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Endelig! Etter 33 års arbeid ble ny nordsamisk bibel
– Biibbal 2019 – lansert i Kautokeino i august. Det er
vårt håp at den nye oversettelsen fører Bibelens
tekster nærmere menneskers liv og samtalen med
Gud på eget morsmål.

BIBELEN I BRUK

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
Bibelbruk i Norge
– 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

Året vi fikk ny bibel på nordsamisk

Søndag 25. august 2019 er en merkedag i Bibelselskapets historie. I en
fullsatt og festpyntet Kautokeino
kirke ble den nordsamiske Bibelen,
Biibbal 2019, båret inn i prosesjon.
Festgudstjenesten ble i sin helhet
forrettet på nordsamisk. Biskoper og
kirkeledere fra mange kirkesamfunn
i Sverige, Finland og Norge deltok, og
den nye oversettelsen ble overlevert
til representanter for kirkene i disse
landene.

vi en mindre organisasjonsendring i
tillegg til andre tiltak. Vi er stolte av å
presentere et resultat med overskudd
i alle bokkategorier for 2019. Å lykkes
med et overskudd for forlagsvirksomheten i en tid hvor svært mange forlag
går i minus er en 200-åring verdig. Vi
tror og håper at jubileumsåret bidrar
til fortsatt vekst og utvikling i et
krevende marked.
PAUL ERIK WIRGENES
GENERALSEKRETÆR

Etter gudstjenesten gikk menigheten
ut og samlet seg ved gravstøtten til
Lars Jacobsen Hætta, hovedoversetteren bak Biibbal 1896, hvor det
ble lagt ned en krans. Det språklige
utviklingsarbeidet bak Biibbal 1896
har vært viktig også for arbeidet med
Biibbal 2019.
I løpet av første halvår ble førsteopplaget utsolgt. Med lanseringen av
Biibbal 2019 bak oss intensiveres nå
arbeidet med å gjøre ferdig oversettelsene til lulesamisk og sørsamisk.
En tilgjengelig Bibel for alle og aktiv
bibelbruk er sentrale elementer i
Bibelselskapets visjon. Vi er bekymret
over nedgangen i bibelsalget. Samtidig er det gledelig at Konfirmantbibelen fortsatt har et høyt salg – tallene tilsier at et overveldende flertall
av konfirmanter både får en bibel og
deltar i programmer for å bli kjent
med den. Vi har igangsatt et arbeid
med å fornye Konfirmantbibelen. Det
er også gledelig at antall brukere av

Bibelen på nett er økende. Likeledes
øker lyttingen til Lydbibelen, og dette
er i tråd med at stadig flere nordmenn
hører på lydbøker. Lesevaner og hørevaner i takt med digitaliseringen endrer både bruk og salg av bibler. Dette
er en sentral utfordring for oss i årene
som kommer. Vi vil jobbe for å gjøre
Bibelen tilgjengelig på de ulike steder
folk er, og samtidig må vi utvikle et
robust inntekstgrunnlag.
I 2020 feirer Bibelselskapets forlag
200 år. Vår forlagsvirksomhet har i
mange år vært i en krevende situasjon. Samtidig som salget av bibler
går ned, har salget av andre bøker gått
med underskudd. For tre år siden ble
en omfattende snuoperasjon igangsatt med krav om å utvikle en forlagsvirksomhet med overskudd i de ulike
bokkategoriene. I 2019 gjennomførte

