Bibelselskapet 2017
ÅRSRAPPORT

To barn i Sentral-Asia har fått en barnebibel fra
Bibelselskapet. På Bibeldagen 2017 gikk norske
menigheter sammen om å støtte bibelarbeidet
blant de 75 millioner menneskene i landene i
denne regionen.

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 tilgang til bibelteksten
og inspirerende bibelstoff
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INNLEDNING VED GENERALSEKRETÆREN

Milepæler i 2017

En million bibler til Cuba
Da vi for noen år siden spurte cubanske kirkeledere hva bibelbehovet var
i landet, dersom alle som går til kirke
skulle få sin egen bibel til odel og eie,
var svaret 960 000. I et land hvor på
dette tidspunkt ca. 2 millioner mennesker gikk til kirke hver søndag,
manglet halvparten av kirkegjengerne
sin egen bibel. Det var et dramatisk
høyt tall, og som en følge av dette,
ble kampanjen «En million bibler til
Cuba» satt i gang som en global kampanje. Årets kanskje viktigste milepæl
er at vi har oppnådd kampanjemålet.
Vi har samlet inn penger til og distribuert en million bibler på Cuba!
Takk til alle som har bidratt med
forbønn for de cubanske kirker og
økonomisk støtte til kampanjen!
Oversettelsesprosjekter som går
mot fullføring
I Norge er vi i ferd med å avslutte flere
sentrale oversettelsesprosjekter. I
2017 ble tekstene til sørsamisk tekstbok ferdigstilt. Samtidig var både det
nordsamiske oversettelsesprosjektet
av hele Bibelen, og oversettelsen av de
deuterokanoniske/apokryfe bøker til
nynorsk i sluttredaksjonsfasen. Det
samme gjaldt revisjon av tekstene på
bokmål. Et treårig lulesamisk overset-

INGEBORG MONGSTAD-KVAMMEN
GENERALSEKRETÆR

telsesprosjekt av gammeltestamentlige tekster pågikk også i 2017.
Å oversette Bibelen er kjernen av
hva Bibelselskapet skal gjøre. Det er
svært gledelig å kunne rapportere om
disse viktige milepæler knyttet til vår
kjernevirksomhet!
Vandring gjennom bibelen for barn
14 prosent av landets femteklassinger vandret i 2017 gjennom Bibelen.
Dette er svært gledelig. De deltok på
«Vandring gjennom Bibelen for barn».
Dette er et opplegg som følger skolens
læreplan i KRLE-faget. Gjennom
dette opplegget leverer vi kompetanse og kvalitet til skolen på skolens
premisser.

Bibellesesevaner
Forlagsbransjen og våre lesevaner er
i endring. Det er utfordrende å få god
nok lønnsomhet i et nisjeforlag som
Verbum. Vi startet en prosess i 2017
med å arbeide fram en driftsmodell for
forlagsvirksomheten som sikrer den
langsiktige bærekraften til Bibelselskapet.
Samtidig som at 10 prosent av
befolkningen brukte vår nettbibel i
løpet av 2017, kunne KIFO dokumentere at bibellesningen i befolkningen
går nedover. Færre leser Bibelen nå
enn før. Denne trenden viser seg
antakelig igjen i vårt bibelsalg, som
har vært noe lavere i 2017 enn i 2016.
Selv om vi har god grunn til å feire
viktige milepæler nasjonalt og internasjonalt i 2017, utfordrer nordmenns
bibellesevaner oss grunnleggende.
Bibelselskapet er derfor ved inngangen til 2018 inne i en utviklingsfase
hvor vi arbeider med hvordan vi kan
bli enda dyktigere til å hjelpe folk til å
bruke Bibelen mer. Samtidig ber vi om
klokskap for vårt videre arbeid.
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Bibelselskapet har som mål å være til stede og aktive på digitale plattformer og i sosiale medier. Bibelselskapets Facebook- og Instagramside
benyttes for å legge ut bibelvers med bilder, og på denne måten oppmuntre til bibelbruk.
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Bibelselskapet tilbyr flere ulike bibelbrukskurs. Her holder Hans Johan
Sagrusten foredrag i våre lokaler på en inspirasjonssamling for kursholdere i «Vandring gjennom Bibelen for barn» høsten 2017.
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En åpen bibel
Bibelselskapets visjon er å åpne Bibelen for alle. I arbeidet for denne
visjonen driver Bibelselskapet blant annet oversettelsesarbeid, kursvirksomhet og tilgjengeliggjøring av Bibelen på digitale plattformer.

OVERSETTELSESARBEID Hvorfor oversetter
vi Bibelen? Fordi Gud ble menneske i Jesus
og snakket et morsmål: arameisk. Fra da av har
Gud snakket alle menneskers morsmål. Å gi
mennesker Guds ord på et språk de kan forstå,
vil alltid være en av de viktigste oppgavene til
Bibelselskapet. I 2017 har arbeidet i Seksjon
for bibeloversettelse hatt tre hovedmålsettinger: å bidra til at Bibelen oversettes til flere
minoritetsspråk, å fullføre oversettelsen av
Det gamle testamentets deuterokanoniske/
apokryfe bøker til bokmål og nynorsk og å
sørge for at Bibelselskapets oversettelsesprosjekter holder en faglig høy standard.
De samiske prosjektene
Det nordsamiske prosjektet gikk i 2017 inn i den
avsluttende redaksjonelle fasen. Samtidig som
bibelteksten ble sluttredigert, ble det holdt
teksthøringer i de samiske menighetene i
Kautokeino og Karasjok. Både voksne og unge
(studenter og skoleelever) deltok i høringene.
Ungdomshøringene ble arrangert i samarbeid
med ungdomskonsulenten i Samisk kirkeråd,
Maria R. Steinsvik, og Karl Yngve Bergkåsa,
prest for samiske menigheter i Nord-Hålogaland. Menighetene deltok med ansatte og
frivillige respondenter og la praktisk til rette
for de lokale arrangementene. Det ble holdt
en avsluttende oversettelseskonferanse i
Karasjok for prosjektdeltakerne fra Norge og
Finland. Det var også med representanter fra
Det svenske bibelselskap og Samisk kirkeliv
i Sverige. På konferansen ble resultatene fra
ungdomshøringene lagt fram av tre unge deltakere.
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Det sørsamiske prosjektet fullførte høsten 2017
målsettingen for prosjektperioden 2015–2017.
Samtlige tekster i de kirkelige tekstbøkene i
Norge og Sverige er nå oversatt til sørsamisk.
Til sammen foreligger det ved årets utgang
nesten 400 normalsider (2300 tegn inkl. mellomrom) sørsamisk bibeltekst.
Det lulesamiske prosjektet fullførte i 2017 sitt
andre år i dette treårige prosjektet. Oversetterne fikk en innføring i oversettelsesverktøyet
Paratext og kom i gang med oversettelsesarbeidet. Det ble oversatt 65 sider totalt. Det ble
holdt et oversettelsesseminar på det lulesamiske språksenteret Árran i Drag i Tysfjord.
Sør-Hålogaland biskop, Ann-Helen Fjeldstad
Jusnes, ønsket prosjektet varmt velkommen.
Beboerne i Tysfjord var invitert til en åpen
prosjektpresentasjon der rammer og målsettinger for prosjektet ble lagt fram.
Tegnspråk
Oversettelsesutvalget (OU) deltok i september 2017 på et fagseminar om bibeloversettelse til tegnspråk i regi av Døvekirken.
Tegnspråk ble anerkjent som eget språk først
på begynnelsen av 1960-tallet. Døvekirken
har i flere år arbeidet med å oversette kirkeårets tekster til tegnspråk. I 2017 ble en rekke
tekster prøvepublisert. Arbeidet er en del av
Døvekirkens liturgireform og ledes av Hege R.
Lønning, bibeloversetter og trosopplæringsmedarbeider. Hun og de andre oversetterne
har tatt tilleggsutdanning i bibelspråkene
hebraisk og gresk, noe som gir dem en unik
kompetanse internasjonalt. Bibelselskapets
seksjonsleder for bibeloversettelse deltar i sty-

Om de deuterokanoniske/apokryfe bøker I de tre siste århundrene
før Kristi fødsel ble den hebraiske Bibelen oversatt til gresk. Arbeidet startet i Egypt på 300-tallet f.Kr. med oversettelsen av de fem
Mosebøkene. På denne tiden ble det også skrevet annen litteratur
i tilknytning til den hebraiske Bibelen. Noe ble skrevet på gresk, noe
ble skrevet på hebraisk eller arameisk og senere oversatt til gresk.
Det var bl.a. historiske bøker (1. og 2. Makkabeerbok) og poetiske
bøker (Salomos visdom, Sirak). Flere av disse bøkene, som nå kalles
for Det gamle testamentets deuterokanoniske/apokryfe bøker,
fant veien inn i den greske Bibelen, som var i utstrakt bruk blant
jøder på Jesu tid. Gresk var et felles språk i hele den gresk-romerske
kulturen, og den kristne kirke – som tidlig ble tverrkulturell og flerspråklig, tok i bruk den greske bibelteksten.
De bøkene vi her snakker om, må ikke forveksles med senere
«apokryfe» bøker til Det nye testamentet. De har andre forfattere
enn apostlene og ofte en lære som avviker fra sentrale punkter i
NT. Disse skriftene tok kirken tidlig avstand fra. Det gamle testamentets deuterokanoniske/apokryfe bøker var derimot i bruk i
kirken, og både Judas’ brev og Paulus-brevene i NT har spor etter
påvirkning fra dem. Da Bibelen ble oversatt til latin, ble også disse
oversatt – og de ble slik en del av Vulgata, Den katolske kirkes bibel.
Luther oversatte bøkene til tysk sammen med GT og NT og anbefalte dem som «gode og nyttige å lese», selv om han ikke så dem som
likeverdige med de andre bøkene i Bibelen.

ringsgruppen for prosjektet og bistår med faglige råd når det gjelder prosjektorganisering.
Det gamle testamentets deuterokanoniske/
apokryfe bøker
Det gamle testamentets deuterokanoniske/
apokryfe bøker har tidligere vært oversatt til
bokmål flere ganger, sist i 1988. De har aldri
vært oversatt til nynorsk. Som et supplement
til arbeidet med Bibel 2011 blir disse bøkene
nå oversatt til nynorsk, og bokmålsteksten
fra 1988 revidert. Arbeidet startet i 2013. Både
bibelforskere og skjønnlitterære forfattere har
deltatt i oversettergruppene. I løpet av 2017
har medlemmer av Den katolske kirkes liturgikommisjon avgitt konsulentuttalelser til
teksten. Arbeidet ble på det nærmeste fullført i
2017. Planen er at teksten skal utgis i 2018.
Faglig arbeid med bibeloversettelse
Seksjon for bibeloversettelse har ansvar for
tilretteleggingen av arbeidet i Bibelselskapets
oversettelsesutvalg (OU), som er styrets fag-

organ. OUs fokus i 2017 har vært endelig godkjenning av de deuterokanoniske/apokryfe
bøkene på bokmål (revidert tekst) og nynorsk
(ny oversettelse). Et underutvalg av OU gjennomgikk respons fra Den katolske kirke og
tekstkritiske spørsmål i Siraks bok. OU har
vært holdt orientert om de andre oversettelsesprosjektene som seksjonen har ansvar for
eller deltar i.


