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I dag er Egypt det landet i Midtøsten som har
den største kristne minoritet. Kirkenes arbeid
er viktig langt ut over landets grenser. Derfor
er det også viktig at det er et sterkt bibelselskap
i Egypt. Innsamlingen under Bibeldagen 2015
gikk til bibelarbeidet i Egypt.

Bibelselskapet ble stiftet i 1816 og er en
økumenisk stiftelse med formål å utbre
Bibelen. 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
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INNLEDNING VED GENERALSEKRETÆREN

En sprek 200-åring rapporterer!

Prolog
Da Bibelselskapet ble stiftet 26. mai
1816 i Vår Frelsers kirke i Oslo, det
som nå er Oslo domkirke, hadde det
både med en ung jente fra Wales, et
britisk parlamentsmedlem, en svensk
kronprinsregent, og nasjonalt kirkelig
initiativ å gjøre.
Det var mangelen på bibler som
førte til at det første Bibelselskapet ble
stiftet. Den unge jenta Mary Jones i
Wales hadde spart penger i mange år
for å få kjøpt seg en bibel. Men da hun
kom fram til prestegården etter å ha
gått i fire mil, var det ingen bibler å få
kjøpt. Året var 1799, og i hele Europa
var situasjonen slik som i Wales: Det
fantes ikke nok bibler til vanlige folk,
og dessuten var de altfor dyre til at
folk flest kunne ha råd til en. Presten
som opplevde å få Mary Jones på døra
var en av dem som stiftet det britiske
Bibelselskapet i 1804. Fortellingen om
jenta som ønsket seg en bibel, men
ikke kunne få tak i en, ble en inspirasjon for den store familien av bibelselskaper over hele jorda.
Samtidig så det britiske parlamentsmedlemmet William Wilberforce
både det britiske folkets sjelelige
behov og behovet for global misjon.
Og han så en av de virkelig negative
sidene ved den britiske kolonialiseringen av verden; nemlig slaveriet. Hans
respons var å være sentral i stiftelsen
av både «The Society for the Abolish-
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ment of Slavery» og «The British and
Foreign Bible Society – BFBS». For
ham hang disse to tingene sammen.
Økt bibelspredning ville gi bedret
moral og dermed også kunne bidra til
at slaveriet ble opphevet. BFBS ble
stiftet i 1804 og var sentral for opprettelsen av flere europeiske bibelselskap, deriblant det norske.
I Norge var det nasjonsbygging på
gang. Vi hadde fått vårt eget universitet (1811), egen grunnlov (1814), egen
høyesterett (1815), samt Norges Bank
(1816). Den svenske Kronprinsregenten så viktigheten av å ha den nye
nasjonens tros- og verdigrunnlag lett
tilgjengelig for alle. Han støttet derfor
opprettelsen av et norsk bibelselskap
med 6 600 riksdaler.
Fra nasjonalt, kirkelig hold dannet
bibeltellingen i Bjørgvin stift i 1815
et viktig bakgrunnsteppe. Bibel-

mangelen var stor – det fantes bare
41 bibler pr. 1000 innbyggere – og man
var bekymret for folkets «sjelelige» tilstand. Men prisen på en bibel tilsvarte
en månedslønn for en tjenestepike.
Man trengte derfor et bibelselskap
for å trykke og spre Bibelen i så store
kvanta at prisen ville gå ned.
I møtet i Vår Frelsers kirke den
26. mai 1816 ble Det Norske Bibelselskap stiftet med formålet «å utbre Den
hellige skrift». Formålet hadde både
en nasjonsbyggende side, en moralbyggende side, en sjelelig side og en
global side. Ved dette første møtet
ble dermed «de norske sjelers frelse»,
byggingen av en ny nasjon, respons på
bibelmangelen, det globale misjonsoppdraget og ønsket om å endre en
kolonialisert verden til noe bedre,
knyttet sammen på en unik måte.
Måloppnåelse i 200
200 år senere må vi spørre oss hvordan
det står til med 200-åringen. Hva er
blitt gjort de siste 199 år for å utbre
Den hellige skrift? Siden 1816 har
Bibelselskapet levert fem oversettelser og revisjoner av Bibelen til nynorsk og bokmål. Ett nytestamente
til nordsamisk, ett til lulesamisk og
et utvalg bibeltekster til sørsamisk.
Bibelselskapet har de siste 199 år
distribuert nærmere 6,9 millioner
hele bibler i Norge og mellom 13 og
15 millioner nytestamenter. Sett i lys
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av at nesten ingen kaster bibler, kan
vi trygt slå fast at det er flere bibler
enn mennesker i dette landet.
Hva så med prisen? I 1816 kostet en
bibel en månedslønn for en tjenestepike. I dagens Norge ville det tilsvare
ca. 26 000 kroner for en bibel. Vår
dyreste bibel koster i dag 1 290 kroner.
Det tilsvarer ca. en dagslønn for
dagens «tjenestepike». I tillegg har vi
mange priskategorier, og alle som har
tilgang til internett eller en smarttelefon har i prinsippet tilgang til Bibelen
gratis via våre nettsider eller gjennom
ulike apper. Målet om at Bibelen skal
være tilgjengelig for alle er definitivt
nådd.
Fremoverlent 200-åring
Bibelselskapet fremstår i dag som
en sprek og fremoverlent 200-åring.
2015 viser dette med tidenes beste
innsamlingsresultat. Svært mange
steder i verden er situasjonen meget
lik den vi hadde i Norge i 1816: stor
bibelmangel og lav kjøpekraft. Det er
med ydmykhet vi takker alle givere
som i året som gikk har bidratt til at
bibelselskapenes globale oppdrag –
Bibelen for alle – kan oppfylles. Det
Norske Bibelselskap har opparbeidet
seg en sterk posisjon i De forente
bibelselskaper, og i vårt 200. år er vi
den tredje største bidragsyteren til De
forente bibelselskaper. Sett i forhold til
folketall er det ingen som bidrar mer
enn Det Norske Bibelselskaps givere.
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I 1816 handlet formålet å utbre Den
hellige skrift nesten utelukkende
om distribusjon. Nå har alle i Norge
som ønsker en bibel tilgang til en.
Å oppfylle vårt formål i dag handler
derfor i stor grad om å inspirere til
å ta Bibelen i bruk. Også på dette
området fremstår Bibelselskapet som
en sprek 200-åring. En meget aktiv
kurs- og foredragsvirksomhet i 2015,
samt gode relasjoner til alle kirker og
organisasjoner viser dette. Den spreke
200-åringen viser seg også i forlagsvirksomheten. I 2015 ble litteratur
som hjelper barn og unge å bruke
Bibelen spesielt viktig for Verbum.
Trosopplæringskonseptet Tidslinjen
ble lansert under trosopplæringskonferansen i november, og ganske
raskt måtte salgsmålene oppjusteres.
Tidslinjen var ett av de viktige utviklingsprosjektene som pågikk i
2015. Ord og navn i Bibelen var et
annet, og Studiebibelen et tredje.
Hvor lenge tenkte våre stiftere at
det ville være behov for et bibelselskap i Norge? Det vet vi ikke. Men
vår to hundre år lange historie har
vist oss at det er nødvendig å utføre
vårt oppdrag kontinuerlig. Hva dette
innebærer endrer seg gjennom tidene.
Men det vi alltid må sørge for, er å forvalte Bibelselskapet slik at langsiktig
bærekraft sikres – både med tanke på
arbeidsmetoder, kreativitet, kirkerelasjoner og økonomi.

Epilog
Søndag 3. mai deltok jeg på gudstjeneste i en pinsemenighet i Havanna,
hvor Bibelkommisjonen på Cuba
hadde tatt med meg og andre gjester
fra Norge. Det var et stort, nytt kirkebygg, hvor om lag 700 mennesker
feiret gudstjeneste. Dette var det første kirkebygget myndighetene hadde
tillatt bygging av. For noen år siden
spurte vi cubanske kirkeledere hva
bibelbehovet på Cuba var. De svarte at
dersom de skulle dekke behovet til de
troende trengte de én million bibler.
På bakgrunn av dette startet vi den
globale kampanjen «Én million bibler
til Cuba». Nå var vi her, på gudstjeneste, og kollegene i bibelkommisjonen hadde med seg bibler til utdeling.
Da gudstjenesten var over, sto vi på
kirketrappa og delte ut bibler. Alle
ville ha! Så her var det bare å henge i,
enten man kunne spansk eller ikke.
Én mann glemmer jeg ikke. Jeg vet
ikke hva han het. Han var på min egen
alder. Da han fikk Bibelen, så han på
meg og sa: «Tusen takk! Jeg har vært
kristen hele livet. Dette er min første
bibel». For meg er han en representant
for vår tids «Mary Jones». På samme
måte som Mary Jones’ intense ønske
om en bibel ble starten på en global
bibelbevegelse, gir han oss inspirasjon
til å fortsette vårt internasjonale bibelarbeid slik at Bibelen kan bli tilgjengelig for alle.

Internasjonalt samarbeid

Tre medarbeidere fra Det egyptiske bibelselskap bærer inn bøker som
skal deles ut på en skole nær Minia i Øvre Egypt. Bøkene inneholder
hele Lukasevangeliet, med illustrasjoner og arbeidsoppgaver.
Ca. 100 000 skoleelever i Egypt fikk i 2015 dette Lukasevangeliet.
Mange av bøkene var betalt av norske givere som støttet prosjektet
på Bibeldagen 2015.
årsrapport I 2015 I Bibelselskapet
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I Bibelhuset i Kairo, som norske gjevarar
har vore med og finansiert, fyller «Bibelverda»
ein heil etasje. Dette er eit bibelsk opplevingssenter der 20 000 egyptiske skuleborn kvart
år møter Bibelen gjennom opplevingar og
sanseinntrykk.

«Før pleide jeg å gråte når jeg
åpnet Bibelen min, fordi jeg
ikke kunne lese hva som sto
der. Men nå kan jeg endelig
lese i Bibelen min!»
Mirjam (24), deltaker på
et av leseopplæringskursene for voksne som
Bibelselskapet i Egypt
driver i samarbeid med
den koptiske kirke.

«I går fikk jeg melding om at
Bibelselskapet hadde 58 kartonger med bibler til oss. Da
satte jeg meg i bilen med det
samme. Jeg kjørte hele dagen i
går, over 100 mil fra Guantanamo til Havanna. I morgen
har jeg et møte med de lokale
prestene og diakonene mine.
Da skal jeg fortelle dem hva
jeg har med til dem: Bibler!»
Wilfredo Pino Estevez
(65), erkebiskop i Guantanamo og Baracoa, øst på
Cuba.

Vandring gjennom Bibelens verd
Det er dessverre mykje feilinformasjon om
Bibelen i den offentlege skulen i Egypt. Difor
treng kristne born og skuleklassar ein stad der
dei kan få rett informasjon om korleis Bibelen
vart til.
• Det er viktig at borna får informasjon som
er laga i Egypt, av egyptarar og for egyptarar, i staden for at dei skal bruke argument
frå utanlandske TV-kanalar, seier Mumtaz
Kamel Ayoub i Bibelselskapet i Egypt.
• Vi vil gje borna god og trygg informasjon
om Bibelen.
Når dei kjem til Bibelverda, får borna utdelt
eigne T-skjorter. Så blir dei førte fram frå rom
til rom av lys og piler, dører som opnar seg og
ei stemme som seier kvar dei skal gå: «Eg er
Bibelen», seier stemma frå høgtalaren, «og no
skal eg fortelja deg korleis eg vart til».
• Det er stort sett born frå kristne familiar
som kjem hit. Men Bibelverda er open
for alle, og vi seier ingen ting som går imot
islam. Akkurat som bibelbutikkane våre
er Bibelverda open for alle, men her har
vi større fridom til å undervise om Bibelen,
seier Mumtaz Kamel Ayoub.
Det er kart på golvet og skjermar på veggene
som fortel kvar dei ulike hendingane i bibelhistoria finn stad. I eit av romma blir det fortalt
korleis Bibelen har vorte overlevert gjennom
historia gjennom nøyaktige avskrifter. Det er
ekte leirtavler i rommet, og papyrusrullar dei
kan ta og kjenne på.
I eit anna rom lærer dei om funnet av Dødehavsrullane. Her er det små hòler i veggene,
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forma som hòlene ved Dødehavet. Borna leitar
i dei og finn kvar sitt manuskript med nokre
bokstavar på. Av bitane kan dei setja saman ei
bibeltekst som dei les i lag.
I fleire av romma får elevane oppgåver å
løyse, og dei er ivrige etter å finne svara. Bibelverda passar for born frå 10 til 14 år, men ofte
opplever ein at lærarane blir minst like ivrige
som elevane, og at dei lærer like mykje. For
også blant vaksne er kunnskapen om Bibelen
låg. I eit rom står ein kopi av trykkepressa til
Johann Gutenberg frå 1400-talet. Her kan
elevane trykkje sin eigen kopi av ei side frå Bibelen. Dei får på seg forkle og må smørja blekk
på platene sjølve, før dei presser platene mot
papiret med handmakt. Poenget er at elevane
skal hugse dette, ikkje berre med hovudet,
men med heile kroppen. Når dei må bruke
kreftene sine, blir minnet verande i dei.
Det siste rommet er digitalt og tek elevane
med til vår eiga tid. Her kan dei lesa bibeltekster og gjera oppgåver på datamaskiner, mobiltelefonar og andre digitale hjelpemiddel. Dei
finn namnet sitt på ein av skjermane i rommet
og får rettleiing frå høgtalaren om dei svarar
feil. Når elevane kjem ut, har dei gått gjennom
meir enn tre tusen års historie og fleire bibelske landskap. Utanfor møter dei Ebtisem Aziz,
som er leiar for Bibelverda. Ho snakkar med
alle gruppene når dei kjem ut, og ho høyrer kva
dei har fått med seg og svarar på spørsmål. Ho
er ein glødande kristen som gjerne vil hjelpe
borna til å lesa i Bibelen sjølve.
• Eg fortel dei at Bibelen kan vera «grunnlova» i livet deira, seier ho.
• Ved utgangen er det ei stor tavle der borna
skriv helsingar og minne før dei går. Tavla
er full av helsingar frå glade og tilfredse
born som har vandra gjennom Bibelverda,
støtta av norske gjevarar.
Tekst: Hans J. Sagrusten

Elevar ved ein skule nær Minia i Egypt har fått Lukasevangeliet.

Ebtisem Aziz viser borna rundt i Bibelverda på Bibelhuset i Kairo.