Det Norske Bibelselskapet står i et
nært og langsiktig samarbeid med
mange bibelselskaper rundt om i
verden. Gjennom dette blir vi selv
inspirert og fornyet, samtidig som vi
bidrar til utvikling i mange bibelselskap. Med bekymring konstaterer vi
at ufred og innskrenkninger i religionsfriheten i økende grad rammer
mange kristne og begrenser bibelselskapers virksomhet. Vi går tross dette
inn i 2020 med bønn til Gud og til
verdens ledere om at fred og trygghet
skal prege utviklingen. Gjennom vårt
internasjonale arbeid yter Bibelselskapet sitt bidrag også i handling.
Ved årsskiftet 2019/2020 ble de første
kjente tilfeller av den nye virussykdommen Covid-19, forårsaket av
koronaviruset Sars-CoV-2, oppdaget.
Viruset utviklet seg i løpet av kort tid
til en pandemi, hvor Norge, sammen
med mange land i verden, innførte de
strengeste krisetiltak som er vedtatt
i fredstid. Dette har sterkt påvirket
Bibelselskapets arbeid fra tidlig i mars
2020 og vil kunne ha stor innvirkning
på Bibelselskapets arbeid dette året.
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Bibelselskapet satser stadig mer på video for bruk i sosiale medier og markedsføring.
Her fra innspilling med Magnus Malm våren 2019 for å markedsføre boken Fri til å tjene.
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Oversettelsesarbeid

Glade bidragsytere til Biibbal 2019, under lanseringen i Kautokeino.
Bakre rekke fra venstre: Biskop Olav Øygard, teologisk konsulent Gunnar Johnstad, språkkonsulent Mikael Svonni,
oversettelseskonsulent Seppo Sipilä, tidligere gen.sekr. Gunnleik Seierstad, prosjektleder Hans-Olav Mørk.
Midtre rekke fra venstre: Språklig hovedkonsulent Tuomas Magga, översättningsdirektör Mikael Winninge,
bibeloversetter Nils Øivind Helander, biskop emeritus og tidligere prosjektleder Per Oskar Kjølaas, teologisk
hovedkonsulent Helge Almås, tidligere prosjektleder Øystein Skille, gen.sekr. Markku Kotila
Foran fra venstre: Gen.sekr. Paul Erik Wirgenes, bibeloversetter Helena Valkeapää, språkkonsulent Berit Anne
Bals Baal, bibeloversetter Britt Rajala, teologisk konsulent Karl Yngve Bergkaasa.
årsrapport I 2019 I Bibelselskapet
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Oversettelsesarbeid
«Ordet ble menneske og bodde hos oss i teltet sitt». Slik går det an å
oversette den greske teksten i første kapittel av Johannesevangeliet
(Joh 1,14).

16. nov. ble det arrangert
festgudstjeneste for den nye
nordsamiske Bibelen i Oslo
domkirke, etterfulgt av kirkekaffe med festtaler i Krypten.
Under gudstjenesten ble
Biibbal 2019 overrakt til Oslo
bispedømme og representanter for samisk kirkeliv.
Arrangører: Oslo biskop og
bispedømmeråd i samarbeid
med Ressursutvalget for
samisk kirkeliv i Oslo bispedømme, Samisk kirkeråd,
Oslo domkirke og Bibelselskapet.
I forkant av gudstjenesten
var det en åpningssamling
i Samisk hus, med bibellesning ved Magne Ove Varsi og
foredrag ved Pål Friis.