Prest og bibeloversetter
Bierna Bientie får Kongens
fortjenestemedalje for sin
innsats for den sørsamiske
befolkningen, både som den
første sørsamiske presten
og for oversettingen av ny
liturgi på sørsamisk.

I samarbeid med Wycliffe Norge ble det i
januar arrangert en egen kursuke i oversetterverktøyet Paratext. Tema for kurset var
forberedelse av nye bibeloversettelser til
publisering på nett og i bokform. Deltakerne,
som kom fra Norge og Sverige, representerte
bibeloversettelser til sju språk: et minoritetsspråk fra Mali (kassonké), et fra Asia, tre minoritetsspråk i Norge og Sverige (nord-, sør- og
lulesamisk) samt bokmål og nynorsk. Undervisningen ble holdt av Brian Renes, som
arbeider med digital publisering i De forente
bibelselskaper.
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Kursvirksomhet i 2017:
Bibelfortellerkurs: 8
Seminar om bibelfortelling: 1
Tekstleserkurs: 3
Kurs om bibelbruk: 2
Kurs om RIK bibelbruk: 5
Kursholderkurs Vandring gjennom Bibelen for barn, for 5. kl.: 2
Kurs om bibelske manuskripter: 14
Kurs om Tidslinjen: 2

Bibel 2011 og prosessen som førte fram til
denne oversettelsen var et sentralt tema i en
PhD-avhandling skrevet av bibelforskeren
Morten Klepp Beckmann: Bibelselskapets
kristologi, Universitetet i Agder, Fakultet for
humaniora og pedagogikk 2017. Beckmann
satte fokus på ti utvalgte tekster i Det gamle
og Det nye testamentet og fulgte arbeidet
med disse tekstene i tre av Bibelselskapets
oversettelser. Ved å sette et kritisk søkelys på
både arbeidsprosessene og tekstfortolkningene i disse konkrete tekstene har Beckmann
levert et viktig bidrag til den faglige samtalen
omkring hvilke hensyn som er viktige når
Bibelen oversettes til norsk. Flere av Bibelselskapets tidligere og nåværende oversettere
tok del i debatten under og etter disputasen,
som fant sted 7. desember på Universitetet i
Agder.
KURSVIRKSOMHET OG BIBELBRUK Bibelselskapet arbeider for at flere skal bruke Bibelen. For å nå dette målet samarbeider vi med
kristne kirker og 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. En begynnende nedgang i bibelsalget viser at arbeidet
for at flere skal bruke Bibelen stadig er sentralt.
I 2017 har Bibelselskapet tilbudt ulike kurs:

Respons på kurs:
«Jeg tror jeg vil begynne å
lese Bibelen, jeg låner den på
biblioteket.»
- 10-ÅRING ETTER FØRSTE
TIME I NT-UNDERVISNING
VGBB
«Nesten ufatteleg kor slitesterkt dette opplegget er!»
- INGVAR VAGSTAD, KATEKET, OM VGBB
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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 2017 ble det solgt 6 221 elevhefter på bokmål og 2 526 på nynorsk. Salget gir en indikasjon på at ca. 8 747 elever på 5. trinn i 2017 har
vært igjennom undervisningsopplegget. Til

sammen utgjør dette omkring 14 prosent av
barna på dette årstrinnet.
Kurs for kursholdere – Vandring gjennom
Bibelen for barn
Vi har utdannet 21 nye kursholdere i 2017 og
arrangert inspirasjonsdag for 22 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.
Vi har hatt undervisning på VID Stavanger
vår og høst, med ca. 30 deltakere. Vi har holdt 2
kursholderkurs med til sammen 24 deltakere.
Antall kurshefter solgt: 182.
Kurs om bibelbruk
Vi merker at det er stor interesse for kurs og
seminarer om bibelbruk. I 2017 har vi besøkt
en rekke menigheter og organisasjoner med et
seminar om metoden «RIK bibelbruk» (Regelmessig – I fellesskap – Kontinuerlig). Det
arbeides med et studie- og samtalehefte om
RIK bibelbruk som skal tilbys norske menigheter.
Bibelfortellerkurs
Vi har i 2017 gjennomført 8 bibelfortellerkurs
med til sammen 95 deltagere. Erfaringen fra
disse kursene er at kursdeltagerne opplever
stor hjelp i bibelformidling, og at de blir bedre
kjent med bibeltekstene. Målgruppe for kursene er prester og forkynnere, trosopplærere,
lærere og frivillige barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg til bibelfortellerkursene, har
bibelbrukskonsulent Anne Kristin Aasmundtveit holdt 10 bibelfortellingsframføringer
over hele landet, og det er avholdt ett møte i
Bibelfortellerforum.

Vi har også gjennomført 3 tekstleserkurs
med til sammen 35 deltakere. Kurset er en
hjelp for tekstlesere, prester og forkynnere til å
fordype seg i bibelteksten og uttrykke innholdet på en god måte.
Nelly Bube-utstillingen
Nelly Bube-utstillingen har også i 2017 vært
rundt på turné i menigheter i store deler av
landet. Utstillingen har vært brukt på åtte
ulike steder, og for første gang var utstillingen
i Nord-Norge. Spesielt er vi glade for at menigheter i Finnmark har tatt imot utstillingen. På
våren ble de 56 bildene vist i Nordlyskatedralen i Alta, og deretter ble bildene fraktet over
Finnmarksvidda til Karasjok, der utstillingen
sto til over sommeren. Flere av dem som så
utstillingen i Karasjok, påpekte likheten mellom det samiske bildespråket og det vi finner i
Nelly Bubes bilder fra Kasakhstan.
Tidslinjen
Tidslinjen er et trosopplæringsverktøy som
illustrerer bibelhistorien fra skapelsen til
endetiden. Verktøyet ble lansert høsten 2015,
med blant annet bannere i to forskjellige størrelser og abonnementsløsning på nett (tidslinjen.no), samt ressursbøker. Tidslinjen.no
har i løpet av 2016 og 2017 blitt oppdatert med
metodiske opplegg. Hilde Heitmann og

Oscar Jansen (illustr.) er opphavspersonene
bak verktøyet. Hilde Heitmann hadde to
undervisningskurs i bruk av Tidslinje-konseptet i 2017.
BIBELSELSKAPET DIGITALT Nettbibelen og
tilknyttede sider som «Dagens bibelord» og
«Søndagens bibeltekster» står fortsatt for ca.
80 prosent av trafikken på bibel.no. Litt over
500 000 unike brukere var inne på nettbibelen
i løpet av 2017. Sammenlignet med 2016 er
dette en liten nedgang.
Bibelen digitalt
Bibelselskapet har hatt sin egen bibelapp siden
2016. Appen er tilgjengelig både for Android
og iOS-enheter. Ambisjonen er å legge til flere
funksjoner og ressurser for bibelbruk etter
hvert.
Våre bibeloversettelser er også tilgjengelig
på andre app-er og i studiebibelprogramvarer,
samt gjennom planleggings- og presentasjonsverktøy for menighetsbruk.
I 2017 ble det solgt ca. 8.500 digitale lisenser av Bibelen via disse kanalene, fordelt på
NO78/85 og Bibel 2011.

Årsstatistikk for besøk på bibel.no:
Besøk totalt 1):
Besøkende 2):
Varighet :
3)

2014

2015

2016

2017

1 912 032

2 127 988

2 168 306

2 209 194

545 773

638 451

680 127

654 300

4,3

4,2

4,1

4,1

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.
3): Gjennomsnittlig varighet i minutter, pr. besøk.
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De mest solgte biblene på
ulike språk var (2017):
Arabisk:
Farsi:
Rumensk:
Engelsk:
Tigrinya (Eritrea):
Spansk:
Kurdisk:
Russisk:
Pashto (Afghanistan):
Fransk:
Andre språk:

538
367
267
221
189
133
63
60
44
38
682

Totalt i 2017: 2 602
Totalt i 2016: 3 426

I tillegg har vi distribuert
mange bibelstudiehefter
primært beregnet på migranter, på engelsk, arabisk, farsi,
fransk, spansk, kinesisk, tyrkisk og norsk (ny fra 2017).
Til sammen 3 555 hefter; flest
på engelsk, arabisk, farsi og
norsk. Til sammenligning ble
det distribuert 2 115 hefter i
2016.

