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En familie i Damaskus har fått et hefte med bibelhistorier. På Bibeldagen 2018 støttet norske
menigheter bibler og søndagsskolemateriell til
kirkene i Syria og Irak. «Interessen for Bibelen har
aldri vært større», sier Bibelselskapet i Syria og Irak.

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
Bibelbruk i Norge
– Verbum Forlag
– Kurs og fortelling
– Digital utvikling
Bibelgaven
– Bibelselskapets internasjonale arbeid

Bibelselskapet er digitalt til stede på følgende plattfomer:
– Bibelselskapets nettside: www.bibel.no
– Facebook: @Bibelselskapet
– Instagram: @bibel.no
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INNLEDNING VED GENERALSEKRETÆREN

Bibelen til alle!

2018 er et merkeår i Bibelselskapets
historie. To store samiske oversettelsesprosjekter ble fullført dette året.
Den 24. november ble den sørsamiske
bibelboken båret fram til det samiske
alteret i Nidarosdomen og innviet
til bruk i Den norske kirke. Boken er
resultat av et mangeårig felles oversettelsesprosjekt med Svenska Bibelsällskapet og omfatter alle tekstene i
Svenske kyrkans og Den norske kirkes
tekstbok.
Det har gått 124 år siden den første
nordsamiske bibel ble oversatt. Styret
i Bibelselskapet vedtok 5. desember
hele teksten til ny nordsamisk bibel.
Tretti års arbeid er med dette sluttført.
Teksten foreligger allerede digitalt og
lanseres offisielt i Kautokeino i august
2019. Oversettelsen er et samarbeid
med bibelselskapene i Sverige og
Finland. Det er vårt håp og vår bønn at
disse to oversettelsesprosjektene vil
bidra til fornyet bibellesning og styrking av de samiske språk.
Også et annet viktig oversettelsesprosjekt ble sluttført dette året:
Apokryfene, Det gamle testamentets
deuterokanoniske bøker, foreligger
nå for første gang i nynorsk språkdrakt. Disse skriftene har hatt sin
plass i alle norske bibeloversettelser

PAUL ERIK WIRGENES
GENERALSEKRETÆR

fram til midten av 1800-tallet, men
ble tatt ut etter krav fra Det britiske
bibelselskap.
Det er flere tiår siden Bibelselskapet
har solgt så mange bibler som i 2018.
Aksjonen «Bibelen til alle Østfold»
kjøpte 80 000 bibler til sin aksjon,
der menigheter i Østfold har gått
sammen med målsetting om å dele ut
bibler til alle husstander i fylket. Initiativtaker til aksjonen var Ungdom
i Oppdrag. Det har vært gripende å
høre de mange gode rapportene fra
denne utdelingen.

Bibel 2011 kom på markedet, og den
bølgen av bibelsalg som følger en ny
oversettelse flater som forventet ut.
Vi ser samtidig at flere leser Bibelen
digitalt, og at dette endrer folks
bibelvaner. Det har nok aldri vært så
mange som leser Bibelen eller dagens
tekst på buss og bane som i dag. Bibelen er i bruk, og det er gledelig! Vårt
arbeid med å fornye og videreutvikle
den digitale plattformen for Bibelen
er nå godt i gang.
I desember gikk generalsekretær
Ingeborg Mongstad-Kvammen over
i ny stilling etter sju års tjeneste for
Bibelselskapet. Under hennes ledelse
feiret Bibelselskapet sitt 200-årsjubileum, og flere av de store samiske
oversettelsesarbeidene ble sluttført.
Undertegnede tiltrådte 1. desember
og ser fram til privilegiet å bidra til at
flest mulig har en bibel og leser i den!

Samtidig erfarer vi at det ordinære
salget av bibler fortsatt er nedadgående. Dette har blant annet sammenheng med at det nå er sju år siden
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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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Bibelen i bruk

For første gang har store deler av Bibelen blitt oversatt til sørsamisk.
– Jeg tenker på generasjoner som har gått foran og som skulle fått
oppleve dette, sa hovedoversetter Bierna Biente under innvielsen i
Nidarosdomen.
Fra venstre: generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen, bibeloversetter Bierna Bientie, leder for
Saemien Åålmegerarie Sigfred Jåma, biskop i Nidaros Herborg Finnset, seniorrådgiver i Samisk kirkeråd
Tove-Lill Labahå Magga.
årsrapport I 2018 I Bibelselskapet
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Bibelen i bruk
Bibelselskapets visjon er at Bibelen skal være i bruk. I arbeidet for
denne visjonen driver Bibelselskapet blant annet oversettelsesarbeid, kurs- og foredragsvirksomhet og tilgjengeliggjøring av
Bibelen på digitale plattformer.

OVERSETTELSESARBEID Når mennesker
skal si hvem de er, skaper de fortellinger. Alle
kulturer og sivilisasjoner har slike fortellinger
der menneskers erfaringer blir framstilt i en
form som inviterer lytterne til å leve seg inn
i det som skjer. Bibelen rommer også en slik
fortelling. Men samtidig som den forteller om
det jødiske folket i ulike faser av historien, har
den også et videre perspektiv, som inkluderer
alle folkeslag og kulturer. Når Bibelen oversettes, skjer det alltid i en kulturell ramme. I den
nye sørsamiske bibelteksten som ble lansert i
2018, bruker oversetterne noen av de samme
fortellergrepene som brukes i det sørsamiske
folkets egne fortellinger. Slik blir bibelteksten
et møtested mellom det sørsamiske folkets
fortellinger og Guds fortelling.
De samiske prosjektene
Det sørsamiske oversettelsesprosjektet
publiserte resultatet av fjorten års arbeid i
boka Åarjelsaemien bijpeleteksth, Sørsamisk bibelbok. Boka inneholder alle bibeltekster som
brukes gjennom kirkeåret i Den norske kirke
og Svenska kyrkan, og er beregnet til bruk i
kirke, skole, hjem og kulturliv. Ved en høytidelighet i Nidarosdomen ble den overrakt
Nidaros biskop Herborg Finnset, av bibeloversetter Bierna Bientie. Høytideligheten
skjedde ved det samiske alteret. Her fikk også
representanter for sørsamisk menighet,
Saemien Åålmege, og Samisk kirkeråd overrakt boka.
Det nordsamiske prosjektet la høsten 2018
fram sin nye bibeltekst til godkjenning. Et
utvalg nedsatt av Bibelselskapets oversettelsesutvalg avga sin innstilling etter et møte
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i Kautokeino 27.–28. august. Teksten ble foreløpig godkjent av Bibelselskapets styre 17.
september. Professor i samiske språk, Ole
Henrik Magga, la fram komiteens resultat
og sin egen vurdering av teksten for styret.
På styremøtet 5. desember ble teksten endelig godkjent. Lingvistisk hovedkonsulent
under sluttredaksjonen, Berit Anne Bals Baal,
presenterte den ferdige teksten for styret og
redegjorde samtidig for det samiske språkets
situasjon i Norge, Finland og Sverige. Den
nye bibelteksten vil bli lansert i Kautokeino
23.–25. august 2019.
Det lulesamiske prosjektet fortsatte sitt
arbeid med å oversette tekster fra Det gamle
testamentet. Alle GT-tekster som brukes i de
kirkelige tekstbøkene i Den norske kirke og
Svenska kyrkan er nå oversatt, og arbeidet
med å oversette hele bøker i Det gamle testamentet er påbegynt. Seksjonslederen deltok
på møter i prosjektets styringsgruppe og
representantskap.
Tegnspråk
Arbeidet med å oversette de kirkelige liturgiene til tegnspråk ble på det nærmeste fullført i
2018. Liturgiene inneholder også en del
bibeltekst. Seksjonsleder for bibeloversettelse
deltok i prosjektets styringsgruppe sammen
med tegnspråk-eksperter og representanter
for Døvekirken, Kirkerådet og Språkrådet.
Det gamle testamentets deuterokanoniske/
apokryfe bøker
Arbeidet med Apokryfene, Det gamle testamentets deuterokanoniske bøker, ble avsluttet i
2018. Tekstene omfatter Tobits bok, Judits

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.

bok, Den greske Ester-boka, Visdommens
bok, Siraks bok, Baruks bok, Jeremias brev,
Tillegg til Daniels bok, første og andre Makkabeerbok, Manasses bønn og Salme 151. De
to siste regnes som tillegg. Teksten ble utgitt
i bokform på både nynorsk og bokmål. Utgivelsen ble markert med et fagseminar på MF
Vitenskapelig høyskole, der innledere fra de
bibelfaglige forskningsmiljøene i Norge foreleste.
FORLAGSVIRKSOMHETEN
Stor bibelspredning
Verbum hadde en rekordstor enkeltleveranse
av bibler i 2018. Aksjonen «Bibelen til alle Østfold» kjøpte 80 000 spesialproduserte bibler;
antakelig er det den største enkeltleveransen
noen gang her i landet. Disse ble delt ut til
husstander over hele Østfold, samt noe i Hedmark. Verbum forberedte, bestilte og leverte
biblene. Tilbakemeldingene har vært svært
positive.

Apokryfene har foreligget på bokmål siden 1988.
I november ble de lansert i ny oversettelse, og
for første gang også på nynorsk – Aporyfane, en
språklig historisk begivenhet! Dette har blitt
gode oversettelser på begge målformer, og
dermed en god bok å selge.
Året ble avsluttet med en stor og viktig utgivelse: Studiebibelen. Verbum og Bibelselskapet har med dette utgitt sin første Studiebibel. Dette har naturlig nok vært et stort prosjekt med svært mange involverte. Vi er godt
fornøyd med resultatet, og håper Studiebibelen blir til glede for mange i årene fremover.
Fra Josef til varme hender
Det kan bli fint likevel. Om Josef, av Jostein Ørum,
tar fatt i de bittesmå sitatene vi har om Josef
fra Nasaret. Ørum reflekterer over hvordan det
var for Josef å leve sitt liv i skyggen av både
Jesus og Maria. Dette er tekster som kan
være til trøst for alle som kommer inn i livets
skygge.


Omslagsbildet er inspirert av
historien om makkabeernes
frihetskamp. Tresnitt av den
franske kunsteren Gustave
Doré (1832-1883).

