Bibelselskapet 2016
ÅRSRAPPORT

I 2016 fylte Bibelselskapet 200 år. Ett
av mange høydepunkt var bursdagsfest
på Jernbanetorget. Soul Children satte
stemningen med sitt energifylte show.

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

Feståret 2016!

Vi har lagt bak oss et festår! 200-årsjubileet ble feiret i hele landet. I Oslo
og Kristiansand sto Bibelselskapet
selv som arrangør av bibelfestivaler
som til sammen nådde om lag 20 000
mennesker. I resten av landet har
det vært en mengde lokale feiringer
gjennom hele året. Jubileumsåret har
gitt Bibelen en synlighet i samfunnet
langt utover et normalår. Jubileet har
også være meget viktig for Bibelselskapets synlighet og omdømme. Det
er ingen tvil om at verdien av dette er
svært høy.
Da Bibelselskapet ble stiftet i 1816
var formålet det samme som nå;
å utbre Bibelen. For våre stiftere var
dette et nasjonalt mål. Som Dag
Kullerud har vist i boken Bibelen –
boken som formet vår kultur, ble Bibelselskapet en del av samfunnsbyggingen på 18- og 1900-tallet. Men allerede
i 1816 var det etablert 12 nasjonale
bibelselskap, og bibelarbeid pågikk i
70 land. I 200 år har vi altså vært del av
en global bevegelse. Men det var ikke
før i 1946 at De forente bibelselskaper
ble stiftet, der Det Norske Bibelselskap var en av stifterne. 200 år etter
Det Norske Bibelselskaps stiftelse,
og 70 år etter at De forente bibelselskaper ble stiftet, er det nå bibelarbeid
i 200 land og territorier. Alt arbeidet
er felleskirkelig, og vi er dermed med
i en av verdens største økumeniske
bevegelser.

INGEBORG MONGSTAD-KVAMMEN
GENERALSEKRETÆR

Da Det Norske Bibelselskap ble
stiftet, hadde det sin bakgrunn både
i bibelmangel og bibelhunger, så vel
som i ønsket om å sikre nasjonens
verdigrunnlag. Bibelselskapets arbeid
hadde dermed både en åndelig og en
samfunnsbyggende hensikt. Det som
ofte slår meg i møte med våre samarbeidspartnere i det globale bibelarbeidet er at disse to trekkene ved
bibelselskapenes arbeid fortsatt lever.
I land og områder som Cuba, Ukraina,
Balkan og Etiopia, bare for å nevne
noen, er det en enorm etterspørsel
etter bibler. Det finnes en åndelig
sult som bare kan stilles i samarbeid
mellom kirkene og bibelselskapene.
Samtidig er bibelselskapenes styrer
og administrasjoner svært bevisste på
hvilken samfunnsbyggende rolle de
kan og bør ha. På Cuba er man bevisste
på at samfunnet trenger gode verdier
som finnes i Bibelen, i møte med

vestens kapitalisme. I Ukraina har
bibelselskapet engasjert seg for
internt fordrevne flyktninger, for
soldater på begge sider av fronten. Og
ikke minst er bibelselskapet en sentral
aktør i landets religiøse råd som har
jevnlige møter både med regjeringsmedlemmer og parlamentarikere. På
Balkan har bibelselskapene i Serbia,
Slovenia, Makedonia, Albania og Kroatia et utstrakt samarbeid. I en region
i Europa hvor krigens sår fortsatt er
åpne og hvor religiøse motsetninger
fortsatt råder, ønsker bibelselskapene
å bidra til forsoning ved å arbeide
over landegrenser og felleskirkelig.
I Etiopia har bibelselskapet engasjert
seg både i oversettelsesarbeid og
i arbeidet med programmet «Den
barmhjertige samaritan», som er vår
respons til hiv/aids-pandemien.
I vårt jubileumsår har det blitt
ekstra tydelig for meg at Bibelen
er viktig for enkeltpersoner og for
samfunnsbyggingen ikke bare i
Norge, men i hele verden! Samtidig
peker pilene nedover når det gjelder
bibelbruk i Norge. Derfor var noe av
det siste vi gjorde i 2016 å inngå avtale
med Institutt for kirke-, religions- og
livssynsforskning (KIFO) om en
undersøkelse om bibelbruk i Norge.
Hva vet vi, og hva må vi finne ut mer
om? Dette gjør vi for å kunne møte
nedgangen i bibelbruk strategisk og
offensivt.
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Bibelfestivalprogrammet i Oslo,
26.–29. mai
Torsdag 26. mai
Tid

Aktivitet

Sted

09.00

Oppstart Bibelmaraton – sammenhengende bibellesning fram

Domkirkeparken

til ca. 20.00 søndag 29. mai
13.30

Bibelen – Boken som formet vår kultur

Oslo domkirke

13.45

Translating and publishing the Bible in the 21st century Europe

Fjellhaug Inter-

Professor Christof Stenschke, Tyskland. Fagkonferanse for oversettere

nasjonale Høgskole

18.00

Jesus loves Electro – AND U!

Ballroom

18.00

Bibelen på 200 minutter – Sverre Bøe og Knut Kåre Kirkholm

Filadelfiakirken

18.00

Kurs i fremføring av bibeltekst

Bibelselskapet

Ved skuespiller Birgitte Larsen, Nationaltheatret
19.00

Debattmøte «Er det plass for Bibelen i den offentlige samtale i Norge

Litteraturhuset

i 2016?» Innleder Dag Kullerud
19.30

Lovsangskveld

Oslo domkirke

24.00

Bibelmaraton – Den svarte natta

Domkirkeparken

Fredag 27. mai
Tid

Aktivitet

Sted

19.00

«Bibel & Babbel»

Humorscenen

Rune Andersen, Cecilie Steinmann Neess m.fl.

Latter

19.00

Konsert med SalmeKlang

Oslo domkirke

19.00

Bibelfortelling – Nåde

Kaffistova

Anne Kristin Aasmundtveit og Odd Arild «Oddi» Nessa
20.15

Bibelquiz

Kaffistova

21.00

«Bibel & Babbel»

Humorscenen

Rune Andersen, Cecilie Steinmann Neess m.fl.

Latter

Bibelmaraton – Den svarte natta

Domkirkeparken

24.00

Tro på lerretet – filmer med tema fra den bibelske forestillingsverden – på Saga kino
Den store fortellingen – kunstutstilling med bilder av Nelly Bube – krypten, Oslo domkirke

Se side 79 for programoversikt for lørdag 28. mai og søndag 29. mai.
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En åpen bibel

I løpet av 80 timer 26.–29. mai ble hele Bibelen lest i Domkirkeparken,
midt i Oslo sentrum. 65 frivillige fra Ungdom i Oppdrag Oslo og Laget,
samt H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, gjorde dette mulig. Bibelmaratonen ble hjertet i Bibelfestivalen i Oslo og var et meget viktig
bidrag for å gjøre Bibelen synlig i det offentlige rom.
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En åpen bibel
Vi har fått flere tilbakemeldinger om at Bibelfestivalen opplevdes
som en svært positiv felleskristen opplevelse. Mange deltakere var
glade for å kunne samle seg om noe vi er felles om.

Åpning av Bibelfestivalen
ble holdt i Oslo domkirke,
torsdag 26. mai kl. 13.30.
Her var «det offisielle Norge»,
våre samarbeidspartnere og
bibelvenner invitert spesielt.
Arrangementet var ellers
åpent, og de fremmøtte fikk
bl.a. oppleve foredrag ved
Dag Kullerud om «Bibelen boken som formet vår kultur»
og Alf Martin Lies fremføring
av bibelfortellingen «I storm
og stillhet - Fortellinger om
Elia», akkompagnert av
Ulla Käll (gitar), Svein Egil
Skotte (blokkfløyter) og
Tor Selmer (fagott).
Generalsekretær Ingeborg
Mongstad-Kvammen og
styreleder biskop Tor
Singsaas ønsket velkommen
og Michael Perreau, Director
General i UBS, holdt en hilsen.
Åpningen ble avsluttet med
hverdagsmesse.

BIBELSELSKAPET FEIRER 200 ÅR «Dette er
den beste religiøse opplevelsen jeg har hatt»,
sa en av gjestene på festforestillingen Bibelen
i Oslo konserthus. «Ungdom og unge voksne
sier til meg at de blir stolte av Bibelen og troen
når de ser bibeltekst på T-banen i Oslo», fortalte en annen til oss.
Da Bibelselskapet ble stiftet den 26. mai
1816 i Vår Frelsers kirke i Oslo (nå Oslo domkirke), var det 4 bibler pr. 100 person i Norge.
En bibel kostet en månedslønn for en tjenestepike. Bibelen var på dansk, ikke norsk.
Bibelselskapet ble stiftet med formål
«å utbre Den Hellige Skrift». I løpet av disse
200 årene har Bibelselskapet levert tre bibeloversettelser på nynorsk og bokmål, Det nye
testamentet på nordsamisk og lulesamisk,
samt utvalgte tekster på sørsamisk. Nøkterne
anslag viser at vi har distribuert 6,9 millioner
hele bibler i Norge og mellom 13 og 15 millioner nytestamenter. En undersøkelse gjort
i 2016 viste at 67 prosent av de spurte eier en
egen bibel eller nytestamente, men bare 6
prosent bruker den ukentlig.
Ved inngangen til vårt jubileumsår kunne
vi konkludere med at Bibelen er utbredt slik
stifterne av Bibelselskapet ønsket at vi skulle,
men hovedutfordringen vår nå er å inspirere
til bibelbruk. Derfor ville vi bruke jubileumsfeiringene gjennom hele 2016 til å oppfylle
vår visjon «å åpne Bibelen for alle» og derigjennom inspirere til bibelbruk.
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Bibelfestival i Oslo 26.–29. mai Hovedfeiringen var lagt til Oslo 26.–29. mai. Kulturuttrykket vi brukte var «Bibelfestival». Målsetting med festivalen var at Bibelen skulle
være på alles lepper, at vi skulle nå ulike aldersgrupper, at feiringen skulle være en god felleskristen opplevelse og at vi skulle ha arrangementer som helt vanlige Oslo-borgere ville
finne interessante.
Derfor ble Bibelfestivalen en festival med
noe for enhver smak: store gratis-arrangement
som bursdagsselskap for barn på Jernbanetorget, lovsangskveld og festgudstjeneste i
Oslo domkirke, ungdomsfesten «Jesus Loves
Electro – AND U!» og konsert med SalmeKlang. Det ble også en festival med programinnhold beregnet for et mindre publikum; slik
som filmfestival, kurs i fremføring av bibeltekst, bibelfortellerarrangementer, debattmøte, møte med internasjonale gjester,
bibelske bokbad i sentrumsbokhandlene, det
populærteologiske foredraget «Bibelen på 200
minutter» og fagkonferanse for bibeloversettere. Festivalen inkluderte også stand-up-showet «Bibel & Babbel» på Latter og festforestillingen «Bibelen» i Oslo konserthus med noen
av våre fremste artister. Men ikke minst ville
vi nå fram med selve bibelteksten til flest mulig mennesker. Derfor kjøpte vi reklameplass
for utvalgte bibelvers på de mest trafikkerte
sentrumsrutene til trikk, T-bane og buss før og
under festivalen. Og derfor arrangerte Ungdom i Oppdrag i Oslo sammen med Laget en
bibelmaraton i Domkirkeparken. Hele Bibelen
ble lest i løpet av festivalen, og alt ble strømmet på Vårt Land TV.

Øystein og Chris i aksjon under bursdagsfesten på Jernbanetorget.

Sangglede i Oslo Soul Children.

Lørdag 28. mai inviterte Bibelselskapet til bursdagsfest på Jernbanetorget med sang og musikk og mange aktiviteter.
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Kidz Games arrangert av Bibelleseringen
under bursdagsfesten på Jernbanetorget.
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En åpen bibel
Vi visste godt at Bibelselskapet ikke alene ville
klare å produsere en festival av det formatet
vi ønsket. Derfor hyret vi inn Martin Eikeland
som prosjektleder for jubileumsfeiringen, og
vi allierte oss med gode samarbeidspartnere,
slik som Oslo domkirke, Hanne Krogh og
Trygve Sundbø, Stand Up Norge, Nordisk
Film, Vårt Land, Laget, Ungdom i Oppdrag
i Oslo, Acta Barn og Unge i Normisjon, Oslo
Soul Children, Chris og Øystein, Bibelleseringen, Damaris Norge, Knif Trygghet Forsikring, Sparebanken Sør, Fortellerfestivalen,
KFUK-KFUM, Filadelfiakirken Oslo, Forum
for bibeloversettelse, Tankesmien Skaperkraft, Fjellhaug internasjonale høgskole,
Tverrkirkelig lovsang i Oslo, Jesus Loves
Electro, SalmeKlang, m.fl. En varm takk til alle
som bidro!
Bibelselskapet hadde også invitert gjester
fra vår verdensomspennende bibelselskapsfamilie. Til sammen kom 24 gjester fra 16 ulike
land for å delta i jubileumsfeiringen denne helgen. Tidligere generalsekretær Stein Mydske,
og hans kone Astri, var vertskap for gruppen.
Målene med festivalen var altså at Bibelen
skulle være på alles lepper, at vi skulle nå ulike
aldersgrupper, at feiringen skulle være en god
felleskristen opplevelse, og at vi skulle ha
arrangementer som helt vanlige Oslo-borgere
ville finne interessante. Nådde vi målene?
BIBELEN PÅ ALLES LEPPER Fem elementer
er spesielt viktige for å måle om festivalen var
vellykket: Bibelen på buss, trikk og T-bane i to
uker før festivalen, mediedekning, sosiale
medier, bibelmaraton og antall besøkende.
Bibelen på buss, trikk og T-bane
Det er om lag 2,6 millioner reisende i uka på
transportmidlene der kampanjen var synlig.
29 prosent av disse så kampanjen. Av disse var
22 prosent positive til kampanjen, 24 prosent
syntes det var interessant, 9 prosent syntes
bibelteksten vekket ettertanke, 29 prosent
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var negative til kampanjen og 18 prosent
hadde ingen mening om den. Kampanjen var
på i to uker. Disse tallene betyr at om lag 1,5
millioner reisende har sett bibeltekst på trikk,
T-bane eller buss i mai 2016!
Mediedekning
Avisen Dagen hadde tett dekning av Bibelen
hele jubileumsuka. Avisen Vårt Land hadde
også bred dekning, både om Bibelen og jubileumsboka Bibelen – boken som formet vår kultur,
skrevet av Dag Kullerud. Aftenposten hadde
tre ulike oppslag, hvorav ett handlet om bibel
på trikk. Dagsavisen, Dagbladet og Klassekampen hadde også oppslag om bibel på trikk. VG
hadde intervju med Dag Kullerud, og Morgenbladet hadde jubileumsintervju med generalsekretær. Korsets Seier hadde portrettintervju
med generalsekretær. På radio har vi vært på
Dagsnytt 18 om Bibelen på trikk, deltatt under
to ulike programmer av Mellom himmel og
jord, samt Nitimen den 28. mai. På TV var vi til
stede under tre ulike innslag den 26. mai: God
Morgen Norge (TV2) med Hanne Krogh og
Erik Poppe, komikerne bak Bibel & Babbel og
generalsekretær på VGTV, og Dag Kullerud og
generalsekretær på Dagsrevyen (NRK).
Sosiale medier
Bibelselskapet fikk mellom 400 og 500 nye
likes på Facebook-profilen i løpet av festivaluka, og Verbum fikk mellom 200 og 300 nye
likes. Organisk rekkevidde (= det totale antallet unike personer man har nådd via gratis
distribusjon) bikket 200 000 denne uka. Vi fikk
god hjelp via Kongehusets facebook-profil,
som delte vår video av Kronprinsessen som
leste under bibelmaraton.
Bibelmaraton
Bibelmaratonen var et samarbeid mellom
Bibelselskapet, Ungdom i Oppdrag i Oslo og
Laget, og 65 frivillige var engasjert i gjennomføringen. Vårt Land TV strømmet hele maratonen, og 4 278 unike seere fulgte sendingen i

H. K. H. Kronprinsesse Mette-Marit leste under bibelmaraton i Domkirkeparken.

Mer enn 1 000 kopper kaffe ble solgt under bibelmaratonen.