Biskop Wilfredo Pino Estevez (65) utenfor bibellageret i Havanna på Cuba, der han er og henter bibler til utdeling.
årsrapport I 2015 I Bibelselskapet
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No kan eg lesa i Bibelen min I Egypt er
meir enn 30 prosent av folket analfabetar. Det
er flest kvinner som ikkje lærer å lesa. Men i
den lokale kyrkja kan dei få leseopplæring med
Bibelen, på kurs med Bibelselskapet i Egypt.
Leseopplæringskursa er laga for kristne
analfabetar, og målet er at dei skal lære å lesa
i Bibelen sin. Materiellet er utarbeidd av
Bibelselskapet, og alle tekstene i lesebøkene
er frå Bibelen. Dei som fullfører kurset, får eit
nytestamente frå Bibelselskapet i gåve.
Emad Seliem (57) er leiar for leseopplæringa som Bibelselskapet i Egypt driv. Han
tek oss med til ei klasse med vaksne kvinner
som lærer å lesa. Kurset blir halde i den lokale
koptisk-ortodokse kyrkja.
Vi kjem inn i eit lite klasserom med vifte i
taket. I rommet sit det kvinner i alle aldrar, og
ein einsleg mann. Fire-fem born går frå fang
til fang. Det er smil og glede; det er tydeleg at
desse menneska er trygge på kvarandre. Ein
baby byrjar å skrike, og storesystera tek henne
med ut på gangen medan mor les høgt. Etterpå
går mora ut på gangen for å amme.
Kvinnene les tekster etter tur. Det er bibeltekster dei les; vi høyrer namnet «Jesoua» fleire
gonger. Ei middelaldrande kvinne med svart
skaut bøyer seg djupt konsentrert over teksta.
Ho følgjer den bølgjande arabiske skrifta med
fingeren og les høgt. Det er gripande å høyre
ei godt vaksen kvinne lære å lesa. Ho les eit
ord om gongen, slik born gjer når dei lærer å
lesa. Men ho er ikkje flau over at ho stotrar og
les; i staden kan vi sjå kor stolt ho er, fordi ho
endeleg skal lære å lesa.
Emad Seliem står midt i rommet, smiler
og gestikulerer, medan han spør kva dei ulike
orda tyder. Elevane er ivrige og svarar i munnen på kvarandre. Her er det ingen forskjell på
gammal og ung, kvinne og mann – alle er eitt
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om lesinga. Ute sprakar det i høgtalaren frå
den næraste moskeen.
«Les og leik» heiter dagens leksjon. Dei øver
på dei arabiske tala, samtidig som dei knyter
tala til bokstavane i alfabetet. Oppgåva går ut
på å finne ord som har talverdien 36, når ein
legg saman tala for alle bokstavane i ordet. Slik
øver dei seg i matematikk samtidig.
• For meg er det viktigaste at eg no kan lesa
		 i Bibelen min, seier Miriam, ei mid		 aldrande kvinne med svart sjal på
		 hovudet.
• Her har eg lært at Bibelen er eit skjold
		 som vernar oss mot alle vonde piler.
		 Samtidig blir vi i stand til å svara, for
		 eksempel på spørsmål omkring poli		 tiske val i landet vårt.
Den einaste mannen i gruppa fortel at
han byrja på kurset fordi han så gjerne ville
lesa grunnlova.
• For fyrste gong har eg vore i stand til å
		 lesa grunnlova vår. Og no har eg lese
		 heile, seier han stolt, og alle i gruppa
		 ler.
• Eg kan meir om landet vårt no, fordi eg
		 har lært å lesa.
Dei to lærarane kjem frå Bibelselskapet. Dei
fortel at dei underviser åtte timar kvar dag,
fem dagar i veka, i ulike kyrkjer. Mange går på
statlege leseopplæringskurs, men fell attende
til analfabetisme etterpå, fortel dei. Difor kallar Bibelselskapet kursa sine for «Etterkurs i
leseopplæring».
Det Norske Bibelselskap er med og støttar
leseopplæringskursa som Bibelselskapet i Egypt driv
i samarbeid med den koptiske kyrkja. Lærebøkene
heiter «Les din bibel», og alle tekstene er henta frå
Bibelen. Kvart år går 20 000 menneske gjennom eit
av leseopplæringskursa til Bibelselskapet.

Mirjam (24) med dottera på sju månader.

Biskop Pavly, biskop for bibelstudiar i Den koptiske kyrkja.

Ei kvinne lærer å lesa i eit hefte frå Det egyptiske bibelselskap på eit leseopplæringskurs i Egypt.
årsrapport I 2015 I Bibelselskapet
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«Mange får et nytt forhold til
Bibelen. Jeg har sett mange
som har lest fortellingen om
den barmhjertige samaritan
på kurset, og som blir inspirert
til å lese mer i Bibelen. Mange
leser fortellingen om samaritanen på nytt og på nytt.
Historien blir som en bru over
til Bibelen for dem!»
Asnakech Fanta (44),
medarbeider i kurset
«Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?»
som Bibelselskapet i
Etiopia driver.

BIBELDAGEN – EGYPT Bibeldagen 2015
ble feiret helgen 31. januar/1. februar. Årets
prosjektland var Egypt, og dagen var forberedt
gjennom et besøk i Egypt i mars 2014, ved
bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen, Hans J.
Sagrusten og tidligere styreleder Tor Tjeransen, som tok bilder. Målet for innsamlingen
under Bibeldagen 2015 var blant annet:
• Bøker med bibelhistorier til egyptiske 		
skolebarn
• Leseopplæring med Bibelen for voksne 		
som ikke har lært å lese
• En ny studieutgave av den arabiske 		
Bibelen til bruk i bibelstudiegrupper
Bibelselskapet tok imot to gjester som var i
Norge i en uke før og en uke etter Bibeldagen:
Fra Den koptiske kirke i Egypt kom biskop
Pavly, og fra Bibelselskapet i Egypt informasjonsleder Nashat Megalaa. De besøkte en
rekke menigheter og skoler i Oslo og Telemark, på Sørlandet og på Sunnmøre. Blant
annet besøkte de disse skolene: Bibelskolen i
Grimstad, Kvitsund Gymnas, Drottningborg
videregående skole, Vestborg vidaregåande
skule og Borgund folkehøgskole.
Markeringen av Bibeldagen står sterkt i
mange norske menigheter. Til Bibeldagen blir
det produsert og sendt ut mye materiell som
hjelper menighetene å arrangere Bibeldagen
lokalt:
• Offersøknad til alle menigheter i Den 		
norske kirke og frimenigheter
• En plakat som presenterer kommende års 		
prosjektland
• Presentasjon av kommende års bibeldag i 		
den årlige Bibelleseplanen
• Et eget bibeldagsnummer av bladet 		
Bibelgaven
• En folder med giro til utdeling ved 		
gudstjenester og møter
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SAMARBEIDSLAND
Syria
Den særskilte samarbeidsavtalen mellom
Bibelselskapet i Syria og Norge løp ut i 2014.
Pga. krigen har det ikke vært mulig å fornye
avtalen, men vi fortsetter vår nære kontakt
og finansiering av arbeidet i Syria. Vi fortsetter også vår dialog med tanke på å styrke den
nasjonale selvstendigheten for dette bibelselskapet.
På tross av situasjonen er det en rekordhøy
distribusjon av bibler i landet. Selv om det ofte
er svært utfordrende, finner Bibelen sin vei
gjennom krigens frontlinjer fram til de som
ønsker seg den.
Hovedkontoret er fremdeles i Aleppo, men
situasjonen har krevd flytting av hovedlageret
til en av byene nærmere kysten, hvor det ikke
er krigshandlinger nå.
Ukraina
Konflikten i Øst-Ukraina har drevet 1,6 millioner mennesker på flukt i sitt eget land. I
tillegg til de menneskelige lidelsene konflikten
har påført landet, har den også brakt landet inn
i en dyp økonomisk krise. For Det ukrainske
bibelselskap har dette medført at det er vanskelig, eller umulig, å ha en normal avanse på
bibelsalget. På den annen side har mange land
i fellesskapet i UBS støttet Ukraina i denne
situasjonen, og det har derfor kommet betydelige midler til utdeling av bibelsk materiell til
flyktninger, til hæren og til andre som etterspør dette. Totalt sett har derfor bibeldistribusjonen økt i landet.
Fra norsk side fortsetter samarbeidsavtalen
ut 2016. Dette gir både støtte til utvikling
av forlagsarbeidet og innsamlingsarbeidet
og oversettelse til moderne, ukrainsk språk.
Avtalen blir evaluert på et felles seminar som
har blitt gjennomført hvert år, gjerne i løpet av

vårsemesteret. Dette seminaret har etterhvert
også blitt en slags retreatsamling for medarbeiderne.
Samtidig har vi sammen brukt mye ressurser på å videreutvikle samarbeidet om SentralAsia gjennom Central Asia Service. Dette
finansieres i fellesskap av bibelselskapene i
Tyskland, USA og Norge.
Cuba
Gjennom aksjonen «Én million bibler til Cuba»,
som var et norsk initiativ, har vi fått en meget
nær kontakt med ledelsen av de cubanske
kirkene. Samarbeidet finner sted på mange plan,
og det er viktig for dem å styrke den internasjonale kontakten i en tid hvor spenningen til USA
bygges ned.
Aksjonen i seg selv går bra, og ved årsskiftet
hadde vi nådd omtrent 60 prosent av målet. Selv
om dette ikke er noe absolutt tall, er vi meget
fornøyd med oppslutningen fra andre bibelselskap og med distribusjonen på Cuba. Og vi er
takknemlige for responsen fra norske givere!

I mai deltok styreleder, nestleder, generalsekretær, bibelmisjonsleder og inviterte
kirkeledere i et besøk til Cuba. Møtet med
leder for kirkerådet og bibelkommisjonen og
møter med cubanske kristne gjorde et sterkt
og varig inntrykk.

Asnakech Fanta (44)
er medarbeider i kurset
«Hvor er den barmhjertige
samaritan i dag?», som
Det etiopiske bibelselskap
driver.

DE FORENTE BIBELSELSKAPER (UBS)
I forbindelse med den nye styrings- og ledelsesstrukturen i UBS har det blitt arbeidet mye
med medlemskriterier. Disse er nå vedtatt og
anvendes både ved opptak av nye medlemmer, samt for å løse utfordringer i og rundt
eksisterende medlemmer. Fra tid til annen
oppstår det situasjoner som kan medføre at
medlemskapet blir suspendert, eller i ytterste
konsekvens opphevet.
UBS har en viktig rolle når det gjelder
forvaltning av prosjektmidler. Plasseringen
av hovedkontoret i England gjør at alle gaver
som formidles via UBS er underlagt den strenge Charity-lovgivningen i England, noe som
er utfordrende både med tanke på forvaltning
og oppfølging. Men lovgivningen sikrer først
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Internasjonalt samarbeid
og fremst en god kontroll med forvaltningen
av midlene.

2015 har vært et tungt år for
freds- og forsoningsprosjektet som Bibelselskapet støtter
i Burundi, der hovedfokus i
prosjektet er helbredelse av
traumer. I juni var det planlagt
presidentvalg etter at presidenten hadde sittet sine lovbestemte to perioder. I stedet
for å trekke seg, slik grunnloven krever, valgte presidenten
å stille til gjenvalg. Dette
resulterte først i fredelige
demonstrasjoner, men deretter mer og mer i voldelige
opptøyer. Valget ble utsatt
og endelig gjennomført i juli.
Mange ble drept i forbindelse
med opptøyene, og internasjonale aktører forteller om
en retorikk som minner om
den som var før folkemordet
i 1994. Mer enn noen gang er
det viktig å hjelpe mennesker
i dette landet med å håndtere traumer. 85 prosent av
befolkningen i Burundi går i
kirken, og gjennom vårt program bidrar vi til å gi kirkene
et verktøy for å håndtere den
smerten mennesker i landet
møter til daglig. Programmet
kan også bidra positivt til
fredsprosessen i landet.

12
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Det har i de siste årene vært sterk strid rundt
finansieringen av UBS. Et vedtak for noen år
siden la store finansieringsforpliktelser på
alle medlemsland. Ordningen er at alle betaler
et medlemsbidrag på 4 prosent beregnet av
brutto mottatte gavemidler, samt av brutto
bibelsalg. Økonomier med stor bibelomsetning fikk følgelig en stor belastning. Dette gjelder i betydelig grad både India og Brasil, hvorav
førstnevnte har protestert på ordningen.
Følgelig arbeides det nå med alternative
modeller som i større grad legger byrden dit
hvor de tradisjonelt har ligget – hos bibelselskapene med de sterkeste økonomiene.
UBS har også en viktig rolle på flere andre
områder:
• UBS er ledende innenfor utviklingen av et
globalt, elektronisk bibel-bibliotek; Digital
Bible Library (DBL). I tillegg til å sikre en
forsvarlig oppbevaring av alle bibeltekster
både fra nasjonale bibelselskaper og fra
andre viktige aktører, slik som Wycliffe,
gir dette biblioteket også mulighet til å
håndtere digital distribuering og lisensiering av bibeltekst og avtaleverket rundt
dette på en enkel måte. Det er flere
samarbeidspartnere som gjør seg nytte
av DBL. Den mest kjente er YouVersion,
som vi også har et nært samarbeid med.
• UBS arbeider hardt for å være en ledende
aktør innen bibeloversettelse. Oversettelseskonsulentene er færre enn
tidligere, men forsøker å anvende sin tid
på beste måte ved å gjøre oversettelsesteamene i stand til å klare seg på egen
hånd. Følgelig brukes det nå mest tid i
begynnelsen og ved avslutningen av hvert
prosjekt.
• Det er blitt en økt bevissthet rundt behovet for å utvikle bibeloversettelser for nye

		 grupper. En viktig og ofte forsømt 		
		 gruppe er de uten hørsel. Tegnspråk 		
		 blir derfor en betydelig utfordring i 		
		 tiden framover.
• UBS er seg bevisst sin sterke internasjo- 		
		 nale posisjon som anerkjent aktør
med tillit i stort sett alle kirkesamfunn. 		
		 Det gir betydelige muligheter, og fra 		
		 FN har det vært uttrykt ønske om 		
		 sterkere engasjement fra UBS innen 		
		 fredsarbeid og fredsmegling.
Fra norsk side fortsetter vi vårt solide engasjement innenfor fellesskapet og ser dette
som det viktigste redskapet for å kunne gi alle
folkeslag Bibelen på et språk de kan forstå og
i det formatet som fungerer best – trykket,
elektronisk eller som lydbok.
PROSJEKTER MED NORAD-STØTTE I 2015
støttet Bibelselskapet tre prosjekt tilknyttet
Den barmhjertige samaritan-programmet og ett
freds- og forsoningsprosjekt. Disse prosjektene anvender Bibelen i tema som er aktuelle
i den lokale samfunnskonteksten. Støtten for
Den barmhjertige samaritan-prosjektet går til
Etiopia, Kenya, og et kapasitetsbyggingskontor som dekker hele Afrika. Støtten for
freds- og forsoningsprosjektet går til Burundi.
Gjennom programmet Den barmhjertige
samaritan kan afrikanske bibelselskap gi kirkene et bibelsk grunnlag for håndtering av hiv og
aids på en positiv måte. Pastor Sakiwe i Kenya
forteller at han aktivt benytter programmet
til å hjelpe sine menigheter. En av mennene
Sakiwe har fulgt tett, sendte kona på dør etter
at de hadde fått diagnosen hiv positiv – fordi
han var overbevist om at det var hennes feil.
Gjennom Sakiwes veiledning har denne mannen forstått hvordan han og kona kan leve
godt sammen også som hiv-positive.
En jordmor i Etiopia forteller at før hun
deltok på kurset kunne hun ingenting om hiv

Amarech (32) studerer heftet til kurset «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?»
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og aids. Blant annet pleide hun ikke benytte
hansker når hun skulle ta imot barn. Gjennom
kurset lærte hun hvordan hun kan beskytte
seg selv og andre. I Etiopia og Kenya har Den
barmhjertige samaritan nådd ut til ca. 25 000 per-
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soner i 2015. Deler av støtten til disse prosjektene kommer fra Norad, som blir kanalisert
til Bibelselskapet gjennom Digni. Digni er
paraplyorganisasjon for bistandsarbeidet til
misjonsorganisasjoner i Norge.