Bibelselskapet sender ut ca. 10 000 daglige
bibelvers på e-post. Dette er en gratistjeneste.
Bibelvers på SMS kan bestilles som abonnement, driftet av Mentor Medier AS. 10 prosent
av Mentor Mediers overskudd av denne tjenesten går til Bibelselskapets internasjonale
bibelarbeid. Daglige bibelvers finnes også på
Bibelselskapets Facebook- og Instagramprofiler, noe som har ført til en jevn økning av
følgere og rekkevidde for innlegg i 2017.
Bibelen er også å finne som lydbok. KABB
(Kristent arbeid blant blinde) har lest inn og
produsert hele Bibel 2011 bokmål i lydversjon,
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 2017 var det
til sammen 4 113 nedlastinger av enkeltbøker
fra Bibelen i Storytel. Dette er en fordobling i
forhold til 2016.
Nettkateket Jan Inge Gundersen fortsatte
å svare på spørsmål som stilles på kbibel.no –
konfirmantbibelens nettressurs. I 2017 svarte
han på ca. 120 spørsmål.
SAMARBEIDSPROSJEKT
Kristenrussen (Krussen)
Sammen med Laget og Ungdom i Oppdrag
fortsetter Bibelselskapet arbeidet med å hjelpe
kristne russ å ha en russetid med Jesus.
Kristenrussen organiserer aktiviteter gjennom hele året. I påsken er det tid for misjonsturer. I 2017 ble det organisert misjonsturer til
seks ulike land og til sammen 40 kristenruss
var med som deltagere. Bibelselskapet var
med på å organisere de to misjonsturene som
gikk til Colombia og Ukraina. På misjonstur-

ene får kristenrussen en smak av misjon og
hva det innebærer å være et vitne for Jesus i en
helt annen kulturell kontekst.
Kvinnenes internasjonale bønnedag (KIB)
Samarbeidet mellom Bibelselskapet og arrangementskomiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag har pågått i mange år. Inntektene er innarbeidet i budsjettet og anvendes
til prosjektarbeid etter avtale med komiteen
og bibelselskapet i det landet som er tema for
dagen. I tillegg går en andel av innsamlet
beløp til prosjektet «Ester» i Kamerun, som vi
har valgt som en langsiktig satsning.
UTENLANDSKE BIBLER I NORGE
Fengsler og institusjoner
Bibelselskapet samarbeider med institusjoner,
fengselsprester og andre for å levere bibler,
primært på andre språk, til mennesker som
lever i en utfordrende situasjon. Vi har satt av
en ganske romslig budsjettramme som finansierer dette, og som gjør at vi kan levere gratis
der hvor behovet er størst.
FRIVILLIG ENGASJEMENT Vi har i 2017 hatt
fem aktive bibelkomiteer; i Oslo, Borg, Agder
og Telemark, Bjørgvin og Sør-Hålogaland.
Komiteene er aktive i planleggingen av regionale og lokale bibelarrangementer, som samlinger for bibelkontakter, bibelinspirasjonsmøter og lokale bibelmaraton.
Et nett av bibelkontakter arbeider trofast for
lokale arrangementer, blant annet i forbindelse med den årlige Bibeldagen. Flere tidligere
medarbeidere i Bibelselskapet gjør også en
stor frivillig innsats i bibelarbeidet.

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

Innsamlet
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2013
405

2014
401

2015
431

2016
402

2017
420

Et av Nelly Bubes mange bilder med bibelsk motiv.

Anne Kristin Aasmundtveit reiser rundt og
holder fortellerkvelder.

Bibelselskapet har et samarbeid med Kristenrussen. Krussen lever i beste velgående!
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«Vi kan i det minste vise dem hendene våre», sier medlemmene i en husmenighet i et av landene i Sentral-Asia. På bordet står en lydavspiller som
spiller av bibeltekster. «For et lite lydkort er lettere å gjemme enn en bok», sier de. Myndighetene har flere ganger konfiskert biblene deres og ilagt
dem høye bøter.
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Internasjonalt arbeid

Keremet Abdykadyrova (t.v.) er pensjonert overlege og et brennende
Kristus-vitne. Sammen med to venninner drar hun ofte på besøk til
regionen hun kommer fra, for å dele ut pakker med hjelpemateriell til
fattige familier. Sammen med pakkene deler de også ut Ingil, nytestamenter på det nasjonale språket. «Jeg skammer meg ikke over Guds
Ord, men deler det med alle jeg møter», sier hun.
årsrapport I 2017 I Bibelselskapet
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Internasjonalt arbeid
PROSJEKTET «EN MILLION BIBLER TIL
CUBA» er nå på det nærmeste fullført.
Hundretusener av cubanere har fått en
bibel. «Vi trodde det var umulig, men for
Gud er alt mulig», sier våre venner på Cuba.
Etter nok et besøk til Cuba skriver jeg disse
linjene i dyp takknemlighet. For omtrent
fem år siden var vi noen medarbeidere i
den store familien av bibelselskaper som
samtalte om bibelarbeidet på Cuba. Vi
hadde alle lagt merke til det samme: Den
enorme mangelen på bibler i menighetene.
Vi bestemte oss for å gjøre noe med
dette.Det første vi ble enige om var å be
Alain Montano, leder for bibelarbeidet på
Cuba, om å snakke med alle seksti kirkesamfunn på øya. Målet var å finne ut hvor
mange kristne som manglet en bibel.
Svaret kom i løpet av få uker: Det umiddelbare behovet var på hele 960 000 bibler.
Jeg ble overrasket – og samtidig urolig.
For hvordan skulle vi skaffe penger til så
mange bibler? Hvordan skulle vi organisere importen? Hvordan skulle vi organisere distribusjonen? Og hvordan skulle vi
klare alt dette – uten at det skulle gå ut over
andre land som også har stort behov for
bibler?
Høsten 2017 manglet det bare 8 000
bibler på å fylle målsettingen om en million bibler! Responsen fra giverne har vært
enestående. Mange av disse biblene er
nemlig betalt av bibelvenner i Norge.
Men flere land ville være med. En rekke
bibelselskaper har gitt sine bidrag. Felles
for dem er at de har brukt våre bilder og
artikler fra Cuba. For dette har vært et
arbeid under norsk ledelse hele veien.
Det fyller meg med både glede og ydmykhet å se at det var mulig å fullføre dette
store prosjektet.
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– Dette er et svar på bønn, sier Joel Dopico,
leder for Rådet av kirker på Cuba.
– Vi trodde det var umulig, men for Gud er
alt mulig. Det er vekkelse på Cuba nå, og
dette er en helt spesiell tid for landet og
folket. Vi trenger bibler som aldri før.
Da vi var på Cuba i oktober 2017, besøkte
jeg flere menigheter for å se om biblene
hadde kommet fram. Og jeg kan bekrefte at
situasjonen er mye bedre nå. De aller fleste
som jeg snakket med, hadde fått sin egen
bibel.
På den annen side var det ingen menigheter som hadde bibler på lager. Alle biblene de hadde fått, var blitt delt ut. Og med
alle de nye menneskene som blir døpt inn
i menighetene, forstår jeg at vi ikke kan
slutte nå. Vi må fortsette å skaffe bibler til
kirkene på Cuba.
Alain Montano er opptatt av hva som nå
vil skje videre.
– Det er så mange behov, sier Alain. Vi
trenger studiebibler, vi trenger materiell
til barn, vi trenger enkle oversettelser til
ungdom, og vi trenger bibler i stor skrift til
dem som ikke ser så godt. Det umiddelbare
behovet er dekket, men fortsatt kommer
mange nye til tro. Dessuten er det mange
som gjerne vil gi en bibel til noen de vet
trenger den.
Økonomisk er Cuba fremdeles i dyp krise.
Det er mangel på det meste. For en vanlig
familie er den store utfordringen å få tak
i nok mat å sette på bordet. Situasjonen
ble ikke bedre av at orkanen «Irma» ødela
minst seksti tusen hjem på Cuba. Derfor
trenger kirkene på Cuba fremdeles bibler.
		
		

Tekst: Bernt G. Olsen

Kvinnene i en metodistkirke i Havanna begynte å danse under
bibelutdelingen. Mange hadde ventet på en bibel i flere år.

Leder for bibelarbeidet på Cuba, Alain Montano.

To jenter på søndagsskolen i en metodistkirke i Havanna har fått sin egen bibel.
årsrapport I 2017 I Bibelselskapet
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Internasjonalt arbeid
BIBELDAGEN – SENTRAL-ASIA Den årlige
bibeldagen har blitt markert av norske kirker i
mer enn seksti år. Hvert år har vi et hovedprosjekt, som blir tema for årets bibeldag. I 2017
var dette prosjektet landene i Sentral-Asia. Det
er en region med seks land, hvor vi har lagt ned
store ressurser for å støtte de nasjonale bibelselskapene. Arbeidet har flere steder møtt mye
motstand, men vi mottar også mange rapporter om hvordan støtten er til velsignelse for de
kristne. Det bor ca. 75 millioner mennesker i
Sentral-Asia. I de fleste av de seks landene er
det i dag færre enn to prosent kristne. Islam
er på sterk frammarsj, og det bygges mange
moskeer, finansiert av stater i Gulfen. Med
sin strategiske plassering mellom Kina i øst,
Russland i nord og Afghanistan/Pakistan i sør,
er Sentral-Asia et viktig satsningsområde for
Bibelselskapets internasjonale arbeid.

DE FORENTE BIBELSELSKAPER (UBS) I
Norge ser vi på samarbeidet innenfor UBS
som vårt internasjonale arbeid, og vi ønsker å
videreutvikle dette til et sterkt redskap for å
styrke bibelarbeidet internasjonalt. Vi bruker
ordene "vi" og "oss" når vi omtaler dette samarbeidet, og vi forsøker i størst mulig grad å følge
de prioriterte anbefalingene som gis.

Bibeldagen ble markert 11. og 12. februar.
Generalsekretær Khalmat Ashirov fra Bibelselskapet i Usbekistan var invitert, men ble
forhindret fra å komme på grunn av passproblemer. I stedet kom Shokrat Nigmatov fra
Bibelselskapet i Tadsjikistan på kort varsel
og deltok på møter på Sørlandet. Fra Ukraina
var Anatoliy Raychynets, leder for Central
Asia Service, invitert. I Ashirovs fravær talte
han under en rekke møter, før Shokrat Nigmatov kom til Norge. Bibelselskapets gjester,
styremedlemmer, ansatte og tidligere ansatte
deltok på møter og gudstjenester i Oslo, Halden, Horten, Arendal, Grimstad, Kristiansand,
Bergen, Molde og flere andre steder.

SAMARBEIDSLAND Innenfor samarbeidet
med UBS har vi nære relasjoner til en rekke
bibelselskap. Den største andelen av vår
internasjonale støtte går direkte til prosjekter
i nasjonale bibelselskap. Vi har, eller har hatt,
samarbeidsavtaler med flere enkeltland. Våre
viktigste arbeidsområder i 2017 har vært følgende:

Til Bibeldagen ble det produsert materiell og
hjelpestoff som ble sendt ut til menighetene
og publisert på www.bibeldagen.no, blant
annet offersøknad, plakat, bladet Bibelgaven,
folder til utdeling, presentasjon til storskjerm,
en video, forslag til forbønner og stoff til prekenen.
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UBS er både det enkelte nasjonale bibelselskap, men også den globale overbygningen
med en administrasjon. Det Norske Bibelselskap er en stor bidragsyter til den globale organisasjonens driftsbudsjett.
Finansieringen av denne driften har over tid
vært utfordrende, og vi har valgt å fortsette
med en betydelig høyere støtte enn det vi
matematisk er forpliktet til.