Festivalens grønne lunge - ypperlig for å ta seg en pust og høre
bibeltekst.
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Lovsangskveld i Oslo domkirke.
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En åpen bibel
gjennomsnittlig 8 min og 20 sek hver. Det er
ikke gjort noen opptelling av hvor mange som
var innom og lyttet, men det var et jevnt tilsig av lyttere, og det ble solgt mer enn 1 000
kopper kaffe under bibelmaratonen!
Antall besøkende
Om lag 6 800 personer var innom de ulike
arrangementene i løpet av helgen. Legger vi til
alle de som fulgte bibelmaratonen via strømming, nådde vi om lag 11 000 personer med
våre arrangementer under jubileumshelgen.
Alt i alt har Bibelen vært – om ikke på alles
lepper – så i alle fall svært mange!
Nå ulike aldersgrupper
Ungdomsfest med Jesus Loves Electro – AND
U, bursdagsfest på Jernbanetorget, lovsangskveld, bibelmaraton, konsert med SalmeKlang var alle arrangementer hvor vi ønsket
å nå aldersgrupper som vi vanligvis ikke når.
Dette gjelder tenåringer, barn, ungdom og
unge voksne. Av disse trakk alle (med unntak
av Jesus Loves Electro) et forventet stort
publikum. Festen med Jesus Loves Electro dro
ikke så stort publikum som forventet. Eventet
var åpent for alle, men bandet selv mente at
mange i deres målgruppe var på det parallelle
arrangementet Lovsangskveld.
Vi hadde også flere arrangementer som nådde aldersgruppen 45+ som gjerne har vært vårt
hovednedslagsfelt. Det gjelder for eksempel

Store prestasjoner og stor inderlighet Hans J. Sagrusten møtte Hanne
Krogh før festforestillingen braket løs i Oslo
konserthus, lørdag 28. mai:
– Det er en ærefull og spennende oppgave,
smiler Hanne Krogh. Men også overveldende, fordi det er så vesentlig! Jeg synes dette
er det mest spennende oppdraget i karrieren
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festgudstjeneste i Domkirken, festforestillingen i Konserthuset, stand-up-showet på Latter,
fortellerarrangementer, debattmøte, Bibelen på
200 minutter, kurs i fremføring av bibeltekst,
bibelske bokbad og samtale med utenlandske
gjester. Alle disse så ut til å treffe målgruppen.
Filmfestivalen samlet litt overraskende få. En
grunn kan være at mens filmfestivalen pågikk,
var det også flere parallelle arrangementer, og
dermed stjal vi noe publikum fra oss selv.
God felleskristen opplevelse
Vi har fått flere tilbakemeldinger om at festivalen opplevdes som en svært positiv felleskristen opplevelse. Mange deltakere var glade
for å kunne samle seg om noe vi er felles om.
Vi har også fått flere tilbakemeldinger på at
festivalen med bibeltekstkampanjen på offentlige transportmidler, og aktiviteten i sosiale
medier og i media, gjorde at mange ble stolte
av troen og Bibelen.
Nådde vi helt vanlige Oslo-borgere?
Vi hadde håpet at spesielt stand-up-showet,
festforestillingen og filmfestivalen skulle
trekke helt vanlige Oslo-borgere, som ikke
nødvendigvis tilhører Bibelselskapets kjernetropper. Vi tror ikke vi oppnådde dette målet.
Ut fra billettsalget ser vi at vi solgte om lag
50 prosent av billettene både på Latter og i
Konserthuset. Dette er noe lavere enn vi hadde
håpet og viser at vi antakelig primært nådde
kjernepublikummet.

min, fordi jeg gjør det på vegne av så mange
andre.
Det blir to forestillinger i Oslo konserthus
28. mai – én kl. 17 og én kl. 20. Den første
begynner allerede å fylles opp, forteller hun
– Det blir en forestilling med de fineste
sangene jeg vet! Alle tar utgangspunkt i Bibelen, men jeg ønsker å vise hvor forskjellig

«Jeg synes dette er det mest spennende oppdraget i karrieren min», sier Hanne Krogh om festforestillingen Bibelen.

Festforestillingen ble sendt
som radiogudstjeneste på P1
den 29. mai.
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Jesus Loves Electro - AND U.

Fullt hus under SalmeKlang-konsert i Oslo domkirke.
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Fra festgudstjenesten i Oslo domkirke, søndag 29. mai.

Fra konserten med Jesus Loves Electro - AND U.

Helga Samset forteller Ruts bok i Oslo domkirke.

Paola Balbi som Batseba i bibelfortellingen om David og Batseba.
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uttrykket kan være. Det blir alt fra Bach til
bedehus!

Husker ennå
barnebibelen
Kan du huske den første bibelhistorien du festet deg ved?
– Den første bibelhistorien jeg
kan huske jeg festet meg ved,
utenom juleevangeliet, var
fortellingen om Josef. Den var
som en spennende føljetong.
Jeg likte også historiene om
Jona og om Daniel. Og jeg
syntes sangen «Våg å stå som
Daniel» var så fin!
– Når jeg tenker på disse historiene i dag, kommer det fram
bilder. Jeg må ha sett dem i
barnebibelen. Jeg husker ennå
i dag hvordan denne barnebibelen så ut.
HANNE KROGH

– Jeg ønsker at alle skal gå hjem og hente
Bibelen ut av hylla. Jeg håper de skal oppdage at Bibelen er stor litteratur. Selv om
vi ikke nødvendigvis finner alle svarene
der, finner vi absolutt alle menneskelige
spørsmål i Bibelen.
Sangerne og musikerne er plukket fra
øverste hylle. Helene Bøksle og tenoren
Thomas Ruud deltar, og Marianne
Antonsen skal synge gospel. Ole Paus blir
en slags sidekommentator gjennom hele
forestillingen, med betraktninger omkring
musikk og bibeltekst. Ole har en evne til
å fortelle ting vi har hørt mange ganger,
som om vi hører det for første gang, til
å sette lys på noe velkjent så vi ser det på
nytt.
Hvordan har artistene reagert når de har blitt
spurt?
– Det har ikke vært nøling engang! Alle har
svart uten forbehold: «Tusen takk, det vil
jeg gjerne være med på!»
Hanne Krogh er en entusiastisk formidler.
Øynene gløder over bordet når hun forteller om forestillingen. – Jeg håper jeg kan
formidle min egen begeistring over alt som
finnes i Bibelen – at folk kan forstå at dette
er interessant, også for dem som har valgt å
ikke tro.
– Når jeg selv har svart ja, har jeg tenkt på
Jens Bjørneboes ord: Bibelundervisning er
ikke undervisning i religion, men i poesi.

Bibeldagene i Kristiansand 21.–25.
september Den andre store satsingen som
Bibelselskapet selv sto bak var Bibeldagene i
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Jeg liker det utsagnet! For også den tiden da
jeg trodde jeg var ateist, var jeg nøye med
å oppdra mine barn i den kristne kulturarven. Uten den er det så mye en ikke forstår av litteratur og kultur.
For Hanne Krogh er undringen sentral i
troen. Troen hennes i dag er preget av et besøk til Los Angeles på slutten av 1980-tallet,
til kretsen rundt bandet Koinonia.
– Jeg ble med dem i kirkene deres. Der fikk
jeg høre budskapet på et annet språk, og
plutselig hørte jeg på nytt hva det handlet
om. Og i dag må jeg si: Dette er blitt mitt
hjem, mitt fotfeste: at det finnes et vitne til
mitt liv. Jeg har funnet min forankring her.
Troen handler om å ta imot, sier hun.
– Jeg skjønte at jeg ikke kunne styre livet
etter mine egne tanker, men etter noe
større som jeg kan overgi meg til, og som
handler om kjærlighet og nåde.
Gjennom tretti år med konserter i kirker
før jul har Hanne Krogh arbeidet mye med
å formidle juleevangeliet så det blir levende
for folk. – Bare tenk på hvor revolusjonerende det må ha vært for to tusen år siden,
da religion handlet om makt – at Gud kom
i det aller minste, i et lite barn som ble født!
Hun avslutter med å løfte fram alle musikerne som er med: – Det er veldig flinke
musikere, med Øystein Lund Olafsen som
musikalsk leder. Dette blir en omfattende
forestilling, med både store prestasjoner og
stor inderlighet!
Tekst og foto: Hans J. Sagrusten

Kristiansand i september. Programmet besto
av bibelmaraton i Markensgate, festforestillingen «Bibelen» i Kilden Teater og Konserthus,

Stortingets visepresident, Line Henriette Holten Hjemdal, vår generalsekretærog styreleder biskop Tor Singsaas før festforestillingen.

Foruten sang og gitarspill bidro Ole Paus med betraktninger og spontantitet – til stor glede for publikum.
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Gospelkoret HIM bidro med sang og backing av artister i tillegg til å lede allsangen.

Helene Bøksle eksellerte med sin klokkeklare stemme i Oslo konserthus.

... og Marianne Antonsen i flott kontrast med sin dype og flotte
stemme i ekte gospelsang.
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Ole Paus og tenoren Thomas Ruud bidro hver på sin måte med sterke
sang-innslag og god stemning.

Anja Martine Mørk, Gospelkoret HIM og Oslo Soul Children synger
«Joyful, joyful».

Jørgen Mathisen Olafsen (5 1/2 år) synger «Kjære Gud, jeg har det godt» som avslutning på konserten, sammen med orkesteret
under ledelse av kveldens musikalske ansvarlige, Øystein Lund Olafsen.
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«Skapelsen» av Haydn med Det Norske Solistkor i Domkirken, samtale om de vanskelige
bibeltekstene i Frikirken, festmøte i Domkirken og markeringer i 20 lokalmenigheter i
Agder.
Bibelmaraton foregikk utenfor lokalene
til bokhandelen Bok og Media. Avisen Fædrelandsvennen strømmet bibellesningen og
hadde 6 800 unike seere.
Gjennom alle arrangementene i Kristiansand nådde vi totalt mellom 9 og 10 000 mennesker. Dette betyr at vi gjennom våre egne,
to festivaler nådde om lag 20 000 mennesker.
I tillegg kommer de 1,5 millioner reisende
som så bibeltekst på trikk, T-bane og buss!
Vi hadde de samme målsettingene for Bibeldagene i Kristiansand som for festivalen i
Oslo. Vi er godt fornøyd med mediedekningen
knyttet til Bibeldagene: Innslag på NRK Dagsrevyen, TV2-nyhetene kl. 21.00, to innslag på lokal-TV og ca. fem innslag på NRK Sørlandet. Vi
fikk også mange tilbakemeldinger på at dette
var en god, felleskristen opplevelse. Totalt sett
er vi også fornøyd med antall besøkende. Imidlertid hadde vi ikke økonomisk mulighet til å
ha bibeltekstkampanjer på offentlig transport
slik som i Oslo, og vi hadde heller ikke spesifikt
tilbud for ungdom. Dermed oppnådde vi ikke i
like stor grad målet om å nå ulike aldersgrupper
under jubileumsmarkeringen i Kristiansand.
Bibelprisen 2016 I forbindelse med Bibeldagene delte vi ut Bibelprisen for 2016 til
Monica og Per de Lange. I mer enn 40 år har
Monica og Per de Lange løftet Bibelen fram
gjennom sang og musikk. På en rekke plater
og på uendelig mange møter og gudstjenester har de sunget bibeltekster og sanger om
Bibelen. Også i radio og fjernsyn har mange
fått et møte med Bibelen gjennom deres sang.
Gjennom sitt arbeid i Adventkirken har de
også levd ut Bibelens budskap i praksis.
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I bibelarbeidet på Sørlandet har de to lagt ned
et enormt arbeid, både med møter kveld etter
kveld og i bibelselskapskomiteen i Agder
og Telemark. Det var derfor en stor glede
for Bibelselskapet å kunne gi Bibelprisen
til Monica og Per de Lange under festmøtet
i Kristiansand domkirke – for deres ekstraordinære innsats for å løfte fram Bibelen.
Petter Dass-prisnominasjon Mot
slutten av 2016 ble generalsekretær nominert
til Petter Dass-prisen. Begrunnelsen for nominasjonen viser på mange måter at Bibelselskapet anerkjennes både for at vi fikk til en felleskristen opplevelse og klarte å oppnå målet
om Bibelen på alles lepper: «I en tid da KirkeNorge fragmenteres mer og mer, er Bibelen
fortsatt et stødig og udiskutabelt samlingspunkt – samtidig som den jevne nordmann
leser stadig mindre i den. Da Det Norske
Bibelselskap markerte sitt 200-årsjubileum
i vår, var ikke poenget å skue bakover, men
å gjøre Bibelen synlig og relevant for folk
flest. Med kreativitet og satsingsvilje lyktes
generalsekretær Ingeborg MongstadKvammen og hennes stab med å sette Bibelen
på massemedienes dagsorden. Bibelord på
kollektivtransportmidler og bibelmaraton
med Kronprinsessen som deltaker var noe
av det som førte til at målet ble nådd.»
Jubileumsmarkeringer i ulike kirkesamfunn og organisasjoner rundt
om i Norge Minst like viktig som festivalen
i Oslo og bibeldagene i Kristiansand var alle
lokale markeringer i løpet av året!
I september 2015 ble aktivitetspakka BRUK
BIBELEN sendt til alle menigheter og forsamlinger i Norge (ca. 2 500 eks.). Vi ser at mange
av de lokale feiringene av 200-årsjubileet har
hentet ideer fra denne pakka. Det gjelder
særlig de mange lokale bibelmaratoner og
bibelutstillingene, med formuleringen «Hvem
har den eldste Bibelen i …?»

Per og Monica de Lange mottar Bibelprisen.

Debattmøtet om Bibelens plass i Norge i 2017 samlet fullt hus
i kjellerlokalet til Vivo.

Innleder var professor Helje Kringlebotten Sødal (t.v.) fra
Universitetet i Agder. Kulturredaktør Karen Kristine Blågestad
(Fædrelandsvennen), Morten Andersen (Human-Etisk Forbund)
og Margunn Serigstad Dahle (Damaris/NLA Gimlekollen) deltok
i samtalen .

Også nattestid var det mange som stanset opp for
å høre bibeltekstene som ble lest i Markensgate
under bibelmaratonen.
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«Goodybag» med bl.a. Kulleruds jubileumsbok til gjestene.

150 frivillige gjorde Bibelfestivalen mulig; her er fire av dem!

24
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Vice-Chair i Global Board (UBS), Efua Ghartey.

Fullsatt Oslo domkirke under festgudstjenesten søndag 29. mai.

Generalsekretæren er også festgeneral, med mange baller i luften!

Margrethe Lia i Bibelselskapet ønsker velkommen til bursdagsfest.