En åpen bibel

For å oppfylle visjonen om å åpne Bibelen for alle, samarbeider
Bibelselskapet med de ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner
i tillegg til kulturinstitusjoner, skuespillere, forfattere og media. Et av
de viktigste bidrag for å åpne Bibelen for alle er kunnskapsformidling
og dyktiggjøring gjennom ulike kurs.
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En åpen bibel
«Jeg vil bare få si tusen takk for et knakende bra kurs! Takk for god
innføring i et nyttig undervisningsopplegg og inspirasjon gjennom
gripende gjenfortellinger! Håper å få med meg flere kurs hos dere.»
Menighetspedagog, sagt om Vandring gjennom Bibelen-kurs

Kursvirksomhet i 2015
Bibelfortellerkurs: 5
Tekstleserkurs: 3
Kursholderkurs
Bibelreisen i Norge: 2
Kursholderkurs
Bibelreisen på Island: 1
Vandring gjennom Bibelen
for barn ved Bibelselskapets
ansatte: 4
Kursholderkurs Vandring
gjennom Bibelen for barn: 3
Kurs om bibelske
manuskripter: 40

Kursvirksomhet og bibelbruk Bibelselskapet arbeider for 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 de viktigste bidragene 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 vandreutstillingen
«Den store fortellingen», og et fjerde bidrag
er Bibelen på digitale plattformer. På www.
bibel.no ligger bibeloversettelsene våre gratis
på norsk, mye på samiske språk og noe på
tegnspråk. Nytt i 2015 er websiden tidslinjen.
no, som illustrerer bibelhistorien fra skapelsen
til endetiden.
I 2015 har Bibelselskapet tilbudt ulike kurs:
Vandring gjennom Bibelen for barn
Vandring gjennom Bibelen for barn er et godt utprøvd undervisningsopplegg tilpasset RLEfaget, tilrettelagt for 5.–7. trinn og forbeholdt
grunnskolen.

Aktivitetspakken Bruk Bibelen ble laget som en
del av forarbeidet til Bibelselskapets 200-årsjubileum
i 2016.

I 2015 ble det solgt 6 387 elevhefter på bokmål og 1 986 på nynorsk. Det vil si at mer enn
8 000 elever på 5. trinnet har vært gjennom
kurset i 2015. Til sammen utgjør disse ca.
14 prosent av barna på dette årstrinnet.
Kurset er ikke trosopplæring, men en hjelp
for lærere til å nå skolens mål om kunnskap
om Bibelens fortellinger. Flere av biskopene
i Den norske kirke talte varmt for kursene
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under Bibelselskapets representantskapsmøte i 2015.
Kurs for kursholdere – Vandring gjennom
Bibelen for barn
Vi har utdannet over 300 kursholdere i Vandring
gjennom Bibelen for barn (VGBB) og regner med
rundt 150 aktive kursholdere til enhver tid.
Bibelreisen
Bibelreisen er den reviderte utgaven av
Vandring gjennom Bibelen for voksne. Dette er et
fire timers kurs som tar deltakerne gjennom
den lange fortellingen i Bibelen ved hjelp av
stikkord, fortellinger og bevegelser.
Kurs om bibelske manuskripter
Boka Det store puslespillet. Jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen av Hans J. Sagrusten ble
i løpet av 2014 og 2015 solgt i omkring 5 000
eksemplarer. Det er stor interesse for populærvitenskapelige foredrag om Bibelen i mange
ulike sammenhenger.
På www.bibel.no/undervisning er det lagt
ut studieoppgaver og annet hjelpestoff til
bruk for menigheter, skoler og enkeltpersoner.
Aktivitetspakken «Bruk Bibelen» Spre
bibelglede! Bruk Bibelen! For å inspirere
menighetene rundt i landet med ideer til hva
man selv kan gjennomføre for å spre bibelglede, har Bibelselskapet laget en eske med
ti hefter som er fylt med ideer til bibelbruk.
Aktivitetspakken Bruk Bibelen ble laget
som en del av forarbeidet til Bibelselskapets
200-årsjubileum i 2016. I forbindelse med

Fra brosjyren «Kurstilbud fra Bibelselskapet».

utgivelsen ble det opprettet en egen underside under bibel.no (bibel.no/bruk-bibelen)
med mer ressursstoff til de ti heftene i pakken.
Det ligger blant annet ute flere quiz-oppgaver,
bibeltekster til bibelvandringer og flere bibelske matoppskrifter. Det vil bli lagt ut mer stoff
på denne siden for å holde pakken oppdatert
og aktuell.

Bibelfortellinger Bibelforteller Anne
Kristin Aasmundtveit har formidlet bibelfortellinger under bynatt i Bodø i forbindelse
med bibeldagshelga 31. januar–1. februar,
for ca. 700 ungdommer i 14-årsalderen. En
begivenhet! Aasmundtveit har også fortalt om
Døperen Johannes i Saltstraumen kirke og om
Maria og Elisabet under Bønn for Bodø.

Heftene har disse titlene: Bibellek, Bibelmat, Høytlesning fra Bibelen, Bibelmaraton,
Bibelquiz, Bibelvandring, Bibelstudier fra hele
verden, Filmkveld, Bibelutstilling og Bibeldagen. Esken er produsert på både bokmål og
nynorsk.

«Den store fortellingen» – Nelly
Bube vandreutstilling 56 bilder av
kunstneren Nelly Bube er fortsatt på reisefot
rundt om i Norge. Våren 2015 hadde Bibelselskapet et samarbeid med Agder bispedømmeråd om bruk av denne utstillingen. Dette
samarbeidet innebar at bildene ble vist i
Oddernes kirke/menighetshus, Justvik kirke,
Søgne kirke, Langenes arbeidskirke, Søgne
folkebibliotek, Kvinesdal kirke, Huset på Feda,
Sirdal og Frelserens kirke i Farsund. I tillegg
har utstillingen vært vist i St. Petri kirke i
Stavanger og på Trosopplæringskonferansen
på Lillestrøm. Nelly Bubes bilder har også
vært brukt på bibelkontaktmøter i Arendal,
Bygland og Lillesand.

Eskene ble sendt ut gratis til alle menigheter i Norge i september, både til frimenigheter
og menigheter i Den norske kirke. Også større
forsamlinger har mottatt esken. Noen menigheter har tatt esken i bruk, men mange trenger
fortsatt å bli minnet om den og anledningen
til bibelfeiring i jubileumsåret 2016.

Respons på kurs 2015
Respons på Bibelfortellerkurs:

«Et inspirerende kurs som
engasjerte både prester og
pastorer i Fredrikstad. Om
ikke bibelfortellingene får mer
liv etter dette, er det i alle fall
ikke Anne Kristin Aasmundtveits feil!»
Per Eriksen,
frikirkepastoR
Respons på kurs
om bibelske
manuskripter:

«Dette er noe av det beste
vi noen gang har hatt!»
Fra kursdeltaker
i Toten kirkeakademi
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Overalt blir utstillingen møtt med begeistring.
Anslagsvis har over 10 000 mennesker sett bildene i løpet av året. Utstillingen blir brukt av
skoler og trosopplærere til å formidle bibelske
fortellinger. Nytt av året er at flere innvandrergrupper har sett utstillingen.
Da «Den store fortellingen» var plassert i
Kvinesdal kirke, var en gruppe med 100 elever
fra voksenopplæringen på omvisning. På facebook-siden til Kvinesdal menighet blir dette
besøket beskrevet slik: «Muslimene kjente
igjen personene fra Det gamle testamentet.
Adam og Eva, Noah, Moses, Abraham hadde
de navn på. Også Isa (Jesus) vet de hvem er.
De kristne kjente igjen lignelsene og bildene
fra Jesu liv. De fleste av våre elever hadde aldri
vært i kirken.»
Deltakelse på bibelmaraton Bibelselskapet deltok i gjennomføringen av to
bibelmaraton i regi av Normisjon (Skien og
Kongsberg). Normisjon ønsker å spre arbeidet
med bibelmaraton til hele landet, og i den forbindelse ble det inngått en samarbeidsavtale
mellom Normisjon og Bibelselskapet. Avtalen
sier blant annet at de som deltar under bibelmaraton skal få kjøpe en stor bibel til redusert
pris, kr 598,-. Av dette skal 100 kroner gå til å
finansiere tre barnebibler på Cuba.
Radio, fjernsyn og internett Bibelselskapet har i 2015 deltatt i en rekke radioprogrammer, TV-programmer og videoer til bruk
på internett; blant annet:
• Generalsekretær Ingeborg MongstadKvammen debatterte i Dagsnytt 18 		
(NRK P1) Helge Fauskangers nye 		
oversettelse av Det nye testamentet
• Generalsekretær Ingeborg Mongstad-		
Kvammen debatterte i Dagsnytt 18
(NRK P1) Bibelselskapets kampanje med 		
bibler til ebola-rammede i Liberia
• Forlagsredaktør Petter Skippervold
deltok i en programserie om Bibelen 		
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		 hos Hope Channel (Syvendedags
		 Adventistene)
• Hans J. Sagrusten deltok i God Morgen
		 Norge (TV2) i samtale med forfatter
		 Tom Egeland om gamle manuskripter
		 til Bibelen og boka Det store Puslespillet
• Hans J. Sagrusten samtalte i Mellom
		 himmel og jord (NRK P1) og Kultur		 nytt (NRK P1) om gamle manu		 skripter til Bibelen og boka Det store
		 Puslespillet
• Hans J. Sagrusten spilte inn ulike
		 TV- og videoprogrammer hos Hope
Channel (Syvendedags Adventistene),
JesusNett (Normisjon), Bibelleseringen
og ulike kristne lokalradioer
Tidslinjen.no Nysatsingen Tidslinjen.no
illustrerer bibelhistorien fra skapelsen til
endetiden. I tillegg til et fysisk banner omfatter Tidslinjen også tilrettelagt og gjenfortalt
bibeltekst. Undervisningsopplegget er tilpasset tre aldersgrupper og ledsages av en grundig
metodisk innføring og omfattende ressurser
på Internett. Fra nettlanseringen 5. november
2015 til årsskiftet hadde det blitt registrert
hele 12 802 unike sidevisninger for denne
ressursen. Selv om besøkstallene er gode,
har salget av abonnementer til Tidslinjens
undervisningsmodus vært nokså begrenset.
En tredje nettressurs er konfirmantbibelen,
kbibel.no, som både har konfirmanter og
veiledere som målgruppe. Besøkstallene er
forholdsvis lave, men økende fra 2014 til 2015.
«Nettkateketen» Jan Inge Gundersen svarte i
2015 på ca. 100 innkomne spørsmål – og sørger
på den måten for at sidene er levende.
bibel.no Besøkstallene for Bibelselskapets
nettsider viser en oppgang for 2015. Antallet
besøkende har økt med over 90 000 sammenliknet med 2014. Nettbibelen og tilknyttede
sider som «Dagens bibelord» og «Søndagens
bibeltekster» står fortsatt for over 80 prosent

av trafikken. Andre sider som markerer seg
med mye besøk er bibelseksjonen i nettbokhandelen med 43 542 visninger og «Ordets
skole» med 27 777 unike sidevisninger.
De siste årene har det vært en vridning
av hvilke plattformer som foretrekkes av
brukerne. Det viser seg at stadig flere velger
mobiltelefon eller nettbrett i stedet for PC.
I 2015 kom hele 43,64 prosent av trafikken

på nettsidene fra mobile enheter. Det har
derfor vært et dilemma at nettsidene ikke har
vært mobiltilpasset. Fra desember 2015 er vår
leverandør av nettløsningen, Netlab, i gang
med et større prosjekt for mobiltilpasning av
nettsidene. Dette ventes ferdigstilt i løpet av
våren 2016.

Hilde Heitmann presenterer
Tidslinjen under Verbums
lansering av høstlista i september.

I slutten av mai 2015 ble rapporteringsverktøyet, Google Analytics, også satt opp til

Årsstatistikk for besøk på Bibel.no, herunder Nettbibelen:
Besøk totalt :
1)

Besøkende :
2)

Nye besøkende:

2012

2013

2013

2015

2 096 253

1 976 171

1 912 032

2 127 988

517 626

507 339

545 733

638 451

22 %

23 %

26 %

27 %

4,3

4,2

4,3

4,2

Gj.snittlig varighet pr. besøk
i minutter:

1): Samlet antall økter i datoperioden. Én økt er tidsrommet der en bruker benytter for eksempel et nettsted
		eller en app aktivt. Alle bruksdata (skjermvisninger, aktiviteter, netthandel osv.) er knyttet til en økt.
2): Brukere som har gjennomført minst én økt innenfor den valgte datoperioden. Både nye og returnerende
brukere telles med.
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å vise demografisk statistikk. Det viser at vår
typiske bruker er en kvinne i alderen 35–44
år. 58,7 prosent av de besøkende er kvinner
og 41,3 prosent er menn. Nettsidene har flest
besøkende i aldersgruppen 35-44 år, fulgt av
gruppen 45–54 år. Færrest brukere er det i
aldersgruppen 18–24 år og gruppen over 65 år.
Bibelen på digitale plattformer
Bibelselskapet er med å åpne Bibelen også
gjennom blant annet YouVersion, hvor våre
bibeloversettelser er tilgjengelige online. YouVersion tilbyr over hundre bibeloversettelser
på ulike språk for elektroniske enheter. I 2015
ble våre bibeloversettelser benyttet på 48 561
unike enheter. Til sammen genererte dette i
overkant av 6,4 millioner treff.
Bibelselskapets oversettelser finnes også
på appene BibleOn (tidligere Pomegranate)
og OliveTree. Videre er tekstene å finne i
studiebibelprogramvarene Accordance og
BibleWorks. Bibeltekstene er også tilgjengelige på ulike planleggings- og presentasjonsverktøy for menighetsbruk, slik som Tekstbok
for Den norske kirke i digital modul (Eide
Forlag), LabOra (Agrando), Norsk Data-Bibel
(Norsk Bibel), DataBibelen (SigveSaker) og
Easy Worship.

Når det gjelder Bibelen på lyd, har Bibelselskapet et godt samarbeid med KABB
(Kristent arbeid blant blinde), som har produsert hele Bibelen i 2011-oversettelsen i lydversjon. Denne er til salgs både i KABBs lydbokhandel og i vår egen nettbokhandel. Gjennom
KABB tilbys også lyd-Bibelen som enkeltfiler
på iTunes via abonnementstjenesten Storytel.
Det nye testamentet er dessuten fortsatt i salg
hos Lydbokforlaget i 2005-oversettelsen.
SAMARBEIDSPROSJEKT
Kristenrussen (krussen)
Sammen med Laget og Ungdom i Oppdrag
har Bibelselskapet også i 2015 støttet russ til å
være kristne i sin hverdag i russetiden. I tillegg
organiseres misjonsturer for kristenrussen, der
de får et spesielt glimt inn i misjonens verden.
38 kruss reiste på misjonstur i 2015 til seks ulike
land, og alle meldte om en flott opplevelse med
nye erfaringer innenfor misjon og bønn. Det
var til sammen 571 kruss i år. Kristenrussens
innsamlingsprosjekt gikk i 2015 til bibelarbeid i
fengsler i Ukraina.
Kvinnenes internasjonale bønnedag (KIB)
Samarbeidet mellom Bibelselskapet og arrangementskomiteen for Kvinnenes internasjo-

De mest solgte biblene på ulike språk var:
Språk				

Antall

Tigrinja (eritreisk)

		

572

Arabisk (Syria etc.)

			

449

Engelsk				
422
Somali				
230
Farsi (Iran)				
190
Rumensk				
135
Spansk				
98
Russisk				
87
Fransk				
78
Tyrkisk				
68
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nale 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 tillegg går en andel av innsamlet
beløp til prosjektet «Ester» i Kamerun, som vi
har valgt som en langsiktig satsning.

I 2015 distribuerte vi 2 672 bibler på andre
språk, mot 3 760 året før. Noen av disse er delt
ut gratis, men de fleste er ordinære salg til
menigheter eller enkeltpersoner. Vi har også
blitt berørt av flyktningkrisen i 2015 og
merket en økende etterspørsel etter bibler til
syriske flyktninger.

Fengselsarbeidet
Bibelselskapet fortsetter samarbeidet med
Frelsesarmeen og fengselsprester i Den norske
kirke om å levere bibler til innsatte både på norsk
og andre språk.