Ukraina
Bibelselskapet i Ukraina har, på tross av situasjonen i Øst-Ukraina og Krim, utviklet seg til å
bli et av de sterkeste i regionen. Vi har en pågående samarbeidsavtale med bibelselskapet.
Sentral-Asia
Vi arbeider med regionen som et cluster i nært
samarbeid med USA, Tyskland og Ukraina.
Sistnevnte har ansvaret for oppfølgingen i
regionen. Dette har også inspirert og aktivert
en rekke kirkeledere på tvers av kirkelandskapet til å engasjere seg i arbeidet.
Kina
Kina har vært et hjertebarn for oss i mange

år og er et meget populært innsamlingsmål
blant våre givere. Norge har også et godt navn
i kirkeledelsen. Vi anerkjenner at det fortsatt
er behov for hjelp både til bibeldistribusjon,
oversettelser og utarbeidelse av materiell.
Etiopia
Etiopia er i ferd med å bli vårt største samarbeidsland grunnet satsingen på hiv-arbeidet
gjennom «Den barmhjertige samaritan»prosjektet, samt en rekke oversettelsesprosjekter vi har støttet over tid. Nå planlegger
vi sammen med det etiopiske bibelselskapet
oppstart av et leseopplæringsprogram, som
kommer i tillegg til andre oppgaver.
Cuba
Hovedsatsingen vår på Cuba har vært innsamlingsaksjonen «En million bibler til Cuba».
Aksjonen ble på det nærmeste fullført ved
utgangen av 2017. Vi fortsetter arbeidet med å
støtte etableringen av et selvstendig bibelselskap, samt bygging av lager og et lite trykkeri i
Havanna.
Syria/Irak/Jordan/Tyrkia
Vi har et nært samarbeid med Syria spesielt.
Mens vi ber om fred i det krigsherjede landet,
arbeider vi aktivt med å skaffe bibler til kristne
og andre som ønsker seg det. Vi har også gitt
aktiv støtte til bibelarbeidet i de andre landene
i regionen. Blant annet støtter vi nå etableringen av et nytt bibelsenter i Amman i Jordan. Vi
ser det som strategisk viktig å sikre kristnes tilstedeværelse i den regionen hvor den kristne
tro først spredte seg, slik vi kan lese om det i
Apostlenes gjerninger.
PROGRAM MED NORAD-STØTTE Støtten
fra Norad blir kanalisert til Bibelselskapet
gjennom Digni, som er paraplyorganisasjon
for bistandsarbeidet til misjonsorganisasjoner
i Norge. I 2017 har Norad-støtten gått til fire
prosjekter i Afrika sør for Sahara, med et totalbudsjett på 3,5 millioner kroner:

Den barmhjertige samaritan
Med Bibelselskapets og Norads støtte fikk
14 000 mennesker bare i Etiopia hjelp gjennom hiv- og aids-programmet «Den barmhjertige samaritan». Resultatene fra både Etiopia
og Kenya viser at programmet er effektivt
med tanke på å redusere smitte og stigma.
Programmet har moduler tilpasset alle aldre
for slik å nå målgruppene på en god måte.
2017 var siste år med Norad-støtte for Kenya,
og vi gleder oss over gode resultater gjennom
mange år med samarbeid.
HIV Service
HIV Service fortsatte å fungere som en opplærings- og kunnskapssentral for landene
som implementerer «Den barmhjertige samaritan»-programmet. I 2017 fikk 117 deltagere
fra 11 ulike bibelselskap opplæring og kompetansehevning innen ulike temaer knyttet til
de ulike programmodulene.
		
Fred og forsoning i Burundi
Etter urolighetene knyttet til valget i 2015 og
den spente situasjonen som har vært i landet
siden da, er det større behov enn noen gang
for et bibelsk basert freds- og forsoningsarbeid
i Burundi. I tillegg til videre arbeid blant kirkene i 2017, har alle ansatte i SOS barnebyer
rundt om i Burundi blitt opplært i freds- og
forsoningsprogrammet. En rekke seminarer
har også blitt holdt med politi og militære.
Lese- og skriveopplæring i Etiopia
Lese- og skriveopplæring blir et stadig viktigere arbeidsområde blant bibelselskapene. Å
oversette, trykke og distribuere Bibelen blir
meningsløst dersom målgruppen for oversettelsen ikke kan lese. Målet er derfor at alle som
har en bibel også skal kunne lese den. I 2017
startet vi prosessen med å få Norad-støtte til
et prosjekt for lese- og skriveopplæring på
hadiyya, et språk som snakkes helt sør i Etiopia. Utfallet av søknaden vil antakeligvis være
klar i september 2018.

«Den barmhjertige samaritan »-kurset tar utgangspunkt
i den kjente bibelteksten i
Lukas 10,25-37. Gjennom
bibeltekster, informasjon
og rollespill blir deltagere
utfordret til selv å leve som
barmhjertige samaritanere.
Heftet er oversatt til 26 språk.
«Begge foreldrene mine døde
av aids, og jeg bor hos tanten
min. Jeg er ikke ønsket der. Jeg
klandret meg selv og ønsket
bare å dø. Jeg ønsket å slutte
på skolen fordi jeg ikke var
ønsket av noen. Men for en
måned siden deltok jeg på et
kurs i Den barmhjertige samaritan. Der lærte jeg masse om
hiv og aids, hvordan jeg skal
tenke positivt om meg selv og
lære å sette pris på meg selv
og andre. Etter dette skjedde
det mange gode endringer
rundt meg, nå har jeg gjenvunnet selvtilliten min.»
- TARIKUA, 16 ÅR

årsrapport I 2017 I Bibelselskapet

17

18

Bibelselskapet I årsrapport I 2017

Forlagsvirksomheten

Tomm Kristiansen fikk 4000 likes på radioandaktene sine i NRK.
Nå har de blitt samlet i andaktsboken «Gudsord for tvilere». Her vil du
blant annet møte Nelson Mandela som vår tids Moses.

årsrapport I 2017 I Bibelselskapet
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Forlagsvirksomheten
JEG TROR SALMENE ER VIKTIGE fordi
de gir gjenkjennelse. Siden tekstene er så
gamle, sier den gjenkjennelsen noe om
grunnvilkårene ved det å være menneske.
- Sagt av forfatter Geir Hellemo om bokprosjektet Livet i Salmenes bok

Hvorfor tror du salmene har blitt brukt på så
mange måter og appellerer til mennesker både før
og nå?
– Det er fordi disse tekstene har så høy kvalitet. Salmene egner seg like godt for meditasjon i et kloster som i en moderne poplåt.

I 2017 kom Geir Hellemo ut med en ny bok
på Verbum: Livet i Salmenes bok, der han skriver om livets store spørsmål i møte med 40
utvalgte salmer. Hans forrige bok, Mine tre
liv, ble i 2014 kåret til årets
beste bok om tro.

Små kunstverk og store ord
Livet i Salmenes bok består også av åtte
miniatyrbilder fra erkebiskop Aslak Bolts
bibel fra 1200-tallet.

Hvordan fikk du ideen til « Livet
i Salmenes bok »?
– Ideer dukker bare opp i
hodet helt av seg selv. Jeg
begynte å skrive disse små
betraktningene uten noen
bestemt hensikt. Men så
tenkte jeg etter hvert at de
kanskje kunne samles og bli
til ei bok, forteller teologen,
som er professor emeritus i
kirkehistorie og liturgi.
– Som faglig utfordring er Salmenes bok
nesten ugjennomtrengelig. Det er jo en
samling tekster som er blitt til over lang tid
og som springer ut av en gudstjenestepraksis som vi vet veldig lite om. Jeg tror ikke
jeg kunne skrevet denne boka dersom jeg
hadde hatt Salmenes bok som faglig fordypningsfelt, sier Hellemo.
Det nye testamentet med
Salmene og Ordspråkene
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Fra kloster til poplåter
Salmene har blitt brukt i synagoger, av
Jesus selv, i gudstjenester, som tidebønner, i
klosterlivet og er i dag i bruk på ulike måter.
Noen synger salmer i dusjen for seg selv –
andre leser salmer når de er i sorg eller som
visdomsord til ettertanke.

– Jeg har tatt med de små
miniatyrene til Salmenes bok
som finnes i Aslak Bolts
bibel for å minne om den
betydning salmene har hatt i
vår kultur. Miniatyrer er små
illustrasjoner som er flettet
inn i den første bokstaven i et
tekstavsnitt, og de tjener som
kapitteloverskrifter.
Er det en salme, eller noen salmer
som betyr noe spesielt for deg?
– Jeg liker best de salmene som jeg kjenner
fra den anglikanske sangtradisjonen. En av
de aller vakreste er Salme 131. Når jeg en
gang i blant sitter helt stille ute i solskinnet
og gleder meg over bare å være til, da klinger gjerne den salmen med i bakgrunnen.
Hvilken funksjon kan salmene ha i vår samtid, der
folk lever fragmenterte travle liv, fylt av forbruk,
jag etter opplevelser og vellykkethet?
– Jeg tror salmene er viktige fordi de gir
gjenkjennelse. Siden tekstene er så gamle,
sier den gjenkjennelsen noe om grunnvilkårene ved det å være menneske. Jeg tror
boka passer for alle som vil bruke litt tid på
å bli kjent med seg selv.
Intervju og tekst: Eleni Maria Stene

Noen av våre utgivelser i 2017

årsrapport I 2017 I Bibelselskapet
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SAGT OM «HISTORIEN OM JESUS»:

«Halvor Moxnes’ Historien om Jesus er en både vidsynt og utfordrende
populærfaglig oppdatering om Jesus fra Nasaret.»
TOR B. JØRGENSEN, VÅRT LAND

STERKT TREKLØVER Foruten boken Livet
i Salmenes bok hadde vi et sterkt trekløver på
Verbum i 2017: Luther, paven og Jesus. For å ta
den viktigste personen først: Jesus. En av våre
bestselgende forfattere, Knut Tveitereid, var
ute med en ny bok for ungdom: Jesus – overkommelig og ubegripelig. Her utfordrer Tveitereid
våre bilder av Jesus. Boka er utviklet sammen
med Hellevik Studio, som ikke bare har utstyrt
boka med illustrasjoner, men også med et
dusin korte tegnefilmer som underbygger og
utvider bokas hovedpoenger. Hvordan kan
dette gå til? Jo, gjennom QR-koder spredt utover boka, som enkelt kan hentes fram på alle
smarttelefoner med QR-app. Prøv selv med
koden i marg!
Samme hovedperson, men en annen vinkling
er det hos Halvor Moxnes i boka Historien om
Jesus. Hvordan blir Jesus presentert i Bibelen?
Dette er hans sentrale spørsmål. Med denne
boka følger han opp suksessen Historien om Det
nye testamentet. Boka ble lansert på Teologisk
Fakultet i november, med rekordstort oppmøte.