Bildetekst
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Gjennom hele 2016 har vi hatt et utstrakt
samarbeid med kirkesamfunn og organisasjoner i forbindelse med jubileumsfeiring ulike
steder i landet. Vi kjenner til om lag 40 lokale
markeringer, hvor 15 inkluderte bibelmaraton,
i tillegg til markering i alle landets domkirker.
Nedenfor gjengis en nokså fullstendig oversikt over ulike arrangementer.
Respons på bibelfortellerkurs:
«Bibelfortellerkurset var
svært matnyttig for oss. Det
er lenge mellom de gangene
vi får så mye ut av en enkelt
fagdag; det var til stor nytte
for oss alle. Vi trenger stadig
inspirasjon og påfyll for å
kunne formidle de kristne fortellingene, og dette fungerte
definitivt slik!»
Nils Åge Aune,
prost i Sør-Innhered,
etter bibelfortellerkurs
for prester og trosoPplærere

«Det var ei god oppleving
å vere på kurs med deg i
Førde kyrkje! Det var trygt,
passeleg faglege input, og
ikkje minst lærerikt! Måten du
kommenterte tekstlesarane
var eit studium verdt. For eit
presisjonsnivå du har! Eg trur
alle drog derifrå med større
frimod! Kort og godt eit inspirerande kurs!
Ingvar Vagstad, diakoniarbeidar i Førde, om kurset ved Anne Kristin
Aasmundtveit
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Januar:
• Nordstrand kirke, Oslo. Nelly Bubeutstillingen, jubileumsgudstjeneste,
kulturkvelder, kunstkveld
Februar:
• Nedenes menighetssenter, ved Arendal.
Nelly Bube-utstillingen, jubileumsgudstjeneste, bibelmøte, skoleklassebesøk
• Tønsberg, bibelmaraton, tekstleserkurs, 		
bibelfortelling
• Råde, bibelmaraton, bibelmisjonsforedrag,
festgudstjeneste
• Røyken, bibelmaraton, bibelforedrag
Mars:
• Tjensvoll kirke, Stavanger. Nelly Bubeutstillingen, skoleklasser, jubileums-		
gudstjeneste
• Høvåg bedehus og kirke, Lillesand.
Nelly Bube-utstilling, bibelmaraton 		
(i modifisert form), skoleomvisninger, 		
familiekonserter, jubileumsgudstjeneste
April:
• Metodistkirken, Hønefoss. Nelly Bubeutstillingen, skoleklassebesøk, jubileumsgudstjeneste, lokalavisoppslag, felleskirkelig jubileumsmarkering
• Holmestrand og Re, bibelmaraton, 		
barnekunstutstilling, bibelforedrag, 		
gudstjeneste
• Høybråten, bibelmaraton, bibelutstilling
• Missiologisk forum hadde bibeloversettelse og Bibelselskapets 200-årsjubileum som tema

Mai:
• Fjære kirke, Grimstad. Nelly Bube		 utstillingen. Jubileumsmarkering på 		
		 gudstjeneste. (Arrangementet ble noe
		 redusert på grunn av sykdom i staben)
• Bibelfestival i Oslo 26.–29. mai
• Otrøy kyrkje, Midsund, bibelmaraton, 		
		 bibelutstilling
• Ulsteinvik, bibelutstilling
• Fusa, bibelmaraton, bibelfest
• Østre Aker og Haugerud, bibelutstilling
• Stamnes, Vaksdal, bibelutstilling
• 200-årsjubileet er markert med festguds		 tjenester, enten i helga 28.–29. mai eller
		 på en annen dato, i en rekke kirker og 		
		 menigheter, blant andre disse: Alle
		 landets domkirker, Porsgrunn, Voss, 		
		 Ellingsøy, Fjaler, Høland, Hafslund, 		
		 Hareid, Brattvåg, Rennesøy, Norder		 hov og Ørsta
Juni:
• Alsvåg, Øksnes, bibelsti
• Spekter-festivalen
Juli:
• Skjærgårds Music and Mission. Seminarer
• Sommer i Sør
• Oase, seminar
• Olavsdagene, flere programposter
August:
• Arena, seminarer
• Sommer i Nord, Finnsnes
• Voss, bibelmaraton, bibelbruksforedrag
September:
• Herøy, Sunnmøre, bibelmaraton, bibel		 utstilling, samarbeid med kino, biblio		 teket og kirkene
• Bibelfestival (Bibeldagene) i Kristiansand 		
		 21.–25. september
• Geilo, bibellesekvelder, bibelutstilling
• Hakadal og Nittedal, bibelutstilling, 		
		 bibelforedrag

Oktober:
• Bibelkontaktmøter Kristiansand og 		
Arendal, info om jubileet, bibelforedrag
• Bibelfestival i Risør
• Bibelfest i Eidsberg, Nelly Bube-			
utstillingen, bibelutstilling, bibelmaraton, 		
bibelforedrag, festgudstjeneste
November:
• Risør, felleskirkelig jubileumsarrange-		
ment i festsalen på Kulturhuset. Bibel-		
maraton, populærvitenskapelig foredrag,
bibelforedrag, festgudstjeneste, Nelly 		
Bube-utstillingen, skoleklasser, utstilling

av lokale bibler
• Sand, Suldal, bibelutstilling, bibelkåseri
• Nedstrand i Ryfylke, Nelly Bube-			
utstillingen, skoleklasser, Syse-foredrag, 		
bispebesøk, kunstforedrag av Kjell 		
Pahr Iversen
• Gauldal, bibelutstilling
• Skjold, bibelmaraton
• Knarvik, bibelmaraton, bibelforedrag
November/Desember:
• Sandviken menighet, Bergen, Nelly
Bube-utstillingen, bibelforedrag, 			
kunstsamtaler, skolebesøk

Alle generalsekretærene fra
1982 og fram til i dag, samlet
på ett brett.
Fra venstre Gunnleik
Seierstad (1997–2004),
Stein Mydske (2005–2011),
Ingeborg MongstadKvammen (2012–dd.),
Gunnar Stålsett (1982–
1985) og Ole Christian
Kvarme (1986–1996).

«Jubileumsåret har gitt Bibelen en synlighet i samfunnet langt
utover et normalår. Jubileet har også være meget viktig for
Bibelselskapets synlighet og omdømme. Det er ingen tvil om
at verdien av dette er svært høy.»
Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær
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Kursvirksomhet i 2016
Bibelfortellerkurs: 6
Tekstleserkurs: 6
Kursholderkurs Vandring
gjennom Bibelen for barn: 2
Seminarer om
bibelfortelling: 2
Kurs om bibelske
manuskripter: 25

Respons på kurs om
bibelske manuskripter:
«Dette gir frimodighet og
glede i bibellesning og bibeltillit! Hjertelig takk!»
Salem, Stavanger

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» med Nelly Bubes
bilder, 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. I 2016 har Bibelselskapet tilbudt ulike kurs:
Vandring gjennom Bibelen for barn
«Vandring gjennom Bibelen for barn» er et
godt utprøvd undervisningsopplegg tilpasset
KRLE-faget, tilrettelagt for 5.-trinnet og forbeholdt grunnskolen. Kurset er ikke trosopplæring, men skal være en hjelp for å nå skolens
mål om kunnskap om Bibelens fortellinger.
I 2016 ble det solgt 5 780 elevhefter på bokmål og 2 485 på nynorsk. Salget gir en indikasjon på at ca. 8 265 elever på 5. trinn i 2016 har

vært igjennom undervisningsopplegget. Til
sammen utgjør dette 13-14 prosent av barna
på dette årstrinnet.
Kurs for kursholdere – Vandring gjennom
Bibelen for barn
Vi har utdannet 16 nye kursholdere i 2016 og
arrangert inspirasjonsdag for 14 gamle og nye
kursholdere. Vi har samlet utdannet opp mot
400 kursholdere og ser at rundt 150 kursholdere er aktive 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. I
2016 har vi revidert heftene både på bokmål og
nynorsk.
Kurs om bibelske manuskripter
Boka Det store Puslespillet – jakten på de tidligste
manuskriptene til Bibelen av Hans J. Sagrusten
har skapt en sterk etterspørsel etter kurs og
foredrag om den skriftlige historien til Bibelen.
Forfatteren har i 2016 holdt ca. 25 foredrag og
seminarer om gamle bibelske manuskripter.
Det er gledelig at mange prester og forkynnere

Konverteringsfrekvensen (besøkende i nettbokhandelen som gjennomfører kjøp):
			

2015

2016

Juni

0,10 %

0,21 %

Juli

0,10 %

0,15 %

August			

0,18 %

0,20 %

September			

0,13 %

0,19 %

Oktober			

0,14 %

0,17 %

November			

0,16 %

0,24 %

Desember			

0,17 %

0,23 %

		

Demografisk statistikk for 2016 viser at den typiske besøkende er en kvinne i alderen 35–44 år. 57,6 prosent
av de besøkende er kvinner og 42,4 prosent menn. Flest besøkende er det i aldersgruppen 35–44 år, fulgt av
gruppen 45–54 år. Færrest brukere er det i aldersgruppen 18–24 år.
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har begynt å undervise om dette emnet, ut fra
studieoppgavene og hjelpestoffet på www.
bibel.no/undervisning.
Bibelfortellinger Under Bibelfestivalen
i Oslo siste helgen i mai hadde vi en «festival i
festivalen» med bibelfortellinger: Seks forestillinger under festivalen, og seks forestillinger
ellers i året ved ansatte i Bibelselskapet. Vi
deltok bl.a. på årets Kirkemøte.

BIBELSELSKAPET PÅ DIGITALE PLATTFORMER Bibelmisjonsavdelingen har forsøkt
radio- og TV-reklame i 2016; begge deler for
å få nye givere. Resultatene har vært tilfredsstillende. Bibelselskapets Facebook-side har
blitt benyttet for å oppmuntre til ytterligere
bibelbruk.
I tillegg har bibelvers med bilder blitt tilgjengelig på Facebook-siden. Dette har ført

Davide Bardi og Paola Balbi
fra Italia fremfører «David
og Batseba» under Bibelfortellingsfestivalen i Oslo,
i forbindelse med 200-årsjubileet.

For mitt vedkommende kan
jeg vel oppsummere med
ett ord: Livgivende!
Kjartan Bergslid,
sokneprest i Levanger,
om bibelfortellerkurs

Årsstatistikk for besøk på bibel.no, herunder Nettbibelen:
Besøk totalt 1):
Besøkende 2):
Nye besøkende:

2013

2014

2015

2016

1 976 171

1 912 032

2 127 988

2 168 306

507 339

545 733

638 451

680 127

23 %

26 %

27 %

29 %

4,2

4,3

4,2

4,1

og bibelforestillingen
«Nåde»

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 én økt.
2): Brukere som har gjennomført minst en økt innenfor den valgte datoperioden. Både nye og returnerende
brukere telles med.
årsrapport I 2016 I Bibelselskapet
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til en betydelig vekst gjennom 2016, og hvert
bibelvers blir i gjennomsnitt sett av mellom
7 000 og 10 000 mennesker.
Besøkstallene for bibel.no viser nok en gang
en markert økning. I 2016 økte antallet brukere med over 40 000 sammenliknet med 2015.
Nettbibelen og tilknyttede sider som «Dagens
bibelord» og «Søndagens bibeltekster» står
for ca. 80 prosent av trafikken og hadde mer
enn 5,5 millioner sidevisninger i løpet av året.
Øvrige sider som utmerker seg i statistikken er
portalforsiden bibel.no med tilknyttet ressursstoff som Bibelens tilblivelseshistorie og persongalleri. «Lectio Divina» er også mye besøkt
med over 23 000 sidevisninger. Disse søndagsmeditasjonene har hver uke blitt skrevet av
Turid Barth Pettersen og Hans J. Sagrusten.
I 2016 ble det gjort en større oppgradering av
nettløsningen slik at sidene ble mobiltilpasset.
Dette har blant annet gjort det mulig å gjennomføre handel i nettbokhandelen fra mobile
enheter. Utsjekkingsprosessen fra bokhandelen
ble også noe forenklet. Statistikk fra tiden før og
etter omleggingen i mai 2016 viser en økning
i konverteringsfrekvensen (besøkende i nettbokhandelen som gjennomfører kjøp).
Tidslinjen.no Tidslinjen.no er et trosopplæringsverktøy som illustrerer bibelhistorien
fra skapelsen til endetiden. Ressursen ble
lansert høsten 2015 og har i løpet av 2016 blitt
oppdatert med mer stoff: Alle de gjenfortalte
bibelfortellingene er nå lagt ut, både på bokmål og nynorsk. Flere metodiske opplegg har
også kommet til.
Analyseverktøyet Google Analytics ble satt
opp fra 4. februar 2016. Fram til årsskiftet var

det samlede antallet besøkende til både gratisversjonen og abonnementsversjonen av
Tidslinjen.no 3 419 brukere og totalt 80 712
sidevisninger.
Besøkstallene for Konfirmantbibelens nettressurs, kbibel.no, er lave, men stabile. I 2016
hadde 5 634 brukere besøkt sidene. Nettkateketen Jan Inge Gundersen svarte på i alt
100 innkomne spørsmål i løpet av fjoråret, og
sørger på den måten for at sidene er levende.
Bibelen på digitale plattformer I 2016
kom Bibelselskapet med sin egen bibel-app.
Dette er vår versjon av applikasjonen som er
utviklet av Det brasilianske bibelselskapet
til bruk innenfor UBS-fellesskapet. Appen er
tilgjengelig både for Android og iOS-enheter.
Ambisjonen er å legge til flere funksjoner og
ressurser for bibelbruk etter hvert.
Bibelselskapet tilbyr også våre bibeloversettelser gjennom en rekke andre applikasjoner
(som YouVersion, BibleOn og OliveTree) og
studiebibelprogramvarer (som Accordance
og BibleWorks), samt gjennom planleggingsog presentasjonsverktøy for menighetsbruk
(som Easy Worship, Logos, Norsk Data-Bibel,
Databibelen, LabOra og i digital modul Gudstjeneste for Den norske kirke).
KABB (Kristent arbeid blant blinde) har lest
inn og produsert hele Bibel 2011 i lydversjon,
på bokmål. Lydbibelen er til salgs i deres lydbokhandel og i vår egen nettbokhandel. Lydbibelen er også tilgjengelig som enkeltfiler i
iTunes og via abonnementstjenesten Storytel.
I 2016 var det til sammen 2 005 nedlastinger
av enkeltbøker fra Bibelen i Storytel!

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

Innsamlet
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2012
420

2013
405

2014
401

2015
431

2016
402

SAMARBEIDSPROSJEKT
Kristenrussen (Krussen)
Bibelselskapet fortsetter sitt samarbeid med
Ungdom i Oppdrag og Laget for å nå ut til
kristne russ, gjennom å organisere misjonsturer i påsken og en rekke aktiviteter gjennom
året. I 2016 gikk antallet Kruss ned, men antallet som var med på misjonsturene var tilsvarende nivået i 2015.
Bibelselskapet var med å organisere to
misjonsturer for Krussen i 2016: En til
Ukraina og en til Colombia. Begge turene var
veldig vellykkede og fikk gode tilbakemeldinger fra Krussen. I Ukraina fikk deltakerne
være med på Alpha-kurs, der de fikk være
Jesu vitner for ukrainsk ungdom som kommer fra de østlige og krigsherjede delene av
landet. I Colombia fikk deltakerne være med
på «kjærlighetsbrigader» som ga mat og annet
nødvendig utstyr til folk i fattige områder i
hovedstaden Bogota.
Kvinnenes internasjonale bønnedag (KIB)
Samarbeidet mellom Bibelselskapet og arrangementskomiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag har pågått i mange år. Inntek-

tene 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.
Fengselsarbeidet
Bibelselskapet fortsetter samarbeidet med
Frelsesarmeen og fengselsprester i Den norske
kirke om å levere bibler både på norsk og andre
språk til innsatte.
UTENLANDSKE BIBLER I NORGE Den økte
tilstrømmingen av bl.a. syriske flyktninger
de første månedene av 2016 gjorde at salget
av arabiske bibler og nytestamenter økte
markant. Vi ser også en ganske sterk økning i
etterspørselen både på farsi og rumensk. Dette
kan, i tillegg til flere flyktninger/migranter,
ha sammenheng med at vårt tilbud om bibler
på mange språk blir mer kjent, gjennom bl.a.
annonsering.
Som en ressurs i møte med flyktninger og
migranter har vi også et migranthefte utviklet
av Det franske bibelselskap, til salgs på ulike
språk (norsk, engelsk, fransk, spansk, arabisk,

De mest solgte biblene på ulike språk var:
Språk		

2015

2016

Arabisk

484

984

Farsi (Persisk / Iran)		

190

417

Rumensk		

239

419

Engelsk 		

461

266

Tigrinya (Eritrea)		

572

160

Spansk		

108

151

Kurdisk		

58

144

Russisk		

87

94

Pashto (Afghanistan)		

34

83

Fransk		

45

67

Andre språk		

676

777

Totalt		

2 954

3 522

Oversikten viser både en gledelig økning i distribusjonen av utenlandske bibler og et betydelig antall i seg
selv. Noe av økningen skyldes økt satsing overfor fengsler og andre institusjoner som får bibler gratis eller
sterkt subsidiert.
årsrapport I 2016 I Bibelselskapet
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farsi, tyrkisk og kinesisk). Heftet forteller
om erfaringene til menn og kvinner som har
forlatt hjemlandet for å lete etter et bedre
sted å leve. Gjennom syv kapitler vises det til
forskjellige stadier på reisen, fram til ankomsten i det nye landet. Hvert kapittel inneholder
relevante tekstutdrag fra Bibelen, til ettertanke. Heftet egner seg til bruk i bibel- og
samtalegrupper og sammen med mennesker
som har erfaring med å bryte opp.

områder: Oslo, Borg, Agder, Bjørgvin, Møre og
Sør-Hålogaland. Det ble arrangert egne bibelkontaktsamlinger i Agder, Bjørgvin og Borg.
I Agder ble det arrangert fem regionale samlinger: i Farsund, Bygland, Kristiansand, Arendal
og Songe. Bibelselskapskomiteene nedlegger
et stort arbeid for å gjøre samlingene til åpne
møter og invitere bibelvenner fra ulike forsamlinger. Størst frammøte var det i 2016 i
Farsund, med ca. 45 deltakere.

Gratisutdeling av arabiske bibelkalendere
ble også veldig populært, og vi gjentar tilbudet
i 2017.