FRIVILLIG ENGASJEMENT

UTENLANDSKE BIBLER I NORGE Bibelselskapet har en egen tjeneste for å betjene alle
i Norge som har et annet morsmål enn norsk.

Tre syriske flyktninger
har fått hver sin bibel
på arabisk under gudstjenesten i Syvendedags
Adventistkirken i Vadsø,
19. desember.

Bibelselskapskomiteene og bibelkontaktene
I 2015 var det aktive bibelselskapskomiteer i
seks områder: Oslo, Borg, Agder og Telemark,
Bjørgvin, Møre og Sør-Hålogaland. Det ble
arrangert egne bibelkontaktsamlinger i Agder,
Bjørgvin, Oslo og Borg. I Agder ble det holdt

Samarbeidet med KIB har gitt følgende resultat (oppgitt i tusen kroner):

Innsamlet

2011
448

2012
420

2013
405

2014
401

2015
431
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En åpen bibel
seks regionale samlinger: i Kristiansand,
Lillesand, Songe, Bygland, Farsund og
Bjorbekk. Det ble i 2015 arbeidet i alle komiteene for å nå flere med bibelkontaktsamlingene, og i alle komiteene ble det lagt vekt på
å gjøre disse samlingene til åpne møter. Vi
opplever svakt stigende fremmøte ved å arrangere åpne bibelmøter for alle interesserte.
Størst fremmøte var det i 2015 i Farsund, med
ca. 40 deltakere.
I Oslo satser bibelselskapskomiteen på
å bruke allerede eksisterende samlinger
og besøke disse med bibelinspirasjons- og
bibelmisjonsstoff. Det ble i 2015 gjennomført
besøk til tre ulike senior- og formiddagstreff i
Oslo-området, med bibler til Ukraina (Bibeldagen 2016) som tema. Mange av bibelkontaktene gjør en stor innsats omkring den årlige
Bibeldagen.
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Bibeldagen i Oslo
Hovedfeiringen av Bibeldagen i Oslo skjedde
i samarbeid med Jesus Church i Markus kirke.
Dette var en tverrkirkelig gudstjeneste som
ble planlagt i samarbeid med Bibelselskapet.
Skuespilleren Svein Tindberg deltok med
bibelfortellinger, og han ble intervjuet om sitt
forhold til Bibelen av Ragnar Sjølie. Gudstjenesten ble overført på en kristen TV-kanal.
Frivillighet i en ny tid
Frivilligheten har vært i endring gjennom de
siste 15 årene. Dette er vi oppmerksomme på
i Bibelselskapet, og vi utvikler gradvis vår egen
frivillighet i tråd med nye frivillighetstrender.
Samtidig er det viktig for Bibelselskapet at det
frivillige engasjementet vi har primært kommer norske kirker og organisasjoner til gode,
ved for eksempel økt bibelglede og bibelbruk.

Oversettelsesarbeid

- Det betyr veldig mye å få Bibelen på sitt eget morsmål!
Bierna Leine Bientie har i en årrekke arbeidet med å oversette bibeltekster til sørsamisk. Men et ferdig nytestamente tror han ikke han
får se i sin levetid.
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Oversettelsesarbeid
«Da vi begynte å oversette de første bibeltekstene, hadde vi ikke
engang en ordbok.»
Bierna Leine Bientie

- Da jeg skulle holde min første gudstjeneste
på slutten av 1970-tallet, hadde jeg ingen
bibel, ikke engang et nytestamente. Jeg måtte
oversette hver eneste tekst som skulle leses.
Slik levde vi fra hånd til munn i de første sørsamiske gudstjenestene.
- Verken på skolen eller i barndommen ellers
hadde jeg møtt sørsamiske tekster. Så det at
vi ikke hadde noen bibel … det var bare slik det
var. Først senere kom fortvilelsen og følelsen
av at det var urettferdig at det skulle være slik.
- Vi regner med at det er omkring to tusen
sørsamer på norsk side. Ikke alle disse bruker
sørsamisk som sitt førstespråk, men det er
stadig flere som har hatt sørsamisk på skolen.
Trolig er det nå omkring tusen språkbrukere
på norsk side og like mange på svensk.
- Da vi begynte å oversette de første bibeltekstene, hadde vi ikke engang en ordbok.
Det var en utfordring å finne ord og begreper.
Mange ord var allerede gått i glemmeboka, og
jeg måtte spørre de få språkbrukerne som var
igjen. Nå har vi en ordbok og en fast språknorm, så det er enklere nå. Men et språk som
ikke kan holdes ved like skriftlig, er alltid nær
ved å dø ut.
- Har du et eksempel på en konkret utfordring i arbeidet?
- Jeg husker vi lette etter et ord for «honning»
da vi oversatte tekstene om Døperen Johannes. Jeg ble begeistret da jeg fant det gamle
ordet «oblanvoje», som betyr «humlesmør»,
men dessverre kunne det ikke brukes. Det var
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ukjent for folk i dag, så jeg måtte sette inn det
norske lånordet «honning».
- Ellers er det en utfordring å ta stilling til
gamle begreper i det samiske språket. Vi har
ord for å slakte og ofre dyr – kan disse tas
inn i Bibelen? Og kan vi bruke den samiske
sjamanen, som fikk overnaturlige beskjeder,
som oversettelse for «profet»? Det er ikke lett.
Vi har vokst opp med at alt det samiske er noe
skummelt. Men det kan ikke være riktig at alt
det samiske er knyttet til hedensk makt.
- Planene framover er å fortsette arbeidet med
tekstene som leses i gudstjenestene. I 2017
skal vi ha vært gjennom alle tekstene som brukes i tekstbøkene på både svensk og norsk side.
- Hva må til for at du skal se et ferdig NT på
sørsamisk i din levetid?
- Et under. Når jeg blir pensjonist, får jeg bedre
tid. Men å få hele NT oversatt til sørsamisk, det
ser jeg ikke for meg. Da må det mer ressurser til.
- Hva betyr det å få høre Bibelen på sitt eget
morsmål?
- Det betyr veldig, veldig mye, i både sorg og
glede. Det gir en dypere forståelse av budskapet. Ordet når inn på det emosjonelle planet,
som går mye dypere enn det rasjonelle. Den
vanlige fortellerstilen i samisk er alltid i nåtid.
Som tilhører blir en trukket helt inn i det som
leses. Slik kan en sørsamisk tekst nå inn på
en helt annen måte. Folk sier: «Nå forstår jeg
endelig hva det betyr».
Tekst: Hans J. Sagrusten

2015 var et år med nye initiativ i seksjon
for bibeloversettelse. Det nordsamiske oversettelsesprosjektet gikk inn i sluttredaksjonsfasen, som skal føre fram til publisering av en
ny, nordsamisk bibel i 2019. Det sørsamiske
prosjektet gikk i gang med en ny, treårig
prosjektfase med støtte fra bl.a. Sametinget.
Forarbeidet til et nytt lulesamisk prosjekt
med oversettelse av tekster fra Det gamle
testamentet nådde en viktig milepæl med
en første, forberedende samling for den nye
prosjektorganisasjonen. Prosjektet med å

oversette de deuterokanoniske bøker til Det
gamle testamentet nådde også viktige mål. Og
Døvekirkens treårige tegnspråk-prosjekt, der
Bibelselskapet gir faglig og økonomisk støtte,
konsoliderte seg og ga oversetterne nyttig
oversettelseskompetanse.
DE SAMISKE PROSJEKTENE De samiske
språksamfunnene strekker seg over landegrenser. Nordsamisk brukes i Norge, Sverige
og Finland. Sørsamisk og lulesamisk brukes
på begge sider av Kjølen. Utfordringen i de

Oversettelsesutvalget.
Fra venstre (bak): Gunnar
Johnstad, Håvard Tangen,
Jan Ove Ulstein, Hans-Olav
Mørk (fra adm.). Fra venstre foran: Christine Amadou, Jorunn Økland, Marta
Høyland Lavik og Ingeborg
Mongstad-Kvammen.
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Oversettelsesarbeid
samiske bibeloversettelsesprosjektene er å
skape et bibelspråk som den samiske befolkningen i Skandinavia kan oppleve som sterkt,
uttrykkskraftig, rikt – og som sitt eget.
En bibeloversettelse som skal brukes i
kirkene må stå i dialog både med dagligtale,
litteratur, bibeltradisjon og liturgisk tradisjon.
Dette stiller store krav til samisk språkkunnskap og krever samtidig god kjennskap til
bibeltekstene og deres språk og historie.
I de samiske prosjektene som nå er i gang,
har vi med noen av Nordens fremste eksperter
på samisk språk. De arbeider sammen med
oversettere og teologer som har solid faglig
ekspertise både innen samiske og nordiske
språk og de klassiske bibelspråkene hebraisk
og gresk. Flere av oversetterne har etter
hvert en erfaring som er både lang og unik.
Progresjonen i det nordsamiske så vel som
det sørsamiske oversettelsesprosjektet har
vært god i 2015. Det nordsamiske prosjektet
er organisert med tre oversettergrupper. En
oversettergruppe har arbeidet med å revidere
brevlitteraturen i Det nye testamentet (Ođđa
Testamenta). En annen gruppe har arbeidet
med å revidere evangeliene, en tredje gruppe
har arbeidet med å oversette og tilrettelegge
ordforklaringsdelen fra Bibel 2011 til bruk
i den nye, nordsamiske Bibelen. Den sentrale redaksjonskomiteen har kommet langt
i arbeidet med å sluttredigere Det gamle
testamentet (Boares Testamenta). På oversettelsesseminaret i Alta i april ble navnene på de
bibelske bøkene drøftet, i tillegg til tegnsetting og andre lingvistiske problemstillinger
på nordsamisk. Tuomas Magga, stilistisk
hovedkonsulent, og Nils Øivind Helander,
språkkonsulent i Sametinget, innledet.
Sørsamisk er ungt som skriftspråk og er
svært sårbart. Det har ikke vært offisielt språk i
Norge lenger enn fra 1980-tallet. Derfor er det
noen ganger vanskelig å avgjøre når teksten
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faktisk er ferdig – og god nok. I begynnelsen
av 2015 avsluttet det sørsamiske prosjektet
sluttredaksjonen av 170 sider ny bibeltekst.
Samtidig ble det satt i gang et nytt, treårig prosjekt for å ferdigstille resten av tekstene til de
kirkelige tekstbøkene i Norge og Sverige. De
ferdige tekstene ble lansert og feiret i februar
2015, på den sørsamiske kulturfestivalen
Lopmenaestie, som finner sted i Funäsdalen.
Der ble tre av oversetterne, Elsa Andersson,
Irene Dorra og Sig-Britt Persson, takket for
innsatsen som språkkonsulenter. De tre
andre i gruppen, Bierna Bientie, Lajla Mattsson Magga og Karin Rensberg Ripa, arbeider
videre som gruppe i den nye prosjektperioden,
som strekker seg fra 2015 til 2017. Bientie
arbeider som oversetter og de to andre som
språkkonsulenter. Som ekstern konsulent har
gruppen fått med seg professor emeritus Ole
Henrik Magga fra Samisk Høgskole, Kautokeino. Han var også med på sluttredigeringen
av tekstene fra forrige prosjektperiode.
I november 2015 ble det holdt et språkseminar på det sørsamiske kultursenteret
Gaaltje i Östersund. Temaet var «Sørsamisk
ungdomsspråk – sørsamisk bibelspråk». Her
ble nyoversatte bibeltekster presentert og
diskutert. Leder for det sørsamiske språk- og
kompetansesenteret Gïelem nastedh i Snåsa
kommune i Nord-Trøndelag, Sara Marja Magga, holdt foredrag om sin egen erfaring som
oversetter av barnebøker. I Bibelselskapet er
det fast regel å bruke de samiske språkene som
konferansespråk på møter og samlinger. Det
ble en spesiell opplevelse, også for de ansatte
på Gaaltje, å høre det sørsamiske språket lyde
mellom veggene i den gamle stasjonsbygningen som huser kultursenteret.
Det svenske bibelselskap leder det nye,
lulesamiske oversettelsesprosjektet. Målet er
å oversette tekster fra Det gamle testamentet
til bruk i de kirkelige tekstbøkene i Sverige og
Norge. 2015 ble brukt til forprosjektering.
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Oversettelsesarbeid

Esters bok har flere avsnitt
som kommer i tillegg til
den hebraiske teksten som
ligger til grunn for den utgaven av Esters bok vi kjenner
fra Det gamle testamentet.
Som oversettelse er den
greske teksten interessant, fordi den antakelig gir
innblikk i jødenes situasjon
på den tiden da teksten ble
oversatt (ca. 114 f. Kr.).
Vi aner en folkegruppe som
er sårbar og utsatt for forfølgelse, men som også har
en sterk selvbevissthet og
en dyp tillit til Guds hjelp.
Esters bok er en kvinnehistorie fra persertiden, og den
gir innblikk i de utfordringene som en jødisk kvinne
opplever i et ekteskap som
går på tvers av kulturelle
skillelinjer. Som dronning
for den persiske kongen
Xerxes blir Ester stående
mellom barken og veden
når en høytstående person
ved hoffet lager en konspirasjon for å få jødefolket
utryddet. Gjennom klokskap, mot og ærlighet bidrar
Ester til at konspirasjonen
blir avslørt og avverget.
Denne problemstillingen
var fortsatt aktuell da
teksten ble oversatt.
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Representanter for det lulesamiske språkfellesskapet i kirke og samfunn fikk møte
aktuelle oversetter-kandidater på et oppstartseminar i Jokkmok i oktober. Samtidig ble det
arbeidet med å skaffe prosjektet nødvendig
finansiering. Selve oversettelsesarbeidet skal
etter planen starte i 2016, og i første omgang
planlegges det et treårig prosjekt. Prosjektansvaret er delt mellom Bibelselskapet og Det
svenske bibelselskapet, som har det administrative hovedansvaret.
DE DEUTEROKANONISKE BØKER Prosjektet med å oversette de deuterokanoniske
bøkene (som kom i gang i 2013), har til oppgave å revidere bokmålsteksten etter de
samme prinsippene som ble brukt i Bibel
2011, og å oversette de samme tekstene til
nynorsk. Det er første gang i norsk bibeloversettelseshistorie at dette skjer. Målsettingen
er å gi ut en bibel med de deuterokanoniske
bøker i 2017.
Det var i 2015 fem oversettergrupper som
arbeidet med de deuterokanoniske bøkene. I
tillegg til de fire gruppene som allerede var i
gang, ble en ny gruppe etablert i 2015. Denne
gruppen ble ledet av Christine Amadou, som
også er primæroversetter. Hun hadde med seg
Jorunn Økland som konsulent og Inger Bråtveit som nynorsk stilist. Gruppen har i løpet
av året oversatt teksten til den greske oversettelsen av Esters bok.

TEGNSPRÅK Døvekirken er i gang med å
oversette en egen tekstrekke med søndagens
tekster til tegnspråk. Prosjektet er en del av
liturgirevisjonen i Den norske kirke. Døvekirken har valgt å lage sine egne tekstrekker
med utgangspunkt i døve og hørselshemmede
menneskers situasjon. Det betyr blant annet
at de har ønsket å inkludere flere bibeltekster
som handler om døve mennesker og deres
møte med Jesus. Dette er et modig og samtidig dypt meningsfylt valg. I fagmiljøene er det
stadig større forståelse for at bibeloversettelse
også må skje med tanke på hvordan tekstene
skal brukes.
Når man ikke oversetter hele Bibelen, men
bare utvalgte tekster, er selve tekstutvalget
en del av oversettelsesprosessen. Funksjonell
bibeloversettelse må også ta hensyn til hvilket
språk målgruppen bruker og hvordan dette
språket preger virkelighetsoppfatning og
kommunikasjon blant dem som er mottakere
for oversettelsen. Døvekirken er på linje med
nyere forskning når de velger å la menighetens erfaringer og behov telle med i oversettelsesarbeidet.
I 2015 har prosjektet drevet med oppgradering og forberedelse til videre oversettelsesarbeid. Våren 2016 legger gruppen fram tekster
på tegnspråk til bruk ved kirkelige handlinger.