Skann med mobil og se film!
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Luther og hans 500-årsjubileum ble minnet
og feiret gjennom 2017. Vi ønsket også å gjøre
dette, på en litt leken måte. Dermed ble det
Martins lille Katequizme av Jon Selås. Den inneholder underholdende spørsmål, særlig for
konfirmanter og andre unge. Jon Selås fulgte
også opp med en BibelQuiz-bok nr. 2: Hvor høy
er din BQ? Her har Selås samlet spørsmål om
Bibelen og bibelrelaterte spørsmål fra populærkulturen.

Men Luther er ikke bare latter. Derfor satte
vi sammen et knippe forfattere som fikk
spørsmålet: Hva har reformasjonen betydd
for Norge? Resultatet ble en flott bok: Trådene
i samfunnsveven, der forfatterne viser hvilken
bred betydning reformasjonen fikk for landet
vårt. I forlengelsen ble Luther-jubileet 31.
oktober markert med et arrangement i lokalene hos Bok & Media, der fire forfatterne bak
boka hadde innlegg. Og som seg hør og bør på
en bursdag ble det servert kake, dekorert med
et Luther-foto i marsipan!
Biografi over en uvanlig mann
Den siste i trekløveret; pave Frans, er portrettert i Paven med beina på jorda, skrevet av den
svenske journalisten og forfatteren Kristina
Kappelin, og oversatt til norsk ved Hans Ivar
Stordal. Pave Frans setter fattige i sentrum,
skyver ikke bort de homofile og åpner for et
nytt syn på kvinners rolle i Den katolske kirke.
Kappelin karakteriserer paven som svært
vennlig og «vanlig», men med en sterk, åndelig
utstråling. Han har fått mange til å gjenoppdage hvor vakkert det kristne kjernebudskapet
er, og hvor relevant det er i verden i dag.
Vi har også gitt ut en annen biografi i 2017:
Rikke Nissen. I kamp og kjærlighet. Boka er skrevet
av Kitt Austgard og Berit Hovland, som gir et
portrett av en pioner innen kristent sosialt
arbeid og sykepleie, forut for sin tid. Dette er
også en fortelling om en kvinne som ikke (før
nå) har fått den anerkjennelsen hun fortjener.
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ANDAKTSBOKFORLAGET – TIL TRO OG
LIVSHJELP Andaktsbøker har alltid vært
sentrale for Verbum, og forlaget ble ikke uten
grunn kalt Andaktsbokforlaget etter stiftelsen
i 1820. Vi utfordret den kjente NRK-profilen
Tomm Kristiansen til å utgi andaktsbok basert
på hans morgenandakter i NRK, og resultatet
ble Gudsord for tvilere. I boka deler forfatteren
erfaringer fra hverdagen som samfunnsengasjert journalist. Kristiansen forteller at vaktmesteren i blokka der han bor er en av dem
som har gitt han direkte, positiv tilbakemelding ‘på trappa’: «Dette er ……….(!) bra andakter!»
Og det er nettopp dette forfatteren vil – å nå
vanlige mennesker med Bibelens budskap om
kjærlighet og nåde.
Med Anne Kristin Aasmundtveits Alle år har
du sett meg får du hjelp til vandring gjennom
kirkeåret gjennom korte bibeltekster og bønner for hver dag, en tanke inn mot søndagens
tema, en poetisk tekst og en salmetekst. Alle
salmene har forfatteren skrevet til folketoner
fra hele verden. Boka formidler erfaringsnær
kristentro og er vakkert illustrert av Sigrunn
Slaathaug.
Verbum hadde stor suksess da vi introduserte Enneagrammet på markedet på 90-tallet,
og vi har fulgt opp med flere bøker i årene som
har gått. Enneagrammet tar for seg ni ulike
mennesketyper, basert på mønstre som utvikles i barndommen, og er et verktøy for personlig vekst. Nå har vi gitt ut en helt ny grunnbok
om dette verktøyet: Ditt sanne jeg. En kristen
tilnærming til Enneagrammet. Boka er skrevet av
den amerikanske forfatteren Marilyn Vancil
og oversatt av Ingvild Røsok.
Vi ga også ut et lite hefte for de som vil ha
refleksjoner med seg i lomma under pilegrimsturen: Anna Ramskov Laursens Meditasjoner til
pilegrimsreisen.
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DET NYE TESTAMENTET I LOMMFORMAT
Det nye testamentet i lommeformat var vanlig for en generasjon siden, men det har vært
etterspørsel også i våre dager etter en utgave
med 2011-oversettelsen. I 2017 så denne utgaven dagens lys, supplert med Salmene og
Ordspråkene.
MER SPENNING FRA SAGRUSTEN Hans
Johan Sagrusten har tidligere utgitt Det store
puslespillet I og Det store puslespelet II på
Verbum, og i 2017 kom en ny spennende bok
fra hans penn: Den skjulte skatten. Historien om
Aslak Bolts bibel. Denne bibelen var innemurt
i Nidarosdomen i årevis og ble funnet ved
en tilfeldighet. Håndskrevet og utstyrt med
praktfulle illuminasjoner har den ikke bleknet
det minste siden den ble utgitt på 1200-tallet. Bokas reise gjennom århundrene er en
fantastisk historie, som endelig blir fortalt – på
Verbum! Den ble lansert på Deichmanske
Hovedbibliotek i oktober.
BØKER FOR BARN OG UNGE Vi presenterer
også en ny gavebok til konfirmanten: Mens du
er ung, skrevet av Jostein Ørum. Dette er
Ørums femte bok hos oss. Noe av det vanskeligste med å leve er at det så mye uviktig som
tar plass. Boka gir hjelp til å skille det som er
viktig fra det som er mindre viktig.
Den nederlandske barneboka Let og finn er en
stor, illustrert bildebok for aldersgruppa 4–10
år. Illustrasjonene er ved Marijke ten Cate,
og boka er oversatt av Ann Kristin van Zijp
Nilsen.

Utgitte titler i 2017
BIBLER OG BIBELKUNNSKAP
Lomme-NT med Salmene og
Ordspråkene (bokmål)
Lomme-NT med Salmane og Ordtaka
(nynorsk)
Bibelleseplan 2018
Bibelleseplankalender 2018
Halvor Moxnes: Historien om Jesus
Jon Selås: BibelQuiz-boka 2
Jon Selås: Martins lille KateQuizme
TRO OG LIVSHJELP
Geir Hellemo: Livet i Salmenes bok
Tomm Kristiansen: Gudsord for tvilere

Anne Kristin Aasmundtveit: Alle år har
du sett meg. Bibel, bønner og salmer gjennom
kirkeåret
Marilyn Vancil: Ditt sanne jeg
Anna Ramskov Laursen: Meditasjoner på
pilegrimsreisen
BARN OG UNGE
Corien Oranje og Marijketen Cate (ill.):
Let og finn
Knut Tveitereid / Hellevik Studio: Jesus –
overkommelig og ubegripelig
Jostein Ørum: Mens du er ung
Den levende boka (ny utg., oppdatert med
Bibel 2011-tekst)

KULTUR OG SAMFUNN
Kristina Kappelin: Paven med beina på jorda
Hans Johan Sagrusten: Den skjulte skatten.
Aslak Bolts bibel
N.I. Agøy, E. Larsen og C.A. Smedhaug
(red.): Trådene i samfunnsveven
Kitt Austgard og Berit Hovland: Rikke Nissen. I kamp og kjærlighet

I alt: 20 nyutgivelser.
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Styrets
årsberetning
2017
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Stiftelsen Det Norske Bibelselskap har til
formål å utbre Den hellige skrift under visjonen å åpne Bibelen for alle. For å oppnå vårt
formål og vår visjon i Norge oversetter og
utgir stiftelsen Bibelen og andre nærliggende
produkter, åpner Bibelen sammen med kirkene, og skaper engasjement for Bibelen blant
annet gjennom kurs- og foredragsvirksomhet
og digital tilstedeværelse. Vårt internasjonale
arbeid og innsamlingsarbeid gjøres etter
samme formål og visjon. Vi deltar i et globalt,
kirkelig fellesskap for bibelarbeidet gjennom
De forente bibelselskaper (UBS).
Bibelselskapet har gjennom sitt kvalitetsbevisste arbeid vist seg som en troverdig aktør
i kirke- og samfunnsliv. Også internasjonalt
beholder Det Norske Bibelselskap sin sentrale
posisjon som den tredje største bidragsyter til
De forente bibelselskaper.
MÅLOPPNÅELSE I 2017 I 2017 har Bibelselskapet blant annet oppnådd følgende mål:
–– Oversettelse av de deuterokanoniske/apokryfe bøker til nynorsk, og revisjon av de
samme tekstene til bokmål, har kommet til
sluttredaksjonsfasen
–– Det nordsamiske oversettelsesprosjektet
av hele Bibelen har kommet til sluttredaksjonsfasen
–– Ferdigstillelse av tekstene til sørsamisk
tekstbok
–– Bibelselskapet har hatt en utbredt kurs- og
foredragsvirksomhet gjennom året
–– Litt over 500 000 unike brukere besøkte
nettsiden bibel.no
–– Kampanjemålet «En million bibler til
Cuba» ble oppnådd
VIRKSOMHETEN 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.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet for 2017 er ført i tråd med regnskapsstandarden «God regnskapsskikk for
ideelle organisasjoner og reglene for små fore-
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tak» og benytter en aktivitetsbasert oppstillingsplan for å informere om hvordan midlene
er anskaffet, og hvordan de ulike aktivitetene
er fordelt.
Sum anskaffede midler utgjorde 71 mill.
kroner, mot 69,4 mill. kroner i 2016. De to største inntektskildene er gaver (56 prosent) og
salg (28 prosent). Gavene er i hovedsak samlet
inn ved kontakt med eksisterende givere og
menigheter, til internasjonale formål. Bibelsalget i 2017 utgjorde 11,7 mill. kroner i netto
salgsinntekter, etter fradrag for rabatter/uttak,
som gir en fortsatt nedgang sammenlignet
med lanseringsåret for oversettelsen i 2011.
Offentlige tilskudd har økt, og dette knytter
seg både til oversettelses- og innsamlingsprosjekter.
Bibelselskapet leier ut omtrent 50 prosent
av sine arealer i Bernhard Getz' gate 3. I 2017
ga dette 1,849 mill. kroner i eksterne leieinntekter.
Sum forbrukte midler utgjorde 72,9 mill.
kroner mot 73 mill. kroner i 2016. Av stiftelsens totale forbruk i 2017 er 73,6 prosent anvendt til formålsrettede aktiviteter mot 72,5
prosent i 2016. Administrasjonsprosenten er
beregnet til 3,8 prosent. Av innsamlede midler
er 79,1 prosent disponibelt til innsamlingsformål mot 75,5 prosent i 2016. 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 1 919 847. Selv
om resultatet er vesentlig forbedret sammenlignet med foregående år, som i 2016 skyldes
betydelige investeringer i forbindelse med
gjennomføringen av 200-årsjubileet, påvirkes resultatet av fortsatt nedgang i salget av
bibelutgaver. Dette medfører lavere resultat i
forlagsvirksomheten, mens innsamlingsvirksomheten generelt har gitt gode resultater.
Det er i tillegg mottatt større testamentariske
gaver i løpet av 2017. Utleiearealet har i 2017
vært tilnærmet fullt utleid, og dette sammen