«Samarbeidet med Bibelselskapet har vært avgjørende
for prosjektet Bibelen til Alle
Østfold. Først og fremst på
grunn av avtalen om kjøp
av 80 000 bibler, med alt fra
arbeidet med utvikling av
selve Bibelen, til produksjon
og transport med ankomst
før avtalt tid som prikken
over i’en!»
ANDERS HVERVEN
BIBELEN TIL ALLE
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Liste med oversikt over
årets utgivelser foreligger
i vedlegg 3.

Andaktsbøker har alltid vært viktig for Verbum. Gud til hverdags av Merete Thomassen er
en andaktsbok for alle som ønsker å ta Gud
inn i hverdagen og i de små ting og gjøre de
verdifulle. Boka passer både for enkeltpersoner og høytlesning.
Boka RIK Bibelbruk av Hans J. Sagrusten ble
raskt en storselger. Forfatteren øser av sine
kunnskaper blant annet fra Kina og Egypt og
utfordrer norske menigheter og grupper av
kristne til å lese boka regelmessig (R), i fellesskap (I) og kontinuerlig (K). Responsen viser
allerede at dette er en bok og en tenkning som
stimulerer til økt bibelbruk i menighetene.
Med Gud i en gudløs verden kom Geir Hellemo ut med sin tredje bok på Verbum. I boka
utfordrer forfatteren leseren til å tenke åpent
og vidt om livets store spørsmål, i møte med
religion, kultur og politikk.
Bør vi være litt skeptiske til sånt som varme
hender?! I boka Varme hender forteller Jan-Olav
Henriksen om hvordan det er å ha denne
evnen og reflekterer samtidig rundt forholdet
mellom tro og erfaring. Han drøfter dette både
i lys av tradisjonell kristen helbredelsespraksis
og erfaringer han har gjort i møte med andre
kulturer og religioner.

Podkasten «Bibelbølger» ble
lansert i slutten av november i
2018 og har siden oppstarten
hatt ukentlige episoder hver
fredag. «Bibelbølger» har som
hensikt å skape økt inspirasjon, kunnskap og engasjement for Bibelen.


Her kan du lytte til pilotepisoden av «Bibelbølger».
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Vi ga også ut et nytt hefte i Meditasjon i dagserien: Kristen dypmeditasjon, av Anna Ramskov
Laursen.

Bibelleseringen
Sommeren 2018 overtok vi organisasjonen
Bibelleseringen i Norge. Særlig var det to
produkter vi var interessert i: Logos – studieplanen for voksne, og Alfa Super – studieplanen for familier med barn i barneskolealder.
To medarbeidere fikk vi heldigvis også overta.
I overgangsfasen medførte prosessen mye
ekstraarbeid, men vi har stor tro på de to
nevnte produktene. Vi skal ta vare på det beste
i begge produktene og gjøre vårt for at de ut-

vikles, slik at vi stadig kan nå nye grupper. For
Bibelselskapet er dette i sentrum av vårt oppdrag; å gi folk verktøy så de i enda større grad
kan bli kjent med Bibelen.
DIGITAL UTVIKLING Arbeidet med digitalisering er høyt prioritert i Bibelselskapet.
Fundamentet for den digitale satsingen ligger
i visjonen: «Bibelen i bruk». Investeringene
fram til nå har vært fokusert på ansettelser
og endring av noen prioriteringer i organisasjonen. Samhandling på tvers av tradisjonell
avdelingsstruktur er grunnlag for videre
digital satsing. En dialog er innledet med Det
nederlandske bibelselskap vedrørende deres
digitale plattform IBEP for bibellesning og
bibelengasjement (Integrated Bible Engagement Platform). Nederland har tilbudt denne
til fellesskapet i De forente bibelselskaper,
men i første rekke må noen ledende bibelselskap ta ansvar for den videre utviklingen av
dette verktøyet. Vi er invitert med i denne prosessen, og vi har gitt en bevilgning til utvikling
av IBEP, som en start på dette samarbeidet.
I tillegg til etablerte kommunikasjonskanaler,
har den digitale satsingen blitt utvidet med en
rekke digitale tjenester som skaper mer synlighet, og hvor vi også bygger et grunnlag for
dypere kjennskap til våre målgrupper. Vi har
startet opp med ukentlige podkast-sendinger
med bibelrelaterte tema, vi har et øket fokus
på sosiale medier, og vi har videreutviklet
daglige utsendelser av Dagens bibelord og
digitale nyhetsbrev. Podkasten har vi kalt «Bibelbølger» – og skal gi inspirasjon, kunnskap
og engasjement for Bibelen.
Dagens bibelord er utgangspunkt for vår
daglige trafikk på sosiale medier (SoMe), og
sendes også ut daglig via e-post til ca. 10 000
personer. Bibelselskapets digitale kommunikasjon går hånd i hånd med forlagets utgivelser, ved presentasjon av våre bibler og øvrige
forlagsprodukter på flere flater.

Statistikk over SoMe, samt podkast, viser at
brukeren benytter seg mest av dette tilbudet
på fritiden og i ferier. Besøkende til Nettbibelen og bibel.no viser at den i hovedsak benyttes i ukedager og i arbeidsåret. Bruken synker
i helgene, i ferier og på helligdager. Dette indikerer at mange brukere benytter seg av Nettbibelen i arbeids- og studiesammenheng. Ved
å fokusere på alle disse flatene dekker vi både
behov for inspirasjon og engasjement, samt
bibelstudier og bibelsøk.
Bibel.no har høye besøkstall (se tabell under).
Omtrent 80 prosent av alle sidevisninger går
videre til Nettbibelen. Dette understreker derfor viktigheten av å tilby et godt studieverktøy
for våre brukere. Forbedringsarbeid av Nettbibelen ble igangsatt i 2018, og arbeidet med
dette har høy prioritet i 2019. Samarbeidet
med Det nederlandske bibelselskap og deres
bibelplattform er viktigste komponent i denne utviklingen. Gjennom IBEP-plattformen
vil vi ta våre brukere på alvor og gi dem et godt
verktøy, både for bibelstudie-behov og for
inspirasjon og hjelp til å lese Bibelen.
I tillegg til bibel.no drifter Bibelselskapet nettsidene Tidslinjen (tidslinjen.no) og Konfirmantbibelen (kbibel.no). Vår bibelbrukskonsulent Finn Olav Jøssang svarer på innkomne
spørsmål fra konfirmanter.

KURSVIRKSOMHET OG BIBELBRUK Det er
svært stor interesse for seminarer om bibelbruk i menigheter og organisasjoner. Inspirasjonsboka RIK bibelbruk ble lansert høsten
2018, og Bibelselskapet – ved forfatter Hans
J. Sagrusten – holdt til sammen 20 seminarer
med utgangspunkt i boka.
Over hele landet blir det meldt om nye grupper som har begynt med høytlesning av
Bibelen i fellesskap. «Det store puslespillet»
er fremdeles populær både som boktittel og
som foredrag. Det ble holdt 15 foredrag med
utgangspunkt i denne boka dette året. I tillegg
har våre foredragsholdere vært aktive med en
rekke bibeltimer og seminar gjennom året. Vår
virksomhet når bredt ut til hele kirke-Norge.
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 skal være en hjelp
for å nå skolens mål om kunnskap om Bibelens
fortellinger. I 2018 har ca. 7 000 elever på 5.
trinn vært gjennom undervisningsopplegget.
Til sammen utgjør dette omkring 11 prosent
av barna på årstrinnet.

Besøkende 2):
Varighet :
3)

Bibelfortellerkurs: 12
Tekstleserkurs: 6
Kursholderkurs « Vandring
gjennom Bibelen for barn »,
for 5. kl.: 2
Kurs om formidling: 4
Bibelfortellerstunder: 15
Kurs om bibelske manuskripter: 15
Kurs om RIK bibelbruk: 20
Andre kurs om bibelbruk: 10
Kurs om bibelmisjon: 8
Kurs om Tidslinjen: 4
Større markeringer av Bibelen
i det offentlige rom: 3

Respons på kurs:
«På ein av skulane var det 3.
års lærarstudentar med på
timane. Dei var så imponert
over opplegget. – Han var jo
inni Bibelen!»
INGVAR VAGSTAD
KATEKET, OM VGBB

Vår rolle er å utdanne kursholdere i dette undervisningsopplegget. Kursholderne er som

Årsstatistikk for besøk på bibel.no:
Besøk totalt 1):

Kursvirksomhet i 2018:

2015

2016

2017

2018

2 127 988

2 168 306

2 209 194

2 250 466

638 451

680 127

654 300

666 939

4,2

4,1

4,1

4,0

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 én økt. Med dette menes brukere som har innledet minst én økt i 		
løpet av dataperioden/året.
3): Gjennomsnittlig varighet pr. besøk, i minutter.

Demografi bibel.no:
Demografisk statistikk for
2018 viser at 57,2 prosent
av de besøkende er kvinner
og 42,8 prosent menn. Flest
besøkende er det i aldersgruppen 25–34 år, fulgt av gruppen
35–44 år. Færrest brukere er
det i aldersgruppen 65 +.
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oftest ansatte i Den norske kirke. Vi utdannet
25 nye kursholdere i 2018 og arrangerte inspirasjonsdag for 20 tidligere kursholdere. Vi har
samlet utdannet opp mot 400 kursholdere, og
rundt 100–150 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 blant annet hatt undervisning på NLA
Staffeldtsgate.
Bibelforteller- og tekstleserkurs
Målgruppe for kursene er prester og forkynnere, trosopplærere, lærere og frivillige barne- og
ungdomsarbeidere. I år har vi hatt til sammen
287 deltakere på disse kursene. I tillegg har
bibelbrukskonsulent Anne Kristin Aasmundtveit holdt rundt 15 bibelfortellingsframføringer over hele landet.
Tidslinjen
Tidslinjen er et trosopplæringsverktøy som
illustrerer bibelhistorien fra skapelsen til endetiden. Verktøyet ble lansert høsten 2015 og
tilbyr abonnementsløsning på nett (tidslinjen.
no), samt ressursbøker og annet ressursmateriell.
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val i mai i Kristiansand, som et felleskirkelig
samarbeid, med kurs, fortellerforestillinger på
utesteder, seminar, framføringer i handlegata,
familiesamling i bokhandleren og deltakelse i
åtte ulike kirker og kirkesamfunn.
Under Olavsfestdagene i Trondheim delte vi
bod med Den norske kirke på Middelaldermarkedet, som vi driver i samarbeid med
bispedømmekontoret i Nidaros. Der bidro vi
med fortellinger for barnefamilier i kapellet i
Erkebispegården.
Bibelselskapet deltok også med fortellinger og
igangsatte felleskirkelig bibelmaraton under
Arendalsuka i august.
Forskningsprosjekt
Vi har gjennomført en foreløpig presentasjon internt av forskningsprosjektet «Fortelling kontra forkynnelse» , om formidling av
bibelfortellinger i skolen. Det er støttet med
trosopplæringsmidler, og forskerne er førsteamanuensis Kristin Solli Schøien og forteller
Katinka Brodin.

