvikling av den
				 hebraiske grunnteksten		
		
• Støtte til moderne oversettelse
Ukraina
Prosjektstøtte
Dette er støtte i henhold til 		
					
egen samarbeidsavtale
Usbekistan
• Generell støtte til tilstede				 værelse
		
• Bibler til eldre mennesker
		
• Bibeldeler på usbekisk
		
• Støtte til jubileumsfeiring
Vietnam
• Bibler til minoriteter		
		
Bibeldagsprosjekt
• Bibeloversettelse
		
• Generell bibeldistribusjon
		
• Bibler til ungdom
		
• Studiebibler til seminarer
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Vedlegg 3: Prosjektsamarbeid
Kvinnenes internasjonale bønnedag (KIB)
Samarbeidet mellom Bibelselskapet og arrangementskomiteen for Kvinnenes internasjonale
bønnedag har pågått i mange år. Inntektene er innarbeidet i budsjettet og anvendes til prosjektarbeid etter avtale med komiteen og bibelselskapet i det landet som er tema for dagen. I 2013
hadde den internasjonale komiteen (WWDP) valgt Frankrike. Ettersom vi ikke fant aktuelle
samarbeidsprosjekter der, valgte vi i stedet å la midlene gå til Ester-prosjektet i Kamerun. Som
tidligere er det komiteen som lager programmet for selve bønnedagen.
Samarbeidet med KIB har gitt følgende resultat (oppgitt i 1000 kr):
2009
419

Innsamlet

Vedlegg 4:

2010
462

2011
448

2012
420

Bibelsalg
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80000
60000
40000

digitalt
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20000
0
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Eldre bibler
bibel 2011
2011 BM

2011 NN

2012 BM 2012 NN 2013 BM 2013 NN

2013
405

Vedlegg 5:

Styrende organer, utvalg og ansatte

Representantskapet
Bibelselskapets representantskap er bredt sammensatt med medlemmer fra landsomfattende
kristne trossamfunn og organisasjoner.
Representantskapsmøtet 2013 ble avholdt 27. mai på Thon Hotel Opera. 73 personer var til
stede hele eller deler av tiden. Av de fremmøtte hadde 39 stemmerett. 22 personer hadde forfall.
Hovedsakene var:
• Årsrapport for 2012, regnskap og styrets beretning
• Langsiktige målområder for Bibelselskapet (drøftingssak), ledet av Gyrid Anne Mangersnes
• Valg av revisor
Årets perspektivforedrag ble holdt ved leder for bibelarbeidet i Algerie, Ali Khidri.
Styret
Styret hadde fem møter i 2013 og behandlet 36 saker. Blant de viktige sakene styret behandlet
var:

•
•
•
•
•
•
•
•

Helhetlig forvaltning av Bibelselskapets verdier
Strategi for Bibelselskapet – målområder 2025
Fremtidige oversettelsesbehov
Forlaget – profil, målgrupper og utgivelser 2014
Risikoanalyse av virksomheten
Saker vedrørende våre internasjonale samarbeidspartnere og forvaltning av våre
internasjonale medlemskap
Årsrapport og regnskap for 2012
Budsjett for 2014