I Oslo har bibelselskapskomiteen forsøkt å
nå menigheter og bibelkontakter ved å delta på
allerede etablerte møtepunkter. Det ble i 2016
gjennomført besøk til fem ulike senior- og
formiddagstreff i Oslo-området. Noen lokale
bibelkontakter gjør en stor innsats ved den
årlige Bibeldagen.

FRIVILLIG ENGASJEMENT, Bibelselskapskomiteene og bibelkontaktene I 2016
var det aktive bibelselskapskomiteer i seks
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Internasjonalt arbeid

Barna ved en skole i Lviv i Ukraina har fått nye bibler fra Bibelselskapet. Rektor ved skolen kan fortelle at også hun fikk en slik barnebibel
da hun var liten. Gjennom denne barnebibelen kom hun til kristen tro.
Slik ser vi at det internasjonale arbeidet til Bibelselskapet er langsiktig;
de biblene vi distribuerer i dag, kan skape forandring i menneskers liv,
ikke bare i dag, men mange år fram i tid.
årsrapport I 2016 I Bibelselskapet
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barna blir fredfulle av bibelhistoriene Barna fra det lille barnehjemmet
i Mariupol er på flukt fra krigen i øst. De
har fått barnebibler fra Det ukrainske bibelselskap. Tusenvis av andre flyktninger i
Ukraina ønsker seg en bibel som kan gi håp
og trøst i en vanskelig tid.
Hvert barn her har sin historie, forteller
Nadia Konovalenko.
- Foreldrene er enten døde, alvorlig syke
eller i fengsel – eller så strever de med
tunge alkohol- og stoffproblemer. - Vi
prøver å bygge barna opp. Noen av dem har
vært utsatt for vold og overgrep, og noen
var ekstremt sultne da de kom til oss.

- Illya kom løpende inn til meg og sa: «Se,
mor! Nå har jeg min egen bibel!» Og så var
det den samme blå barnebibelen som jeg
selv ønsket meg da jeg var liten!
- Jeg har lenge forsøkt å finne en slik barnebibel til ham, men det var ikke mulig å få
tak i en. Derfor er jeg veldig glad nå! Jeg vil
takke Bibelselskapet for biblene som elevene fikk i dag.

Den blå barnebibelen ble distribuert i store
opplag i Øst-Europa etter jernteppets fall.
Åtte millioner av dem ble spredt fra 1990 til
1993 – norske bibelvenner var med å finansiere fire millioner bare i Ukraina. Mange
av dem som ga penger til barnebibler i
1990-årene, fikk aldri se frukten av gavene
de ga. Men i dag ser vi hva disse barnebiblene har gjort. Barnebibelen ble også
lest av forelde og besteforeldre.
- Disse biblene forandret landet vårt, sier
ukrainske kirkeledere i dag.

- Min egen barnebibel var en billig bibel
i grått, uten farger, som jeg fikk da jeg var
sju år. Først mange år senere fikk jeg se den
samme Bibelen i fine farger og med blått
omslag.

MANGE VILLE IKKE HATT RÅD TIL
EN BIBEL I dag har barna på den kristne

Bibelselskapet I årsrapport I 2016

Natalya Slobodska (32) er rektor ved den
kristne barneskolen «Det levende Ordet»
i Lviv. Under avslutningen før sommerferien har alle barna på skolen fått en bibel
fra Bibelselskapet. Et av barna er Illya, sønnen til rektor. Nå sitter han og blar i Bibelen
han har fått.

Vi spør barna hva som er favoritthistoriene
deres, og de roper i munnen på hverandre:
- Fortellingen om Ester!
- Da Jesus ble født i Betlehem!
- Historien om da David ble konge!

En av barnebiblene havnet i hendene på ei
jente som het Ilona. Nå er hun blitt 27 år og
ringen er sluttet; i dag er det hun som leser
bibelhistoriene for barna på barnehjemmet
i Mariupol.
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skolen fått bibler fra Bibelselskapet. «Disse
biblene kommer til å få stor betydning i
familiene til barna», sier rektor Natalya.

Bibelen hos bestemor Det var hos
bestemoren Natalya først så barnebibelen.
- Jeg husker rommet til bestemor og bokhylla hennes. Det var der jeg fant barnebibelen. Denne billigutgaven hadde bestemor fått kjøpt i 1990. Jeg likte å lese, så jeg
leste snart ut hele Bibelen.
- Siden så jeg den samme barnebibelen i
farger. Jeg bestemte meg for at når jeg en
gang fikk barn selv, ville jeg at barnet mitt
skulle få denne Bibelen. Og i dag har han
endelig fått den!

Barna på den kristne skolen har mange favoritthistorier i Bibelen.

Disse biblene kommer til å få stor betydning, sier rektor Natalya.

Ilona Kadatskaya leser i barnebibelen for barna på barnehjemmet i Mariupol.

årsrapport I 2016 I Bibelselskapet
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- I dag ser jeg at barnebibelen ble et viktig
grunnlag for troen min. Den var et lite frø
som så lite attraktivt ut, men som jeg fikk
stor interesse for.
- Når jeg i dag ser hvor mange bibelutgaver
vi kan få tak i, kan jeg bare si: Gud være
lovet! Takk for denne gode maten som vi
kan gi til barna våre, og for at vi fritt kan
bruke Bibelen, både på skolen og i hjemmene våre!
Stor betydning
- Mange av familiene som har fått en barnebibel i dag, ville ikke hatt råd til å kjøpe
en. Det er mange som ikke får lønninger, på
grunn av situasjonen i landet vårt. De 70
barnebiblene dere har delt ut i dag, kommer
til å ha mye å si for familiene til disse barna.
Når barna går på en kristen skole, kommer
de hjem og sier til foreldrene at de vil høre
bibelhistorier på sengekanten. Og da må
foreldrene lese for dem!
- Jeg kan huske at moren min, som var en
inderlig ortodoks kristen, begynte å ta meg
med til kirken hver søndag. Det var i 1987,
da jeg var fem år, på den tiden da glasnost
og perestrojka ble innført i Sovjetunionen.
- Da mor var liten, kom læreren til kirken og
skrev ned hvem av skolebarna som var der.
Neste dag måtte disse elevene stå foran alle

BIBELDAGEN – UKRAINA Bibeldagen 2016
ble feiret helgen 23.–24. januar. Som årets prosjektland i jubileumsåret ble Ukraina valgt, på
grunn av det nære samarbeidet det har vært
mellom våre bibelselskaper i en årrekke. Fra
Ukraina kom en rekke kirkeledere og bidro
sterkt til at årets Bibeldag fikk et særlig jubileumspreg:
• Mykhaylo Panochko (bildet), biskop for
Den ukrainske union av pinsekirker og
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de andre, mens læreren spurte dem hvordan de kunne gjøre noe så dumt.
- Men da jeg var liten, var det lettere. Jeg
gikk på bibelundervisning i den ortodokse
kirken. Da jeg var fjorten år, holdt adventistene et bibelmøte i landsbyen min. Fra den
tiden begynte jeg å lese Bibelen fra perm til
perm.
Nå leser Natalya gjennom hele Bibelen én
gang i året. Og hun blir ikke lei.
- Hver gang jeg leser i Bibelen, åpner det seg
nye ting for meg. Hver gang!
En viktig bibelutgave
- Den blå barnebibelen fikk en helt spesiell
posisjon i Øst-Europa i årene etter jernteppets fall, sier bibelmisjonsleder Bernt G.
Olsen.
- Vi hører ofte historier om hvor viktige
disse biblene var. De fikk stort gjennomslag
i alle aldersgrupper. For på denne tiden var
det en veldig lengsel etter Bibelen, men få
bibler å få tak i.
- Også voksne mennesker leste den blå
barnebibelen. Ikke minst var det mange
bestemødre som leste den for barnebarna
sine. Frukten ser vi i dag, i historier som
denne.

		 styremedlem i Bibelselskapet, besøkte
		 Oslo, Kristiansand og Grimstad.
		 Sammen med ham reiste assisterende
		 generalsekretær Anatoliy Raychynets
		 fra Det ukrainske bibelselskap.
• Valeriy Antonyuk, biskop i Den ukrainske
		 union av baptistkirker og styremedlem
i Bibelselskapet, besøkte Tønsberg og
		 Drammen. Sammen med ham reiste
		 Volodomyr Hirnyak. Oleksandr

Mykhaylo Panochko, leder for Unionen av pinsekirker i Ukraina, og
biskop Stein Reinertsen.

Den blå barnebibelen er distribuert i Ukraina på både russisk og ukrainsk
– omtrent 50/50.

Mykhaylo Panochko og Anatoliy Raychynets sammen med studenter og lærere ved Bibelskolen i Grimstad.
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Babiychuk generalsekretær i Det ukraniske bibelselskap, besøkte Molde.
Sammen med ham reiste Volodomyr
Kuzmych og generalsekretær Ingeborg
Mongstad-Kvammen.
• Petro Kovalenko, pastor i Kharkiv
Christian Church i Kharkiv, tok på kort
varsel plassen til Bibelselskapets styreformann Grygorii Komendant, som
måtte melde forfall på grunn av sykdom.
Våre gjester fra Ukraina deltok på en rekke
møter og gudstjenester ut over landet. Vi er
takknemlige for denne store innsatsen fra våre
venner og kolleger i Ukraina, som bidro til å
gjøre Bibeldagen 2016 til en flott markering
av det mangeårige samarbeidet mellom våre
bibelselskaper.
Markeringen av Bibeldagen står fortsatt
sterkt i norske menigheter. I jubileumsåret har
vi merket et økende engasjement, og mange
ønsker å invitere representanter fra Bibelselskapet til møter og gudstjenester.
Til Bibeldagen ble det produsert mye
materiell og hjelpestoff som ble brukt av
lokale menigheter:
• Offersøknad til alle menigheter i Den
norske kirke og frimenigheter
• Plakat om kommende års prosjektland
• Presentasjon av kommende års bibeldag
i Bibelleseplanen
• Et eget bibeldagsnummer av bladet 		
Bibelgaven
• En folder med giro til utdeling ved 		
gudstjenester og møter
• Materiell og hjelpestoff på bibeldagen.no
SAMARBEIDSLAND Vi har et nært samarbeid
innenfor fellesskapet i UBS (United Bible
Societies / De forente bibelselskaper). Vi har
egne samarbeidsavtaler med bibelselskapene
i Island og Ukraina. I tillegg har vi inngått
forpliktende avtaler for å utvikle arbeidet i
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Sentral-Asia og – i mangel av et bedre ord –
i Levanten (Syria, Irak, Jordan, Libanon og
Tyrkia; de områdene som er direkte berørt av
krigen og flyktningene).
Ukraina
Vi har fornyet samarbeidsavtalen med
Ukraina som nå gjelder fram til 2019. Dette
samarbeidet er unikt, både fordi det har pågått over lang tid, og fordi det har gitt så gode
resultater. I dag er Bibelselskapets kontor i
Kiev det naturlige møtested når organisasjoner og kirker møtes på tvers av konfesjonsskillene eller sammen med myndighetene.
Fremdeles danner konflikten i Øst-Ukraina
et dystert bakteppe for arbeidet og har gitt et
stort behov for ulike typer hjelpetiltak. Det er
stor etterspørsel etter bibler og nytestamenter
til både sykehus, hæren og til kirkelig arbeid
blant interne flyktninger.
Bibelselskapet har også startet et «Trauma
Healing»-program med betydelig støtte fra
Det amerikanske bibelselskap for å møte det
store behovet for samtale og sjelesorg utløst
av de harde kampene i Øst-Ukraina.
Ukraina var temaet for innsamlingen på
bibeldagen, og vi tilførte derfor ekstra mye
penger til Ukraina i 2016.
Kina
Selv om arbeidet i Kina har kommet noe i
skyggen av andre store prosjekter de senere
årene, er dette fremdeles den største enkeltsatsningen fra Bibelselskapets side. Det er
etablert en egen givertjeneste til arbeidet, noe
som sikrer en jevn tilførsel av penger til bibeltrykking. Fremdeles er det penger til bibelpapir som er det største behovet, men de
senere årene har samarbeidet med seminarer
og bibelskoler blitt stadig viktigere, med
utdeling av lærebøker og etablering av biblioteker.

Samira og Eyerus jobber for Den barmhjertige samaritan, se side 42.

På landsbygda i Kina har mange ventet i årevis på å få sin egen bibel.

Fra bibelutdeling i en kirke i Gangchalou, i Shansui-distriktet, i nærheten av byen Zhoukou i Henan-provinsen, september 2016.
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Vi støtter også både bibeloversettelse og
distribusjon av bibler til minoritetene i Kina.
Dette er et krevende arbeid, og det kan ta
mange år fra en oversettelse er ferdig til alle de
rette myndighetsorganer har gitt den formelle
tillatelsen til at disse biblene kan trykkes.

«Den barmhjertige samaritan»-kurset tar utgangspunkt i den kjente bibelteksten i Lukas 10,25-37
og innledes med et rollespill
der deltakerne blir kjent med
historien.
Det ledsagende kursheftet
Hvor er den barmhjertige
samaritan i dag? tar opp spørsmålene: «Hva er farene
langs veien – grunnleggende
informasjon om hiv og aids»,
«Hvem er røverne – de
underliggende faktorene
som gjør at epidemien sprer
seg», «Hvordan er det å ligge
nede – hvordan hjelpe hiv-positive til å leve et positivt liv?»
og «Hvor er den barmhjertige
samaritan i dag?»
Heftet er oversatt til 26
språk.
Mer om «Den barmhjertige
samaritan»-programmet på
neste side.

Etiopia
Vi har arbeidet tett med Etiopia siden oppstarten av «Den barmhjertige samaritan»programmet for over ti år siden. Vi har i tillegg
til dette støttet flere bibeloversettelsesprosjekter. Ett av prosjektene; Arsi-Bale Oromobibel, ble avsluttet og utgitt i 2016.
Bibelselskapet i Etiopia har vist gode evner
til å utvide sitt arbeidsområde, både gjennom
etablering av nye avdelingskontorer, nye programmer innenfor samfunnskontakt og en
sterk økning av distribuerte bibler.
Cuba
Årets jubileumsinnsamling gikk til barnebibler til Cuba. Barnebiblene er en komplett
bibeloversettelse, men på et lettforståelig og
moderne spansk. Dette store oversettelsesprosjektet viser kirkenes sterke satsing på
barn og ungdom, og biblene inngår i kampanjen «Én million bibler til Cuba». For øvrig
nådde vi omtrent 75 prosent av dette målet
ved utgangen av året.
Sentral-Asia
Vi har brukt mye ressurser både økonomisk
og personellmessig på utviklingen av arbeidet
i denne regionen. Satsingen har gitt gode
resultater i en region fylt av spenninger og
utfordringer. Vi har nå registrerte bibelselskaper i Usbekistan, Kirgisistan, Kasakhstan
og Aserbajdsjan, og har et arbeid under etablering i Tadsjikistan.
Levanten
(Syria/Irak/Jordan/Tyrkia/Libanon) Situasjonen forårsaket av krigen i Irak og Syria har
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gjort det nødvendig med helt spesielle tiltak
for å støtte arbeidet i regionen. Vi har lenge
samarbeidet med Syria – og fortsetter med
det – men har gått sammen i et større fellesskap med bibelselskapene i USA, Tyskland og
England for å styrke arbeidet i den regionen
vi kaller Levanten. Dette er ikke bare et økonomisk spørsmål, men har også mange utfordringer knyttet til organiseringen av arbeidet og
relasjonen mellom bibelselskapene i området.
Fra norsk side har vi støttet fire av de fem
landene økonomisk i 2016, og vi tar sikte på
å fortsette og å trappe opp innsamlingsarbeidet og øke overføringene etter hvert som
økonomien tillater det. For vår del vil fortsatt arbeidet i Syria være det viktigste, men
behovene er store også i nabolandene. På tross
av krigen er det mulig å arbeide i det meste av
dette territoriet, og den humanitære krisen utløser store behov for bibler og opplæring. Flere
av bibelselskapene driver også et omfattende
humanitært arbeid finansiert av andre organisasjoner. Dette skaper både utfordringer, med
hensyn til hva som er Bibelselskapets mandat,
og gir muligheter til å nå inn til mennesker
som har store åndelige behov midt i den
humanitære krisen.
DE FORENTE BIBELSELSKAPER (UBS) Årets
store begivenhet var World Assembly i
Philadelphia i USA. Dette ble slått sammen
med feiringen av Det amerikanske bibelselskapets 200-årsjubileum, som også var i mai. Samtidig ble UBS’ eget 70-årsjubileum markert.
Det er en stor begivenhet når styreledere og
generalsekretærer fra de aller fleste av bibelselskapene kommer sammen til feiring, drøfting
og inspirasjon. Fra norsk side deltok styreleder
Tor Singsaas og bibelmisjonsleder Bernt G.
Olsen, som møtte for generalsekretæren.
Konferansen munnet ut i en felleserklæring
– The Philadelphia Promise – som gir retning

for bevegelsen for årene framover. En utfordring også til oss her i Norge er å prioritere
Bibelens tilgjengelighet for de som er avhengig av tegnspråk.
Fellesskapet står fremdeles overfor store
utfordringer også økonomisk, og vi fortsetter
å opprettholde høye bevilgninger til organisasjonen UBS.
PROGRAM MED NORAD-STØTTE Støtten
fra Norad blir kanalisert til Bibelselskapet

gjennom Digni, som er paraplyorganisasjon
for bistandsarbeidet til misjonsorganisasjoner
i Norge.
Den barmhjertige samaritan Gjennom kursprogrammet «Den barmhjertige
samaritan» gir afrikanske bibelselskap kirkene
et bibelsk grunnlag til å møte hiv- og aidsrammede på en positiv måte. Kurset vil hjelpe alle
som er rammet av hiv og aids til å leve et åpent
liv i familien, kirken og samfunnet. I 2016
støttet Bibelselskapet tre «Den barmhjertige