SAMARBEIDSPROSJEKT

Metodiske opplegg på nettsiden tidslinjen.no
ble fullført i 2018. Hilde Heitmann og Oscar
Jansen (illustratør) er opphavspersonene bak
verktøyet, og Hilde Heitmann tilbyr kurs i
bruk av Tidslinjen. Dette er et populært verktøy i kirker og menigheter landet over. Salget
av ressursbøkene er fordoblet sammenliknet
med fjoråret.

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, og
i 2018 ble det organisert slike turer til fem
ulike land, med over 50 kristenruss som
deltakere. På misjonsturene får kristenrussen
en smak av misjon og hva det innebærer å
være et vitne for Jesus i en helt annen kulturell
kontekst.

Større markeringer av Bibelen i det offentlige rom
Bibelselskapet arrangerte bibelfortellerfesti-

KRIK (Kristen Idrettskontakt)
I 2018 har vi blåst nytt liv i samarbeidet mellom KRIK og Bibelselskapet. Bibelselskapet

Under bibelfortellerfestivalen ble handlegata Markens i Kristiansand
fylt av bibelfortelling midt i handlerushet på lørdag. Skuespiller Bruce
Kuhn formidlet bibelfortellinger – på en dynamittkasse!

«Lille jente, stå opp!» Bibelfortelling i kapellet i Erkebispegården under
Olavsfestdagene, ved Anne Kristin Aasmundtveit.

Bibelselskapets stand under Olavfestdagene 28. juli – 4. august 2018.
årsrapport I 2018 I Bibelselskapet

13

De mest solgte biblene på
ulike språk var (2018):
Polsk: 		
Arabisk: 		
Engelsk:		
Farsi (persisk/Iran):
Spansk:		
Rumensk:		
Tigrinya (Eritrea):
Kurdisk:		
Russisk:		
Fransk:		
Andre språk:

309
307
243
109
82
81
69
43
33
32
527

Totalt i 2018: 1 835
Totalt i 2017: 2 602

har støttet KRIKs internasjonale arbeid gjennom CHRISC (Christian Sports Contact) i
Uganda. Med idrett som ramme får ungdom
lære om samspill, ledelse og helse.
Bibelskolen i Grimstad
Vi samarbeider med bibelskolen i Grimstad
om utsendelse av team til Cuba og Jordan. På
Cuba er bibelkommisjonen vertskap for et
team som er der mellom fire og fem måneder
og har sitt virke både i menigheter og i bibeldistribusjon. 2018 var tredje året vi har team
ute, og de to siste årene har disse hatt tilhold i
Holguin etter språktrening i Havanna.
Vi har også et samarbeid om et team i Jordan,
som deler sin tid mellom Jordan og Libanon.
I Jordan tjenestegjør de for bibelselskapet der.
Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å gi
ungdom innsikt i og interesse for det verdensvide bibelmisjonsarbeidet. Vi er også overbevist om at det kan tilføre vårt eget kirkeliv
verdifulle erfaringer.
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 2018 var temalandet Surinam. I tillegg
går en andel av innsamlet beløp til prosjektet
«Ester» i Kamerun, som vi har valgt som en
langsiktig satsning.

språk enn norsk. Til enhver tid lagerfører vi
bibler på rundt 100 språk, men som det fremgår av listen i marg konsentrerer salget seg om
noen få utvalgte språk. Da krisen i Midtøsten
var på sitt sterkeste, var det naturlig nok arabisk som dominerte, men nå ser vi også en
økning av andre språk.
Fengsler og institusjoner
Bibelselskapet har et tilbud til institusjoner,
fengselsprester og andre for å levere bibler til
mennesker som lever i en utfordrende situasjon. Det mest vanlige er at dette er bibler på
andre språk enn norsk. Vi har satt av midler
som gjør at vi kan levere gratis der hvor behovet er størst. Vi får mange tilbakemeldinger
på at dette er et positivt tilbud, og hvor viktig
Bibelen er for mennesker som befinner seg i
en vanskelig livssituasjon.
FRIVILLIG ENGASJEMENT Vi har i 2018 hatt
fem aktive bibelkomiteer; i Oslo, Borg, Agder
og Telemark, Bjørgvin og Sør-Hålogaland.
Komiteene er aktive i planleggingen av
regionale og lokale bibelarrangementer.
I 2018 har komiteene vært særlig aktive for
å legge til rette for inspirasjonssamlinger for
«RIK bibelbruk», samt en bibelfortellingsturné med Anne Kristin og Sven Aasmundtveit på Sørlandet.
Et nett av bibelkontakter arbeider trofast for
lokale arrangementer, særlig i forbindelse med
den årlige Bibeldagen. Flere tidligere medarbeidere i Bibelselskapet gjør også en stor frivillig innsats i bibelarbeidet.

UTENLANDSKE BIBLER I NORGE Vi har
lenge hatt et tilbud om å levere bibler på andre

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

Innsamlet
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2014
401

2015
431

2016
402

2017
420

2018
327

Internasjonalt arbeid

To kvinner på Cuba smiler, med bibelutgaven som feirer at aksjonen
«En million bibler til Cuba» nå er fullført. Bibelselskapet kunne i juni
være med og feire at alle biblene nå er spredt på Cuba. Mange av dem
er betalt av norske bibelvenner.
– Det var oppfyllelsen av en drøm å være med på feiringen, sa bibelmisjonsleder
Bernt G. Olsen. Norske bibelvenner har bidratt til noe stort!
årsrapport I 2018 I Bibelselskapet
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Internasjonalt arbeid
ALDRI FØR VÆRT SÅ AKTIVT BIBEL-ARBEID – Det blir distribuert flere bibler og
nytestamenter i Syria enn noen gang før.
«Mange søker åndelig hjelp i denne vanskelige tiden», forteller George Andrea i
Bibelselskapet.
Jeg møter George Andrea på langfredag,
dagen da Jesus gikk i døden. For George er
denne dagen full av følelser.
– Jesus satte seg selv i den samme situasjonen som oss. Han led slik som vi her i Syria.
Etter seks år med krig og lidelse er dette
sterkt å lese.
– Hvorfor er du og familien fremdeles her,
George?
– Vi er fremdeles her i Syria fordi mennesker over hele verden ber for oss. Vi kan
kjenne denne forbønnen hele tiden. Det
er bønnen fra de troende som holder oss
oppe, sier han.
– Vi er avhengige av Guds omsorg og
beskyttelse hver dag. Vi legger alle bekymringer i Herrens hender. Som familie har vi
bestemt oss for å være hos vårt folk i vårt
land. Bibelarbeidet har aldri vært så aktivt
som under disse krigsårene, forteller han.
– Mange søker åndelig hjelp i denne vanskelige tiden. Vi har lagt om arbeidet mange
ganger, for å møte nye utfordringer. Vi har
blant annet måttet legge om hvordan vi
frakter bøkene våre. Før brukte vi to varebiler og kjørte over hele landet. Nå er det
for farlig å kjøre mange steder, så da bruker
vi annen transport.
Flere ganger er last blitt tatt eller brent,
forteller George.
– Folk spør fortsatt etter bibler, nytestamenter og andre bibelske bøker. På samme
måte som folk trenger lys, varme og mat,
trenger de også åndelig mat. Det er mange
som spør etter materiell for barn. Både
foreldre og besteforeldre ber om materiell
til barna. I denne vanskelige tiden er det
viktig for familien å få håp og trøst gjen-
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nom Guds ord. For Bibelen sier: «Herren er
vår tilflukt.»
Bibelselskapet er de eneste som importerer
kristelig litteratur inn til Syria, forteller
George.
– Vi formidler hjelp til alle kirkesamfunn.
Alle kommer til oss og ber om både bibler
og andre bøker. Vi skaffer alt; vi har 1 800
ulike titler. Selv under beleiringen av
Aleppo greide vi å skaffe bøker.
– Den kristne byen Maaloula er dessverre
helt ødelagt. Det er der de snakker arameisk, Jesu eget språk. Noen få kristne har nå
vendt tilbake; de forsøker å bygge den opp
igjen og starte livet på nytt. Dette var et
sted hvor kristne og muslimer levde fredelig side om side.
George forteller at nå er det en annen holdning mellom kristne og muslimer i Syria.
– Det er større spenning og mindre trygghet og vennlighet. Men samtidig blir mange muslimer kristne. For mange av dem har
måttet flykte til kristne områder. Da ser vi
ofte at de forandrer både klær og livsstil.
De føler seg trygge hos de kristne. De blir
tatt vennlig imot, og kirkene hjelper dem.
Kirkene har tatt ansvaret med å hjelpe folk
på flukt. En prest sa det slik: «Før ville jeg
så gjerne gå til muslimene – nå har de kommet til oss.»
Det er vår oppgave å leve ut vår tro i praktisk arbeid. Det er vårt kors, og det skal
være vårt vitnesbyrd. Det kan ofte være lett
å snakke om troen, men vanskeligere å leve
det ut i praktisk medmenneskelighet.
George utfordrer til slutt de kristne i
Europa til å vitne for flyktningene som
kommer til dem.
– Vi skal ikke bare gi dem et godt materielt
liv, men også noe for sjelen.
Tekst og foto: Dag K. Smemo

I denne vanskelige tiden er det viktig for familien å få håp og trøst gjennom Guds ord. For Bibelen sier: «Herren er vår tilflukt.»
– Generalsekretær George Andrea, Bibelselskapet i Syria