7%

9%

Anskaffelse midler
INNSAMLEDE MIDLER
SALGSINNTEKTER BIBLER OG FORLAGSPRODUKTER

28%

ANDRE INNTEKTER
TILSKUDD – OFFENTLIG

56%

4%
Forbruk midler
23%

KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER
KOSTNADER TIL ORGANISASJONENS FORMÅL

43%

BEVILGNINGER
30%

ADMINISTRASJONSKOSTNADER

med god avkastning på likvid kapital har gitt
markant resultatforbedring på forvaltningsområdet.
Underskuddet på kr 1 919 847 er belastet
annen formålskapital.
Etter styrets oppfatning gir det framlagte
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 64,4 mill. kroner. Kapitalgrunnlaget for
videre drift vurderes å gi et godt økonomisk
grunnlag i møte med hva som måtte komme
av framtidige 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 bibeloversettel-

sene, giverregisteret, medlemskap i De forente
bibelselskaper, samt bred felleskirkelig støtte.
God forvaltning av Bibelselskapets immaterielle verdier betyr mye for stiftelsens stabilitet
og videre drift.
YTRE MILJØ Bibelselskapet eier Bernhard
Getz’ gate 3 i et eierseksjonssameie med Kirkens Nødhjelp. Bibelselskapet har 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.
ARBEIDSMILJØET Pr. 31.12.17 er det 24 ansatte i Bibelselskapet i faste stillinger. Disse
har utført 24,1 årsverk i 2017 mot 25,9 årsverk
i 2016. Sykefraværet i 2017 utgjorde 3,3 prosent mot 5,5 prosent året før. Det er ikke blitt
rapportert om yrkesskader og yrkessykdom på
arbeidsplassen i løpet av året.
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Kvinnene utgjør 54 prosent av de fast ansatte i staben. Seks av åtte som arbeider deltid
er kvinner (75 prosent). To 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.
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. Bibelselskapet er også IA-bedrift.
Fra 3.–5. mai ble det arrangert stabstur til
Budapest, med den hensikt å møte Det ungarske bibelselskap og få inspirasjon fra dem,
samt å få en positiv felles opplevelse. Turen
ble meget vellykket, og kostnadsmessig er det
liten forskjell på å arrangere en slik tur i Norge
framfor i Ungarn.
Bibelselskapet får god støtte i personalforvaltningen gjennom Bibelselskapets medlemskap i arbeidsgiverorganisasjonen VIRKE og
gjennom avtale med bedriftshelsetjenesten
Stamina Helse og Trening, samt gjennom
NAV arbeidslivssenter. Bibelselskapet er
bevisst på at vår standard for arbeidsmiljøet
også gjelder innleide tjenester som for eksempel renhold.
FINANSIELL RISIKO Av selskapets samlede
eiendeler på 73,1 mill. kroner utgjør den bokførte verdi av kontorlokalene i Oslo sentrum
38 prosent. Siste gjennomførte takst av Bibelskapets eierandel av eiendommen ga en markedsverdi på over 50 mill. kroner. Taksten ble
foretatt i mars 2014.
Verdien av varelageret utgjør 12,2 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 70 prosent. Det er
som tidligere år foretatt vurdering av ukurans
av verdier etter prisnedsettelser og realisering
i løpet av året. Bibelutgaver vurderes generelt
å være kurante, men det er gjort nødvendige
nedskrivninger på enkelte utgaver med større
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beholdninger som har solgt mindre enn forventet. For andre bokkategorier har det over
flere år vært gjennomført realisering av ukurante bøker, og dette har gitt grunnlag for en
forsiktig reversering av tidligere nedskrivninger i 2017 på disse kategoriene.
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.
31.12.2017 utgjorde investeringene 10,8 mill.
kroner.

FREMTIDIG UTVIKLING Det Norske Bibelselskap driver kontinuerlig utvikling innenfor
virksomhetsområdene forlag, bibeloversettelse, innsamling og bibelbruk, for å sikre den
langsiktige bærekraften.
Arbeidet med bærekraftig driftsmodell for
forlagsdriften har stått sentralt i 2017. Dette
medførte blant annet en reduksjon av staben i
forlaget i første kvartal, i tråd med styrets vedtatte omstillingsplan. Reduksjonen skjedde
ved frivillig fratreden. Ved årets utgang
utgjorde reduksjonen 2,2 årsverk. Forlaget
har gjennom året og vil i tiden som kommer
fortsatt ha fokus på valg av satsingsområder
og utgivelser, både med hensyn til profil og
lønnsomhet. Parallelt tas forlaget gradvis mer
i digital retning. Oversettelsesarbeidet vil de
nærmeste årene ha fokus på ferdigstillelse av
samiske prosjekter og de deuterokanoniske/
apokryfe 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, 21. mars 2018

Årsregnskap
2017
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AKTIVITETSREGNSKAP
NOTE

2017

2016

ANSKAFFEDE MIDLER				

Tilskudd
			
Offentlige
2,3
5 749 150
5 307 290
Andre
2
538 608
1 449 766
		
6 287 758
6 757 056
				
Innsamlede midler
3
40 106 120
33 996 064
				
Aktiviteter som oppfyller formålet			
Salgsinntekter bibler og forlagsprodukter
4
19 727 518
22 922 017
Lisensierings- og andre inntekter
4
1 599 768
2 999 559
		
21 327 286
25 921 576

Aktiviteter som skaper inntekter			
Utleie og distribusjon
4, 9
2 605 285
2 296 900
		
Finans- og investeringsinntekter			
Renteinntekter
117 762
173 502
Investeringsinntekter		
571 541
284 340
		
689 303
457 842

Sum anskaffede midler		
71 015 750
69 429 438
				
FORBRUKTE MIDLER				
Kostnader til anskaffelse av midler			
Distribusjon og markedsføring
6 527 896
Kostnader til gårdsdrift og annet
9
1 613 476
Innsamlingskostnader
3
8 386 446
14, 15
16 527 817

7 126 085
1 474 811
8 317 606
16 918 501

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

31 458 866
4 212 054
4 105 483
262 945
13 631 906
53 671 254
2 736 526
72 935 597

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

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		

-1 919 847

-3 549 626

Tillegg/reduksjon formålskapital			
Reduksjon bibelmisjonsfond (styrevedtak 25/16)		
-999 353
Tillegg bibelmisjonsfond		
1 000 000
Reduksjon annen formålskapital
-1 919 847
-3 550 273
Sum		
-1 919 847
-3 549 626
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BALANSEREGNSKAP
NOTE

2017

2016

8
8

27 756 667
0
27 756 667

28 815 835
13 676
28 829 512

863 167
50 000
1 732 587
2 645 754

774 842
50 000
1 732 587
2 557 429

30 402 421

31 386 940

7

12 167 678

14 526 629

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

13

3 773 607
20 741
3 794 348

4 879 574
39 532
4 919 106

Investering

10

10 786 329

10 266 452

Bankinnskudd, kontanter og lignende

10

15 942 913

11 044 501

Sum omløpsmidler

42 691 267

40 756 688

Sum eiendeler

73 093 688

72 143 628

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Fast eiendom
Maskiner, inventar, profilering

Finansielle anleggsmidler
Kapitalinnskudd KLP
Aksjer Bergen Kristne Bokhandel
Testamentarisk gave

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Varelager

34

Bibelselskapet I årsrapport I 2017

				
NOTE

2017

2016

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
9 703 158
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
27 525 149
				
Annen formålskapital
35 554 132
37 473 979
		
Sum formålskapital
12
64 399 281
66 319 128
				

GJELD				

Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser
16
60 462
60 462
				
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld
13
2 120 735
2 074 168
Offentlige avgifter		
1 214 239
1 525 228
Skyldige feriepenger		
1 403 267
1 562 278
Ubetalte bevilgede prosjekter 		
3 225 188
420 528
Betalbar skatt
9
270 000
100 000
Annen kortsiktig gjeld
400 516
81 836
		
8 633 945
5 764 038
Sum gjeld

8 694 407

5 824 500

Sum formålskapital og gjeld		
73 093 688
72 143 628
				

Det Norske Bibelselskap			

Organisasjonsnummer 935 570 212
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.01.– 31.12.
2017

2016

-1 919 847

-3 549 626

1 072 844
0
1 072 844

1 304 825
0
1 304 825

0
-88 325
0
-88 325

0
-84 516
0
-84 516

3 530 276
2 823 341
6 353 617

-355 078
-167 343
-522 421

Netto endring i likvider i året
Likviditetsbeholdning pr. 01.01.
Likviditetsbeholding pr. 31.12.