«Ordet ble menneske og bodde hos oss i teltet
sitt». Slik går det an å oversette den greske
teksten i første kapittel av Johannesevangeliet
(Joh 1,14). Bildet av Gud som bor i telt, har sin
bakgrunn i fortellingen om telthelligdommen som israelittene bar med seg gjennom
ørkenen. De var blitt frie fra slaveriet i Egypt.
Nå var de på vandring i et strevsomt ørkenlandskap. De bodde i telt. Det gjorde Gud også,
sammen med dem. Med Jesus kom Gud enda
tettere på, inn i vår erfaring og i vårt språk.
Derfor oversetter vi Bibelen til alle menneskers morsmål. Første norske bibeloversettelse
kom i 1904, deretter er det revisjoner/nyoversettelser lansert med 20 til 30 års mellomrom.
I Norge finnes det fortsatt mennesker som
ikke har fått hele Bibelen på sitt eget språk. I
2019 satte Bibelselskapet søkelyset på bibeloversettelse for mennesker med minoritetsspråk og for mennesker med leseutfordringer.
DE SAMISKE PROSJEKTENE
Det nordsamiske prosjektet – Lansering av
Biibbal 2019
Nordsamene fikk i 2019 sin nye bibel, Biibbal
2019. Den forrige oversettelsen kom i 1895.
Det er lenge siden språket der var utdatert.
Arbeidet med den nye teksten startet i 1986.
Det oppsto på den tiden fornyet oppmerksomhet omkring urfolkene og språkene deres.
Bibelselskapet tok utfordringen og har samarbeidet nært med samiske språkmiljøer, Samisk
kirkeråd og samiskspråklige prester i Den norske kirke. Bibelselskapene i Sverige og Finland
ble med. Det skulle gå hele 33 år før arbeidet
var fullført. Helgen 23.–25. august ble Biibbal
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2019 lansert i Kautokeino. Samisk høgskole/
Sámi allaskuvla arrangerte åpent seminar om
samisk bibeloversettelse 23.–24. august, og
søndag 25. august ble Biibbal 2019 innviet
med en festgudstjeneste i Kautokeino kirke.
Biibbal 2019 er et monumentalt språklig arbeid. Utfordringen har vært å skape en tekst
som nordsamer fra Norge, Sverige og Finland
kunne samles om og kjenne som sin egen.
Tilbakemeldingene fra brukerne forteller at
Biibbal 2019 er blitt en lett forståelig bibeltekst på et språk som kommuniserer godt. Da
prøveoversettelsen av NT kom i bruk i 1998, sa
en av tilhørerne: «Det må være noe galt her. Jeg
skjønner alt som blir sagt!» Mange som nå hører en forståelig GT-tekst på sitt eget morsmål
for aller første gang, forteller om hvor sterkt
inntrykk dette gjør.
Det er vårt håp at den nye oversettelsen fører
Bibelens tekster nærmere menneskers liv og
styrker samtale med Gud på eget hjertespråk.
Vi håper også at teksten kan være med på å
virkeliggjøre visjonen om et levende og samlende nordsamisk språk, på tvers av geografisk
avstand, nasjonale skillelinjer og påvirkning
fra forskjellige majoritetsspråk.
Det sørsamiske prosjektet – på vei mot et
komplett NT
Boken Åarjelsaemien bijpeleteksth, «Sørsamisk
bibeltekst», ble innviet i Nidarosdomen 23.
november 2018. Teksten ble lagt på nett, delvis
som ledsagende lydfil. Før 2018 hadde sørsamer i Norge og Sverige bare Markusevangeliet
på sitt eget språk. Nå har de også kirkeårets
tekster. På Bibelselskapets representantskaps-

Fra festgudstjenesten i Oslo domkirke 16. nov.: Ungdomsrespondent Elle Karen Inga Skum overrekker Biibbal 2019 til Per Inge Østmoen,
leder for Oslo Sameforening og Ressursutvalget for samisk kirkeliv i Oslo bispedømme. Til venstre biskop Kari Veiteberg, og bak Østmoen
stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, som også fikk overlevert Biibbal 2019.

Generalsekretær Paul Erik Wirgenes overrekker Biibbal 2019 til leder
i Samisk Kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, i Kautokeino kirke 25. august.

Teologisk hovedkonsulent Helge Almås og bibeloversetter
Britt Rajala, under lanseringshelgen i Kautokeino.