David Gjerp, Tor Singsaas
og Rolf Ekenes i samtale
under representantskapsmøtet
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Styret har i 2013 bestått av:
Fra lutherske kirkesamfunn:
Tor Singsaas (leder), Jorun E. Berstad Weyde, Knut Holter, Linn Sæbø, Rolf Ekenes, Stian Kilde
Aarebrot, Vigleik M. Aas.
Varamedlem: Solveig Marit Mortensen Liland
Fra andre kristne trossamfunn:
Henrik Stensrud (nestleder), Knut Aavik Johannessen, Heidi Haugros Øyma, Irene Lohne
Westad.
Varamedlem: Nina Kristin Oskarsdottir
Styremedlemmer valgt blant de ansatte:
Faste medlemmer: Helge Almås og Åshild Solgaard
Varamedlemmer: Hans-Olav Mørk (1) og Bjørn Håkon Hovde (2)
På styre- og arbeidsutvalgsmøtene deltar generalsekretæren og øvrig administrasjon ved behov.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget hadde to møter i 2013 og behandlet 11 saker.
Styrets arbeidsutvalg har i 2013 bestått av:
Faste medlemmer: Tor Singsaas (leder), Henrik Stensrud og Vigleik M. Aas.
Varamedlemmer:
Fra lutherske kirkesamfunn: Jorun E. Berstad Weyde
Fra andre kristne trossamfunn: Heidi Haugros Øyma
Oversettelsesutvalget
Oversettelsesutvalget hadde fire møter i 2013 og behandlet 18 saker. Foruten orienteringer
dreide sakene seg om behandling av nyoversatt tekst på nynorsk og revidert tekst på bokmål av
de deuterokanoniske bøker. Det har blant annet vært orientert om opprettelsen av seksjon for
bibeloversettelse, arbeidsmåte og prinsipper i oversettelsesutvalgets arbeid, Døvekirkens
oversettelsesprosjekt, opprettelsen av en referansegruppe for bibelbrukstiltak, bruk av Bibel
2011 i liturgi og katekese i Den katolske kirke og oversettelsesspørsmål i Bibel 2011.
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Oversettelsesutvalget har i 2013 bestått av:
Øystein Lund, leder av utvalget (GT), Marta Høyland Lavik (GT), Gunnar Johnstad (NT),
Jorunn Økland (NT), Christine Amadou (målspråklig, bm), Håvard Tangen (målspråklig, nn),
Jan Ove Ulstein (stilist nn). Generalsekretær deltar ex officio.
Oversettelsesprosjekt – De deuterokanoniske bøker
Arbeidet med å oversette de deuterokanoniske bøker til nynorsk og revidere teksten på bokmål
er organisert i fire grupper:
Gruppe 1: Anders Aschim og Jan Ove Ulstein: Siraks bok, Tobits bok
Gruppe 2: Hans Sagrusten og Jan Erik Rekdal: Visdommen
Gruppe 3: Ingvar Fløysvik og Håvard Rem: 1. og 2. Makkabeerbok
Gruppe 4: Hans-Olav Mørk og Jon Fosse: Baruk, Judit, Greske Ester, Manasses bønn
Målet er å utgi Bibel 2011 med de deuterokanoniske bøker i 2017.
Det nordsamiske oversettelsesprosjektet
I tillegg til de fast ansatte var Øystein Skille i 2013 teologisk konsulent. Første halvår var han
lønnet av Nord-Hålogaland bispedømme og siste halvår innleid av Bibelselskapet.
Faste språklige konsulenter har vært Tuomas Magga (Finland) og Mikael Svonni (Sverige).
I tillegg har Ole Henrik Magga og Nils Øivind Helander gjort noe konsulentarbeid for prosjektet.
Det sørsamiske oversettelsesprosjektet
Oversettergruppa har i 2013 bestått av Laila Mattsson Magga, Karin Rensberg Ripa, Elsa
Andersson, Irene Dorra, Sigbritt Persson (lingvistiske konsulenter) og Bierna Leine Bientie
(gruppeleder, oversetter).
Nelly Bube vandreutstilling
Martin Eikeland var i 2013 innleid som prosjektleder for Nelly Bube vandreutstilling.
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Stabsoversikt pr. 31.12.2013
Generalsekretariatet
Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær
Helge Almås, teologisk konsulent nordsamisk
Ingvild Ellingsen, sjefssekretær/rettighetsredaktør, 50/50 %
Britt Rajala, nordsamisk bibeloversetter i Tromsø, 50 %
Rávdná Turi Henriksen, språkkonsulent nordsamisk, 40 %
Turid Barth Pettersen, spesialrådgiver, utlånt til UBS i 90 %
Hans-Olav Mørk, leder for seksjon for bibeloversettelse/forlagsredaktør, 50/50 %
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
Anne Veiteberg, forlagssjef
Odd Petter Tornes, salgs- og markedssjef
Anne Marie Eilertsen, forlagsredaktør
Yvonne Dehnes, forlagsredaktør fra 15.1.13
Line Marie Onsrud, forlagsredaktør fra 15.1.13 (fra 1.11.13 60 %)
Petter Kjus Skippervold, forlagsredaktør fra 15.11.13 (Ut 2014 gjennomsnittlig 40 %)
Ingvild Røsok, vikarierende forlagsredaktør fra 15.11.13 (gjennomsnittlig 60 %)
Bibelmisjonsavdelingen
Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder
Reidun Tufteland, avdelingssekretær
Åshild Solgaard, prosjektkonsulent, delt på Norge/Sverige 50/50 %
Torstein Hansen, innsamlingsmedarbeider
Anne Kristin Aasmundtveit, bibelbrukskonsulent, 60 %
Hans Johan Sagrusten, bibelbrukskonsulent
Endringer i staben i 2013
Hege Christin Fostvedt sluttet som redaktør 31.01.13
Reidun Ask sluttet som landssekretær 30.06.13
Elisabeth Eriksen Levy sluttet som forlagsredaktør/bibelbrukskonsulent 31.07.13
Dag Kjær Smemo sluttet som spesialrådgiver 31.07.13
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Lån av medarbeidere fra Wycliffe:
Bibelselskapet har lånt Margrethe Lia i 20 prosent stilling siden 1. sept. Ingjerd Evensen ble
tildelt kontorplass i resepsjonen fra 1.11.13 og tar seg av besøkende også til Bibelselskapet.
Frivillige medarbeidere i staben
Målfrid Norum
Tillitsvalgte
Helge Almås med Hans-Olav Mørk som vara for Forskerforbundet (2 medlemmer),
Presteforeningen (1 medlem), Econa (1 medlem) og Anne-Marie Berger med Ivar Nygård
som vara for Parat (8 medlemmer), Anne Marie Eilertsen med Anne Kristin Aasmundtveit
som vara for Utdanningsforbundet (2 medlemmer), Lektorlaget (1 medlem) og Akademikerforbundet (1 medlem). Til sammen 17 fagorganiserte er gjennom disse tre tillitsvalgte representert i faste møter med generalsekretær og administrasjonssjef.
Arbeidsmiljøutvalget
For arbeidsgiver: Ingeborg Mongstad-Kvammen (leder), Anne Veiteberg og Asbjørn Torvik
For arbeidstakerne: Åshild Solgaard (verneombud og sekretær) med Bjørn Håkon Hovde
som vara, Anne Marie Eilertsen med Odd Petter Tornes som vara.
Stamina Helse AS: Hilde Stensrud
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Bibelarbeid i Kina

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: Postboks 6624 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Telefon: 47 97 64 50
E-post: post@bibel.no
Hjemmeside: www.bibel.no
Kontonr. : 3000 16 16850

Bibelselskapets måldokument 2025
Formål
Bibelselskapets formål er å utbre Bibelen

Visjon
Åpne Bibelen for alle

Verdier
Kvalitet
Troverdighet
Åpenhet

Bibelselskapet
• oversetter og gir ut Bibelen
• skaper engasjement for Bibelen
• åpner Bibelen sammen med kirkene
• deltar i et globalt kirkelig fellesskap

I 2025 er Bibelen levende og synlig i kirke og samfunn
Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. (Rom 10,17)