Forlagsvirksomheten

Da Hilde Heitmann var barn, lette hun etter sammenhengen i de ulike
bibelfortellingene hun hørte. Nå er hun teolog og gründeren bak et seks
meter langt nytt trosopplæringsverktøy – Tidslinjen.
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Forlagsvirksomheten
Sagt om tidslinjen:

«Jeg har et brennende ønske om at barn og unge må forstå bibelfortellingen, og at de ser at Bibelen angår dem.»
forfatter hilde heitmann

En 18-åring har gjerne vært innom flere
trosopplæringstiltak i kirken. Han har for
eksempel fått 4-årsbok på familiegudstjeneste,
kanskje vært på Tårnagenthelg og deltatt i
konfirmasjonsundervisning. Sannsynligvis
har han hørt om både Adam og Eva, David og
Goliat, og Jesus og disiplene. Men hva sitter
han igjen med? Ser han at bibelfortellingene
han har hørt henger sammen i én stor fortelling, og at den fortellingen angår ham? Denne
problemstillingen ble viktig da trosopplæringsleder Hilde Heitmann (32) skulle lage en
systematisk plan for trosopplæringen lokalt i
Re i Vestfold.
– Jeg tenkte: Hvem skal planen være systematisk for? Og svaret på det er jo barna, tilhørerne. Det viktigste i trosopplæringen er
innholdet, og at innholdet i planen må oppleves helhetlig for barna som deltar, sier Hilde
Heitmann.
Men det var ikke så lett å sikre dette i planen.
– For meg var det en nøtt, innrømmer trosopplæreren, og fortsetter: – Barna kommer
så sporadisk til kirken, og det går en stund
mellom hvert tiltak. Og ikke alle kommer på
alle tiltakene.
Inspirert av boken En vandring gjennom Bibelen
kom hun på ideen å lage en illustrert tidslinje,
som kan brukes enten man er samlet til søndagsskole eller ungdomsklubb.
– Det er et veldig godt grep for å snakke
om en fortelling, det å plassere den inn i en
sammenheng. Hvis en 18-åring etter endt
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trosopplæring har fått med seg at Bibelen er
én stor fortelling om at Gud har skapt verden,
at han la og virkeliggjorde en plan for å frelse
menneskene ved å sende Jesus, at han en dag
skal skape en ny himmel og en ny jord, og at
18-åringen videre tenker at «jeg er en del av
den fortellingen hvis jeg vil» – det må være
målet, sier Heitmann.
(Utdrag fra Agenda 3:16)
Verbum Forlag er til for å betjene
blant annet menighetene i Norge, og vårt
siktemål nummer én er å hjelpe folk til å bruke
Bibelen. Ofte kommer det gode ideer til
bibelbruk fra grasrota, fra de som ser behovene. Tidslinjen – som er beskrevet innledningsvis – er et slikt prosjekt. Trosopplærer
Hilde Heitmann hadde ideen, Oscar Jansen
laget illustrasjonene, og flere andre har bidratt
i videreutvikling av prosjektet.
Tidslinjen er et pedagogisk verktøy som
består av et seks meter langt banner der
bibelhistorien er illustrert fra skapelsen til
endetiden. I tillegg omfatter Tidslinjen tilrettelagt og gjenfortalt bibeltekst og et undervisningsopplegg tilpasset tre aldersgrupper.
Prosjektet ledsages av en grundig metodisk
innføring og omfattende ressurser på nett.
Verktøyet ble møtt med stor entusiasme da
det ble lansert på Trosopplæringskonferansen i november. Ambisjonen er nå at riktig
mange menigheter skal ta det i bruk. I 2016
vil det bli holdt inspirasjonskurs.
Forlaget har også arbeidet med andre store
og tidkrevende prosjekter i 2015: Fattigdoms-

Tom Arne Møllerbråten, forfatter av boken Tro under tvil, med elever ved Sagavoll Folkehøgskole.

Adventistene har mottatt Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen.

Bli lys – diakonal salmebok, fikk diplom i Årets vakreste bok i åpen klasse.
årsrapport I 2015 I Bibelselskapet
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Forlagsvirksomheten
Sagt om fattigdoms- og rettferdighetsbibelen:

«Ingen som har åpnet en Bibel kan ha unngått å se at den har et spesielt vaktsomt øye overfor fattige, undertrykte og all urettferdighet.
Det er et gjennomgangstema i vår hellige bok.»
preses helga byfuglien

Antall solgte bibler og
nytestamenter i 2015
var totalt 72 238. Av disse
var 56 170 Bibel 2011,
422 eldre bibelutgaver,
4 949 nytestamenter og
10 697 digitalt bibelsalg.

og rettferdighetsbibelen, Ord og navn i Bibelen og
studiebibel. Sistnevnte prosjekt er godt i
gang, men ferdigstilles først i 2017. Etter to
års arbeid foreligger nå Ord og navn i Bibelen,
et oppslagsverk med mer enn 6 500 ord fra
Bibelen og med et bredt utvalg av bibelsitater
til hvert ord. I tillegg er alle bibelske navn og
steder gjengitt med en kort beskrivelse og anvisning til hvor i Bibelen navnene og stedene
forekommer.
Fattigdoms- og rettferdighetsbibel
«Ingen som har åpnet en Bibel kan ha unngått
å se at den har et spesielt vaktsomt øye overfor
fattige, undertrykte og all urettferdighet. Det
er et gjennomgangstema i vår hellige bok.
Det utfordrer oss, ikke minst fordi vi vet at
Bibelen hver dag blir lest og tolket av mennesker som nettopp er fattige, undertrykte
og utsatt for urett. Og det utfordrer oss fordi
Bibelen gjør det helt klart at det er vår oppgave
som troende å bidra i kampen mot all urett. En
sann lesning av Bibelen er umulig uten dette
perspektivet.»
Preses Helga Byfuglien sa dette under lanseringen av Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen
i februar.
I denne bibelutgaven er omlag 3 000 bibelvers som handler om fattigdom og rettferdighet gulet ut. I tillegg er 25 bibeltekster
behandlet med egne refleksjoner, og her
bidrar skribenter fra kirkelandskapet i hele
sin økumeniske bredde. Slik åpnes Bibelen
på en ny og utfordrende måte, til inspirasjon
og ettertanke i både personlig bibellesning,
studiegrupper og gudstjenesteliv.
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Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen ble lansert
i en tid da det var mye debatt i media vedrørende biskopenes politiske engasjement og
kirkens samfunnsrolle. Det førte til økt oppmerksomhet også for denne bibelutgaven.
En liten bok som forandret verden
«Det nye testamentet er en liten bok som
har forandret verden.» Slik innleder Halvor
Moxnes Historien om Det nye testamentet. På en
lettlest og spennende måte beskriver den
internasjonalt anerkjente teologen hvordan Det nye testamentet ble til, og hvordan
tekstene er blitt lest og brukt opp gjennom
historien og fram til i dag. Boken har allerede
kommet i nytt opplag. Suksessen skyldes
også at forfatteren har vært aktiv selv, og at
boken er blitt pensum.
I boken De som så ham, inviterer forfatter og
prest Jostein Ørum leserne til et møte med
mennesker som så Jesus fra Nasaret den siste
uken han levde. Ørums tredje bok på Verbum
egner seg godt som forberedelseslektyre til
påsketiden. Ray Simpson sin andre bok på
Verbum – Fra hodet til hjertet – presenterer
konkrete forslag til ulike måter å lese Bibelen
på. Den gir eksempler på hvordan vi kan
møte Gud ved å meditere over skaperverket;
med Bibelen og naturen som kilder til læring
og vekst.
Bibelen kan også gi inspirasjon til nye
salmer og sanger. I 2015 ga Verbum ut en
diakonal salmebok – Bli lys – i samarbeid med
Diakonhjemmet. Den inneholder 52 salmer
og 52 fortellinger, samt liturgiske sanger og
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Forlagsvirksomheten
ledd. I forordet står oppfordringen: «Syng
salmene, les fortellingene, bruk liturgiene for
deg selv og sammen med andre, ved sykesengen, på gaten, rundt bordet, i dagligstuen,
i kirkerommet, ved et bål i skogen, før du
sovner eller når du ikke får sove».
I 2015 kom også Kierkegaards «Gudelige
taler» over teksten Liljen på marken og fuglen
under himmelen for første gang på norsk. En
liten perle av en bok – med taler om tausheten, lydigheten og gleden.

Ragna Dahlen

Livet og døden, tro og tvil Presten
Ragna Dahlen har laget en vakker og personlig
bok i samarbeid med kunstneren Bente Elisabeth Finserås. I Sorgen kommer ubedt skildres
avmakten og smerten ved å miste en sønn – og
om troen som ikke demper smerten, men som
gir livet retning.
Også Livsarkivet av den svenske barnelegen
Lars H Gustafsson er en bok om døden, men
aller mest om livet. Biskop Per Arne Dahl omtaler boken som en gavebok til oss alle: «Dette
er ikke en egotripp i sorgens landskap og enda
en viktig bok om hvordan komme gjennom
sorgen. Hans livs tilbakeblikk er en relasjonell
hyllest til det alminnelige livet og samlivet
som utfordrer oss til ærefrykt og takknemlighet. Dermed er boken også en utfordring til å
oppgi kontrollen idet vi overgir alt til en som
er større enn oss og som vil oss vel».
To bøker på Verbum i 2015 handler om tro
og tvil. Den prisbelønte og bestselgende forfatteren Alf van der Hagen samtaler med 14
kjente og mindre kjente personer om tro og
eksistensielle spørsmål. I Meningen med livet?
Dialoger om tro får Alf van der Hagen intervjuobjektene til å snakke meningsfylt om religiøse erfaringer og moral. «Det er mangelvare
i det offentlige rom, og nettopp derfor er det
verdt å lese boken», skriver Ragnhild UlltveitMoe i Minerva.

Alf van der Hagen
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Tom Arne Møllerbråten kaller seg en
kristen skeptiker og setter tvilen under lupen
i boken Tro under tvil. Om den uttaler Bjørn
Are Davidsen: «Den beste og ærligste boken
jeg har lest om tvil. Kombinasjonen å være
frigjørende om tvil og samtidig på så mange
måter trosstyrkende, er relativt unik».
Ressursbøker for kirken I 2015 har
Verbum gitt ut to fagbøker i serien Verbum
Akademisk. Dette er utgivelser som har hatt
redaktører og økonomisk støtte utenfra,
og som delvis er blitt kjøpt inn av kirkelige
organisasjoner. Ambisjonen er at disse bøkene
skal bli brukt som ressurser i undervisning og
kurssammenheng.
Gudstjeneste à la carte tar for seg liturgireformen i Den norske kirke. I 2011 fikk Den
norske kirke en ny gudstjenesteordning.
Hvordan ble ordningen tatt imot? Hvilke
valg har menighetene foretatt? Hva var
visjonen, og hva er resultatet?
De siste årene har også begrepet «folkekirke» seilt opp som et begrep kirken har
omfavnet, men hvordan skal vi forstå dette?
I boken Folkekirke nå belyses begrepet historisk og juridisk, og diskuteres ut fra en rekke
aktuelle perspektiver.
Hva sanser vi når vi kommer inn i kirkerommet; hvordan opplever vi møtet med
rommet, handlingen og fellesskapet? Og
hvordan skapes tilhørighet og tro? Det er
spørsmål Margrete Kvalbein tar opp i boka
Henvendt. Overgitt. Kroppen i Guds hus. Forfatteren er selv utdannet danser og har jobbet som
koreograf og danser i kirker i over 20 år.
Barn og unge I motsetning til året før har
vi i 2015 gitt ut en rekke bøker for barn og
unge. Den største satsningen har vært arbeidet
med prosjektet Tidslinjen, som er beskrevet tidligere. I tillegg kommer Sara og farmor-serien
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Forlagsvirksomheten
som er bøker for barn om kristne høytider og
kirkelige handlinger, og Den lille barnebibelen
– med illustrasjoner av den nederlandske
kunstneren Kees de Kort.
Ekstern støtte I 2015 har vi hatt flere
utgivelser enn i 2014; 31 mot 20. Mye arbeid
har gått med til å skaffe ekstern støtte og finne
samarbeidspartnere. Vi fikk innvilget støtte
til produksjonen av Tidslinjen, Ord og navn i
Bibelen, Historien om Det nye testamentet, Henvendt.

BIBLER OG BIBELKUNNSKAP
Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen
Anders Aschim: Bibelen 3.0. Bak Bibel 2011
(e-bok)
Halvor Moxnes: Historien om Det nye testamentet
Ord og navn i Bibelen
Bibel med glidelås – på bokmål og nynorsk
Bibelleseplan 2016
Bibelleseplankalender 2016
TRO OG LIVSHJELP
Svein Ellingsen: Så stilner livets jag
(ny utgave)
Lars H Gustafsson: Livsarkivet. En liten bok om
død og liv
Ragna Dahlen og Bente Elisabeth Finserås
(ill.): Sorgen kommer ubedt
Jostein Ørum: De som så ham. 40 påskebetraktninger
Sindre Skeie, Carl Petter Opsahl, Anne Kristin Aasmundtveit, Hans-Olav Mørk (red.):
Bli lys – diakonal salmebok
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Overgitt, Folkekirke nå og Gudstjeneste à la carte.
Verbum vil takke Trosopplæringssekretariatet,
Kirkerådet og Lærebokutvalget for støtte!
Forfattere på Verbum Verbum har også
dette året knyttet til seg en rekke nye forfattere; noen debutanter, noen godt etablerte.
Og enkelte forfattere har med tiden fått gitt
ut flere bøker på Verbum. Vi er svært glade for
samarbeidet med nye og gamle forfattere av
både sakprosa, barnebøker og skjønnlitteratur!