årsrapport I 2018 I Bibelselskapet
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Internasjonalt arbeid
BIBELDAGEN – SYRIA OG IRAK Tema for
Bibeldagen 2018 var bibelarbeidet i Syria og
Irak. Begge landene har en rik kristen historie
som strekker seg tilbake til det første århundret. Men krigen i Syria har tvunget mer enn
sju millioner mennesker på flukt, internt og
i andre land, og Syrias to millioner kristne og
Iraks 1,2 millioner er etter krigen redusert til
en liten brøkdel.
Dag Kjær Smemo reiste i påsken 2017 til Syria
for å møte bibelarbeidet på nært hold. Han
vendte tilbake med sterke inntrykk som ble
formidlet til norske menigheter på Bibeldagen. «Husk at vi fremdeles er her», var vitnesbyrdet fra unge syrere i Damaskus.
På tross av de vanskelige forholdene har
bibelselskapene i Syria og Irak aldri distribuert flere bibler enn under den sju år lange
krigen, og bibelbutikkene har vært åpne hele
tiden. «Det har aldri vært mer bruk for oss
enn nå», sier George Andrea i Bibelselskapet i
Syria. «Lederne i kirkene kommer og bønnfaller oss om bibler», forteller hans kollega Nabil
Omiesh i Irak.
Bibeldagen skapte stort engasjement i norske
menigheter. Takkofferet på Bibeldagen passerte tre millioner kroner, og ikke siden Bibeldagen 2014 (Cuba) har et nummer av bladet
Bibelgaven forløst like store gaveinntekter;
nær 1,9 millioner kroner.
George Andrea fra Syria fikk dessverre ikke
visum til Norge for delta under Bibeldagen.
Imidlertid kom Tom Höglind, som kjenner
arbeidet godt og er en god kommunikator.
Höglind deltok på møter i Oslo, Hurdal, Kristiansand og Sandnes og møtte blant andre
biskopene Kari Veiteberg og Stein Reinertsen.
Til Bibeldagen ble det produsert materiell som
ble sendt ut til menighetene og publisert på
www.bibeldagen.no, blant annet offersøknad,
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plakat, bladet Bibelgaven, folder til utdeling,
presentasjon til storskjerm, en video, forslag
til forbønner og stoff til prekenen.
DE FORENTE BIBELSELSKAPER (UBS) Vi
ser at den nye strukturen som ble etablert i
perioden 2012–2013 etter hvert har satt seg, og
fungerer nå godt. Fremdeles er det store spenninger knyttet til fordeling av kontingenten til
hovedorganisasjonen, men en ny modell ble
vedtatt høsten 2018. Modellen innebærer at
de bibelselskaper som har mest ressurser betaler en større del av byrdene. Men fremdeles er
medlemskontingenten et betydelig beløp for
mange land som ofte sliter med å få endene til
å møtes.
På UBS’ generalforsamling i Philadelphia
(USA) i mai 2016 ble det vedtatt en rekke prinsipper og prioriteringer for arbeidet verden
over. Dette kalles for the Philadelphia Promise
og legges til grunn for prioriteringene når det
gjelder anvendelsen av ressurser.
Bernt G. Olsen er medlem av the Finance &
Audit Committee i UBS for perioden 2018–
2020.
SAMARBEIDSLAND Hele vårt internasjonale
engasjement skjer gjennom UBS. Vi er involvert i en del prosjekter hvor vi har langsiktige
forpliktelser. Oversettelser er eksempel på
enkeltprosjekter hvor vi normalt vil fortsette
å støtte prosjektet inntil det er avsluttet. Men
vi forsøker samtidig å støtte arbeid i nye områder og/eller land hvert år.
Kina
Vi har støttet Kina helt regelmessig siden vi
bidro til byggingen av det store bibeltrykkeriet Amity Press tidlig på 80-tallet.
Med nærmere ¼ av jordens befolkning er det
naturlig at arbeidet i Kina har høy prioritet.
Den politiske tilnærmingen mellom våre to

land gjør at vi igjen blir bedt om å ta imot
delegasjoner fra landet. Vi tok imot besøk i
september, like etter at en delegasjon fra oss
hadde besøkt Kina.
Det er fremdeles et stort behov for støtte til
bibelproduksjon, oversettelse og lederutdanning, og vi forsøker å bidra på alle områder.
Det er vårt håp og mål at det kan etableres
et eget bibelselskap i Kina, men det er en del
utfordringer som må løses før det kan skje. Vi
merker fremdeles at giverkampanjer til Kina
har god respons.
Ukraina
Vi har gjennom mange år hatt egen samarbeidsavtale med bibelselskapet i Ukraina.
Avtalen har dannet grunnlag for et sterkt
bibelselskap, som er meget godt forankret i
alle kirkesamfunn i landet. Arbeidet danner
nå mønster for tilsvarende samarbeid i andre
land.
Ukraina er også en viktig samarbeidspartner
i arbeidet i Sentral-Asia, hvor de bidrar med
kunnskap i språk og kultur. Deres innsats er
helt avgjørende for den positive utviklingen
vi ser på flere områder.
Moldova
Helt siden Sovjetunionen brøt sammen har
arbeidet i hele denne regionen hatt høy prioritet hos oss. Moldova er et lite land med ca. 4,5
millioner innbyggere, hvorav hele 1,5 millioner bor utenfor landets grenser som gjestearbeidere. Vi har valgt å prioritere dette arbeidet
og bidratt til å styrke ledelsen i Bibelselskapet
gjennom støtte både til opplæring og prosjekter. Vi samarbeider med Nederland om dette.
Sentral-Asia
Sentral-Asia er et område med store indre
spenninger, hvor vi ser at noen dører åpnes,
mens andre lukkes. Det Norske Bibelselskap
har vært hoved-drivkraften i en allianse med

Ukraina, Tyskland og USA, og sammen har vi
klart å skaffe nye ressurser til dette arbeidet.
Vi gleder oss over større åpenhet i Usbekistan,
hvor vi nå også har fått tillatelse til å importere
ganske mange bibler på det lokale språket; en
oversettelse som var ferdig i 2017. Et betydelig
antall bibler på usbekisk ble levert i desember
2018, med nye på vei i 2019.
Etiopia
Siden vi startet opp med «Den barmhjertige
samaritan»-prosjektet i 2004, har vi gradvis
økt vår innsats i dette landet. Etter at vi nå
også støtter en rekke oversettelsesprosjekter, er Etiopia i ferd med å bli vårt største
samarbeidsland. Vi gleder oss over en dyktig
administrasjon og et godt og funksjonelt styre,
som stadig utvider sitt arbeid og betydning for
utviklingen i landet.
Cuba
I fjor var flere fra Det Norske Bibelselskap til
stede da fullføringen av prosjektet «En million
bibler til Cuba» ble feiret med et stort arrangement i Havanna, i nærvær av store deler av
bibelselskapsfamilien. Dette arrangementet
ble også sendt på den statlige cubanske TVkanalen senere samme kveld.
Syria/Irak
Syria og Irak var tema for Bibeldagen 2018.
Som tidligere er det stor etterspørsel etter
bibler. Etter at krigshandlingene har avtatt,
har det nå blitt enklere å distribuere bibler og
drive arbeidet i begge land. Men det er lett å
se konsekvensene av krigen i vårt arbeid, ikke
minst på grunn av mangelen på kvalifiserte
medarbeidere i kirke og samfunn. Et av de viktigste prosjektene vi bidrar til er opplæring av
søndagsskolelærere for undervisning av både
barn og voksne. Bibelselskapet i Syria har stor
oppslutning om kursvirksomheten og fyller et
meget viktig behov i kirkene.

«Den barmhjertige samaritan »-kurset tar utgangspunkt
i den kjente bibelteksten i
Lukas 10,25–37. Gjennom
bibeltekster, informasjon
og rollespill blir deltakere
utfordret til selv å leve som
barmhjertige samaritanere.
Heftet er oversatt til 26 språk.

Haimanot er hiv-positiv og
bruker mye av sin tid til å gi
støtte og veiledning til par
der én av ektefellene er hivpositiv. Hun har dessuten sitt
eget bakeri og bruker deler
av inntektene fra dette til å
betale for skolegang til barn
som ellers ikke ville hatt råd
til dette. Hun er aktiv som
frivillig i kirken og i prosjektet
«Hvor er den barmhjertige
samaritan i dag?»
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Birtukan er pastor. Hun bruker det meste av sin fritid til å
jobbe med støttegrupper for
hiv-positive kvinner. «Mange
av disse kvinnene har ingenting, ikke en gang noe de kan
kalle for et hjem», sier hun.
Hiv-programmet «Den gode
samaritan» gir kvinner håp, og
det viser oss at hode, hjerte og
hender må virke sammen.

Nibigira Chloe giftet seg i
1991. Tre år senere ble mannen drept av nære venner
under borgerkrigen i Burundi.
Alle pengene ble stjålet fra
dem, og enken måtte i årene
som fulgte se mannens tidligere venner sykle rundt på sin
avdøde manns sykkel. Hver
gang hun så sykkelen tenkte
hun på det som hadde skjedd
og savnet sin kjære.
Etter å ha deltatt på et av
kursene til Bibelselskapet i
Burundi, klarte hun å snakke
om traumene sine og til slutt
tilgi disse mennene.
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PROGRAM MED NORAD-STØTTE Støtten
fra Norad blir kanalisert til Bibelselskapet
gjennom Digni, som er paraplyorganisasjon
for bistandsarbeidet til misjonsorganisasjoner
i Norge. I 2018 har Norad-støtten gått til tre
prosjekter i Afrika sør for Sahara, med et totalbudsjett på 3,5 millioner kroner:
Den barmhjertige samaritan i Etiopia
Kirker og organisasjoner sikrer lokalt engasjement og gjennomslagskraft med det bibelbaserte hiv- og aids-programmet «Den barmhjertige samaritan». Bibelselskapet og kirkene
har respekt og troverdighet med stor geografisk rekkevidde, og de er derfor nøkkelaktører i
kampen mot hiv og aids.
Resultater fra 2018 viser at programmet fungerer godt og er effektivt i kampen å redusere
smitte og stigmatisering av mennesker som er
hiv-positive. Programmet har moduler tilpasset alle aldre for slik å nå målgruppene på en
god måte.

HIV Service – koordineringsenhet for «Den
barmhjertige samaritan»-programmet i
Afrika
HIV Service fortsatte å fungere som en opplærings- og kunnskapssentral for landene som
implementerer hiv- og aids-programmet «Den
barmhjertige samaritan». De bibelselskapene
som har et aktivt program fikk bistand til
evalueringer og kompetanseheving på ulike
områder, spesielt med fokus på hvordan tilpasse kursene til deltakere med nedsatt funksjonsevne.
		
Forsoningsarbeid og helbredelse av traumer
i Burundi
I Burundi støtter vi et program som jobber
med helbredelse av traumer. Programmet
har mange fellestrekk med sjelesorg. Gjennom programmet blir deltakerne hjulpet til å
identifisere egne traumer og bearbeide disse.
I 2018 har vi fortsatt å jobbe med lokale kirker,
SOS barnebyer, politi og militære. Resultatene
er gode, og tilbakemeldingene er at dette er et
program som er sårt tiltrengt.