5 418 289
21 310 953
26 729 242

-2 851 738
24 162 691
21 310 953

Spesifikasjon likviditetsbeholdning
Kontanter og bankinnskudd
Investeringer *

UB
15 942 913
10 786 329
26 729 242

UB
11 044 501
10 266 452
21 310 953

I Årets aktivitetsresultat
II Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt
Ordinære avskrivninger
Forskjell mellom resultatført pensjon og betalte ytelser

III Investeringer, avhendelser og finansiering
Anskaffelse av andre varige driftsmidler
Netto investering i langsiktige og kortsiktige plasseringer
Tilbakebetaling av langsiktig gjeld

IV Andre endringer
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter

*Midlene forvaltes eksternt av Formueforvaltning AS, Danske Capital og Pareto AS.
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NOTER TIL REGNSKAPET
NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og standarden for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og reglene
for små foretak. 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 avlegger regnskap etter reglene for små foretak og har
derfor ikke krav om balanseføring av ikke 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 			
		2017

2016

Støtte til samiske prosjekter fra Kulturdepartementet, via Kirkerådet, m. fl.		
2 000 300
1 830 104
Støtte til prosjekt fra Norad		
2 861 413
2 682 000
Refusjon momskompensasjonsordningen		
887 437
795 186
Sum offentlig tilskudd		
5 749 150
5 307 290
			
Støtte til samisk prosjekt fra Det tyske bibelselskap		
538 608
569 766
Gavestøtte fra Sparebanken Sør til Nelly Bube-utstilling		
0
30 000
Gave- og sponsorstøtte fra Sparebanken Sør til 200-årsjubileet		
0
650 000
Gavestøtte fra Rasmussengruppen AS til 200-årsjubileet		
0
50 000
Sponsorstøtte fra Knif Trygghet Forsikring til 200-årsjubileet		
0
150 000
Sum andre tilskudd		
538 608
1 449 766

Støtte til samiske prosjekter er forutsatt brukt som tilskudd til oversettelse av bibeltekster til lule-, sør- og nordsamisk.
Mottatte Norad-midler gjelder støtte til hiv/aids- og freds- og forsoningsprosjekter i Afrika.
		
NOTE 3 – INNSAMLING OG INTERNASJONALT ARBEID			
		2017

2016

Gaveinntekter
Kampanjer og innstikk		
11 174 363
11 091 871
Bibelgaven – giro i blad		
5 406 909
5 546 914
Fast givertjeneste		
10 102 672
9 376 135
Enkeltgaver og øremerkede gaver		
3 757 281
1 867 604
Ofringer og møter		
3 308 199
4 089 255
Testamentariske gaver		
6 356 696
2 024 285
Sum		
40 106 120
33 996 064
			
Kostnader til innsamling og drift av kontor
Kostnader til materiell, produksjon og innstikk		
2 638 957
2 872 889
Kostnader til ekspedisjon, telemarketing		
1 918 627
1 515 882
Lønnskostnader innsamlingskontor		
2 703 262
2 439 552
Innsamlingkontor, drift og reiser		
1 125 600
1 489 282
Sum 		
8 386 446
8 317 606
			
Bevilgninger
Bevilget til formål for internasjonale prosjekter		
24 413 457
18 556 306
Bevilget til Norad-prosjekter i Afrika		
4 487 169
4 514 523
Bevilget til formål for nasjonale prosjekter		
413 284
580 784
Personellstøtte internasjonalt arbeid i De forente bibelselskaper		
2 144 956
2 641 749
Sum		
31 458 866
26 293 362

NOTE 4 – AKTIVITETSINNTEKTER			
		2017

2016

Salgsinntekter
Bibler og nytestamenter		
11 737 751
13 202 442
Bibelkunnskap		
1 957 097
1 926 946
Kultur og samfunn / Tro og livshjelp		
3 191 473
4 145 376
Barn og unge (Trosopplæring)		
2 108 264
2 783 168
Bibelbruk		
522 153
604 821
Annet salg		
210 780
259 264
Sum		
19 727 518
22 922 017
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		2017

2016

Lisens- og andre inntekter
Kurs- og materiellinntekter		
341 082
Prosjektstøtte		
-90 413
Royalties- og Kopinorinntekter		
1 067 287
Salgs- og billettintekter fra Bibelfestivalen (200-årsjubileet)		
0
Andre fakturerte inntekter		
281 811
Sum		
1 599 768
			
Utleie og distribusjon
Leieinntekt		
2 046 548
Distribusjonsinntekt		
558 737
Sum		
2 605 285

382 351
264 996
1 036 458
1 131 997
183 759
2 999 559

1 656 072
640 828
2 296 900

NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER		
		2017

Lønnskostnader		
Pensjonskostnader		
Andre ytelser		
Arbeidsgiveravgift		
Lønn og refusjon eksternt personell		
Sum		

2016

13 388 934
2 405 917
373 881
2 262 401
-210 702
18 220 431

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

Antall ansatte		24
Antall forbrukte årsverk		24,1

29
25,9

			

NOTE 6 – DRIFTKOSTNADER ETTER ART 			
		2017

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		

7 180 328
4 694 831
18 220 431
1 072 844
12 974 496
28 263 375
529 292
72 935 597

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

Revisor – honorar til Deloitte AS og samarbeidende selskaper		
Revisjonshonorar kostnadsført 		
Attestasjoner prosjekter		
Teknisk bistand		
Annen bistand		

259 344
63 244
15 050
56 921

254 775
62 750
15 050
66 777

NOTE 7 – VARELAGER			
		2017

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

362 662
315 633
17 975 177
18 653 472
6 485 794
12 167 678

2016

419 469
586 179
19 994 896
21 000 543
6 473 914
14 526 629
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NOTE 8 – VARIGE DRIFTSMIDLER			
		Eiendom

Anskaffelseskostnad 01.01.		
Avgang/tilgang 2017		
Anskaffelseskostnad 31.12.		
Akkumulerte avskrivninger		
Bokført verdi pr. 31.12.		

40 767 413
-718 193
40 049 220
12 292 553
27 756 667

Maskin/inv.

7 688 376
-7 308 264
380 112
380 112
0

Årets avskrivninger		
1 059 168
13 676
Økonomisk levetid		
2–3 %
10–50 %
Avskrivningsplan		Lineær
Lineær
			
NOTE 9 – UTLEIE OG SKATTEPLIKTIG AKTIVITET 		
Stiftelsen Det Norske Bibelselskap er skattefri med unntak av den skattepliktige del knyttet til utleievirksomheten.		
			Beregning
		

Gårdsforvaltning

skattepliktig inntekt

		2017

2016

		
Bokført ekstern leieinntekt		
1 849 792
1 849 792
Refundert forretningsførerhonorar		
196 756
97 788
Sum inntekt		
2 046 548
1 947 580
Gårdsforvaltning – eierkostnader		
310 261
212 083
Gårdsforvaltning, drifts- og felleskostnader		
678 796
337 361
Investeringer		
3 188
3 188
Avskrivning eiendom		
1 059 168
351 597
Refundert intern husleiekostnad		
-849 864
0
Kostnadsført skatt på utleie		
273 219
0
Kostnadsført og betalt eiendomsskatt		
138 709
0
Sum kostnader		
1 613 476
904 229
Overskudd og skattemessig resultatgrunnlag		
433 072
1 043 351
			
Årets skatteavsetning på inntekter fra utleievirksomheten inkl. formuesbeskatning			
270 000
Kommunal eiendomsskatt kostnadsføres løpende gjennom året			
0
Årets skatteavsetning
		
270 000

NOTE 10 – BANKINNSKUDD OG AKSJEINVESTERING		

Skattetrekkskonto (bundne midler)		

869 407

866 287

Investeringer i verdipapirmarkedet (eksklusive bankinnskudd)		
Pengemarkedsfond og lignende		
3 841 183
Obligasjonsfond		
4 407 213
Aksjefond		
2 537 933
Sum investeringer		
10 786 329

3 735 008
4 106 273
2 425 171
10 266 452

NOTE 11 – GODTGJØRELSE TIL LEDELSE			
		2017

Lønn og godtgjørelse til generalsekretær 		
Betalt premie personalforsikringer		
Annen godtgjørelse		
Generalsekretæren har gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.
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828 002
11 592
9 978

2016

818 987
12 285
9 346

NOTE 12 – FORMÅLSKAPITAL		
		2017

Formålskapital 01.01.		
Reduksjon bibelmisjonsfond (styrevedtak 25/16)		
Tillegg bibelmisjonsfond		
Reduksjon annen formålskapital fra årets aktivitetsresultat		
Formålskapital 31.12.		

66 319 128
0
0
-1 919 847
64 399 281

2016

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

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 brukes 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.

		2017

Netto mellomværende UBS 31.12.		

471 297

2016

385 415

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 og 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

Forlags- Oversettelses- BibelmisjonsUtleievirksomheten
arbeidet virksomheten virksomheten

Administrasjonstjenester (årsverk) 387 203
Økonomitjenester (årsverk)
576 710
IT-tjenester (årsverk)
115 947
Kontorkostnader (årsverk)
279 772
Lokalkostnader (areal)
164 688
IT-kostnader (ressurser)
478 664
Sum felleskostnader
2 002 984

146 334
217 955
43 820
79 965
48 418
103 418
639 910

263 826
392 950
79 002
212 604
118 301
521 769
1 588 453

16 399
24 425
4 911
13 292
70 871
154 877
284 773

Bibelbruksvirksomheten

Generell
administrasjon

Sum total
virksomhet

98 971
147 410
29 637
79 541
36 945
162 896
555 400

51 897
77 297
15 540
41 856
109 737
249 106
545 434

964 630
1 436 747
288 856
707 032
548 959
1 670 730
5 616 954

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

2013

2014

2015

2016

2017

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
72 979 064
72,5 %

16 527 817
2 736 526
53 671 254
72 935 597
73,6 %

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). Endringen i innsamlingsprosenten fra 2016 påvirkes av at det i 2017
har blitt mottatt en vesentlig høyere andel av testamentariske gaver.
			