Ray Simpson: Fra hodet til hjertet. Med Bibelen
og naturen som kilde
Tom Arne Møllerbråten: Tro under tvil.
Tanker fra en kristen skeptiker
BARN OG UNGE
Bibel for born (2. utgåve)
Den lille barnebibelen
Heid Leganger-Krogstad, Randi Langkaas,
Nina Engen, Inger Helen Nygård: Veilederhefte til konfirmantbibelen
Anne Kristin Aasmundtveit: Tidslinjen –
Fortellingsbok
Anne Kristin Aasmundtveit, Gry Vikesland
(overs.): Tidslinja – Forteljingsbok
Asbjørn Håkonseth (red.), Heid LegangerKrogstad, Frode Granerud, Hilde Heitmann,
Jenny Ågedal: Tidslinjen – Lærerveiledning
Tidslinjen – banner i to ulike størrelser
Tidslinjen – linjal
Tidslinjen – nettside
Sara og farmor feirer gudstjeneste
Sara og farmor er i barnedåp

Sara og farmor er i begravelse
Sara og farmor feirer påske
Sara og farmor feirer jul
KULTUR OG SAMFUNN
Anne H. Balsnes, Jan T. Christoffersen,
Hallvard O. Mosdøl (red): Gudstjeneste à la
carte. Liturgireformen i Den norske kirke
(Verbum Akademisk)
Søren Kierkegaard: Liljen på marken og fuglen
under himmelen. Innledning ved
Marius Timman Mjaaland
Alf van der Hagen: Meningen med livet?
Dialoger om tro
Margrete Kvalbein: Henvendt. Overgitt. En
bok om kroppen i Guds hus
Vidar Haanes, Stephanie Dietrich, Hallgeir
Elstad, Beate Fagerli (red.): Folkekirke nå
(Verbum Akademisk)
I alt: 31 bokutgivelser og 4 andre produkter
(banner i ulike størrelser, linjal og nettside)

Styrets
årsberetning
2015
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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 Bibelselskapet har gjennom sitt kvalitetsbevisste
internasjonale samarbeid, oversettelsesarbeid,
bibelbruksarbeid og forlagsvirksomhet vist
seg som en troverdig aktør i norsk kirke- og
samfunnsliv. Oversettelsesarbeidet fortsetter
i de nord- og sørsamiske oversettelsesprosjektene og i arbeidet med å fullføre oversettelse
av de deuterokanoniske bøker til nynorsk og
bokmål.
Også internasjonalt beholder Det Norske
Bibelselskap sin sentrale posisjon som den
tredje største bidragsyter til De forente
bibelselskaper. Noe av denne internasjonale
støtten gis gjennom personell og administrativ rådgivning
Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet for 2015 er ført i tråd med
regnskapsstandarden «God regnskapsskikk
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 77,0 mill.
kroner, mot 69,2 mill. kroner i 2014. De to
største inntektskildene er gaver (55,1 prosent)
og salg (28,9 prosent). Gavene er i hovedsak
samlet inn til internasjonale formål. Som forventet har bibelsalget gått noe ned igjen etter
bibellanseringen i 2011. Salget utgjorde i 2015
13,5 mill. kroner i netto inntekter. Vederlag
for bruk av våre bibeloversettelser har bidratt
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positivt til rettighetssalget også i 2015 og viser
at det er økende interesse for å bruke våre
oversettelser. Eksterne midler til bokprosjekter har økt. Bibelselskapet leier ut omtrent 50
prosent av sine arealer og seksjoner i Bernhard
Getz’ gate 3. I 2015 ga dette 1,438 mill. kroner i
eksterne leieinntekter.
Sum forbrukte midler utgjorde 77,0 mill.
kroner mot 66,0 mill. kroner i 2014. Av stiftelsens totale forbruk i 2015 er 71,9 prosent anvendt til formålsrettede aktiviteter mot 69,5
prosent sammenlignet med 2014. Administrasjonsprosenten er beregnet til 4,3 prosent. Av
innsamlede midler er 77,7 prosent disponibelt
til innsamlingsformål mot 73,9 prosent i 2014.
Innsamlingsprosenten er regnet ut på samme
måte som Innsamlingskontrollen legger til
grunn for sine beregninger.
Alle virksomhetsområder sett under ett
viser et negativt resultat på kr 8 741. Kostnader til produksjon av Tidslinjen er dekket delvis av fjorårets øremerking på kr 165 000, samt
årets vedtak om å benytte kr 160 000 av midler
øremerket til konfirmantprosjekt. Etter bruk
av øremerkede midler til Tidslinjen overføres
kr 316 259 til annen formålskapital.
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 69,9 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, giver-

7% 9%

Anskaffelse midler
innsamlede midler
salgsinntekter bibler og FORLAGSPRODUKTER

29%

andre inntekter
tilskudd – OFFENTLIG

55%

4%

24%

Forbruk midler
kostnader til anskaffelse av midler

45%

kostnader til organisasjonens formål
bevilgninger
27%

administrasjonskostnader

registeret, medlemskap i De forente bibelselskaper, samt bred felleskirkelig støtte. God
forvaltning av Bibelselskapets immaterielle
verdier betyr 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 30 ansatte i faste stillinger pr. 31.12.15. Disse har utført
26,2 årsverk i 2015 mot 24,8 årsverk i 2014.
Sykefraværet i 2015 utgjorde 4,6 prosent mot
3,0 prosent året før. Dette skyldes hovedsake-

lig noen langtidssykemeldinger. Det er ikke
blitt rapportert om yrkesskader og yrkessykdom på arbeidsplassen i løpet av året.
Kvinnene utgjør 61 prosent av de fast ansatte i staben. Seks av åtte som arbeider deltid
er kvinner (75 prosent). Tre av fire i ledergruppen er kvinner. 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.
Styret anser arbeidsmiljøet som godt. Det er
et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten,
Stamina Helse og Trening, og representanter
derfra deltar jevnlig på møte i Arbeidsmiljøutvalget. Det ble i 2015 arrangert sommeravslutning for staben på Akershus festning.
Programmet besto av foredrag om fengselspresttjenesten ved festningen under andre
verdenskrig, ved Olav Dag Hauge (sønn av
daværende fengselsprest), samt av omvisning
og lunsj ved Forsvarsmuseet.
Bibelselskapet får god støtte i personalforvaltningen gjennom Bibelselskapets medlem-
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skap i arbeidsgiverorganisasjonen VIRKE og
gjennom avtale med bedriftshelsetjenesten
Stamina Helse og Trening. Bibelselskapet er
bevisst på at vår standard for arbeidsmiljøet
også gjelder innleide tjenester som for eksempel renhold.
Finansiell risiko Av selskapets samlede
eiendeler på 76,8 mill. kroner utgjør den bokførte verdi av kontorlokalene i Oslo sentrum
39 prosent. Siste gjennomførte takst av
Bibelskapets eierandel av eiendommen ga en
markedsverdi på over 50 mill. kroner. Taksten
ble foretatt i mars 2014.
Verdien av varelageret utgjør 15,5 mill. kroner etter nedskrivning for ukurans. Av dette
utgjør beholdningen av bibler og bibelrelaterte produkter omtrent 80 prosent. Bibelutgaver
vurderes i stor grad å være kurante, og av nedskrivningen på 7,1 mill. kroner utgjør hoveddelen nedskrivning på andre bokkategorier.
Styret har også fulgt opp kapitalforvaltningen.
Pr. 31.12.2015 utgjør dette 7,0 mill. kroner.

Fremtidig utvikling Det Norske Bibelselskap driver kontinuerlig utvikling innenfor
virksomhetsområdene bibeloversettelse,
forlag, innsamling og bibelbruk.
Generalsekretær har i 2015 avsluttet en
Executive Master ved Handelshøyskolen BI
med fagene veiledning, personal- og arbeidsjus og økonomi for beslutningstakere. Hun
har dermed hevet sin kompetanse både med
tanke på personalledelse og økonomisk
ledelse, noe som er sentralt for stiftelsens
fremtidige utvikling.
Forlaget har gjennom året gjort en viktig
jobb for å bedre fremtidig bærekraft, og dette
har bidratt til en positiv utvikling i Bibelselskapets forlagsdrift i 2015, spesielt for bokkategoriene «Bibelkunnskap» og «Barn og unge».
Styret har i inneværende periode arbeidet
videre med mål- og strategiprosesser ut fra
Bibelselskapets formål, mål og visjon.
Oslo, 30. mars 2016
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Tor Singsaas, leder

Henrik Stensrud, nestleder

Knut Holter

vegard kobberdal

torfinn lundblad

rune yndestad møller

nina kristin oskarsdottir

beate pettersen

Linn Sæbø rystad

Jorun E. Berstad Weyde

heidi Haugros Øyma

Stian Kilde Aarebrot

Helge Almås

Åshild Solgaard

INGEBORG MONGSTAD-KVAMMEN
daglig leder/generalsekretær
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Aktivitetsregnskap
NOTE

2015

2014

ANSKAFFEDE MIDLER				

Tilskudd
			
Offentlige
2,3
6 198 473
5 939 665
Andre
2
949 570
794 856
		
7 148 044
6 734 521
				
Innsamlede midler
3
42 443 618
31 512 991
				
Aktiviteter som oppfyller formålet			
Salgsinntekter bibler og forlagsprodukter
4
22 293 283
24 290 117
Lisensierings- og andre inntekter		
2 637 797
3 177 490
		
24 931 080
27 467 607

Aktiviteter som skaper inntekter			
Utleie- og andre inntekter
9
2 159 134
2 744 108
		
Finans- og investeringsinntekter			
Renteinntekter
240 119
341 040
Investeringsinntekter		
116 239
425 254
		
356 357
766 293

Sum anskaffede midler		
77 038 231
69 225 521
				
Forbrukte midler				
Kostnader til anskaffelse av midler			
Distribusjon og markedsføring
6 861 443
Kostnader til gårdsdrift og annet
9
1 977 300
Innsamlingskostnader
3
9 454 094
13, 14
18 292 837

7 430 903
1 728 923
8 212 843
17 372 670

Kostnader til organisasjonens formål
Bevilgninger
3
34 361 483
24 262 660
Oversettelse
3 344 535
3 483 603
Bibelbruk
3 385 960
3 235 863
Nettbibel og kommunikasjon		
459 664
441 084
Forlagsvirksomhet
13 872 392
14 472 152
13, 14
55 424 034
45 895 362
				
Administrasjonskostnader
14
3 330 102
2 768 457

Sum forbrukte midler
6, 13, 14
77 046 973
66 036 489
				
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		

-8 741

3 189 033

Tillegg/reduksjon formålskapital			
Tillegg avkastningsfond grunnkapital (vedtektsfestet)
10 000
Reduksjon konfirmantprosjekt
12
-160 000
-165 000
Reduksjon/tillegg prosjekt Tidslinjen
12
-165 000
165 000
Tillegg bibelmisjonsfond		
1 000 000
Tillegg annen formålskapital
316 259
2 179 033
Sum		
-8 741
3 189 033
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BALANSEregnskap
NOTE

2015

2014

EIENDELER				

ANLEGGSMIDLER				
Varige driftsmidler			
Fast eiendom
8
29 880 927
Maskiner, inventar, profilering
8
253 409
		
30 134 336

31 043 806
665 939
31 709 745

Finansielle anleggsmidler				
Kapitalinnskudd KLP		
690 326
619 831
Aksjer Bergen Kristne Bokhandel
50 000
0
Testamentarisk gave
1 732 587
1 732 587
2 472 913
2 352 418
			
Sum anleggsmidler		
32 607 249
34 062 162
				

OMLØPSMIDLER				

Varelager
7
15 499 208
15 654 443
				
Fordringer		
Kundefordringer
3 646 885
4 947 439
Andre fordringer
839 777
340 785
4 486 662
5 288 224
				
Investering
10
7 001 419
6 909 806

Bankinnskudd, kontanter og lignende
10
17 161 272
14 573 984
		
Sum omløpsmidler
44 148 561
42 426 456
			
Sum eiendeler		
76 755 810
76 488 618
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NOTE

2015

2014

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD				

FORMÅLSKAPITAL				
Innskutt formålskapital			
Grunnkapital (vedtektsfestet)
1 200 000
Avkastningsfond grunnkapital
120 000
		
1 320 000

1 200 000
120 000
1 320 000

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner			
Bibelmisjonsfond
9 702 511
9 702 511
Produksjonsfond
8 300 000
8 300 000
Oversettelsesfond
8 835 016
8 835 016
Samiske fond
210 000
210 000
Konfirmantprosjekt
476 975
636 975
Prosjekt Tidslinjen		
0
165 000
		
27 524 502
27 849 502
				
Annen formålskapital
41 024 251
40 707 993
		
Sum formålskapital
12
69 868 754
69 877 495
				

GJELD				

Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser
15
60 462
67 180
				
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		
2 969 381
2 270 930
Offentlige avgifter		
1 254 431
1 864 525
Skyldige feriepenger		
1 556 073
1 370 237
Ubetalte bevilgede prosjekter 		
908 705
705 681
Betalbar skatt
9
100 000
160 000
Annen kortsiktig gjeld
38 004
172 570
		
6 826 594
6 543 943
Sum gjeld

6 887 056

6 611 123

Sum formålskapital og gjeld		
76 755 810
76 488 618
				
Det Norske Bibelselskap			

Organisasjonsnummer 935 570 212
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Tor Singsaas, leder

Henrik Stensrud, nestleder

Knut Holter

vegard kobberdal

torfinn lundblad

rune yndestad møller

nina kristin oskarsdottir

beate pettersen	

Linn Sæbø rystad

Jorun E. Berstad Weyde

heidi haugros øyma

Stian Kilde Aarebrot

Helge Almås

Åshild Solgaard

INGEBORG MONGSTAD-KVAMMEN
daglig leder/generalsekretær

Kontantstrømoppstilling 01.01.– 31.12.
		2015

I Årets aktivitetsresultat		

-8 741

2014

3 189 033

II Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt			
Ordinære avskrivninger		
1 575 409
1 638 258
Forskjell mellom resultatført pensjon og betalte ytelser		
-6 718
-4 672
		
1 568 691
1 633 586
			
III Investeringer, avhendelser og finansiering			
Anskaffelse av andre varige driftsmidler		
0
0
Netto investering i langsiktige og kortsiktige plasseringer 		
-120 495
-578 477
Tilbakebetaling av langsiktig gjeld		
0
-5 836 501
		
-120 495
-6 414 978

IV Andre endringer			
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld		
1 655 248
2 437 330
Endring i andre tidsavgrensningsposter		
-415 801
-2 814 575
		
1 239 447
-377 245
Netto endring i likvider i året		
Likviditetsbeholdning pr. 01.01.		
Likviditetsbeholding pr. 31.12.		

2 678 902
21 483 789
24 162 691
		
		
Spesifikasjon likviditetsbeholdning		
UB
Kontanter og bankinnskudd		
17 161 272
Investeringer *		
7 001 419
		
24 162 691

*Midlene forvaltes eksternt av Formueforvaltning AS og Pareto AS.		
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-1 969 604
23 453 393
21 483 789

IB
14 573 984
6 909 806
21 483 789

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.

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. Reguleringspremie av oppsatte rettigheter
og løpende pensjoner til Kommunal Landspensjonskasse kostnadsføres løpende.
Valuta
Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert til valutakurs pr 31.12.

Inntektsføring
Salg av varer inntektsføres i regnskapet på leveringstidspunktet.
Gaver inntektsføres når de mottas.
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 			
		2015

2014

Støtte til samisk prosjekt fra Kulturdepartementet, via Kirkerådet		
1 906 742
1 604 000
Støtte til prosjekt fra Norad		
3 598 419
2 638 931
Støtte fra UD til russisk-ukrainsk dialogkonferanse (jf. note 3)		
0
838 286
Refusjon momskompensasjonsordningen		
693 312
858 448
Sum offentlig tilskudd		
6 198 473
5 939 665
			
Støtte til samisk prosjekt fra Det tyske bibelselskap		
598 234
538 108
Støtte til deuterokanon-prosjekt fra Det tyske bibelselskap		
291 337
256 748
Sponsorstøtte Sparebanken Sør		
60 000
0
Sum andre tilskudd		
949 571
794 856

Støtte til samiske prosjekter er forutsatt brukt som tilskudd til oversettelse av bibeltekster til lule-, sør- og nordsamisk.
Mottatte Norad-midler gjelder støtte hiv/aids- og freds- og forsoningsprosjekter i Afrika.
		