Preses biskop Helga Haugland
Byfuglien flankert av Joel
Dopico og Alain Montano fra
Cuba, utenfor Oslo domkirke.
Dopico og Montano var våre
gjester under Bibelfestivalen,
og de deltok i festgudstjenesten søndag 29. mai.
Jubileets innsamlingsprosjekt
var barnebibler til Cuba.
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samaritan»-prosjekt; i Etiopia og Kenya og
en kapasitetbyggingsenhet som dekker hele
Afrika. Deler av støtten til disse prosjektene
kommer fra Norad. I Etiopia og Kenya har
«Den barmhjertige samaritan» nådd ut til
24 342 personer i 2016.
HIV ServicE er en kapasitetsbyggingsenhet
for «Den barmhjertige samaritan»-programmet i Afrika. Programmet har fire moduler,
som er tilpasset ulike målgrupper. I løpet av
2016 har HIV Service oppdatert manualen for
hovedprogrammet slik at den er enklere i bruk
og også inkluderer informasjon om hvordan
integrere mennesker med funksjonsnedsettelse. Det er også utarbeidet et hefte som kan
benyttes for unge mellom 12 og 18 år.
To av Bibelselskapets medarbeidere besøkte
Etiopia i juli, og de er imponert over det de fikk
se. Prosjektet er godt strukturert og når ut til
svært mange mennesker gjennom et velfungerende system av frivillige og partnerskap
med kirker og organisasjoner. Våre medarbeidere møtte blant annet venninnene Samira
og Eyerus som begge er hiv-positive og jobber
sammen som frivillige for «Den barmhjertige
samaritan». Samira er muslim, men ser ikke
noe problem med å bruke det bibelbaserte
materialet. Dette viser at programmet når
lenger enn bare til kirkene og gir positive
ringvirkninger utover i samfunnet. De sier
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begge at budskapet er viktig, og det betyr mye
for dem personlig å få lov til å bidra.
FrED OG FORSONING I BURUNDI Programmet for fred og forsoning i Burundi fokuserer
på helbredelse av traumer. I 2016 lykkes det
å gjennomføre alle planlagte aktiviteter i
programmet, til tross for at landet er preget
av usikkerhet. Et viktig fokusområde var målgruppen politi og militære. Dette er en gruppe
som både er ofre og overgripere og derfor
svært viktig å nå inn til. Programmet er blitt
svært etterspurt blant disse gruppene.
På grunn av uroligheter var det ikke mulig
å gjennomføre programmet for barn i 2015.
Dette ble gjennomført i august 2016, hvor
medarbeidere fra Det Norske Bibelselskap var
tilstede. 21 voksne og 60 barn deltok på kurset.
Barna har gått gjennom veldig ulike traumer.
Tidlig i uka var det mange som ikke klarte
å konsentrere seg og hadde vanskelig for å
åpne seg. Men i løpet av uka så man tydelig at
barna ble stadig tryggere i gruppen og turte å
snakke om vonde opplevelser. Programmet
er pedagogisk lagt opp med mye lek som skal
understøtte innholdet i undervisningen. Opplegget hjelper barna å identifisere og håndtere
vanskelige følelser, og i etterkant av kurset
har barna fått mulighet til å delta i en «healing
group» i sitt nærområde, som varer over lengre
tid.

Oversettelsesarbeid

«Jeg er veldig, veldig glad for at den nye, nordsamiske Bibelen endelig
kommer. Skal du treffe folk i livet deres, må du bruke deres eget språk.»
Biskop Olav Øygard
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Mange venter på den nye Bibelen på nordsamisk som kommer i
2019. Men hvorfor er det behov for en ny oversettelse? Biskop Olav
Øygard forteller hva han opplevde som ung prest i 1984.

– Jeg var vikarprest i Kautokeino i 1984
og drev konfirmantarbeid sammen med
kateketen. De fleste av konfirmantene var
samisktalende, og vi brukte den samiske
bibelen fra 1895. Da opplevde jeg til min
store overraskelse: Det var helt umulig
for 14-15-åringene å forstå det de leste. De
skjønte ikke hva som sto der i det hele tatt!
– Dette var i 1984, og først i 2019 får vi den
nye oversettelsen. Da er disse konfirmantene blitt femti år gamle – først da får de en
bibel på sitt eget språk. Hvis noen den gangen hadde sagt til meg at de måtte bli femti
år før de fikk en bibel som de kunne forstå,
ville jeg ha blitt rasende! Så jeg er veldig,
veldig glad for at den nye Bibelen endelig
kommer – den er sårt tiltrengt!
I jubileumsåret fokuserer Bibelselskapet på
å skaffe bibler til Cuba. Det får Øygard til å
reflektere.
– Å skaffe bibler til Cuba er jo kjempebra!
Men dette handler om folk i vårt eget land.
Norge er et land med to folk, og først i 2019
får det ene av de to folkene sin egen bibel.
I tillegg har vi det sørsamiske og det lulesamiske språkområdet, der en bare så vidt har
begynt arbeidet. Så vi har mye å ta igjen!
– Det er et sterkt bilde jeg bærer på, disse
konfirmantene som ikke forsto sentrale
bibeltekster.
Hvordan reagerte konfirmantene da de ikke skjønte
hva de leste?
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– Slik jeg husker det, skapte det avstand. De
forsto jo alltids norsk, men når du skal treffe
folk i livet deres, må du bruke deres eget
språk. Dette skapte avstand den gangen i
1984, og det gjør det fortsatt.
– Vi fikk Det nye testamentet i 1997, og Gud
skje lov for det. Men en hel bibel er det jo
ikke. Det jeg har sett av de nye tekstene så
langt, er at dette blir veldig, veldig bra. Det
er gjort et grundig arbeid, så jeg håper at den
nye oversettelsen vil bli akseptert, og at den
vil stå seg lenge. Jeg har også stor tro på at
den vil komme inn i de konservative miljøene etter hvert.
Hva håper Øygard skal skje i nordsamisk kirkeliv
når den nye oversettelsen kommer?
– Jeg har et sterkt håp om at Bibelen skal bli
brukt mer aktivt. I dag kan en lese tekstutdrag som er gjengitt i andre bøker, men da får
en ikke med seg hele bredden i Guds Ord. Så
jeg har et veldig håp om at selve bibelboka
skal bli mye brukt.
– Jeg håper at teksten også vil komme på internett. Det nye testamentet ligger allerede
ute på bibelen.no, og samisk ungdom går jo,
som alle andre, helst inn på nettet. Hvis vi
ønsker å bevare folkekirka i Norge, må vi ha
bibler som folk kan lese, avslutter Øygard.
Så viktig er det arbeidet som Bibelselskapet
holder på med. Så det er med glede vi feirer
200-årsjubileum!
Tekst: Hans J. Sagrusten

DE SAMISKE PROSJEKTENE Det nordsamiske oversettelsesprosjektet er inne i sin sluttredaksjonsfase. Prosjektets hovedkonsulenter
har arbeidet med stilistisk tilrettelegging og
teologisk kvalitetssikring av tekstene i Det
gamle testamentet (GT). Redaksjonskomiteen er fra høsten 2016 utvidet med en ny
språkkonsulent, Rávdná Turi Henriksen. Hun
bor i Kautokeino, et av de sentrale og mest
folkerike områdene hvor den nye oversettelsen skal tas i bruk. Redaksjonskomiteen har
høsten 2016 prioritert arbeidet med Salmenes
bok. Utsjok-gruppen har fullført sin del av
arbeidet med å revidere Paulusbrevene i Det
nye testamentet (NT). Alta-gruppen har gjennomgått evangeliene, Johannes’ åpenbaring
og de katolske brevene. Tromsø-gruppen har
fullført oversettelsen av oppslagsdelen og
laget første utkast til fotnoter i GT. Det ble
arrangert et oversettermøte i Abisko, Sverige,
17.–19. april. På møtet la professor Mikael
Svonni fram sin evaluering av de oversatte
tekstene. Konklusjonen var at kvaliteten på
tekstene er blitt vesentlig bedre gjennom
arbeidet med sluttredaksjonen. Likevel er det

fortsatt ord og uttrykk i teksten som ikke er
i bruk over hele Sápmi. Dette er vanskelig å
unngå; derfor blir det vurdert å lage en samisksamisk ordliste til den nye Bibelen. Arbeidet
er for en stor del finansiert av staten gjennom
Kirkerådet/Samisk kirkeråd.

Noen av oversetterne i det
nordsamiske prosjektet:
Arto Seppänen., Helena
Valkeapää og Kaarina
Vuolab-Lohi.

Det sørsamiske prosjektet fullførte det
andre av tre prosjektår, der målet er å fullføre
oversettelsen av alle bibeltekster til de kirkelige tekstbøkene i Norge og Sverige. Når
prosjektet er fullført i 2017 vil det foreligge
nesten 400 normalsider sørsamisk bibeltekst.
Arbeidet har fulgt den oppsatte progresjonsplanen. Arbeidet har mottatt vesentlig økonomisk støtte fra Sametinget i Norge. Oversettergruppen møtes i Östersund i Sverige.
Det lulesamiske prosjektet kom i gang med
sitt oversettelsesarbeid høsten 2016. Prosjektet hadde sitt første oversettermøte i oktober.
Møtet fant sted i Kiruna i Sverige. Arbeidet
ledes av Det svenske bibelselskap, og har mottatt vesentlig økonomisk støtte fra Sametinget i Norge og fra Nordland Fylkeskommune.
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Oversettelsesarbeid
Oversettergruppen møtes vekselvis i Norge
og Sverige.
DET GAMLE TESTAMENTETS DEUTEROKANONISKE/APOKRYFE BØKER I arbeidet
med å oversette Det gamle testamentets
deuterokanoniske/apokryfe bøker ble en stor
tekstmengde gjennomgått i oversettelsesutvalget (OU) og redaksjonsgruppen i løpet av
2016. To av oversettergruppene fullførte sitt
oversettelsesarbeid, og ved utgangen av året
hadde ca. 80 prosent av den totale tekstmengden vært til behandling i OU.
OU har vært gjennom den greske Esterboken, Judits bok, 1. og 2. Makkabeerbok og en
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del kapitler i Tobit, Visdommen og Sirak.
TEGNSPRÅK I løpet av 2016 har tre av Døvekirkens oversettere fullført grunnutdanning
i de bibelske språkene gresk og hebraisk. Det
har derfor vært et opphold i selve oversettelsesarbeidet. Oversettelsesseksjonen hadde
høsten 2016 et møte med styringsgruppen for
prosjektet der det ble avtalt et videre samarbeid. Oversettelsesarbeidet er planlagt igangsatt igjen i 2017, og det vil skje med oversettere som har fått en unik kompetanse. I Norge
har vi, så vidt vi kjenner til, aldri tidligere hatt
døve/hørselshemmede bibeloversettere med
selvstendig kjennskap til de bibelske kildespråkene.

Forlagsvirksomheten

«Etter å ha lest Dag Kulleruds bok, vet leserne mye mer om hvilke spor
Bibelen har satt, hvilken innflytelse den har hatt, hvordan den har satt
sitt preg på oss og samfunnet vi lever i. Dag Kullerud har gitt oss en
storartet bok om verdens viktigste bok.»
Jon Magne Lund, Vårt Land

årsrapport I 2016 I Bibelselskapet

47

Forlagsvirksomheten
Sagt om Bibel 2011:

«De voksne vil ofte ha en nyere oversettelse eller en bibel med større
skrift. Ellers er det stadig nye grupper som får øynene opp for elver’n
(2011-utgaven av Bibelen). Den er veldig lettlest og fin».
Sagt av Tore Kransberg til Drammens Tidende etter gjenåpning av kristen bokhandel

JUBILEUMSBØKER Vi feiret Bibelselskapets
200-årsjubileum og bøkenes bok – Bibelen –
med en rekke flotte utgivelser. Den viktigste
boka i 2016 var nok Bibelen – boken som formet
vår kultur av Dag Kullerud. Den forteller ikke
bare Bibelselskapets historie, men handler om
Bibelens virkningshistorie i Norge de siste
tohundre årene – om Bibelens betydning for
skole og organisasjonsliv, lovverk, politikk
og kultur. Boka fikk meget gode anmeldelser,
ble innkjøpt av Kulturrådet og har kommet i
nytt opplag. Forfatter Kullerud har deltatt på
en rekke arrangementer rundt om i landet og
fortalt fra boka.
Til jubileet kom også en vakker bibelutgave
i pocket, med tilleggssider til inspirasjon og
lesehjelp for nye og gamle bibellesere. Denne
ble bl.a. solgt i ARK-butikkene. Vi har også
gjort oss bemerket med bibelquiz – som både
er utgitt som bok og blitt en fast spalte i avisa
Vårt Land. Dette er en quiz som inneholder
tradisjonelle spørsmål om Bibelen, men også
utradisjonelle og overraskende spørsmål om
Bibelen i populærkultur, dagligtale og politikk.
Quizboka er blitt solgt på Coop side om side
med bibler til sterkt reduserte priser. Dette
har skapt positiv medieoppmerksomhet og
bidratt til økt synlighet for både Bibelen og
Bibelselskapet. Konkurranser med bibelquiz
ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo og på
Olavsfestdagene i Trondheim. Dette var populære tiltak der publikum fikk testet bibelkunnskapene sine.
Under jubileet ble det også avholdt en liten
poesifestival hos Oslos bokhandlere. Flere
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skjønnlitterære forfattere framførte egne dikt
fra boka Bibeldikt (utgitt på Verbum i 2014) –
poesi i dialog med kirkeårets bibeltekster.
TIL TRO OG LIVSHJELP I tråd med Verbums
profil har det også i 2016 blitt utgitt bøker om
tro og livshjelp knyttet til høytider og ulike
livsfaser og livsriter. Jostein Ørum kom med
sin fjerde bok på Verbum. Denne gang korte
tekster om samliv og løftene «elske, ære, bli»;
en gavebok til brudepar og andre som elsker
hverandre.
Sagt om TO. Elske. Ære. Bli:

«…han har klart det igjen, å begå en liten bok som
på få sider (…) sier svært mye lærerikt og tankevekkende om prosjektet livslangt samliv, og hvordan
det gjennom å elske, ære og bli værende, kan være
mulig, ja krones med stort hell. Og det uten å virke
belærende og pekefingeraktig, men nærværende
på en måte som gjør at man føler seg trygg og i godt
selskap.»
Peer Rødal Haugen i Fjæreposten om Jostein
Ørums bok

Andre populære utgivelser i denne kategorien er boka til Kristina Reftel Hjerteavtrykk,
og Ulla Källs Dagskorn med korte tekster for
hver dag i året og vakre bilder av billedkunstneren Anne Kristin Hagesæther. Toralf Dehli
skriver om de små, viktige øyeblikkene i boka
Springbrett. Og Rowan Williams skriver om
kristen praksis – om bibellesning, bønn, dåp
og nattverd – i boka Det kristne livet. Hilde Sanden-Bjønness debuterer med boka Bakenfor
ord og tanke – en bok om kontemplasjon og
sentrerende bønn. Forfatteren er en etterspurt kursholder.