årsrapport I 2019 I Bibelselskapet
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Oversettelsesarbeid
møte 2019 ble det lest fra denne boka. Oppleseren fikk spørsmålet om hva det betyr for
henne å få bibeltekst oversatt til sørsamisk.
Svaret var klart. Det betyr å få språket sitt
tilbake. I 2019 ble et nytt sørsamisk prosjekt
etablert. Målet er et komplett NT innen 2024.
Til nå er Johannesevangeliet, 1. Korinterbrev,
Romerbrevet, Galaterbrevet og deler av Matteusevangeliet fullført. Bibelteksten er nå den
mest omfattende teksten som finnes på sørsamisk, og oversetterne inviteres på språkseminarer for å dele erfaringer og normeringsvalg.
Det lulesamiske prosjektet – på vei mot et
komplett NT
Det nye testamentet på lulesamisk kom i
2003. I 2016 startet arbeidet med å oversette
Det gamle testamentet. Prosjektet har fullført
kirkeårets tekster og arbeider nå med 1. og 2.
Mosebok, Josva, 1. og 2. Samuelsbok, Job, Salmene og Jesaja. Arbeidet er beregnet å ta ca. 10
år. Våren 2019 var det oversettelsesseminar
i Bodø, med åpen kveld på Stormen samiske
senter/Sáme guovdásj. Høsten 2019 ble det i
samarbeid med Tysfjord menighet arrangert
åpen tekstlesning på Árran lulesamisk språksenter. Lesningen engasjerte, og mange tilhørere ga viktig respons. Et sentralt tema var
forholdet mellom det nye bibelspråket og det
lulesamiske språket som brukes tradisjonelt i
kirker og forsamlinger, «Kanaans språk».
TEGNSPRÅK Tegnspråklige i Norge er den
språkgruppen som har færrest bibeltekster på
sitt eget språk. Til nå har de Lukasevangeliet
og et femtitalls andre bibeltekster. Mediet er
video. Tegnspråk-prosjektet med liturgirevisjon og oversettelse av kirkeårets tekster eies
og drives av Døvekirken. Bibelselskapet er
med i styringsgruppen og ansvarlig for å holde
prosjektet med bibelfaglige konsulenter. Prosjektet har en unik gruppe med oversettere,
der alle har fagkompetanse både på tegnspråk
og på bibelspråkene gresk og hebraisk. Alle
bibeltekstene til den nye gudstjenesteliturgien ble fullført i løpet av 2019. Arbeidet med
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å oversette kirkeårets tekster ble påbegynt.
Oversettergruppen har oversatt 43 tekster
til kirkelige handlinger og har laget utkast til
ytterligere 60 tekster.
BIBELEN FOR ALLE? BEHOVET FOR TILRETTELAGT BIBELTEKST Organisasjonen Leser
søker bok regner med at opptil 30 prosent av
befolkningen har problemer med å forstå en
litterær tekst. Årsakene er forskjellige. Antallet
mennesker med norsk som andrespråk øker.
Noen unge går ut av skolen med svak lese- og
skrivekompetanse. Mange er vant til å lese
korte tekster på nett, men ikke lange tekster
i bok. Noen mennesker har kognitive utfordringer på grunn av demens eller afasi. Noen
har en psykisk utviklingshemming. Noen
sliter med dysleksi eller generelle lese- og
skrivevansker.
Det er et klart behov for nye bibeltekster til
disse gruppene. Vi har mottatt prosjektmidler
fra Den norske kirke for å arbeide med tilrettelegging av utvalgte bibeltekster for mennesker med kognitive utfordringer. Dette arbeidet er nå godt i gang. I tillegg har vi igangsatt
et prøveprosjekt med oversettelse av Lukasevangeliet til norsk dagligtale. Bibelselskapet
har fått konsulentbistand fra Leser søker bok
til begge prosjektene.
Erfaringer har vist at det er svært viktig å
innhente respons fra målgruppene. Derfor
skal tekstene prøves ut i samarbeid med fengselsprester, menighetsprester, trosopplærere
og gjennom tiltak for brukere med norsk som
andrespråk. Gjennom dette arbeidet utfordres
vi til å ta både målgruppene og bibeltekstene
på alvor. De språklige kravene til lettlest tekst
hjelper oss til en grundig gjennomtenkning av
bibelspråkets tilrettelegging for grupper som
i dag i liten grad leser våre oversettelser. Vi
ser at flere land har lansert slike oversettelser
de siste årene. I Nederland har en ny bibel på
hollandsk dagligtale fått nesten like stor utbredelse blant vanlige bibellesere som den nye
oversettelsen fra 2004.