Note 3 – Innsamling og internasjonalt arbeid			
		2015

2014

Gaveinntekter
Kampanjer og innstikk		
11 304 738
10 814 707
Bibelgaven – giro i blad		
8 181 835
6 188 134
Fast givertjeneste		
8 365 401
7 205 877
Enkeltgaver og øremerkede gaver		
2 272 708
1 547 857
Ofringer og møter		
3 405 475
3 702 963
Testamentariske gaver		
8 913 461
2 053 453
Sum		
42 443 618
31 512 991
			
Kostnader til innsamling og drift av kontor
Kostnader til materiell, produksjon og innstikk		
3 686 408
3 359 860
Kostnader til ekspedisjon, telemarketing		
1 855 228
1 426 136
Lønnskostnader innsamlingskontor		
2 622 206
2 209 732
Innsamlingkontor, drift og reiser		
1 290 252
1 217 115
Sum 		
9 454 094
8 212 843
			
Bevilgninger
Bevilget til formål for internasjonale prosjekter		
26 579 172
16 493 082
Bevilget til Norad-prosjekter i Afrika		
4 561 394
4 260 336
Bevilget til formål for nasjonale prosjekter		
444 550
448 129
Personellstøtte internasjonalt arbeid i De forente bibelselskaper		
2 776 366
3 061 113
Sum		
34 361 483
24 262 660
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Russisk-ukrainsk dialogkonferanse i Oslo for religiøse ledere fra de to landene
Kostnader til lokaler, bevertning og opphold		
Reisekostnader		
Andre arrangementskostnader		
Sum		

0
0
0
0

523 516
238 249
76 652
838 417

Mottatt støtte fra Utenriksdepartementet		

0

838 286
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Note 4 – Salgsinntekter			
		2015

2014

Salgsinntekter
Bibler og nytestamenter		
13 469 833
14 223 475
Bibelkunnskap		
2 407 216
1 821 150
Kultur og samfunn / Tro og livshjelp		
2 785 768
5 117 661
Barn og unge		
2 825 359
2 374 742
Bibelbruk		
805 107
753 089
Sum		
22 293 283
24 290 117
				
		
			
Note 5 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser		
		2015

Lønnskostnader		
Pensjonskostnader		
Andre ytelser		
Arbeidsgiveravgift		
Lønn og refusjon eksternt personell		
Sum		

2014

13 773 126
2 245 701
178 403
2 227 536
-208 680
18 216 087

13 235 073
3 143 568
157 888
2 351 218
156 241
19 043 988

Antall ansatte		30
Antall forbrukte årsverk		26,2

29
24,8

		2015

2014

Revisor
Revisjonshonorar kostnadsført 		
Attestasjoner prosjekter		
Teknisk bistand		
Annet		

202 100
63 818
15 050
3 548

279 500
53 125
15 050
11 288

Note 6 – Driftkostnader etter art 			
		2015

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		

7 657 901
5 835 295
18 216 087
1 575 409
12 861 163
30 660 545
240 573
77 046 973

2014

8 182 449
4 850 416
19 043 988
1 638 258
11 631 301
20 476 915
213 163
66 036 489
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Note 7 – Varelager			
		2015

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

743 213
738 443
21 094 068
22 575 724
7 076 517
15 499 208

2014

589 893
911 082
20 745 031
22 246 006
6 591 563
15 654 443

Note 8 – Varige driftsmidler			
		Eiendom	Maskin/inv.

Anskaffelseskostnad 01.01.		
Avgang/tilgang 2015		
Anskaffelseskostnad 31.12.		
Akkumulerte avskrivninger		
Bokført verdi pr. 31.12.		

40 767 413
0
40 767 413
10 886 486
29 880 927

7 688 376
0
7 688 376
7 434 968
253 409

Årets avskrivninger		
1 162 878
412 530
Økonomisk levetid		
2-3 %
10-50 %
Avskrivningsplan		Lineær
Lineær
			
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		
1 437 550
1 437 550
Refundert forretningsførerhonorar		
185 828
92 357
Sum inntekt		
1 623 378
1529 907
Gårdsforvaltning – eierkostnader		
818 973
532 272
Gårdsforvaltning, drifts- og felleskostnader		
580 626
288 571
Investeringer		
55 626
47 761
Avskrivning eiendom		
1 162 878
410 704
Refundert intern husleiekostnad		
-848 664
0
Kostnadsført skatt 2015		
207 922
0
Sum kostnader		
1 977 300
1 279 309
Overskudd og skattemessig resultatgrunnlag		
-353 922
250 598
			
Årets skatteavsetning på utleievirksomheten			
100 000
Årets skatteavsetning (inkl. formuesbeskatning)
		
100 000
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Note 10 – Bankinnskudd og aksjeinvestering		
		2015

Skattetrekkskonto (bundne midler)		

2014

854 872

854 872

Investeringer i verdipapirmarkedet (eksklusive bankinnskudd)		
Pengemarkedsfond og lignende		
3 151 287
Obligasjonsfond		
1 570 813
Aksjefond		
2 279 319
Sum investeringer		
7 001 419

1 796 945
2 973 953
2 138 908
6 909 806

Note 11 – Godtgjørelse til ledelse			
		2015

Lønn og godtgjørelse til generalsekretær 		
Betalt premie personalforsikringer		
Annen godtgjørelse		

2014

811 199
12 168
9 558

791 700
11 875
9 539

		2015

2014

Generalsekretæren har gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.

Note 12 – formålskapital		

Formålskapital 1.1.		
Tillagt avkastningsfond for grunnkapital		
Forbrukt midler til konfirmantprosjekt		
Forbrukt/tillagt prosjekt Tidslinjen		
Tillagt netto midler bibelmisjonsfond		
Tillagt annen formålskapital fra årets aktivitetsresultat		
Formålskapital 31.12.		

69 877 495
0
-160 000
-165 000
0
316 259
69 868 754

66 688 462
10 000
-165 000
165 000
1 000 000
2 179 033
69 877 495

Note 13 – 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.

Felleskostnader fordelt

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

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

430 573
631 786
132 969
402 902
192 198
501 949
2 292 377

126 609
185 775
39 099
89 417
49 559
98 884
589 344

291 711
428 032
90 086
199 133
108 940
508 498
1 626 400

14 295
20 975
4 414
15 486
73 380
148 162
276 711

95 569
140 230
29 514
101 929
30 368
141 777
539 387

62 283
91 389
19 234
66 057
110 113
237 877
586 954

Sum total
virksomhet

1 021 040
1 498 188
315 318
874 923
564 558
1 637 146
5 911 173
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Note 14 – Prosentberegning formål, innsamling og administrasjon		
		
Formålsprosent		
2011

2012

2013

2014

				
Kostnader til anskaffelse
14 202 197
14 673 304
18 333 738
17 372 670
Administrasjonskostnader
2 333 810
2 005 694
2 869 777
2 768 457
Kostnader til organisasjonens formål
55 762 145
43 149 377
42 885 143
45 895 362
Sum forbrukte midler
72 298 151
59 828 374
64 088 657
66 036 489
Formålsprosent
77,1 %
72,1 %
66,9 %
69,5 %

2015

18 292 837
3 330 102
55 424 034
77 046 973
71,9 %

(Formålsprosent: Kostnader til formålet delt på sum forbrukte midler til virksomheten)					
					
Innsamlingsprosent
Fram til og med 2012 ble inntekter fra momskompensasjonsordningen nettoført mot kostnader til innsamling. Fra og med 2014 er disse		
inntektene ført som egen post under anskaffelse av midler (jf. note 2). Innsamlingsprosenten påvirkes i 2015 av at mottatte testamentariske gaver ligger på et høyt nivå.
			
2011

2012

2013

2014

2015

					
Innsamlede gaver
36 494 799
25 241 443
28 828 919
31 512 991
42 443 618
Innsamlingskostnad
6 296 412
6 855 595
8 813 253
8 212 843
9 454 094
Disponibelt til formål
30 198 387
18 385 847
20 015 666
23 300 148
32 989 523
Innsamlingsprosent
82,7 %
72,8 %
69,4 %
73,9 %
77,7 %
(Innsamlingsprosent: Innsamlede gaver minus innsamlingskostnad delt på innsamlede gaver)

Administrasjonsprosent
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.
2011

2012

2013

2014

2015

					
Administrasjonskostnader
2 333 810
2 005 694
2 869 777
2 768 457
3 330 102
Sum forbrukte midler
72 298 151
59 828 374
64 088 657
66 036 489
77 046 973
Administrasjonsprosent
3,2 %
3,4 %
4,5 %
4,2 %
4,3 %
(Administrasjonsprosent: Administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler)
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Note 15 – 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 29. Det er i løpet av 2015
kostnadsført kr 1 497 805 i pensjonspremie til Statens Pensjonkasse.
I tillegg er det kostnadsført reguleringspremie og fondstilskudd på

kr 684 022 til tidligere ordning i DNB/Vital og til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP). Regulering i tidligere ordning gjelder for
nåværende og tidligere ansattes oppsatte rettigheter og regulering av
pensjoner. Ordningen, som tidligere lå hos DNB/Vital, ble fra og med
1. juli 2014 flyttet over til KLP. Bibelselskapet har i tillegg egen
forsikringsordning som finansieres over driften, og hvor 2/3
refunderes fra De forente bibelselskaper. Beregningen er ikke tatt
med i denne noten da postens størrelse ansees å være uvesentlig.
Bibelselskapets netto utbetalte andel av premien er på kr 24 001,
mens den resterende andel på kr 46 591 dekkes av De forente
bibelselskaper. I balansen er egen ordning ført opp med en forpliktelse på kr 60 462.
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Far og datter med ukrainsk barnebibel.
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Vedlegg
VEDLEGG 1: Gaveinntekter
Gaveinntektene har vokst i 2015. Dette skyldes primært økt fokus på fast givertjeneste, høyere
snittverdi på enkeltgaver, samt flere større gaver. I 2015 mottok vi også markant større testamentariske gaver enn vi hadde budsjettert med.

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000

Norad-støtte

10000

testamentariske gaVER

5000
0

gaver og offer
2011

Vedlegg 2:

2012

2013

2014

2015

Bevilgninger

Store, ekstraordinære gaver – primært i form av testamentariske gaver – gjorde det mulig å øke
bevilgningene til det internasjonale arbeidet med over 10 millioner kroner i forhold til det som
var budsjettert. På tross av svak norsk krone ble derfor 2015 et rekordår med tanke på formidling av gaver.
Det fyller oss både med stor glede og ydmykhet å se hvordan norske givere responderer i
forhold til behovene internasjonalt. De høye gavene har ført Norge opp som den tredje største
bidragsyteren etter American Bible Society og BFBS (England & Wales).
Vi har de senere årene økt vårt internasjonale engasjement, og vi følger bevilgningene mer
direkte enn tidligere. Likevel er det fremdeles slik at den viktigste oppfølgingen skjer fra UBS’
side, og vi er helt avhengig av en velfungerende internasjonal organisasjon for at dette skal
fungere etter hensikten.
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MOTTAKERLAND	KATEGORI STØTTE	MERKNAD
Albania
• Støtte til ny oversettelse
		
• Generell driftsstøtte
Algerie
Bibler til berberfolket
Armenia
Støtte til barnebibler		
Aserbajdsjan
Bibeloversettelse til udin
Burundi
Program for fred og forsoning
Norad-støtte via Digni
Inkluderer også deler av
Cuba
• Prosjektet «Én million bibler
				 til Cuba»
testamentarisk gave
		
• Bibler for barn / ungdom
		
• Trykkpresse
Det arabisk-israelske
Generell driftsstøtte
bibelselskap		
Ecuador
• Bibeldistribusjon etter 		Kulepunkt 3:
				 vulkanutbrudd		Finansiert av
		
• Bibelstudieprogrammet 		testamentarisk gave
				 Lectio Divina
		
• Bibler til fengsler
Bibeldagsprosjektet for 2015
Egypt
• Støtte til bibelbutikker
		
• Bibler til barn og ungdom
		
• Rimelige bibler til kampanjer
		
• Ny «Van Dyke»- utgave
		
• Modernisering av bibel				 utstillingen i Kairo
Den barmhjertige samaritanEtiopia
• Amharisk studiebibel
			
• Oversettelse av GT til kambatta programmet er støttet av
			
• Oversettelse av GT til hadiyya Norad via Digni
		
• Oversettelse av GT til konso
		
• Oversettelse til arsibale/oromo
		
• Oversettelse/samling av Geez				 bibelen – samling av ortodokse
				 bibeltekster
		
• Den barmhjertige samaritan –
				 hiv-program		
Georgia
NT for ungdom – ny utgave
Gulfen
Bibeldistribusjon og under		
visning for migranter i Kuwait,
		
Bahrain og UAE
Haiti
Distribusjon av bibler sammen
Del av testamentarisk gave
		
med kirkene
Hviterussland
Generell støtte til tilstedeværelse
India
Støtte til bibeloversettelse på
		
minoritetsspråk
Irak
Generell støtte til tilstedeværelse
Island
Utvikling av det nasjonale
		
bibelselskapet
Kambodsja
Bibelutdeling til marginaliserte
Del av testamentarisk gave
			grupper på landsbygda		
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Kulepunkt 1: 			
Kamerun		
• Prosjekt blant unge kvinner
				 utsatt for overgrep
Finansiert av Kvinnenes
internasjonale bønnedag
		
• Støtte til trykking av fire nye
				 oversettelser
Kasakhstan
• Generell støtte til tilstede				 værelse
		
• Bibler på kasakhisk språk
		
• Produksjon av barnebibler
Kenya
Den barmhjertige samaritan –
Norad-støtte via Digni
		
hiv-arbeid		
Kina
• Bibelpapir til trykking av
				 rimelige bibler
		
• Oversettelse og distribusjon
				 blant minoriteter
			
• Ressurssentre på lokale
				 seminarer/presteskoler		
Kirgisistan
• Oversettelse av GT til kirgisisk		
		
• Generell støtte til tilstede				 værelse
Kroatia
Oversettelse til moderne kroatisk
Makedonia
Generell støtte til tilstedeværelse		
Marokko
Bibler til migranter
Del av testamentarisk gave
Moldova
Investeringsstøtte til ny bil og til
		
utbedring av eiendommen
Mongolia
Bibler til kasak-minoriteten
Samarbeid med Kasakhstan
Kulepunkt 2: 			
Myanmar
• Bibeloversettelse til
				 minoriteter
Finansiert av testamentarisk
gave
		
• Distribusjon til minoriteter
Kulepunkt 2:
Nepal
• Revisjon av bibeloversettelse
				 til nepali
Finansiert av testamentarisk
gave
		
• Bibler til oppsøkende arbeid
Paraguay
Generell driftsstøtte
Peru
Markusevangeliet – muntlig
Siste år
		
presentasjon
Polen
Økumenisk bibeloversettelse
Siste år
Portugal
Barnebibler til oversjøiske
		
områder i Afrika
Det finnes egen samarbeidsSyria
• Bibeldistribusjon
		
• Utvikling av samarbeidet med avtale med Syria
				 kirkene					
Tadsjikistan
Etablering av nytt bibelselskap
Tanzania		
• Oversettelse til igikuria
			
• Oversettelse til kirimi
		
• Oversettelse til kiniyiramba
Togo
Oversettelse av GT til lama
Kulepunkt 2:
Tyrkia
• Støtte til strategisk tilstede				 værelse
Finansiert av testamentarisk
gave
		
• Bibeldistribusjon gjennom
				 kirkene
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Tyskland
Del av samarbeidsavtale
• Støtte til utvikling av den
				 hebraiske grunnteksten		
		
• Støtte til moderne oversettelse
				 til tysk
Egen samarbeidsavtale.
Ukraina
• Utvikling av innsamlings				 og forlagsvirksomhet
Central Asia Service er et
samarbeid mellom bibel		
• Oversettelse av GT til
				 ukrainsk
selskapene i Tyskland, USA
og Ukraina, foruten Norge
		
• Bibler til skolene
		
• NT til flyktninger
		
• Støtte til kontor for koordine				 ring i Sentral-Asia
Usbekistan
• Generell støtte til tilstede				 værelse
		
• Fri distribusjon av bibler og
				 bibeldeler
Vestindia
Bekjempelse av familievold
Prosjekt for Kvinnenes
(De vestindiske øyer)				
Internasjonale bønnedag
Kulepunkt 2:
Vietnam		
• Oversettelse til minoritets				 språk
Finansiert av testamentarisk
gave
		