Utgivelser i jubileumsåret.

Bibelen i pocketutgave.

Jubileumsboken ble godt mottatt og ble innkjøpt av Norsk Kulturråd.

Vakker barnebibel for de minste i jubileumsåret.

Quizboka ble også solgt i Coop-kjeden og fikk stor oppmerksomhet.
årsrapport I 2016 I Bibelselskapet

49

Forlagsvirksomheten
SAGT OM I DE DAGER:

«Nydelige tekster, skriver forlaget. Og ikke bare nydelige, men det er
røft, humørfylt, sterkt som stål og mild som stjernen. (...) Boken gir
også et tverrsnitt av det beste ny norsk litteratur har å by på. Hvert
stykke, en opplevelse.» olav egil aune, vårt land
Til jul kom boka I de dager… 24 julefortellinger
– en adventskalender med skjønnlitterære
tekster inspirert av juleevangeliet. Her er
det nye innfallsvinkler og blikk på den mest
kjente bibelfortellingen av alle, og mange
kjente forfattere bidrar; bl.a. Jon Fosse, Gro
Dahle, Gaute Heivoll, Kari Bremnes og Levi
Henriksen. Boka er resultat av et samarbeid
med Kirkerådet. Det er i alt 25 bidragsytere i
boken.
NYE PERSPEKTIVER PÅ BIBELTEKSTER Hva
skjer når 15 personer med ulik bakgrunn leser
Lukasevangeliet? Det ville studenter, lærere,
prester og forskere finne ut av, og sammen har
de skrevet boka Lukas. Undring og utfordring. De
spør: Hva er det Lukasevangeliet vil – med
Jesus, med de første kristne og med oss? Boka
er støttet av Kristelig Studieforbund og er
egnet til bibel- og samtalegrupper.
Sagt om Lukas. Undring og utfordring:

«Noen ganger synes jeg vi har åndeliggjort evangeliene i altfor stor grad. Gjort fortellingene snille. Vi
har sminket dem med vår tids øyne. Glattet over
det ubehagelige. Å lese denne boken vasker bort
noe av dette, og gir på mange måter leseren en
ny mulighet til å bli kjent med Lukasevangeliets
tekster. God lesning. God og hellig uro.»
Emil Skartveit, Krigsropet

Bibelkunnskap og bibelhistorie kan være
så mangt. Verbum har fulgt opp Det store
puslespillet (fra 2014) med en ny bok av Hans
J. Sagrusten: Det store puslespelet II. Mysteriet i
mumiemaska. Forfatteren fortsetter jakta på
gamle bibelmanuskripter og forteller utrolige
historier.
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DET UKJENTE BIBEL-UNDERET:

«Den aller eldste skriftlige beskrivelsen av Påskeevangeliet som i dag eksisterer, er fra år 125. Der
står akkurat det samme som i dagens Bibel, og
papyrusbiten ble funnet på en søppeldynge. At den
er bevart, er et lite under.»
Jon Selås i VG skriver om boka Det store
puslespelet II av Hans Johan Sagrusten

Å GJØRE BIBELEN TILGJENGELIG FOR ALLE
Å åpne Bibelen og gjøre den tilgjengelig for
alle innebærer også å gi den ut i stor skrift for
eldre og svaksynte. I 2016 har Verbum gitt ut
evangeliene og Salmenes bok i stor skrift.
Enkle og fargerike bibelfortellinger for
barn har vært et annet prioritert område, med
utgivelse av Myldrebibelen for de aller minste,
og Min store bildebibel og en rekke småbøker
med enkeltfortellinger for litt større barn. De
sistnevnte er solgt i et større antall til dåpsklubben Tripp Trapp.
RESSURSBØKER FOR KIRKEN I 2016 har
Verbum gitt ut to fagbøker i serien Verbum
Akademisk. Dette er utgivelser som har hatt
ekstern finansiering og som delvis er blitt
kjøpt inn av kirkelige organisasjoner.
Antologien Dialogteologi på norsk tar for seg
norske erfaringer med religionsdialog. Boka
ble en ressurs for biskopene og Kirkemøtets
behandling av temaet på starten av året. Og
Systematisk teologi av Marius Timman Mjaaland
er den første boka på norsk på mange tiår som
behandler grunnleggende teologiske spørsmål om gudsbilder, skapelse, frelse, treenighet

Hilde Sanden-Bjønness var debutant på Verbum i 2016.

Forfatter Ulla Käll er også musiker og spilte under festivalåpningen.

Omslaget på Toralf Dehlis nye bok er illustert av Oscar Jansen.

5-åring koser seg med Tidslinjen.
årsrapport I 2016 I Bibelselskapet
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Forlagsvirksomheten
etc. på et høyere akademisk nivå. Hensikten er
at disse bøkene skal brukes i undervisning og
kurssammenheng.
PROSJEKTER SOM FORTSETTER Verbum
satte ikke i gang store nye utviklingsprosjekter
i 2016, men fortsatte arbeidet med å utarbeide
Studiebibel og videreutvikle prosjektet Tidslinjen. Hilde Heitmann og Oscar Jansen er
opphavspersonene bak Tidslinjen, som er blitt
et viktig verktøy i trosopplæringen. I 2016 ga
vi ut barnebibelen Tidslinjen. Den store fortellingen i Bibelen, med en utbrettbar tidslinje
integrert i boka. Bokas 53 bibelfortellinger er
gjenfortalt av Anne Kristin Aasmundtveit og
illustrasjonene er ved Oscar Jansen.

BIBLER OG BIBELKUNNSKAP
Bibelen i pocketutgave – på bokmål og
nynorsk
NT med Salmene og Ordspråkene
(for Forsvaret)
Bibeldeler i stor skrift: Evangeliet etter
Matteus, Evangeliet etter Markus, Evangeliet etter Lukas, Evangeliet etter Johannes
og Salmenes bok
Bibelleseplan 2017
Bibelleseplankalender 2017
Bibelapp
Jon Selås: BibelQuiz-boka
Hans Johan Sagrusten:
Det store puslespelet II. Mysteriet i mumiemaska
Marianne Bjelland Kartzow (red.):
Lukas. Undring og utfordring
Marius Timmann Mjaaland:
Systematisk teologi (Verbum Akademisk)
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Hilde Heitmann har holdt en rekke kurs for
organisasjoner og menigheter tilknyttet Den
norske kirke og andre kirkesamfunn. Tidslinjen
skal etter planen lanseres internasjonalt i løpet
av 2017.
Om tidslinjeN-kurset:

«Hilde Heitmann var kjempeflink. Noe av det beste
vi har hatt på Forum. Dyktig formidler og inspirerende å høre på. Anbefales på det sterkeste!»
Gunn heidi dybdal, stavanger

KREVENDE BRANSJE Det er utfordrende å få
til lønnsomhet i et nisjeforlag som Verbum.
Vi har derfor vår driftsmodell til kontinuerlig
vurdering.

TRO OG LIVSHJELP
Johan Dalman: Perler for livet
Rowan Williams: Det kristne livet
Kristina Reftel: Hjerteavtrykk
Jostein Ørum: TO. Elske. Ære. Bli
Toralf Dehli: Springbrett til smil og ettertanke
Hilde Sanden-Bjønness:
Bakenfor ord og tanke. Om kontemplasjon
og sentrerende bønn
Ulla Käll: Dagskorn
BARN OG UNGE
Gunilla Lindén og Matilda Salmén:
Sara og farmor feirer jul og Sara og farmor er på
gudstjeneste
Marijke ten Cate (ill.):
En sønn kommer hjem / Ein son kjem heim,
Abraham og Sara får en sønn / Abraham og Sara
får ein son

Rut og Noomi, bokmål og nynorsk
Graven er tom / Grava er tom
Min store bildebibel
Espen Hanefelt Kristensen (ill.):
Myldrebibelen
Anne Kristin Aasmundtveit og Oscar
Jansen (ill.) (barnebibel med utbrettbar
tidslinje): Tidslinjen – Den store fortellingen i
Bibelen / Tidslinja – Den store forteljinga i Bibelen
KULTUR OG SAMFUNN
Fagerli, Grung, Kloster og Onsrud (red.):
Dialogteologi på norsk
Dag Kullerud:
Bibelen – boken som formet vår kultur
Brynjulf Jung Tjønn (red.):
I de dager… 24 julefortellinger
I alt: 39 nyutgivelser / produkter.

Styrets
årsberetning
2016
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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 2016 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 69,4 mill.
kroner, mot 77,0 mill. kroner i 2015. De to største inntektskildene er gaver (49 prosent) og
salg (33 prosent). Gavene er i hovedsak samlet
inn til internasjonale formål. Bibelsalget i 2016
utgjorde 13,2 mill. kroner i netto inntekter,
som gir en noe mindre – men fortsatt – nedgang sammenlignet med lanseringstidspunktet for oversettelsen i 2011. Inntektssiden
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påvirkes også av jubileet i 2016 som bidro med
nesten 2 mill. kroner i underskudd. Offentlige
tilskudd har gått noe ned, og dette knytter seg
både til oversettelses- og innsamlingsprosjekter, mens andre tilskudd har hatt en økning
grunnet gaver og sponsorstøtte til feiringen
av 200-årsjubileet. Bibelselskapet leier ut
omtrent 50 prosent av sine arealer i Bernhard
Getz' gate 3. I 2016 ga dette 1,465 mill. kroner
i eksterne leieinntekter. I løpet av året flyttet
en ny større leietaker inn, og arealene er nå
tilnærmet fullt utleid.
Sum forbrukte midler utgjorde 72,9 mill.
kroner mot 77,0 mill. kroner i 2015. Av stiftelsens totale forbruk i 2016 er 72,5 prosent
anvendt til formålsrettede aktiviteter mot
71,9 prosent i 2015. Administrasjonsprosenten er beregnet til 4,3 prosent. Av innsamlede
midler er 75,5 prosent disponibelt til innsamlingsformål mot 77,7 prosent i 2015. 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 3 549 626. En av
årsakene er gjennomføringen av 200-årsjubileet, hvor inntektssiden ble lavere enn forventet og derfor genererte et større underskudd
for dette prosjektet. Styret var klar over den
økonomiske risikoen knyttet til jubileet.
Styret så på jubileumsfeiringen som en så
viktig investering med tanke på Bibelens
synlighet og merkevarebygging for Bibelselskapet, at det økonomiske resultatet
anses som akseptabelt. For øvrig påvirkes
utviklingen av et lavere resultat i forlagsvirksomheten, økte totale kostnader til oversettelsesprosjekter og av økte datakostnader
knyttet til både skifte av serverleverandør og
vurdering av nye fremtidige dataløsninger.
Etter vedtak i styret i april ble det gjort en
ekstra bevilgning til internasjonalt arbeid i
Midtøsten på kr 999 353. Bevilgningen ble
vedtatt dekket fra Bibelmisjonsfondet. På
bakgrunn av det gode resultatet i innsamlingsvirksomheten i 2016, overføres
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kr 1 000 000 til Bibelmisjonsfondet. Resterende del av underskuddet på kr 3 550 273
er belastet 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 har en solid økonomi. Årsregnskapet er derfor utarbeidet under forutsetning av
fortsatt drift.
Bibelselskapet forvalter en formålskapital
på 66,3 mill. kroner. Kapitalgrunnlaget for
videre drift vurderes å gi et godt økonomisk
grunnlag i møte med hva som måtte komme
av fremtidige utfordringer. Trolig utgjør likevel Bibelselskapets immaterielle verdier den
største kapitalen, selv om dette ikke enkelt
kan tallfestes i dag. Disse er for eksempel
forvaltning av opphavsrett til bibeloversettelsene, giverregisteret, medlemskap i De forente
bibelselskaper, samt bred felleskirkelig støtte.
God forvaltning av Bibelselskapets immateri-

elle verdier betyr mye for stiftelsens stabilitet
og videre drift.
Ytre miljø Bibelselskapet eier Bernhard
Getz’ gate 3 i et eierseksjonssameie med
Kirkens Nødhjelp. Sameiet meldte seg ut
av ordningen Miljøfyrtårn fra og med 2016,
men Bibelselskapet vil fortsatt ha fokus på
miljøtiltak knyttet til 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 Pr. 31.12.16 er det 29 ansatte i Bibelselskapet i faste stillinger. Disse har
utført 25,9 årsverk i 2016 mot 26,2 årsverk i
2015. Sykefraværet i 2016 utgjorde 5,5 prosent
og er derfor uendret fra året før. Sykefraværet
skyldes hovedsakelig noen langtidssykemel-
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dinger. Det er ikke blitt rapportert om yrkesskader og yrkessykdom på arbeidsplassen i
løpet av året.

skapets eierandel av eiendommen ga en markedsverdi på over 50 mill. kroner. Taksten ble
foretatt i mars 2014.

Kvinnene utgjør 59 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 forskjellsbehandling grunnet
kjønn i saker som for eksempel omhandler
lønn, avansement og rekruttering.

Verdien av varelageret utgjør 14,5 mill. kroner etter nedskrivning for ukurans; for bøker
som er vanskelig å selge til full pris. Av dette
utgjør beholdningen av bibler og bibelrelaterte produkter omtrent 75 prosent. Bibelutgaver vurderes i stor grad å være kurante, og av
nedskrivningen på 6,5 mill. kroner utgjør 65
prosent nedskrivning på andre bokkategorier.

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. I november ble Bibelselskapet
godkjent som IA-bedrift, og vi vil ha et forpliktende samarbeid med NAV på flere områder.

Styret har fulgt opp kapitalforvaltningen,
og på bakgrunn av renteutviklingen i løpet av
året er en del av den likvide kapital flyttet fra
bankinnskudd til penge- og obligasjonsfond.
Styret har fortsatt stort fokus på at alle investeringer skal ha en akseptabel risiko både knyttet til avkastning og omdømme. Pr. 31.12.2016
utgjorde investeringene 10,3 mill. kroner.