Styrets
årsberetning
2018
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Det Norske Bibelselskap har til formål å utbre
Bibelen under visjonen «Bibelen i bruk». For
å oppnå vårt formål og vår visjon i Norge gjør
vi Bibelen tilgjengelig ved å oversette og utgi
bibler og andre nærliggende produkter. Bibelselskapet inspirerer til bibelglede og bibelbruk
gjennom kurs, foredrag, publikasjoner og digital tilstedeværelse. Vi arbeider nært med alle
kirkesamfunn i Norge for å oppfylle formålet
og er en ressurs for kirkene med tanke på
bibelbruk.
Bibelselskapet har et bredt internasjonalt engasjement gjennom De forente bibelsel-skaper (UBS). Der er vi alle likeverdige medlemmer, og vi deltar aktivt i internasjonale fora
for stadig å gjøre UBS til en enda mer effektiv
organisasjon og for å kunne utvide arbeidet
til nye land og områder. Pengene vi samler
inn går til en rekke samarbeidende bibelselskap, og midlene forvaltes via UBS, som også
har en kontroll med tiltakene som gjennomføres. I flere år har vi vært den tredje største
bidragsyter på verdensbasis, men vi håper og
oppmuntrer andre til å gjøre det bedre enn oss.
I Norge er vi også blant de største misjonsorganisasjonene hva gjelder innsamling.
HOVEDPUNKTER I BIBELSELSKAPETS
VIRKSOMHET I 2018:
–– Utgivelse av de deuterokanoniske /
apokryfe bøker på nynorsk for første gang,
med samtidig revidert utgave på bokmål
–– Utgivelse av sørsamisk bibelbok for Den
norske kirke og Svenska kyrkan
–– Styret godkjente den nordsamiske bibeloversettelsen (utgis i 2019)
–– Studiebibelen ble sendt i trykken
–– 80 000 bibler ble solgt til aksjonen «Bibelen
til alle Østfold»
–– 34 mill.kroner ble samlet inn til bibelmisjonsarbeidet
–– Oppkjøp av Bibelleseringen
–– Styret ansatte ny generalsekretær
VIRKSOMHETEN Arbeidet drives fra gode
kontorlokaler vi eier i Bernhard Getz’ gate 3 i
Oslo. Egenproduserte bøker, utenlandske bibler m.m. distribueres ut fra leide lagerlokaler
på Nummestad Gård i Hobøl.
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REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet for 2018 er ført i tråd med
regnskapsstandarden «God regnskapsskikk
for ideelle organisasjoner og reglene for øvrige foretak» og benytter en aktivitetsbasert
oppstillingsplan for å informere om hvordan
midlene er anskaffet, og hvordan de ulike
aktivitetene er fordelt.
Sum anskaffede midler utgjorde 74,4 mill.
kroner, mot 71 mill. kroner i 2017. De to største inntektskildene er gaver (53 prosent) og
salg (29 prosent). Gavene er i hovedsak samlet
inn ved kontakt med eksisterende givere og
menigheter, til internasjonale formål. Det er i
tillegg mottatt større testamentariske gaver i
løpet av 2018. Bibelsalget i 2018 utgjorde 15,9
mill. kroner i netto salgsinntekter, etter fradrag
for rabatter/uttak, som gir en markant økning
sammenlignet med foregående år. Hovedårsaken til denne utviklingen er ekstraordinært salg av 80 000 bibler i forbindelse med
aksjonen «Bibelen til alle Østfold». Medregnet
aksjonen er det totalt solgt nesten 125 000
bibler, som ligger på høyde med nivået fra lanseringen av ny oversettelse i 2011. Offentlige
tilskudd har økt, og dette knytter seg i første
rekke til økning i mottatte Norad-midler til
hiv/aids-arbeidet i Afrika.
Bibelselskapet leier ut omtrent 50 prosent
av sine arealer i Bernhard Getz’ gate 3. I 2018
ga dette 1,626 mill. kroner i eksterne leieinntekter. Nedgangen sammenlignet med foregående år skyldes at en leietaker flyttet ut i
begynnelsen av året.
Sum forbrukte midler utgjorde 71,2 mill. kroner mot 72,9 mill. kroner i 2017. Av stiftelsens
totale forbruk i 2018 er 71,0 prosent anvendt
til formålsrettede aktiviteter, mot 73,6 prosent i 2017. Et godt innsamlingsresultat også
i 2018 ga grunnlag for ekstrabevilgninger.
Beslutningen om ekstra bevilgninger ble gjort
først i begynnelsen av 2019, i forbindelse med
avslutningen av årsregnskapet, og er derfor
også bokført i 2019. Dette forklarer i hovedsak
nedgangen i formålsprosenten for 2018. Av
innsamlede midler er 73,2 prosent disponibelt
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til innsamlingsformål mot 79,1 prosent i 2017.
Denne nedgangen skyldes hovedsakelig innføring av nytt innsamlingssystem.
Innsamlingsprosenten er regnet ut på samme
måte som Innsamlingskontrollen legger til
grunn for sine beregninger. Administrasjonsprosenten er beregnet til 4 prosent.
Alle virksomhetsområder sett under ett viser
positivt resultat på kr 3 135 196. Etter vedtak
i styret ble det gjort en bevilgning på kr 1 000
000 til bibelarbeidet på Cuba, som ble dekket
fra Bibelmisjonsfondet. Med bakgrunn i det
gode resultatet i innsamlingsvirksomheten i
2018, tillegges kr 3 000 000 til Bibelmisjonsfondet av overskuddet på kr 3 135 196. Resterende del av overskuddet, på kr 1 135 196,
tillegges 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 en solid økonomi. Årsregnskapet

er derfor utarbeidet under forutsetning av
fortsatt drift.
Bibelselskapet forvalter en formålskapital på
67,5 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 de to siste bibeloversettelsene,
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
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behandling av maling, rengjøringsmidler o.a.
miljøskadelige stoffer. Både sameiet og Bibelselskapet gjennomfører årlige vernerunder.
ARBEIDSMILJØET Pr. 31.12.2018 er det 25
ansatte i Bibelselskapet i faste stillinger. Disse
har utført 22,2 årsverk i 2018 mot 24,1 årsverk
i 2017. Sykefraværet i 2018 utgjorde 8,3 prosent mot 3,3 prosent året før. Det er ikke blitt
rapportert om yrkesskader og yrkessykdom på
arbeidsplassen i løpet av året.
Kvinnene utgjør 52 prosent av de fast ansatte
i staben. Fire av fem som arbeider deltid er
kvinner (80 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 vektlegger å sikre et godt arbeidsmiljø
for de ansatte. 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.
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 75 millioner kroner utgjør den
bokførte verdi av kontorlokalene i Oslo sentrum 27 millioner kroner (36 prosent). Siste
gjennomførte takst av Bibelskapets eierandel
av eiendommen ga en markedsverdi på over
50 millioner kroner. Taksten ble foretatt i mars
2014.
Verdien av varelageret utgjør 10,1 millioner
kroner etter nedskrivning for ukurans for
bøker som er vanskelig å selge til full pris.
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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
ytterligere nødvendige nedskrivninger på
enkelte utgaver med større beholdninger som
har solgt mindre enn forventet.
Styret følger opp kapitalforvaltningen. Det
har i løpet av 2018 vært relativt store markedssvingninger, særlig knyttet til aksjer og lignende verdipapirer. Bibelselskapet har forholdsvis
lav eksponering mot aksjemarkedet og er derfor i noe mindre grad påvirket av disse svingningene. Styret har fortsatt stort fokus på at
alle investeringer skal ha en akseptabel risiko,
både knyttet til avkastning og omdømme. Pr.
31.12.2018 utgjorde investeringene 10,7 mill.
kroner.
FREMTIDIG UTVIKLING Det Norske Bibelselskap driver kontinuerlig utvikling innenfor
virksomhetsområdene forlag, bibelbruk,
bibeloversettelse og innsamling, for å sikre
den langsiktige bærekraften.
Digitaliseringsprosesser bidrar til endringer i
samfunnet og det påvirker også virksomheten
vår. Innføringen av nytt innsamlingssystem i
2018 vil bli et viktig verktøy for både å rekruttere nye givere og kommunisere med de ulike
givergruppene i årene som kommer. Arbeid
med digitale verktøy for å fremme økt bibelbruk og bibellesning, vil sammen med forlagsdriften fortsatt ha høy prioritet fremover.
Bibelbruk er i kjernen av vårt oppdrag, og vi
jobber med modeller for at den digitale satsingen også vil være inntektsbringende på sikt.
Samiske oversettelsesprosjekter på sør- og
lulesamisk fortsetter etter at den nordsamiske
Bibelen utgis i 2019.