• Bibler til minoriteter

Disponering av øremerket arv
I 2015 mottok vi en stor arv på totalt kr 3 996 959 etter en giver som har støttet arbeidet i mange
år. Testamentet gir klare føringer for hvordan midlene skal anvendes: Ikke noe skal brukes til
administrasjon, hverken i Norge eller internasjonalt. Midlene skal anvendes til bibeldistribusjon
utenfor Europa.
Midlene er anvendt til følgende formål (benevnt i tabellen på de foregående sider som
testamentarisk gave):

Innsamlet

Beskrivelse

Cuba

Prosjektet «Én million bibler til Cuba»

452 416

Ecuador

Bibler til fengsler

605 166

Haiti

Distribusjon av bibler sammen med kirkene

691 618

Kambodsja

Bibelutdeling til marginaliserte grupper på landsbygda

259 357

Marokko

Bibler til migranter

432 261

Myanmar

Bibeloversettelse til minoriteter

259 357

Nepal

Bibler til oppsøkende arbeid

389 035

Tyrkia

Bibeldistribusjon gjennom kirkene

432 261

Vietnam

Bibler til minoriteter

Sum totalt
Kr 43 227 er så langt ikke disponert.
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Beløp (NOK)

432 261
3 953 733

Vedlegg 3:

Bibelsalg

70000
60000
50000
40000
30000

digitalt

20000

nytestamenter

10000

Eldre bibler
bibel 2011
2013 BM

2013 NN

Vedlegg 4:

2014 BM 2014 NN 2015 BM 2015 NN

Styrende organer, utvalg og ansatte

Representantskapet
Bibelselskapets representantskap er bredt sammensatt med medlemmer fra landsomfattende
kristne trossamfunn og organisasjoner.
Representantskapsmøtet 2015 ble avholdt 1. juni på Thon Hotel Opera i Oslo. 58 personer var
til stede, inkludert administrasjon og gjestetaler. På det meste hadde 37 av de fremmøtte stemmerett. 32 personer hadde forfall.
De frammøtte fikk i år en minnepinne med ressursmateriale fra Bibelselskapets ulike virksomhetsområder, til fritt bruk.
Hovedsakene var:
• Valg av styre og valg av ordfører og varaordfører for representantskapet,
for perioden 2015–2018
• Årsrapport for 2014, regnskap og styrets beretning
• Vedtektsendringer
• Målområder 2025 – Tilbakemelding etter representantskapsmøtet 2014 (drøftingssak)
Årets perspektivforedrag ble holdt av assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap,
Anatoliy Raychynets, etterfulgt av en samtale der Raychynets utdypet Bibelselskapets arbeid i
Ukraina og samarbeidet med kirkesamfunnene.
Styret
Styret hadde fem møter i 2015 og behandlet 53 saker. De viktige sakene styret behandlet var:
• Vedtektsendringer
• Bibelselskapets 200-årsjubileum i 2016 (Bibelfestival 2016)
• Målområder 2025
• Kapitalforvaltning – investeringsinstruks
• Vedlikehold av eiendommen i Bernhard Getz’ gate 3
• Årsrapport og regnskap for 2014
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•
•
•
•
•
•
•
•

Styreinstruks for Det Norske Bibelselskap (påbegynt)
Frivillig engasjement for Bibelselskapet sett i lys av «den nye frivilligheten»
Oppstart av ny, kristen bokhandel i Bergen
Oppnevning av oversettelsesutvalget og oppnevning av arbeidsutvalget for perioden 		
2015–2018
Retningslinjer vedr. rettighetsforvaltning av våre bibeloversettelser
Bibelprisen – justering av retningslinjer for utdeling av prisen
Samarbeid med Det islandske bibelselskap
Budsjett for 2016

I tillegg drøftet styret faste saker som kommer opp i løpet av et styreår:
Evaluering av fjorårets forlagsprogram – resultatmargin og måloppnåelse, lønnsomhetsanalyse
for forlagsdriften, bransjeutfordringer og salgs- og kanalstrategier for de ulike virksomhetsområdene, samt gjennomgang av bevilgningspolicy.
Styresammensetning i 2015
Fram til valg av nytt styre 01.06.2015 besto styret av følgende medlemmer:
Fra lutherske kirkesamfunn:
Tor Singsaas, Trondheim (leder); Jan Opsal, Hafrsfjord; Jorun Elisabeth 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
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

Noen av styremedlemmene. Bak fra fra venstre:
Vegard Kobberdal, Knut
Aavik Johannessen (vara),
Øyvin R. Sønnesyn Berg
(vara), Stian K. Aarebrot, Helge Almås, Rune
Yndestad Møller. Foran fra
venstre: Beate Pettersen,
Henrik Stensrud, Tor
Singsaas og Linn Sæbø
Rystad.
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Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:
Faste medlemmer: Helge Almås og Åshild Solgaard
Varamedlemmer: Hans-Olav Mørk (1) og Bjørn Håkon Hovde (2)
Fra og med valg 01.06.2015 består styret av følgende medlemmer:
Fra lutherske kirkesamfunn: Tor Singsaas, Trondheim (leder); Beate Pettersen (ny), Oslo;
Jorun Elisabeth Berstad Weyde, Hagan; Knut Holter, Stavanger; Linn Sæbø Rystad, Oslo;
Rune Yndestad Møller (ny), Oslo; Stian Kilde Aarebrot, Oslo; Vegard Kobberdal (ny), Hagan
Varamedlem: Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg (ny), Oslo
Fra andre kristne trossamfunn: Henrik Stensrud, Oslo (nestleder); Heidi Haugros Øyma, Oslo; Nina
Kristin Oskarsdottir, Oslo; Torfinn Lundblad (ny), Fredrikstad
Varamedlem: Knut Aavik Johannessen, Froland
Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:
Faste medlemmer: Helge Almås og Åshild Solgaard
Varamedlemmer: Ann-Cathrine Kvistad (1) og Reidun Tufteland (2)
På styre- og arbeidsutvalgsmøtene deltar generalsekretæren, øvrig administrasjon ved behov.
Sjefssekretæren er referent.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget hadde to møter i 2015 og behandlet 14 saker.
Fram til valg av nytt styre 01.06.15 besto arbeidsutvalget av følgende medlemmer:
Faste medlemmer: Tor Singsaas (leder), Henrik Stensrud og Vigleik M. Aas
Varamedlemmer: Jorun E. Berstad Weyde (lutherske kirkesamfunn), Heidi Haugros Øyma (andre
kristne trossamfunn)
På sitt første konstituerende møte 10. juni 2015 oppnevnte styret følgende arbeidsutvalg:
Faste medlemmer: Tor Singsaas (leder), Henrik Stensrud, Jorun Elisabeth Berstad Weyde
Varamedlemmer: Beate Pettersen (lutherske kirkesamfunn), Heidi Haugros Øyma (andre kristne
trossamfunn)
Oversettelsesutvalget (OU)
Styret gjenoppnevnte hele OU i sitt møte 25. mars, for perioden 2015–2018. Styret ga OU fullmakt til å konstituere seg selv.
Oversettelsesutvalget hadde to møter i 2015 og behandlet 12 saker. Utvalget behandlet tekst
fra de deuterokanoniske bøker til Det gamle testamentet. I tillegg til orienteringer fra de fem
oversettelsesprosjektene som Bibelselskapet leder eller deltar i, behandlet utvalget bl.a. spørsmålet om en fremtidig revidering av Bibel 2011 og spørsmålet om Bibelselskapet bør lage en ny
oversettelse av Det nye testamentet til norsk dagligtale.
Oversettelsesutvalgets medlemmer:
Marta Høyland Lavik, leder av utvalget (GT), Øystein Lund (GT), Gunnar Johnstad (NT),
Jorunn Økland (NT), Christine Amadou (målspråklig, bm), Håvard Tangen (målspråklig, nn),
Jan Ove Ulstein (stilist, nn). Generalsekretær deltar ex officio. I tillegg møter Hans J. Sagrusten
som tekstredigerer og teologisk konsulent for de deuterokanoniske bøker og Hans-Olav Mørk
som sekretær, i egenskap av seksjonsleder for bibeloversettelse.
årsrapport I 2015 I Bibelselskapet

61

Oversettelsesprosjekt – De deuterokanoniske bøker
Arbeidet med å oversette de deuterokanoniske bøker til nynorsk og revidere teksten på bokmål
var i 2015 organisert i fem grupper:
Gruppe 1: Anders Aschim og Jan Ove Ulstein: Sirak
Gruppe 2: Hans J. Sagrusten og Jan Erik Rekdal: Visdommen, Tillegg til Daniels bok
Gruppe 3: Ingvar Fløysvik og Håvard Rem: 1. og 2. Makkabeerbok
Gruppe 4: Hans-Olav Mørk og Jon Fosse: Baruk, Judit, Manasses bønn, Sal 151, Jeremias brev
Gruppe 5: Christine Amadou, Jorunn Økland og Inger Bråtveit: Den greske Ester-boken, Tobit
Prosjektet har en sentral redaksjonskomite, som består av Gunnar Johnstad (teologisk hovedkonsulent), Hans J. Sagrusten (nynorsk stilist) og Hans-Olav Mørk (bokmål stilist, prosjektleder).
Målet er å utgi Bibel 2011 med de deuterokanoniske bøker i 2017.
Nordsamisk oversettelsesprosjekt
Det nordsamiske prosjektet har i 2015 hatt tre oversettergrupper:
Gruppe 1: Kaarina Vuolab-Lohi (gruppeleder), Arto Seppänen (teologisk konsulent), Helena
Valkeapää, Janne Aikio, Rávdná Turi Henriksen (språkkonsulenter): Apostlenes gjerninger,
Paulusbrevene
Gruppe 2: Helge Almås (gruppeleder, teologisk konsulent), Rávdná Turi Henriksen (språkkonsulent): Evangeliene, de katolske brevene, Johannes’ åpenbaring
Gruppe 3: Karl Yngve Bergkåsa (gruppeleder, teologisk konsulent), Britt Rajala (språkkonsulent):
Ordforklaringer og fotnoter
Prosjektet har en sentral redaksjonskomite som består av Tuomas Magga (språklig hovedkonsulent) og Helge Almås (teologisk hovedkonsulent)
Oversettelseskonsulent: Seppo Sipilä (Finland)
Eksterne konsulenter har vært Mikael Svonni (Sverige), Ole Henrik Magga og Nils Øivind Helander (Norge) og Pekka Sammalahti (Finland)
Prosjektleder: Hans-Olav Mørk (Norge)
Årets oversettelsesseminar tok bl.a. for seg navnene på de bibelske bøkene og nordsamiske
tegnsettingsregler.
Sørsamisk oversettelsesprosjekt
I 2015 startet det sørsamiske prosjektet en ny, treårig prosjektfase. Lajla Mattsson Magga, Karin
Rensberg Ripa og Bierna Bientie arbeider videre med å fullføre oversettelsen av bibeltekster til
de norske og svenske tekstbøkene som brukes i de respektive lands kirker. Ole Henrik Magga
deltok som språklig konsulent i redaksjonsgruppens arbeid. Prosjektleder: Hans-Olav Mørk
(Norge).
Lulesamisk oversettelsesprosjekt
I 2015 ble en toårig forprosjektfase fullført. Forprosjektet har hatt en styringsgruppe som har
bestått av Mikael Winninge (prosjektansvarlig, Det svenske bibelselskap), Britt Inger Sikku
(leder av forprosjektet, Sverige), Birgitta Simma (samisk prest, Luleå stift, Sverige), Brita Bye
(diakonikonsulent, ansvarlig for samisk kirkeliv, Sør-Hålogaland bispedømme, Norge),
Hans-Olav Mørk (Norge).
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Stabsoversikt pR. 31.12.2015
Generalsekretariatet
Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær
Helge Almås, teologisk konsulent,nordsamisk
Ingvild Ellingsen, sjefssekretær/rettighetsredaktør, 50/50 %
Britt Rajala, bibeloversetter,nordsamisk, Tromsø, 50 %
Rávdná Turi Henriksen, språkkonsulent nordsamisk, Kautokeino, 40 %
Turid Barth Pettersen, spesialrådgiver, utlånt til UBS i 90 %
Hans-Olav Mørk, leder for seksjon for bibeloversettelse/forlagsredaktør, 50/50 %
Administrasjonsavdelingen
Maileen Cecilie Myrbakken, økonomi- og administrasjonssjef
Knut Erik Øyri, økonomirådgiver
Ivar Nygård, regnskapsmedarbeider
Bjørn Håkon Hovde, nettredaktør
Anne-Marie Berger, kundekonsulent
Ole Sanengen, lagerleder, 50 %
Per-Ivar Ruud, lagermedarbeider, 45 %
Bjørg Stubdal, personalsekretær, 90 %
Forlagsavdelingen
Anne Veiteberg, forlagssjef
Odd Petter Tornes, salgs- og markedssjef
Anne Marie Eilertsen, forlagsredaktør
Yvonne Dehnes, forlagsredaktør
Line Marie Onsrud, forlagsredaktør, 60 %
Petter Kjus Skippervold, forlagsredaktør, gjennomsnittlig 50 %
Ingvild Røsok, vikarierende forlagsredaktør, gjennomsnittlig 80 %
Bibelmisjonsavdelingen
Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder
Ann-Catherine Kvistad, fundraiser
Reidun Tufteland, avdelingssekretær
Åshild Solgaard, prosjektkonsulent, delt på Norge/Sverige 50/50 %
Margrethe Lia, prosjektkonsulent, 50 %, fra 01.03.15
Torstein Hansen, innsamlingsmedarbeider
Anne Kristin Aasmundtveit, bibelbrukskonsulent, 60 %
Hans J. Sagrusten, bibelbrukskonsulent
Martin Eikeland er innleid prosjektleder for Bibelfestival 2016 og vandreutstillingen
Den store fortellingen.
Steinar Skarpnes var tilknyttet prosjektet Ord og navn i Bibelen på timebasis.
Endringer i staben i 2015
Lån av medarbeider fra Wycliffe:
Bibelselskapet har lånt Margrethe Lia i 20 prosent stilling. Hun ble ansatt som prosjektkonsulent
i 50 prosent stilling fra 1. mars 2015.
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Frivillige medarbeidere i staben
Målfrid Norum
Tillitsvalgte
• Helge Almås, med Line Marie Onsrud som vara, for Forskerforbundet (3 medlemmer),
Presteforeningen (1 medlem) og Econa (1 medlem)
• Anne-Marie Berger, med Ivar Nygård som vara, for Parat (9 medlemmer), og Negotia
(1 medlem)
• Anne Marie Eilertsen, med Anne Kristin Aasmundtveit som vara, for Utdanningsforbundet (2 medlemmer), Norsk lektorlag (1 medlem) og Akademikerforbundet (1 medlem).
Til sammen 20 fagorganiserte er gjennom disse tre tillitsvalgte representert i faste møter med
generalsekretær og økonomi- og administrasjonssjef.
Arbeidsmiljøutvalget
For arbeidsgiver: Ingeborg Mongstad-Kvammen (leder), Anne Veiteberg og Maileen Cecilie
Myrbakken (sekretær)
For arbeidstakerne: Helge Almås (verneombud), med Bjørn Håkon Hovde som fast vara,
Odd Petter Tornes med Anne-Marie Berger som vara for begge faste medlemmer
Stamina Helse AS: Ingrid Veseth
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Bibelselskapets måldokument 2025
Formål
Bibelselskapets formål
er å utbre Bibelen

Visjon
Åpne Bibelen for alle

Verdier
Kvalitet
Troverdighet
Åpenhet

Bibelselskapet
• oversetter, gir ut og sprer Bibelen
• skaper engasjement for Bibelen
• utruster kirkene til å åpne Bibelen for alle
• deltar i det globale bibelarbeidet gjennom
De forente bibelselskaper

Hovedmål 2025:

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)