Innsamlede gaver
Innsamlingskostnad
Disponibelt til formål
Innsamlingsprosent

2013

2014

2015

2016

2017

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 %

40 106 120
8 386 446
31 719 674
79,1 %

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.
2013

2014

2015

2016

2017

					
Administrasjonskostnader
2 869 777
2 768 457
3 330 102
3 122 444
2 736 526
Sum forbrukte midler
64 088 657
66 036 489
77 046 973
72 979 064
72 935 597
Administrasjonsprosent
4,5 %
4,2 %
4,3 %
4,3 %
3,8 %
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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 pr. 31.12. er 23. Det er i løpet av 2017 kostnadsført
kr 1 413 214 i pensjonspremie til Statens Pensjonkasse. I tillegg er
det kostnadsført reguleringspremie og fondstilskudd på kr 919 159

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 (UBS). Beregningen er ikke tatt med i denne
noten da postens størrelse ansees å være uvesentlig. Bibelselskapets
netto utbetalte andel av premien er på kr 25 005, mens den resterende andel på kr 48 539 dekkes av UBS. 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
2017 har innsamlingsmessig vært et godt år. Økningen fra 2016 skyldes primært store inntekter
fra testamentariske gaver, et par store enkeltgaver, samt fortsatt god økning i inntekter fra fast
givertjeneste. Sistnevnte skyldes primært lansering av ny fast givertjeneste øremerket Syria og
Irak.
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VEDLEGG 2:

2014

2015

2016

2017

Bevilgninger

Året 2017 ble vesentlig bedre enn det vi hadde tatt høyde for i budsjettet. I tråd med våre prinsipper om å anvende gavene til det de er innsamlet til – og så snart som mulig, valgte vi å videreføre pengene mot slutten av året. Det bedrer situasjonen for en rekke bibelselskap i 2018.
Kronen er fortsatt noe svak regnet mot dollar, men Norge er likevel blant de fem viktigste bidragsyterne til bibelarbeidet på verdensbasis.
Midlene vi sender til våre samarbeidspartnere forvaltes i samarbeid med UBS og alle midler
overføres via dem. De fungerer på mange måter som en bank, og betaler regninger i valuta på
vegne av land som ikke selv har tilgang på fremmed valuta. Oftest kommer våre overføringer
fram som bibler, ikke penger.
I år er det største mottakerlandet Jordan, deretter bidraget til UBS. Etter det kommer::
• Kina
• Syria
• Ukraina
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For øvrig har følgende land mottatt støtte fra oss i større eller mindre grad:
Albania
Algerie
Armenia
Aserbajdsjan
Burundi
Cuba
Den dominikanske republikk
Det arabisk-israelske bibelselskap
Det palestinske bibelselskap
Ecuador
Egypt
Etiopia
Filippinene
Georgia
Gulfen
Haití
India
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Irak
Irak
Island
Israel / Galilea
Jordan
Kambodsja
Kamerun
Kasakhstan
Kenya
Kina
Kirgisistan
Kroatia
Latvia
Moldova
Myanmar
Pakistán
Portugal

Slovakia
Syria
Tadsjikistan
Tanzania
Togo
Tyrkia
Ukraina
Usbekistan
Vietnam

VEDLEGG 3:

Bibelsalg

Antall solgte bibler, bibeldeler og nytestamenter i 2017 var totalt 55 558. Av disse var 48 858 Bibel
2011, 304 eldre bibelutgaver og 6 396 nytestamenter og bibeldeler.
Digitalt bibelsalg
I avsnittet «Bibelen digitalt» redegjøres det for hvor Bibelselskapet har lisensiert sine bibeloversettelser; på apper og i diverse verktøy. Royaltyinntektene fra dette salget er ikke store. I 2017
utgjorde inntektene fra digitalt bibelsalg kun 1 prosent av det totale bibelsalget. Det er likevel
viktig å være til stede der folk bruker Bibelen, og dette markedet vil antakeligvis bare fortsette å
vokse i framtiden.
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VEDLEGG 4:

2016 BM

2016 NN

2017 BM

2017 NN

Styrende organer, utvalg og ansatte

Representantskapet
Bibelselskapets representantskap er bredt sammensatt med medlemmer fra landsomfattende
kristne trossamfunn og organisasjoner.
Representantskapsmøtet 2017 ble avholdt 29. mai på Thon Hotel Opera i Oslo. Under møtet var
69 personer var til stede, inkludert administrasjonen. 36 av de frammøtte hadde stemmerett. 22
personer hadde forfall.
Sakene på årets møte var årsrapport, årsberetning og regnskap for 2016, valg av revisor, og valg
av valgkomite. Hovedtema for møtet var bibelbruk i Norge. For å finne ut mer om nordmenns
bibelbruk og få et redskap vi kan bruke for å jobbe strategisk med bibelbruk for framtiden, har
Bibelselskapet inngått et samarbeid med KIFO. Hovedfunnene i KIFOs rapport ble presentert i
møtet ved forsker Tore Witsø Rafoss. Etter presentasjonen fulgte innlegg ved tre respondenter
og en plenumsamtale. Temaet og rapporten skapte stort engasjement i salen, og Bibelselskapet
fortsetter samarbeidet med KIFO.
Styret
Styret hadde fem møter i 2017.
Styret har i 2017 bestått av:
Fra lutherske kirkesamfunn:
Tor Singsaas (leder), Beate Pettersen, Jorun Elisabeth Berstad Weyde, Knut Holter,
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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, Knut Aavik Johannessen
Varamedlem: Vakanse, da to styremedlemmer har trådt av i perioden og 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 2017.
Arbeidsutvalget har i 2017 bestått av:
Faste medlemmer: Tor Singsaas (leder), Henrik Stensrud, Jorun Elisabeth Berstad Weyde
Varamedlemmer: Beate Pettersen (lutherske kirkesamfunn), Heidi Haugros Øyma (andre kristne trossamfunn)
Oversettelsesutvalget (OU)
Oversettelsesutvalget hadde fire møter i 2017.
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.
Oversettelsesprosjekt – De apokryfe/deuterokanoniske bøker
Arbeidet med å oversette de apokryfe/deuterokanoniske bøker til nynorsk og revidere teksten
på bokmål var i 2017 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 hadde en sentral redaksjonskomite, som besto av Gunnar Johnstad (teologisk hovedkonsulent), Hans J. Sagrusten (nynorsk stilist) og Hans-Olav Mørk (bokmål stilist, prosjektleder).
Nordsamisk oversettelsesprosjekt
Det nordsamiske prosjektet har i 2017 hatt to oversettergrupper, og arbeidet har vært fordelt slik:
slik:
Gruppe 1: Helge Almås (gruppeleder, teologisk konsulent), Rávdná Turi Henriksen (språkkonsulent): Respons på utvalgte tekster etter første runde med lingvistisk redigering: Salmene,
Evangeliene, Paulusbrevene, Johannesbrevene. Forberedelse av tekster til lingvistisk redigering:
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Evangeliene, Paulusbrevene, de katolske brevene.
Gruppe 2: Karl Yngve Bergkåsa (gruppeleder, teologisk konsulent), Britt Rajala (språkkonsulent):
Fotnoter til Det gamle og Det nye testamentet.
Prosjektet har hatt en sentral redaksjonskomite som i 2017 har bestått av Tuomas Magga (språklig hovedkonsulent, Finland), Helge Almås (teologisk hovedkonsulent), Rávdná Turi Henriksen
(språkkonsulent) og Hans-Olav Mørk (prosjektleder)
Oversettelseskonsulent: Seppo Sipilä (Finland)
Ekstern konsulent har vært Berit Anne Bals Baal (Norge). Også Ole Henrik Magga (Norge), Mikael Svonni (Sverige) og Pekka Sammalahti (Finland) har levert respons på utvalgte problemstillinger.
Prosjektleder: Hans-Olav Mørk (Norge)
Sørsamisk oversettelsesprosjekt
Oversettergruppa har vært ledet av Bierna Bientie (hovedoversetter), Snåsa. Språkkonsulenter:
Lajla Mattsson Magga og Ole Henrik Magga, Kautokeino og Karin Rensberg Ripa, Funäsdalen,
Sverige. Prosjektleder: Hans-Olav Mørk (Norge).
Lulesamisk oversettelsesprosjekt
Prosjektets styringsgruppe har bestått av Mikael Winninge (Det svenske bibelselskap), Brita
Bye (diakonikonsulent, ansvarlig for samisk 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. 31.12.2017
Generalsekretariatet
Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær
Ingvild Ellingsen, sjefssekretær, 50 %
Seksjon for bibeloversettelse:
Hans-Olav Mørk, seksjonsleder
Helge Almås, teologisk konsulent nordsamisk
Rávdná Turi Henriksen, språkkonsulent nordsamisk, Kautokeino, 50 %
Britt Rajala, bibeloversetter nordsamisk, Tromsø, 50 %
Administrasjonsavdelingen
Maileen Cecilie Myrbakken, økonomi- og administrasjonssjef
Knut Erik Øyri, økonomirådgiver
Ivar Nygård, regnskapsmedarbeider
Bjørn Håkon Hovde, nettredaktør
Ole Sanengen, lagerleder, 50 %
Per-Ivar Ruud, lagermedarbeider, 45 %
Bjørg Stubdal, personalsekretær, 90 %
Forlagsavdelingen
Tord Langmoen, fung. forlagssjef (innleid, deltid)
Dan Aksel Høybråten Jacobsen, salgs- og markedssjef
Anne Marie Eilertsen, forlagsredaktør
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Line Marie Onsrud, forlagsredaktør, 80 %
Ingvild Ellingsen, rettighetsredaktør, 50 %
Bibelmisjonsavdelingen
Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder
Ann-Catherine Kvistad, innsamlingsleder
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 Johan Sagrusten, bibelbrukskonsulent
Martin Eikeland er innleid prosjektleder for Reformasjonsjubileet og vandreutstillingen Den
store fortellingen.
Noe av det internasjonale bidraget til UBS gis gjennom utlån av personell, administrativ rådgivning og deltakelse i UBS Finance & audit committee.
Følgende har sluttet eller gått av med pensjon i løpet av året:
Anne Veiteberg, forlagssjef
Petter Kjus Skippervold, forlagsredaktør
Yvonne Dehnes, forlagsredaktør
Gått av med pensjon:
Anne-Marie Berger, kundekonsulent
Odd Petter Tornes, salgs- og markedssjef
Turid Barth Pettersen, spesialrådgiver
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)
• Reidun Merete Tufteland, med Ivar Nygård som vara, for Parat (6 medlemmer)
• Anne Marie Eilertsen, med Anne Kristin Aasmundtveit som vara, for Akademikerforbundet
(3 medlemmer)
Til sammen 13 fagorganiserte er gjennom disse tre tillitsvalgte representert i faste møter med
generalsekretær og økonomi- og administrasjonssjef.
Arbeidsmiljøutvalget
For arbeidsgiver: Ingeborg Mongstad-Kvammen (leder) og Maileen Cecilie Myrbakken (sekretær)
For arbeidstakerne: Helge Almås (verneombud) og Torstein Hansen med Bjørn Håkon Hovde
som personlig stedfortreder
Stamina Helse AS: Ingrid Veseth
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Fra stabsturen til Budapest 3.–5. mai.
Vilytter til guidens beretning på Helteplassen.
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