Oslo, 8. april 2019

Årsregnskap
2018
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AKTIVITETSREGNSKAP
NOTE

2018

2017

ANSKAFFEDE MIDLER				

Tilskudd
			
Offentlige
2,3
6 789 735
5 749 150
Andre
2
957 200
538 608
		
7 746 935
6 287 758
				
Innsamlede midler
3
39 039 787
40 106 120
				
Aktiviteter som oppfyller formålet			
Salgsinntekter bibler og forlagsprodukter
4
21 799 570
19 727 518
Lisensierings- og andre inntekter
4
3 485 638
1 599 768
		
25 285 208
21 327 286

Aktiviteter som skaper inntekter			
Utleie og distribusjon
4, 9
2 239 159
2 605 285
		
Finans- og investeringsinntekter			
Renteinntekter
129 621
117 762
Investeringsinntekter		
-78 583
571 541
		
51 038
689 303

Sum anskaffede midler		
74 362 126
71 015 750
				
FORBRUKTE MIDLER				
Kostnader til anskaffelse av midler			
Distribusjon og markedsføring
5 631 545
Kostnader til gårdsdrift og annet
9
1 656 369
Innsamlingskostnader
3
10 481 595
14, 15
17 769 509

6 527 896
1 613 476
8 386 446
16 527 817

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

27 239 087
4 848 061
4 404 957
879 577
13 216 447
50 588 130
2 869 291
71 226 930

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

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		

3 135 196

-1 919 847

Tillegg/reduksjon formålskapital			
Reduksjon bibelmisjonsfond (styrevedtak 21/18)		
-1 000 000
Tillegg bibelmisjonsfond		
3 000 000
Tillegg annen formålskapital
1 135 196
-1 919 847
Sum		
3 135 196
-1 919 847
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BALANSEREGNSKAP
NOTE

2018

2017

EIENDELER				

ANLEGGSMIDLER				
Varige driftsmidler			
Fast eiendom
8
26 697 499

27 756 667

		

27 756 667

26 697 499

Finansielle anleggsmidler				
Kapitalinnskudd KLP		
952 287
863 167
Aksjer Bergen Kristne Bokhandel
96 540
50 000
Testamentarisk gave
1 810 587
1 732 587
2 859 414
2 645 754
			
Sum anleggsmidler		
29 556 913
30 402 421
				

OMLØPSMIDLER				

Varelager
7
10 085 649
12 167 678
				
Fordringer			
Kundefordringer
13
4 129 190
3 773 607
Andre fordringer
0
20 741
4 129 190
3 794 348
				
Investering
10
10 678 073
10 786 329

Bankinnskudd, kontanter og lignende
10
20 549 556
15 942 913
		
Sum omløpsmidler
45 442 468
42 691 267
Sum eiendeler		
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74 999 381

73 093 688

				
NOTE

2018

2017

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
11 703 158
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
		
29 525 149
27 525 149
				
Annen formålskapital
36 689 328
35 554 132
		
Sum formålskapital
12
67 534 477
64 399 281
				

GJELD				

Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser
16
60 462
60 462
				
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld
13
2 370 505
2 120 735
Offentlige avgifter		
1 339 448
1 214 239
Skyldige feriepenger		
1 356 909
1 403 267
Ubetalte bevilgede prosjekter 		
466 341
3 225 188
Betalbar skatt
9
200 000
270 000
Forskuddsbetalte inntekter
1 582 750
0
Annen kortsiktig gjeld
88 489
400 516
		
7 404 442
8 633 945
Sum gjeld

7 464 904

8 694 407

Sum formålskapital og gjeld		
74 999 381
73 093 688
				

Det Norske Bibelselskap			

Organisasjonsnummer 935 570 212
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.01.– 31.12.
		2018

I Årets aktivitetsresultat		

3 135 196

2017

-1 919 847

II Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt			
Ordinære avskrivninger		
1 059 168
1 072 844
Forskjell mellom resultatført pensjon og betalte ytelser		
0
0
		
1 059 168
1 072 844
			
III Investeringer, avhendelser og finansiering			
Anskaffelse av andre varige driftsmidler		
0
0
Netto investering i langsiktige og kortsiktige plasseringer 		
-213 660
-88 325
Tilbakebetaling av langsiktig gjeld		
0
0
		
-213 660
-88 325

IV Andre endringer			
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld		
1 996 956
3 530 276
Endring i andre tidsavgrensningsposter		
-1 479 273
2 823 341
		
517 683
6 353 617
Netto endring i likvider i året		
Likviditetsbeholdning pr. 01.01.		
Likviditetsbeholdning pr. 31.12.		

4 498 388
26 729 242
31 227 629
		
		
Spesifikasjon likviditetsbeholdning		
UB
Kontanter og bankinnskudd		
20 549 556
Investeringer *		
10 678 073
		
31 227 629

*Midlene forvaltes eksternt av Formueforvaltning AS, Danske Capital og Pareto AS.		
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5 418 289
21 310 953
26 729 242

UB
15 942 913
10 786 329
26 729 242

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
De ansatte er i hovedsak tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK).
Pensjonsordningen i SPK kan ikke balanseføres da den ikke er skilt
ut i en egen forvaltningsenhet hos SPK. Innbetalte premier til pensjonsordningen i SPK blir løpende kostnadsført. For reguleringspremie av oppsatte rettigheter og løpende pensjoner til Kommunal
Landspensjonskasse beregnes nettopensjonsforpliktelse som differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av
pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Måling av pensjonsforpliktelse og
pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen og arbeidsgiveravgift inkluderes i tallene.
Valuta
Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert til valutakurs pr 31.12.
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NOTE 2 – TILSKUDD 			
		2018

2017

Støtte til samisk prosjekt fra Kirkerådet, Samisk kirkeåd og Sametinget		
2 205 050
2 000 300
Støtte til prosjekt fra Norad		
3 864 790
2 861 413
Refusjon momskompensasjonsordningen		
719 895
887 437
Sum offentlig tilskudd		
6 789 735
5 749 150
			
Støtte til samisk prosjekt fra Det tyske- og Det svenske bibelselskap		
957 200
538 60
Sum andre tilskudd		

957 200

538 608

Støtte til samisk prosjekt 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			
		2018

2017

Gaveinntekter
Kampanjer og innstikk		
10 596 697
11 174 363
Bibelgaven – giro i blad		
7 277 555
5 406 909
Fast givertjeneste		
10 802 699
10 102 672
Enkeltgaver og øremerkede gaver		
2 101 812
3 757 281
Ofringer og møter		
3 328 595
3 308 199
Testamentariske gaver		
4 932 429
6 356 696
Sum		
39 039 787
40 106 120
			
Kostnader til innsamling og drift av kontor
Kostnader til materiell, produksjon og innstikk		
3 752 267
2 638 957
Kostnader til ekspedisjon, telemarketing		
1 274 709
1 918 627
Lønnskostnader innsamlingskontor		
2 992 388
2 703 262
Innsamlingkontor, drift og reiser		
2 462 230
1 125 600
Sum 		
10 481 595
8 386 446
			
Bevilgninger
Bevilget til formål for internasjonale prosjekter		
20 366 570
24 413 457
Bevilget til Norad-prosjekter i Afrika		
4 434 687
4 487 169
Bevilget til formål for nasjonale prosjekter		
431 680
413 284
Personellstøtte internasjonalt arbeid i De forente bibelselskaper		
2 006 150
2 144 956
Sum		
27 239 087
31 458 866

NOTE 4 – AKTIVITETSINNTEKTER			
		2018

2017

Salgsinntekter
Bibler og nytestamenter		
15 865 319
11 737 751
Bibelkunnskap		
1 499 833
1 957 097
Kultur og samfunn / Tro og livshjelp		
2 079 501
3 191 473
Barn og unge (Trosopplæring)		
1 690 684
2 108 264
Bibelbruk		
456 137
522 153
Annet salg		
208 095
210 780
Sum		
21 799 570
19 727 518
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		2018

2017

Lisens- og andre inntekter
Kurs- og materiellinntekter		
416 020
Prosjektstøtte		
223 377
Royalties- og Kopinorinntekter		
2 632 545
Andre fakturerte inntekter		
213 697
Sum		
3 485 638
			
Utleie og distribusjon
Leieinntekt inkl. honorar forretningsførsel		
1 825 317
Distribusjonsinntekt		
413 842
Sum		
2 239 159

341 082
-90 413
1 067 287
281 811
1 599 768

2 046 548
558 737
2 605 285

NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER		
		2018

Lønnskostnader		
Pensjonskostnader		
Andre ytelser		
Arbeidsgiveravgift		
Lønn og refusjon eksternt personell		
Sum		

2017

12 244 665
2 839 532
162 568
2 170 205
-163 998
17 252 972

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

Antall ansatte		25
Antall forbrukte årsverk		22,2

24
24,1

			

NOTE 6 – DRIFTKOSTNADER ETTER ART 			
		2018

2017

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

9 279 408
5 048 845
17 252 972
1 059 168
14 018 505
24 270 430
297 601
71 226 930

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

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

202 920
60 318
20 725
57 257

259 344
63 244
15 050
56 921

NOTE 7 – VARELAGER			
		2018

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

360 007
401 432
17 044 839
17 806 277
7 720 628
10 085 649

2017

362 662
315 633
17 975 177
18 653 472
6 485 794
12 167 678
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NOTE 8 – VARIGE DRIFTSMIDLER			
		Eiendom

Anskaffelseskostnad 01.01.		
Avgang/tilgang 2018		
Anskaffelseskostnad 31.12.		
Akkumulerte avskrivninger		
Bokført verdi per 31.12.		

40 767 413
0
40 767 413
14 069 914
26 697 499

Maskin/inv.

7 688 376
0
7 688 376
7 688 376
0

Årets avskrivninger		
1 059 168
0
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

		2018

2017

		
Bokført ekstern leieinntekt		
1 626 537
1 626 537
Refundert forretningsførerhonorar		
198 780
98 794
Sum inntekt		
1 825 317
1 725 331
Gårdsforvaltning – eierkostnader		
464 635
347 696
Gårdsforvaltning, drifts- og felleskostnader		
707 896
303 579
Avskrivning eiendom		
1 059 168
326 107
Refundert intern husleiekostnad		
-928 008
0
Kostnadsført skatt på utleie		
211 164
0
Kostnadsført og betalt eiendomsskatt		
141 514
141 514
Sum kostnader		
1 656 369
1 118 896
Overskudd og skattemessig resultatgrunnlag		
168 948
606 435
			
Årets skatteavsetning på inntekter fra utleievirksomheten inkl. formuesbeskatning			
200 000
Kommunal eiendomsskatt kostnadsføres løpende gjennom året			
0
Årets skatteavsetning
		
200 000

NOTE 10 – BANKINNSKUDD OG AKSJEINVESTERING		

Skattetrekkskonto (bundne midler)		

873 756

869 407

Investeringer i verdipapirmarkedet (eksklusive bankinnskudd)		
Pengemarkedsfond og lignende		
3 286 368
Obligasjonsfond		
5 030 166
Aksjefond		
2 361 539
Sum investeringer		
10 678 073

3 841 183
4 407 213
2 537 933
10 786 329

NOTE 11 – GODTGJØRELSE TIL LEDELSE			
		2018

Lønn og godtgjørelse til generalsekretær 		
Betalt premie personalforsikringer		
Annen godtgjørelse		
Generalsekretæren har gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.
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876 989
12 278
10 183

2017

828 002
11 592
9 978

NOTE 12 – FORMÅLSKAPITAL		
		2018

Formålskapital 01.01.		
Reduksjon bibelmisjonsfond (styrevedtak 21/18 - bevilgning Cuba)		
Tillegg bibelmisjonsfond		
Reduksjon annen formålskapital fra årets aktivitetsresultat		
Formålskapital 31.12.		

64 399 281
-1 000 000
3 000 000
1 135 196
67 534 477

2017

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

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 for verdens bibelselskaper. 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.