Foruten at staben tok del i selve gjennomføringen av 200-årsjubileet, var staben også
invitert til deltakelse på en rekke sentrale og
sosiale arrangementer under jubileumshelgen. Etter endt Bibelfestival ble de ansatte invitert til sommeravslutning i Frognerparken,
med lunsj på Herregårdskroen og omvisning
på Oslo Bymuseum.
Bibelselskapet får god støtte i personalforvaltningen gjennom Bibelselskapets medlemskap 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 72,1 mill. kroner utgjør den bokførte verdi av kontorlokalene i Oslo sentrum
40 prosent. Siste gjennomførte takst av Bibel-
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Fremtidig utvikling Det Norske Bibelselskap driver kontinuerlig utvikling innenfor
virksomhetsområdene bibeloversettelse,
forlag, innsamling og bibelbruk.
Forlaget har gjennom året og vil fremover
ha fokus på å bedre fremtidig bærekraft gjennom valg av satsingsområder og utgivelser,
både med hensyn til profil og lønnsomhet.
Det er i første kvartal 2017 iverksatt tiltak for
økonomisk bærekraftig forlagsdrift. Oversettelsesarbeidet vil de nærmeste årene ha fokus
på ferdigstillelse av samiske prosjekter og de
deuterokanoniske bøker. For innsamlingsområdet jobbes det kontinuerlig med tiltak for
å kunne opprettholde den gode utviklingen,
men også med ambisiøse vekstmålsettinger
for de nærmeste årene som kommer.
Oslo, 4. april 2017

Årsregnskap
2016
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Aktivitetsregnskap
NOTE

2016

2015

ANSKAFFEDE MIDLER				

Tilskudd
			
Offentlige
2,3
5 307 290
6 198 473
Andre
2
1 449 766
949 571
		
6 757 056
7 148 044
				
Innsamlede midler
3
33 996 064
42 443 618
				
Aktiviteter som oppfyller formålet			
Salgsinntekter bibler og forlagsprodukter
4
22 922 017
22 293 283
Lisensierings- og andre inntekter
4
2 999 559
2 637 797
		
25 921 576
24 931 080

Aktiviteter som skaper inntekter			
Utleie og distribusjon
9
2 296 900
2 159 134
		
Finans- og investeringsinntekter			
Renteinntekter
173 502
240 119
Investeringsinntekter		
284 340
116 239
		
457 842
356 357

Sum anskaffede midler		
69 429 438
77 038 231
				
Forbrukte midler				
Kostnader til anskaffelse av midler			
Distribusjon og markedsføring
7 126 085
Kostnader til gårdsdrift og annet
9
1 474 811
Innsamlingskostnader
3
8 317 606
14, 15
16 918 501

6 861 443
1 977 300
9 454 094
18 292 837

Kostnader til organisasjonens formål
Bevilgninger
3
Oversettelse
Bibelbruk
Nettbibel og kommunikasjon		
Forlagsvirksomhet
14, 15
Administrasjonskostnader
15
Sum forbrukte midler
6, 14, 15

26 293 362
4 059 471
7 719 431
438 734
14 426 944
52 937 941
3 122 621
72 979 064

34 361 483
3 344 535
3 385 960
459 664
13 872 392
55 424 034
3 330 102
77 046 973

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		

-3 549 626

-8 741

Tillegg/reduksjon formålskapital			
Tillegg avkastningsfond grunnkapital (vedtektsfestet)
Reduksjon konfirmantprosjekt		
-165 000
Reduksjon/tillegg prosjekt Tidslinjen 		
-165 000
Reduksjon bibelmisjonsfond (styrevedtak 25/16)		
-999 353
Tillegg bibelmisjonsfond		
1 000 000
Reduksjon/tillegg annen formålskapital
-3 550 273
316 259
Sum		
-3 549 626
-8 741
				

årsrapport I 2016 I Bibelselskapet

59

BALANSEregnskap
NOTE

2016

2015

EIENDELER				

ANLEGGSMIDLER				
Varige driftsmidler			
Fast eiendom
8
28 815 835
Maskiner, inventar, profilering
8
13 676
		
28 829 512

29 880 927
253 409
30 134 336

Finansielle anleggsmidler				
Kapitalinnskudd KLP		
774 842
690 326
Aksjer Bergen Kristne Bokhandel
50 000
50 000
Testamentarisk gave
1 732 587
1 732 587
2 557 429
2 472 913
			
Sum anleggsmidler		
31 386 940
32 607 249
				

OMLØPSMIDLER				

Varelager
7
14 526 629
15 499 208
				
Fordringer			
Kundefordringer
13
4 879 574
3 646 885
Andre fordringer
39 532
839 777
4 919 106
4 486 662
				
Investering
10
10 266 452
7 001 419

Bankinnskudd, kontanter og lignende
10
11 044 501
17 161 272
		
Sum omløpsmidler
40 756 688
44 148 561
Sum eiendeler		
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72 143 628

76 755 810

				
NOTE

2016

2015

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
9 703 158
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
476 975
		
27 525 149
27 524 502
				
Annen formålskapital
37 473 979
41 024 251
		
Sum formålskapital
12
66 319 128
69 868 754
				

GJELD				

Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser
16
60 462
60 462
				
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld
13
2 074 168
2 969 381
Offentlige avgifter		
1 525 228
1 254 431
Skyldige feriepenger		
1 562 278
1 556 073
Ubetalte bevilgede prosjekter 		
420 528
908 705
Betalbar skatt
9
100 000
100 000
Annen kortsiktig gjeld
81 836
38 004
		
5 764 038
6 826 594
Sum gjeld

5 824 500

6 887 056

Sum formålskapital og gjeld		
72 143 628
76 755 810
				

Det Norske Bibelselskap			

Organisasjonsnummer 935 570 212
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Kontantstrømoppstilling 01.01.– 31.12.
		2016

I Årets aktivitetsresultat		

-3 549 626

2015

-8 741

II Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt			
Ordinære avskrivninger		
1 304 825
1 575 409
Forskjell mellom resultatført pensjon og betalte ytelser		
0
-6 718
		
1 304 825
1 568 691
			
III Investeringer, avhendelser og finansiering			
Anskaffelse av andre varige driftsmidler		
0
0
Netto investering i langsiktige og kortsiktige plasseringer 		
-84 516
-120 495
Tilbakebetaling av langsiktig gjeld		
0
0
		
-84 516
-120 495

IV Andre endringer			
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld		
-355 078
1 655 248
Endring i andre tidsavgrensningsposter		
-167 343
-415 801
		
-522 421
1 239 447
Netto endring i likvider i året		
Likviditetsbeholdning pr. 01.01.		
Likviditetsbeholding pr. 31.12.		

-2 851 738
24 162 691
21 310 953
		
		
Spesifikasjon likviditetsbeholdning		
UB
Kontanter og bankinnskudd		
11 044 501
Investeringer *		
10 266 452
		
21 310 953

*Midlene forvaltes eksternt av Formueforvaltning AS, Danske Capital og Pareto AS.		
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2 678 902
21 483 789
24 162 691

IB
17 161 272
7 001 419
24 162 691

Noter til regnskapet
Note 1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
standarden for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det
har ikke vært noen vesentlige endringer i vurderingsprinsipper for
selskapets eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og
langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt
beløp på etableringstidspunktet.
Finansielle anleggsmidler er vurdert på samme måte som øvrige
anleggsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig
verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter
andre regler og redegjøres for nedenfor. Finansielle omløpsmidler er
fastsatt til markedsverdi på årsoppgjørstidspunktet.
Tilskudd fra offentlige myndigheter
Tilskudd fra offentlige myndigheter inntektsføres når selskapet har
juridisk rett til inntektene. Tilskudd som er mottatt hvor betingelsene for tilskuddet ennå ikke er oppfylt, føres som annen kortsiktig
gjeld.
Inntektsføring
Salg av varer inntektsføres i regnskapet på leveringstidspunktet.
Gaver inntektsføres når de mottas.
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.
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.
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Note 2 – Tilskudd 			
		2016

2015

Støtte til samisk prosjekt fra Kulturdepartementet, via Kirkerådet		
1 830 104
1 906 742
Støtte til prosjekt fra Norad		
2 682 000
3 598 419
Refusjon momskompensasjonsordningen		
795 186
693 312
Sum offentlig tilskudd		
5 307 290
6 198 473
			
Støtte til samisk prosjekt fra Det tyske bibelselskap		
569 766
598 234
Støtte til deuterokanon-prosjekt fra Det tyske bibelselskap		
0
291 337
Gavestøtte fra Sparebanken Sør til Nelly Bube-utstilling		
30 000
60 000
Gave- og sponsorstøtte fra Sparebanken Sør til 200-årsjubileet		
650 000
0
Gavestøtte fra Rasmussengruppen AS til 200-årsjubileet		
50 000
0
Sponsorstøtte fra Knif Trygghet Forsikring til 200-årsjubileet		
150 000
0
Sum andre tilskudd		
1 449 766
949 571

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			
		2016

2015

Gaveinntekter
Kampanjer og innstikk		
11 091 871
11 304 738
Bibelgaven – giro i blad		
5 546 914
8 181 835
Fast givertjeneste		
9 376 135
8 365 401
Enkeltgaver og øremerkede gaver		
1 867 604
2 272 708
Ofringer og møter		
4 089 255
3 405 475
Testamentariske gaver		
2 024 285
8 913 461
Sum		
33 996 064
42 443 618
			
Kostnader til innsamling og drift av kontor
Kostnader til materiell, produksjon og innstikk		
2 872 889
3 686 408
Kostnader til ekspedisjon, telemarketing		
1 515 882
1 855 228
Lønnskostnader innsamlingskontor		
2 439 552
2 622 206
Innsamlingkontor, drift og reiser		
1 489 282
1 290 252
Sum 		
8 317 606
9 454 094
			
Bevilgninger
Bevilget til formål for internasjonale prosjekter		
18 556 306
26 579 172
Bevilget til Norad-prosjekter i Afrika		
4 514 523
4 561 394
Bevilget til formål for nasjonale prosjekter		
580 784
444 550
Personellstøtte internasjonalt arbeid i De forente bibelselskaper		
2 641 749
2 776 366
Sum		
26 293 362
34 361 483

Note 4 – aktivitetsinntekter			
		2016

2015

Salgsinntekter
Bibler og nytestamenter		
13 202 442
13 469 833
Bibelkunnskap		
1 926 946
2 239 178
Kultur og samfunn / Tro og livshjelp		
4 145 376
2 950 079
Barn og unge (Trosopplæring)		
2 783 168
2 829 087
Bibelbruk		
604 821
567 808
Annet salg		
259 264
237 298
Sum		
22 922 017
22 293 283
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		2016

2015

Lisens- og andre inntekter
Kurs- og materiellinntekter		
382 351
Prosjektstøtte		
264 996
Royalties- og Kopinorinntekter		
1 036 458
Salgs- og billettintekter fra Bibelfestivalen (200-årsjubileet)		
1 131 997
Andre utfakturerte inntekter		
183 759
Sum		
2 999 559
			
Utleie og distribusjon
Leieinntekt		
1 656 072
Distribusjonsinntekt		
640 828
Sum		
2 296 900

370 597
544 164
1 571 146
0
151 890
2 637 797

1 623 378
535 756
2 159 134

Note 5 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser		
		2016

Lønnskostnader		
Pensjonskostnader		
Andre ytelser		
Arbeidsgiveravgift		
Lønn og refusjon eksternt personell		
Sum		

2015

13 419 782
3 059 336
178 381
2 369 958
-200 267
18 827 190

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

Antall ansatte		29
Antall forbrukte årsverk		25,9

30
26,2

		2016

2015

Revisor
Revisjonshonorar kostnadsført 		
Attestasjoner prosjekter		
Teknisk bistand		
Annen bistand		

254 775
62 750
15 050
66 777

202 100
63 818
15 050
3 548

Note 6 – Driftkostnader etter art 			
		2016

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		

8 366 511
4 443 462
18 827 190
1 304 825
17 233 493
22 548 129
255 454
72 979 064

2015

7 657 901
5 835 295
18 216 087
1 575 409
12 861 163
30 660 545
240 573
77 046 973
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Note 7 – Varelager			
		2016

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

419 469
586 179
19 994 896
21 000 543
6 473 914
14 526 629

2015

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

Note 8 – Varige driftsmidler			
		Eiendom	Maskin/inv.

Anskaffelseskostnad 01.01.		
Avgang/tilgang 2016		
Anskaffelseskostnad 31.12.		
Akkumulerte avskrivninger		
Bokført verdi pr. 31.12.		

40 767 413
0
40 767 413
11 951 578
28 815 835

7 688 376
0
7 688 376
7 674 700
13 676

Årets avskrivninger		
1 065 092
Økonomisk levetid		
2-3 %
Avskrivningsplan		Lineær
			

239 733
10-50 %
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		
1 465 968
1 465 968
Refundert forretningsførerhonorar		
190 104
94 482
Sum inntekt		
1 656 072
1 560 450
Gårdsforvaltning – eierkostnader		
578 579
407 677
Gårdsforvaltning, drifts- og felleskostnader		
345 491
171 709
Investeringer		
275 164
269 079
Avskrivning eiendom		
1 065 092
379 700
Refundert intern husleiekostnad		
-884 088
0
Kostnadsført skatt 2016		
94 573
0
Sum kostnader		
1 474 811
1 228 165
Overskudd og skattemessig resultatgrunnlag		
181 261
332 285
			
Årets skatteavsetning på utleievirksomheten			
100 000
Årets skatteavsetning (inkl. formuesbeskatning)
		
100 000

Note 10 – Bankinnskudd og aksjeinvestering		
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		2016

2015

Skattetrekkskonto (bundne midler)		
866 287
Investeringer i verdipapirmarkedet (eksklusive bankinnskudd)		
Pengemarkedsfond og lignende		
3 735 008
Obligasjonsfond		
4 106 273
Aksjefond		
2 425 171
Sum investeringer		
10 266 452

854 872
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3 151 287
1 570 813
2 279 319
7 001 419

Note 11 – Godtgjørelse til ledelse			
		2016

Lønn og godtgjørelse til generalsekretær 		
Betalt premie personalforsikringer		
Annen godtgjørelse		

2015

818 987
12 285
9 346

811 199
12 168
8 922

		2016

2015

Generalsekretæren har gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.

Note 12 – formålskapital		

Formålskapital 01.01.		
Forbrukte midler til konfirmantprosjekt		
Forbrukt/tillagt prosjektet Tidslinjen		
Reduksjon bibelmisjonsfond (styrevedtak 25/16)		
Tillegg bibelmisjonsfond		
Reduksjon annen formålskapital fra årets aktivitetsresultat		
Formålskapital 31.12.		

69 868 754
0
0
-999 353
1 000 000
-3 550 273
66 319 128

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

Tilleggsinformasjon om fond med selvpålagte restriksjoner:
Bibelmisjonsfondets midler består av innsamlede gaver og er avgrenset til å brukes til å finansiere prosjekter og tiltak som støtter
bibelmisjonsarbeidet i Norge og internasjonalt.
Produksjonsfond er midler som kan brukes til reproduksjon og fornyelse av forlagets produkter.
Oversettelsesfond er midler som kan brukes til nye, fremtidige oversettelser av Bibelen på bokmål og nynorsk.
Samiske fond er midler som kan brukes til alle samiske oversettelsesprosjekter.
Konfirmantprosjekt er midler som kan bukes til utvikling av produkter beregnet for å nå ut til yngre mennesker.

Note 13 – Nærstående part: DE FORENTE BIBELSELSKAPER
De forente bibelselskaper (United Bible Societies, forkortet UBS) er en paraplyorganisasjon. Det må søkes om medlemskap på grunnlag av
fastsatte kriterier, og medlemskap kan innvilges fullt eller delvis som assosiert medlem. Hoveddelen av midler til det internasjonale bibelarbeidet kanaliseres gjennom UBS, som bistår det enkelte bibelselskap med sine ressurser på dette området.
		2016

Netto mellomværende UBS 31.12.		

385 415

2015

148 653

I tillegg til håndteringen av pengemessige overføringer mellom bibelselskapene, samarbeider Det Norske Bibelselskap med UBS også på
andre områder, med blant annet bidrag av personellressurser knyttet til det globale bibelarbeidet.

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

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

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

327 710
597 337
165 145
274 278
197 195
959 193
2 520 858

111 428
203 106
56 152
72 261
95 507
215 951
754 405

241 099
439 465
121 498
146 586
111 495
967 331
2 027 474

11 422
20 820
5 756
10 761
14 923
52 897
116 579

81 106
147 836
40 872
75 764
50 205
291 071
686 854

48 976
89 271
24 681
45 984
63 635
227 051
499 598

Sum total
virksomhet

821 741
1 497 835
414 104
625 634
532 960
2 713 494
6 605 768

Note 15 – Prosentberegning formål, innsamling og administrasjon		
		
Formålsprosent
(Kostnader til formålet delt på sum forbrukte midler til virksomheten.)
		

Kostnader til anskaffelse
Administrasjonskostnader
Kostnader til organisasjonens formål
Sum forbrukte midler
Formålsprosent

2012

2013

2014

2015

2016

14 673 304
2 005 694
43 149 377
59 828 374
72,1 %

18 333 738
2 869 777
42 885 143
64 088 657
66,9 %

17 372 670
2 768 457
45 895 362
66 036 489
69,5 %

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

16 918 501
3 122 444
52 937 941
72 978 887
72,5 %

Innsamlingsprosent
(Innsamlede gaver minus innsamlingskostnad delt på innsamlede gaver.)
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.
			