		2018

Saldo mellomregning/handelskonto UBS 31.12.		
Avsatte bevilgninger som utbetales gjennom UBS		

840 498
0

2017

471 297
2 244 207

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) 234 183
Økonomitjenester (årsverk)
539 720
IT-tjenester (årsverk)
87 945
Kontorkostnader (årsverk)
277 325
Lokalkostnader (areal)
140 942
IT-kostnader (ressurser)
480 865
Sum felleskostnader
1 760 981

121 249
279 441
45 534
109 540
56 333
111 833
723 929

201 412
464 191
75 638
262 847
163 365
518 528
1 685 980

11 224
25 868
4 215
14 644
73 288
167 667
296 906

Bibelbruksvirksomheten

Generell
administrasjon

Sum total
virksomhet

83 835
193 213
31 483
109 540
62 021
196 905
676 998

41 017
94 531
15 403
53 529
56 333
176 587
437 400

692 919
1 596 965
260 218
827 425
552 282
1 652 385
5 582 194

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

2014

2015

2016

2017

2018

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 %

17 769 509
2 869 291
50 588 130
71 226 930
71,0 %

Innsamlingsprosent
(Innsamlede gaver minus innsamlingskostnad delt på innsamlede gaver.)
Endringen i innsamlingsprosenten fra 2017 påvirkes i vesentlig grad av at det i 2018 ble tatt i bruk nytt innsamlingssystem som har medført betydelige oppstartskostnader, men som forventes å gi forbedret resultat på lengre sikt.
			

Innsamlede gaver
Innsamlingskostnad
Disponibelt til formål
Innsamlingsprosent

2014

2015

2016

2017

2018

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 %

39 039 787
10 481 595
28 558 192
73,2 %

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.
2014

2015

2016

2017

2018

					
Administrasjonskostnader
2 768 457
3 330 102
3 122 444
2 736 526
2 869 291
Sum forbrukte midler
66 036 489
77 046 973
72 979 064
72 935 597
71 226 930
Administrasjonsprosent
4,2 %
4,3 %
4,3 %
3,8 %
4,0 %
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NOTE 16 – PENSJONER
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordninger som oppfyller kravene i denne loven.
Alle aktive ansatte foruten to personer har en ytelsesbasert tjenestepensjon i Statens Pensjonskasse som inntrer ved fylte 67 år. Ordningen inkluderer også AFP, fra fylte 62 år. Antall medlemmer i
Statens Pensjonskasse pr. 31.12 er 25. Det foreligger ikke tilstrekkelig
informasjon for å muliggjøre innregning av forpliktelsen i balansen.
De to ordningene i Statens Pensjonskasse regnskapsføres derfor
som innskuddsordninger. Statens Pensjonskasse bekrefter at alle
forpliktelser dekkes inn gjennom den årlige premieinnbetalingen og
at fremtidige utbetalinger til pensjon og uførepensjon dekkes over
statsbudsjettet. I løpet av 2018 er det kostnadsført kr 1 304 022 i pensjonspremie til disse ordningene.

I tillegg er det kostnadsført reguleringspremie og fondstilskudd på
kr 1 445 316 til tidligere ordning og forpliktelser i DNB/Vital og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Denne ordningen ble avsluttet
i 2011, men Bibelselskapet er forpliktet til å betale premie for regulering av nåværende og tidligere ansattes oppsatte rettigheter, samt
regulering av løpende pensjoner. En ansatt er fortsatt aktivt medlem
i ordningen. Beregnet pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2018 er ikke
innarbeidet i balansen ut fra et vesentlighetsperspektiv.
I tillegg administreres en egen pensjonsordning for en tidligere ansatt i samarbeid med UBS. Ordningen av ufondert. På grunn av forpliktelsens størrelse er det ikke foretatt noen balanseføring av denne.
En ansatt har innskuddsbasert pensjonsordning.
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Ein mann i Rong Hua-kyrkja utanfor storbyen Qiqihar har fått ein bibel. Byen har 5,4 millionar innbyggjarar og ligg i Heilonjiang-provinsen.
Denne nordlegaste provinsen i Kina vart tidlegare ofte kalla for Mandsjuria. Norske misjonærar arbeidde i Qiqihar i fjorten år, frå 1932 til 1946.
Den gongen var det berre nokre få hundre kristne i byen. I dag er dei ca. 100 000.
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Vedlegg
VEDLEGG 1: Gaveinntekter og offentlig støtte til det internasjonale arbeidet
Vi har hatt utfordringer med innføring av nytt innsamlingssystem og overtakelsen av Bibelleseringen, men 2018 ble likevel et godt innsamlingsår. Fast givertjeneste økte som planlagt, og andre
innsamlingsaktiviteter har også vist en positiv utvikling.
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VEDLEGG 2:

Bevilgninger

Vi er takknemlige for at vi nok et år har fått inn mer penger enn det vi hadde tatt høyde for i
budsjettet. Overskytende midler blir også overført til det formål de var samlet inn til og er alltid
meget velkomment i mottakerlandet. Behovene i våre samarbeidsland overstiger langt det vi
samlet sett er i stand til å finansiere.
Igjen er det Kina som er største samarbeidsland og bekrefter den store interessen arbeidet har i
Norge. Etter det kommer Etiopia og Ukraina.

Følgende land har mottatt støtte fra oss i større eller mindre grad:
Albania
Algerie
Armenia
Aserbajdsjan
Burundi
Colombia
Cuba
Det arabisk-israelske bibelselskap
Det palestinske bibelselskap
Egypt
Eritrea
Etiopia
Georgia
Gulfen
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Haiti
India
Irak
Israel
Jordan
Irak
Island
Kamerun
Kasakhstan
Kenya
Kina
Kirgisistan
Kroatia
Latvia

Moldova
Myanmar
Pakistan
Portugal
Surinam
Syria
Tadsjikistan
Tanzania
Togo
Tyrkia
Ukraina
Usbekistan
Venezuela
Vietnam

VEDLEGG 3:

Bibelsalg og utgitte bøker i 2018

Antall solgte bibler, bibeldeler og nytestamenter var totalt 133 391. Av disse var 126 016 Bibel
2011, 310 eldre bibelutgaver og 7 065 nytestamenter og bibeldeler. 80 000 av Bibel 2011 bokmål
var eget opptrykk, som ble solgt direkte til aksjonen «Bibelen til alle Østfold».
Våre bibeloversettelser tilbys også i ulike digitale studiebibelverktøy og på ulike applikasjoner
for smarttelefoner og nettbrett. Det ble solgt ca. 8 800 digitale lisenser av komplett Bibel, fordelt
på NO78/85 og Bibel 2011. Salg av digitale bibler og bibeldeler er ikke medregnet i statistikken
under.
Lydbibelen, produsert av KABB (Kristent arbeid blant blinde), er til salgs fra deres og vår nettbokhandel, men er også tilgjengelig som enkeltfiler via strømmetjenesten iTunes og abonnementstjenesten Storytel. Enkeltbøker fra Bibelen ble til sammen strømmet 7 148 ganger fra
Storytel i 2018. Første Mosebok ble strømmet flest ganger i Det gamle testamentet og Apostlenes gjerninger flest ganger i Det nye testamentet.

Bibelen laget for «Bibelen til
alle Østfold».

87 348 unike brukere gjorde oppslag i våre bibeloversettelser i YouVersion i løpet av 2018.
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Utgitte titler i 2018
BIBELUTGAVER:

Bibelen til alle Østfold
Spesialproduksjon på oppdrag
Apokryfane. Dei deuterokanoniske
bøkene i Bibelen (nynorsk)
Apokryfene. Bibelens
deuterokanoniske bøker (bokmål)
Åarjelsaemien bijpeleteksth
Sørsamisk bibelbok
ANDRE BØKER:

Bibelleseplan 2019
Ingvild Røsok (red.):
Om kjærligheten
Jostein Ørum:
Kjærlighetsarr (Ny utgave)

Geir Hellemo:
Gud i en gudløs verden
Anna Ramskov Laursen:
Kristen dypmeditasjon
Hans J. Sagrusten:
RIK Bibelbruk (bokmål)
Hans J. Sagrusten:
RIK Bibelbruk (nynorsk)
Jan Olav Henriksen:
Varme hender
Merete Thomassen:
Gud til hverdags
Jostein Ørum:
Det kan bli fint likevel. Om Josef
I alt: 14 utgivelser.
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Bibelselskapets styre. Til stede på bildet, fra venstre: Anne Mari Schiager Topland, Stian Kilde Aarebrot,
Henrik Stensrud, Rune Yndestad Møller, Helge Almås, Heidi Haugros, Øyma, Ida Serneberg, Ingeborg Seim,
Elisabeth Henne, Eirik Soldal.

VEDLEGG 4:

Styrende organer, utvalg, prosjektdeltakere og ansatte

Representantskapet
Bibelselskapets representantskap er bredt sammensatt med medlemmer fra landsomfattende
kristne trossamfunn og organisasjoner.
Representantskapsmøtet 2018 ble avholdt 28. mai på Thon Hotel Opera i Oslo. Under møtet var
58 personer til stede, inkludert administrasjonen. 30 av de frammøtte hadde stemmerett. 31 personer hadde forfall.
Sakene på årets møte var
–– årsrapport, regnskap og styrets årsrapport for 2017
–– valg av styre og valg av ordfører og varaordfører for representantskapet for perioden
2018–2021
–– valg av revisor
Hovedtema var bibelbruk i Norge; en fortsettelse fra fjoråret. For å finne ut mer om nordmenns
bibelbruk, har Bibelselskapet hatt et samarbeid med KIFO, som har resultert i en kvantitativ
undersøkelse som ble presentert på representantskapsmøtet i 2017. I 2018 fulgte KIFO opp med
å legge fram en kvalitativ undersøkelse om unges bibelbruk, så langt den var kommet. Undersøkelsen ble fremlagt av forsker Tore Witsø Rafoss, etterfulgt av samtale i grupper og i plenum.
Rapportene er tilgjengelige fra KIFOs hjemmeside.
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Styret
Styret hadde fem møter i 2018.
Fram til valg av nytt styre 28.05.2018 besto styret av følgende medlemmer:
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, 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)
Valg av nytt styre fulgte vedtektsendringene av 1. juni 2015 (Vedtak om Stiftelsestilsynets godkjenning ble bekjentgjort i brev av 18.11.2015). Fra og med 28.05.2018 består styret av følgende
medlemmer:
Fra Den norske kirke:
Rune Yndestad Møller (nestleder), Ingebjørg Seim, Olav Øygard, Stian Kilde Aarebrot
Varamedlem: Ida Serneberg
Fra andre kristne trossamfunn:
Henrik Stensrud (leder), Anne Mari Schiager Topland, Eirik Soldal, Elisabeth Henne,
Johnny Anderson
Varamedlem: Heidi Haugros Øyma
Styremedlem valgt av og blant de ansatte:
Fast medlem: Helge Almås
Varamedlem: Ingvild Røsok
Arbeidsutvalget
Styrets arbeidsutvalg hadde to møter i 2018.
Fram til valg av nytt styre 28.05.2018 besto arbeidsutvalget av følgende medlemmer:
Faste medlemmer: Tor Singsaas (leder), Henrik Stensrud, Jorun Elisabeth Berstad Weyde
Varamedlemmer: Beate Pettersen (lutherske kirkesamfunn), Heidi Haugros Øyma (andre kristne trossamfunn)
På sitt første konstituerende møte 12. juni 2018 oppnevnte styret følgende arbeidsutvalg:
Faste medlemmer: Henrik Stensrud (leder), Rune Yndestad Møller, Anne Mari Schiager Topland
Varamedlemmer: Stian Kilde Aarebrot (Den norske kirke), Elisabeth Henne (andre kristne trossamfunn)
På styre- og arbeidsutvalgsmøtene deltar generalsekretæren, øvrig administrasjon ved behov.
Sjefssekretæren er referent.

årsrapport I 2018 I Bibelselskapet

43

Oversettelsesutvalget (OU)
Bibelselskapets oversettelsesutvalg har de senere årene hatt hovedfokus på oversettelsen av
apokryfene, og møtefrekvensen har variert etter behov.
Oversettelsesutvalgets medlemmer for perioden 2018–2021 er:
Marta Høyland Lavik, leder (GT), Tina Dykesteen Nilsen (GT), nestleder, Gunnar Johnstad (GT/
NT), Jorunn Økland (NT), Jan Ove Ulstein (stilist, nynorsk). Generalsekretær deltar ex officio.
I tillegg møter Hans-Olav Mørk som sekretær, i egenskap av seksjonsleder for bibeloversettelse.
Under gjennomgangen av de deuterokanoniske/apokryfe bøkene var Hans J. Sagrusten med i
egenskap av oversetter og teologisk konsulent (uten stemmerett).
OU hadde to møter i 2018. De deuterokanoniske/apokryfe bøkene ble sluttbehandlet i OU i
februar, før de gikk til endelig godkjenning i styret i mars. Det andre OU-møtet var et «mini-OU»,
der en komité nedsatt at OU arbeidet med godkjenning av nordsamisk bibeltekst. Møtet fant
sted i Kautokeino i august.
Samiske oversettelsesprosjekter
Nordsamisk oversettelsesprosjekt
Den lingvistiske sluttredaksjonen av den nordsamiske bibelteksten var ved Tuomas Magga
(lingvistisk hovedkonsulent, Finland). Det sluttredaksjonelle arbeidet som fulgte, ble utført av
oversetter Britt Rajala, språkkonsulent Rávdná Turi Henriksen, teologisk konsulent Helge
Almås og ny lingvistisk hovedkonsulent Berit Anne Bals Baal (Norge). Helena Valkeapää og
Kaarina Vuolab Lohi, (Finland), deltok som henholdsvis intern korrekturleser og lingvistisk rådgiver. Seppo Siilä (Finland) var prosjektets oversettelseskonsulent. En rekke nordsamiske korrekturlesere fra Norge, Sverige og Finland deltok i siste fase av arbeidet.
Prosjektleder: Hans-Olav Mørk (Norge).
Sørsamisk oversettelsesprosjekt
Sluttredaksjonen av kirkeårets tekster på sørsamisk ble ledet av Bierna Bientie (hovedoversetter), Snåsa. Språkkonsulenter var Lajla Mattsson Magga og Ole Henrik Magga, Kautokeino og
Karin Rensberg Ripa, Funäsdalen, Sverige. I tillegg var en rekke korrekturlesere fra sørsamiske
språkmiljøer engasjert. 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 HansOlav 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 deltatt som oversetter. Prosjektleder: Mikael Winninge.
Tegnspråkprosjektet
Bibeloversetter og prosjektleder Hege R. Lønning fra Døvekirkens tegnspråkprosjekt hospiterte
høsten 2018 i Bibelselskapet og hadde faglige samtaler med seksjonsleder for bibeloversettelse.
Skifte av generalsekretær
Ingeborg Mongstad-Kvammen sluttet som generalsekretær den 30.11, etter nær sju år som generalsekretær i Bibelselskapet. Under hennes ledelse har Bibelselskapet gjennomført et omfattende og minnerikt 200-årsjubileum i 2016, som satte Bibelselskapet på kartet både i kirke-Norge og
i det offentlige rom. Mongstad-Kvammen har vært en tydelig og profilert leder, og hun har også
gjort seg bemerket i det internasjonale nettverket gjennom UBS. Hun vil bli husket av mange for
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Komiteen for godkjenning av nordsamisk bibeltekst møttes i Kautokeino i august 2018.
Fra venstre: Gunnar Johnstad, Marta Høyland Lavik, Ole Henrik Magga, Berit Frøydis S. Johnsen, Hans-Olav Mørk.

Slik ser den sørsamiske bibelboka ut. Arbeidet med å realisere
prosjektet startet med en samisk-tysk ordbok i 1982.

-

Ingeborg Mongstad-Kvammen og Hans J. Sagrusten i kontrabass-duett ! Fra avskjedsmarkering for Mongstad-Kvammen.
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sine konstruktive bidrag der. Det siste Mongstad-Kvammen førte i havn før hun sluttet var styrets endelige godkjenning av den nye nordsamiske Bibelen. Det ble holdt en avskjedsmarkering
for Mongstad-Kvammen i egne lokaler i Bernhard Getz’ gate 3, før hun tiltrådte som avdelingsdirektør for fagstøtte på VID Vitenskapelige høyskole.
Paul Erik Wirgenes tiltrådte som ny generalsekretær 1. desember. Wirgenes er cand. theol. med
lang presteerfaring, og han har også videreutdanninger innen sjelesorg og veiledning. Wirgenes
er en erfaren endringsleder, og i årene 2003–2009 ledet han den store Trosopplæringsreformen.
Han er også forfatter av flere bøker, og han har en rekke styrelederverv bak seg, blant annet for
Misjonsalliansen, VID Vitenskapelige høyskole og hovedstyret ved Diakonhjemmet. Wirgenes
kommer fra stillingen som direktør for Avdeling for menighetsutvikling i Kirkerådet.
Stabsoversikt pr. 31.12.2018
Generalsekretariatet
Paul Erik Wirgenes, generalsekretær
Ingvild Ellingsen, lederassistent/rettighetsredaktør
Seksjon for bibeloversettelse:
Hans-Olav Mørk, seksjonsleder
Helge Almås, teologisk konsulent nordsamisk
Rávdná Turi Henriksen, språkkonsulent nordsamisk, Kautokeino, 30 %
Britt Rajala, bibeloversetter nordsamisk, Tromsø, 60 %
Administrasjonsavdelingen
Maileen Cecilie Myrbakken, økonomi- og administrasjonssjef
Knut Erik Øyri, økonomirådgiver
Ivar Nygård, regnskapsmedarbeider
Per-Ivar Ruud, lagermedarbeider, 45 %
Reidun Tufteland, avdelingssekretær
Bibelbruk i Norge
Helene Fagervik, leder for Bibelbruk i Norge
Tord Langmoen, forlagssjef (innleid, deltid)
Dan Aksel Høybråten Jacobsen, salgs- og markedssjef
Anne Marie Eilertsen, forlagsredaktør
Ingvild Røsok, forlagsredaktør
Bjørn Håkon Hovde, nettredaktør
Finn Olav Felipe Jøssang, bibelbrukskonsulent
Anne Kristin Aasmundtveit, bibelbrukskonsulent, 70 %
Bibelmisjonsavdelingen
Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder
Ann-Catherine Kvistad, innsamlingsleder
Åshild Solgaard, prosjektkonsulent, delt på Norge/Sverige
Margrethe Lia, prosjektkonsulent, 50 %
Torstein Hansen, innsamlingsmedarbeider
Hans J. Sagrusten, bibelbrukskonsulent
Jorunn Sjaastad, administrasjonskonsulent/redaktør
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I engasjement
Berit Anne Bals Baal, lingvistisk hovedkonsulent nordsamisk
Celine Skaseth, kontorassistent
Ragnhild Hasselgård Morland, assistent (deltid)
Noe av det internasjonale bidraget til UBS gis gjennom deltakelse i UBS Finance & Audit
Committee og andre organer.
Følgende har sluttet i løpet av året:
Line Marie Onsrud, forlagsredaktør, 100 %
Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær, 100 %
Følgende har gått av med pensjon i løpet av året::
Ole Sanengen, lagerleder, 50 %
Bjørg Stubdal, personalsekretær, 90 %
Frivillige medarbeidere i staben
Målfrid Norum
Tillitsvalgte
Reidun Merete Tufteland, med Ivar Nygård som vara, for Parat (5 medlemmer)
Anne Marie Eilertsen, med Anne Kristin Aasmundtveit som vara, for Akademikerforbundet
(5 medlemmer)
De tillitsvalgte har faste møter med generalsekretær og økonomi- og administrasjonssjef.
Arbeidsmiljøutvalget
For arbeidsgiver: Paul Erik Wirgenes (leder, fra 1. des.) og Maileen Cecilie Myrbakken (sekretær)
For arbeidstakerne: Helge Almås (verneombud) og Torstein Hansen, med Bjørn Håkon Hovde
som personlig stedfortreder
Stamina Helse AS: Liv Hanne Nilsson
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VISJON
Bibelen i bruk

MOTIVASJON
Bibelselskapet motiveres av
oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling

BIBELSELSKAPETS OPPDRAG:
• Gjøre Bibelen tilgjengelig på en effektfull og meningsfull måte
• Inspirere til bibelglede og bibelbruk
• Være kirkenes ressurs for bibelbruk
• Delta i det globale bibelarbeidet gjennom De forente bibelselskaper

MISJONSBEFALINGEN:

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og
lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
(Matt 28, 19-20)