Innsamlede gaver
Innsamlingskostnad
Disponibelt til formål
Innsamlingsprosent

2012

2013

2014

2015

2016

25 241 443
6 855 595
18 385 847
72,8 %

28 828 919
8 813 253
20 015 666
69,4 %

31 512 991
8 212 843
23 300 148
73,9 %

42 443 618
9 454 094
32 989 523
77,7 %

33 996 064
8 317 606
25 678 458
75,5 %

Administrasjonsprosent
(Administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler.)
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.
2012

2013

2014

2015

2016

					
Administrasjonskostnader
2 005 694
2 869 777
2 768 457
3 330 102
3 122 444
Sum forbrukte midler
59 828 374
64 088 657
66 036 489
77 046 973
72 979 064
Administrasjonsprosent
3,4 %
4,5 %
4,2 %
4,3 %
4,3 %
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Note 16 – Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon, og pensjonsordningen oppfyller kravet.
Selskapet har, gjeldende fra 1. juli 2011, flyttet tjenestepensjonsordningen fra Vital Forsikring til Statens Pensjonskasse, hvor alle ansatte nå er medlemmer. I forbindelse med overgangen er beregningen av de generelle pensjonsforpliktelsene knyttet til AFP-ordningen tatt ut av balanseoppstillingen. Bakgrunnen for dette er at
Statens Pensjonskasse ikke opererer med egne fond og derfor heller
ikke aktuarberegner forpliktelsene. Alle forpliktelser dekkes inn
gjennom den årlige premieinnbetalingen. Antall medlemmer i
Statens Pensjonskasse er 29. Det er i løpet av 2016 kostnadsførte
kr 1 474 266 i pensjonspremie til Statens Pensjonkasse. I tillegg er
det kostnadsført reguleringspremie og fondstilskudd på kr 1 512 718

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 24 600, mens den resterende
andel på kr 47 752 dekkes av De forente bibelselskaper. I balansen er
egen ordning ført opp med en forpliktelse på kr 60 462.
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Fra besøk på barnehjemmet i Mariupol i Ukraina.
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Vedlegg
VEDLEGG 1: Gaveinntekter
Gavene i 2015 var svært høye, og det var ikke forventet å nå samme beløp i 2016. Reduksjonen
skyldes primært noen færre store gaver. Det mest positive er en jevn stigning i andelen faste
givere, og arbeidet med å skaffe flere faste givere og rekruttere nye givere prioriteres høyt.
Et jubileumsår hvor det er mange ulike fokus er komplisert i forhold til innsamlingsarbeid, men
vi håper at resultatet av den totale oppmerksomheten også vil gi positive utslag i innsamlingsarbeidet på sikt.
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Vedlegg 2:

2013

2014

2015

2016

Bevilgninger

Det har vært et prinsipp for Bibelselskapet å anvende innsamlede midler i løpet av året, og vi har
en offensiv budsjettering også når det gjelder anvendelsen av gavene. Vi har klart å opprettholde et meget høyt innsamlingsnivå, og vi har de siste årene vært den tredje største bidragsyteren
på verdensbasis, bare forbigått av USA og England/Wales.
Stort sett alle våre bidrag sendes til UBS, som igjen sender dette videre til medlemmene i
fellesskapet. Dette gir en god forvaltning, både ved at UBS har kontroll og tilsyn, samt at det er
rasjonelt. Det er de færreste av medlemmene i UBS som kan ha valutakonti, men i realiteten
fungerer UBS som en internasjonal bank for fellesskapet. Det er normalt at pengene som
sendes til et prosjekt anvendes til kjøp av bibler, mens salget av disse biblene igjen finansierer
lokale prosjekter. Slik unngå man kostbar og unødvendig veksling av valuta.
Største enkeltpost er bidraget til UBS, deretter følger støtte til (utenom Norad-midler):
• Ukraina
• Kina
• Cuba
• Etiopia (som også mottar Norad-midler)
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MOTTAKERLAND	KATEGORI STØTTE	MERKNAD
Albania
• Støtte til ny oversettelse
		
• Generell driftsstøtte
Algerie
Bibler til berberfolket
Armenia
Støtte til barnebibler		
Aserbajdsjan
• Støtte til bibeloversettelse
				 til udin
		
• Støtte til bibler
			
• Barnebibler på tre språk
Burundi
Program for fred og forsoning
Programmet er støttet av 		
					
Norad via Digni
Inkluderer også jubileums-		
Cuba
• Prosjektet Én million bibler
				 til Cuba
gave
		
• Bibler for barn / ungdom
		
• Prosjekt for Kvinnenes
				 internasjonale bønnedag
Den dominikanske
Bibler til barn og ungdom i
republikk		offentlige skoler					
Det arabisk-israelske
Studiesenter i Galilea
bibelselskap
Det palestinske
Formidling av støtte fra Frikirken
bibelselskap
Ecuador
Bibelstudieprogrammet 		
			
Lectio Divina			
Egypt
• Rimelige bibler til
				 kampanjer
		
• Støtte til promotering
				 av Bibelen
Den barmhjertige samaritanEtiopia
• Amharisk studiebibel
		
• Oversettelse av GT til kambatta programmet er støttet av
		
• Oversettelse av GT til hadiyya Norad/Digni
		
• Oversettelse av GT til konso
		
• Den barmhjertige samaritan –
				 hiv-program		
Georgia
NT for ungdom – ny utgave
Gulfen
Bibeldistribusjon og under		
visning for migranter i Kuwait
		
og Bahrain
Haiti
Støtte til administrasjon av
		
utdelingsprosjekt			
India
Støtte til oversettelse av
		
minoritetsspråk
Irak
Generell støtte til tilstedeværelse
Jordan		
• Støtte til utvikling av
				 samarbeidet i regionen
		
• Støtte til bibelarbeid blant
				 ungdom
Island
Utvikling av det nasjonale
Egen samarbeidsavtale
		
bibelselskapet
fra 2016 til 2018
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Kambodsja
Bibelutdeling til marginaliserte
			grupper på landsbygda		
Kamerun		Prosjekt blant unge kvinner
Finansiert av Kvinnenes		
			utsatt for overgrep		internasjonale bønnedag
Kasakhstan
Generell støtte til tilstedeværelse
Kenya
Den barmhjertige samaritan –
Programmet er støttet av 		
		
hiv-arbeid
Norad/Digni
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
Latvia
Støtte til bibeldistribusjon
Moldova
Generell støtte til tilstedeværelse
Myanmar
• Bibeloversettelse til 						
				 minoriteter
		
• Distribusjon til minoriteter
		
• Leseopplæring
Pakistan
Støtte til bibeloversettelse
Portugal
Barnebibler til oversjøiske
		
områder i Afrika
Slovakia
Generell støtte til tilstedeværelse
Syria
• Bibeldistribusjon
			
• Utvikling av samarbeidet med
				 kirkene					
Tadsjikistan
Etablering av nytt bibelselskap
Tanzania		
• Oversettelse til igikuria
			
• Oversettelse til kirimi
		
• Oversettelse til kiniyiramba
		
• 10 000 bibler til iraqw
Togo
Oversettelse av GT til lama
Tyrkia
Støtte til strategisk tilstede		
værelse		
Tyskland
Støtte til utvikling av den
		
hebraiske grunnteksten
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
		
• Barnebibler til flyktningene
				 fra Krim
			
• NT til flyktninger
		
• Støtte til kontor for koordine				 ring i Sentral-Asia
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Usbekistan
• Generell støtte til tilstede				 værelse
		
• Støtte til kristen tilstede				 værelse på web
		
• Diverse mindre prosjekter
Vietnam		Oversettelse til minoritetspråk

Det er også formidlet gaver direkte til Sat-7, en kristen TV-kanal som sender på både arabisk,
tyrkisk og farsi, og er en nær samarbeidspartner til bibelselskapene i regionen.

Vedlegg 3:

Bibelsalg

Antall solgte bibler, bibeldeler og nytestamenter i 2016 var totalt 68 534. Av disse var
56 057 Bibel 2011, 615 eldre bibelutgaver, 11 862 nytestamenter og bibeldeler og ca. 8 650 digitalt
bibelsalg.
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Vedlegg 4:

Styrende organer, utvalg og ansatte

Representantskapet
Bibelselskapets representantskap er bredt sammensatt med medlemmer fra landsomfattende
kristne trossamfunn og organisasjoner.
Representantskapsmøtet 2016 ble holdt i krypten i Oslo domkirke. Stedet ble valgt for å markere
opptakten til 200-årsjubileumsfeiringen, ettersom Det Norske Bibelselskap ble stiftet nettopp i
Oslo domkirke (den gang Vår Frelsers kirke) den 26. mai i 1816. I dette spesielle året var det kun
årsrapport og regnskap for 2015, samt valg av revisor som ble behandlet. Etter møtet forflyttet representantskapet seg til kirkerommet, hvor den offisielle åpningen av jubileet fant sted kl. 13.30.
Under møtet var 70 personer til stede, inkludert administrasjonen. 38 av de fremmøtte hadde
stemmerett. 19 personer hadde forfall.
Styret
Styret hadde fem møter i 2016 og behandlet 35 saker.
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Styret har i 2016 bestått av:
Fra lutherske kirkesamfunn:
Tor Singsaas (leder); Beate Pettersen, Jorun Elisabeth Berstad Weyde, Knut Holter,
Linn Sæbø Rystad, Rune Yndestad Møller, Stian Kilde Aarebrot, Vegard Kobberdal
Varamedlem: Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg
Fra andre kristne trossamfunn:
Henrik Stensrud (nestleder), Heidi Haugros Øyma, Nina Kristin Oskarsdottir*,
Torfinn Lundblad*, Fredrikstad
Varamedlem: Knut Aavik Johannessen*, Froland
* Nina Kristin Oskarsdottir og Torfinn Lundblad trådte av praktiske årsaker ut av styret i løpet av
vårsemesteret, og varamedlem Knut Aavik Johannessen rykket opp som fast medlem.
Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:
Faste medlemmer: Helge Almås og Åshild Solgaard
Varamedlemmer: Ann-Catherine Kvistad (1) og Reidun Tufteland (2)
På styre- og arbeidsutvalgsmøtene deltar generalsekretæren, øvrig administrasjon ved behov.
Sjefssekretæren er referent.
Arbeidsutvalget
Styrets arbeidsutvalg hadde to møter i 2016 og behandlet 17 saker.
Arbeidsutvalget har i 2016 bestått av:
Faste medlemmer: Tor Singsaas (leder), Henrik Stensrud, Jorun Elisabeth Berstad Weyde
Varamedlemmer: Beate Pettersen (lutherske kirkesamfunn), Heidi Haugros Øyma (andre
kristne trossamfunn)

Generalsekretær Ingeborg
Mongstad-Kvammen er
klar for representantskapsmøte og Bibelfestivalåpning!
I forbindelse med jubileet
ble det rigget opp en utstilling med bilder av Nelly
Bube i krypten i Oslo domkirke.
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Oversettelsesutvalget (OU)
Oversettelsesutvalget hadde tre møter i 2016 og behandlet 14 saker.
Oversettelsesutvalgets medlemmer:
Marta Høyland Lavik, leder av utvalget (GT), Øystein Lund (GT), Tina Dykesteen Nilsen* (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.
* Nytt suppleringsmedlem i innspurten med oversettelse av de deuterokanoniske bøkene.
Oversettelsesprosjekt – De deuterokanoniske bøker
Arbeidet med å oversette de deuterokanoniske bøker til nynorsk og revidere teksten på bokmål
var i 2016 organisert i fire grupper og fordelt slik:
Gruppe 1: Anders Aschim og Jan Ove Ulstein: Sirak
Gruppe 2: Hans J. Sagrusten og Jan Erik Rekdal: Visdommen
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).
Nordsamisk oversettelsesprosjekt
Det nordsamiske prosjektet har i 2016 hatt tre oversettergrupper, og arbeidet har vært fordelt
slik:
Gruppe 1: Kaarina Vuolab-Lohi (gruppeleder), Arto Seppänen (teologisk konsulent),
Helena Valkeapää, Janne Aikio, Rávdná Turi Henriksen (språkkonsulenter): 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):
Fotnoter til Det gamle testamentet
Prosjektet har en sentral redaksjonskomite som i 2016 har bestått av Tuomas Magga (språklig
hovedkonsulent), Helge Almås (teologisk hovedkonsulent), Rávdná Turi Henriksen (språkkonsulent) og Hans-Olav Mørk (prosjektleder)
Oversettelseskonsulent: Seppo Sipilä (Finland)
Eksterne konsulenter har vært Mikael Svonni (Sverige) og Pekka Sammalahti (Finland)
Prosjektleder: Hans-Olav Mørk (Norge)
Sørsamisk oversettelsesprosjekt
I 2016 fortsatte det sørsamiske prosjektet arbeidet med å oversette bibeltekster til de kirkelige
tekstbøkene i Norge og Sverige. Bierna Bientie var hovedoversetter, Lajla Mattsson Magga,
Karin Rensberg Ripa og Ole Henrik Magga deltok som språklige konsulenter i redaksjonsgruppen. Prosjektleder: Hans-Olav Mørk (Norge).
Lulesamisk oversettelsesprosjekt
I oktober 2016 ble en treårig prosjektfase påbegynt. Prosjektets styringsgruppe har bestått av
Mikael Winninge (Det svenske bibelselskap), Brita Bye (diakonikonsulent, ansvarlig for samisk
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kirkeliv, Sør-Hålogaland bispedømme, Norge) og Hans-Olav Mørk (Norge). Ánn Risstin
Skoglund, Sverige, har vært leder for redaksjonskomiteen og Aili Lundmark, Sverige, har vært
prosjektassistent. Fra lulesamisk hold i Norge har Kåre Tjihkkom og Ivar Otto Knutsen deltatt.
Prosjektleder: Mikael Winninge, Det svenske bibelselskap
Stabsoversikt pr. 31.12.2016
Generalsekretariatet
Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær
Ingvild Ellingsen, sjefssekretær/rettighetsredaktør, 50/50 %
Hans-Olav Mørk, leder for seksjon for bibeloversettelse/forlagsredaktør, 80/20 %
Britt Rajala, bibeloversetter nordsamisk, Tromsø, 50 %
Rávdná Turi Henriksen, språkkonsulent nordsamisk, Kautokeino, 50 %
Helge Almås, teologisk konsulent nordsamisk
Administrasjonsavdelingen
Maileen Cecilie Myrbakken, økonomi- og administrasjonssjef, foreldrepermisjon fra 23.02.2016
Turid Barth Pettersen, fungerende administrasjonssjef i 50 %, fra 01.04.2016
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, 80 %
Petter Kjus Skippervold, forlagsredaktør
Ingvild Røsok, vikarierende forlagsredaktør, gj.snittlig 30 %
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 %
Torstein Hansen, innsamlingsmedarbeider
Anne Kristin Aasmundtveit, bibelbrukskonsulent, 70 %
Hans J. Sagrusten, bibelbrukskonsulent
Turid Barth Pettersen, spesialrådgiver, utlånt til UBS i 50 %
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Prosjektleder Martin
Eikeland klar for Bibelfestivalen, rett før det
braker løs torsdag 26. mai.

Martin Eikeland er innleid prosjektleder for Bibelfestival 2016 og vandreutstillingen «Den store
fortellingen».
Frivillige medarbeidere i staben
Målfrid Norum
Tillitsvalgte
• Helge Almås, med Line Marie Onsrud som vara, for Forskerforbundet (2 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 Akademikerforbundet
(3 medlemmer) og Norsk lektorlag (1 medlem).
Til sammen 18 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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Bibelfestivalprogrammet i Oslo,
26.–29. mai
Lørdag 28. mai
Tid

Aktivitet

Sted

11.00

Bibelske bokbad – kl. 11.00: Tronsmo, kl. 12.00: Vivo, kl. 13.00: Ark

Diverse

(Egertorget), kl. 14.00: Norli: Intro ved Alf K. Walgermo. Utvalgte forfattere

bokhandlere

leser bibeldikt. Kl. 15.00: Eldorado. Bokbad/bibeldiktlesning med 4-6
forfattere og Walgermo som intervjuer og ordstyrer
12.00

Bibelquiz

Litteraturhuset

12.00

Bibelbursdag – med Bibelleseringen, Soul Children og andre barnekor

Jernbanetorget

14.00

Temasamtale med internasjonale gjester

Krypten, Oslo
domkirke

13.00

Bibelfortelling – David og Batseba – Paola Balbi (engelskspråklig)

Oslo domkirke

17.00

Festforestillingen «Bibelen»

Oslo konserthus

19.00

«Bibel & babbel»

Humorscenen

Rune Andersen, Cecilie Steinmann Neess m.fl.

Latter

20.00

Festforestillingen «Bibelen»

Oslo konserthus

19.00

«Bibel & babbel»

Humorscenen

Rune Andersen, Cecilie Steinmann Neess m.fl.

Latter

Bibelmaraton – Den svarte natta

Domkirkeparken

24.00

Tro på lerretet – filmer med tema fra den bibelske forestillingsverden – på Saga kino
Den store fortellingen – kunstutstilling med bilder av Nelly Bube – krypten, Oslo domkirke

Søndag 29. mai
Tid

Aktivitet

Sted

11.00

Festgudstjeneste

Oslo domkirke

12.30

Bibelfortelling – Ruts bok – Helga Samset

Oslo domkirke

Tekst og kultur – avslutning av bibelmaraton

Oslo domkirke

19.00

Med lesning av Johannes' åpenbaring
Tro på lerretet – filmer med tema fra den bibelske forestillingsverden – på Saga kino
Den store fortellingen – kunstutstilling med bilder av Nelly Bube – krypten, Oslo domkirke

Se side 4 for programoversikt for torsdag 26. mai og fredag 27. mai.
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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)