Bibelen i bruk

Dagens bibelord ble lansert som podkast i 2019. Her er Iver Hølmo
som leser inn fra eget studio i våre kontorlokaler.
Podkasten gir lytteren mulighet til å daglig lytte til Bibelens ord og
følge vår Bibelleseplan gjennom året. Bibelen innlest er etterspurt av
mange, og denne daglige podkasten er en måte å møte denne
etterspørselen på.
årsrapport I 2019 I Bibelselskapet
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Bibelen i bruk
Bibelselskapets visjon er at Bibelen skal være i bruk. Vi jobber for økt
inspirasjon, kunnskap og engasjement for Bibelen. Vårt arbeid har
som mål at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer.

DIGITAL UTVIKLING Visjonen «Bibelen i
bruk» samler oss som organisasjon og er drivkraften bak den digitale satsingen. Vi ønsker å
utvikle oss nettopp i denne retningen: Å gjøre
Bibelen tilgjengelig for det norske folk. For å
oppnå dette utforsker vi nye flater å være til
stede på, og den digitale virkeligheten gir oss
stadig nye muligheter. Samtidig tror vi digital
tilstedeværelse kan være med å skape et ønske
om en bibel også i trykket versjon. Dette byr
på en vinn-vinn-situasjon for økt bibelbruk.
Demografi bibel.no:
Demografisk statistikk for
2019 viser at 59 prosent av
de besøkende på bibel.no
er kvinner og 41 prosent er
menn. Flest besøkende er det
i aldersgruppen 25–34 år, fulgt
av gruppen 35–44 år. Færrest
brukere er det i aldersgruppen
65 +.

• Besøket på bibel.no er høy-

est utenom skoleferiene og
helgene: I 2019 var det flest
brukere i april og november og
lavest i juli.

• Besøket er høyest i midtuke

og lavest på lørdager. I november 2019 var det 111 841
brukere på bibel.no, som i snitt
besøkte sidene 2,28 ganger.
Samlet besøkstallet var 255
280. Tidsbruken var i gjennomsnitt 4,02 minutter – også dette
tallet høyere enn for året som
helhet.
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Bibel.no og bibelen.no har gjennom 2019
fremstått slik vi kjenner den, med de begrensninger en tilårskommen internettside naturlig
nok har. Fornyelse av vår bibelleseplattform
er derfor hovedfokus for vår digitale utvikling,
og samarbeidet med Det nederlandske bibelselskap og deres bibelleseplattform IBEP (Integrated Bible Engagement Platform) har tatt
form dette året. En testversjon ble lansert til
et invitert publikum i juni, og en åpen testside
www.beta.bibel.no ble lansert 28. november.
Ved en slik åpen testside ga vi våre brukere
muligheten til å kunne teste den nye bibelleÅrsstatistikk for bibel.no:

sefunksjonen selv. Dette har gitt oss svært
verdifull kunnskap for å kunne optimalisere
nettbibelen på bibel.no. Det gledelige er at
bibelen.no har økt med 140 000 unike brukere
i 2019. Vi tror dette skyldes blant annet økt
tilstedeværelse fra Bibelselskapet på andre
digitale flater og sosiale medier (SoMe), og at
flere ønsker å lese Bibelen digitalt. Bibelen på
mobil viser seg å øke mest, og dette er en kjent
trend og gir føringer for hvordan vi skal satse
videre. Denne økningen av unike brukere
understreker vårt store forvaltningsansvar av
Bibelen digitalt til det norske folk.
Bibelselskapet er innforstått med usikkerheten vedrørende inntektsgrunnlaget fremover
innenfor den digitale utviklingen, men styret
og administrasjonen ser det som helt avgjørende å gjøre nødvendige investeringer for å
posisjonere Bibelen på de plattformene som
samfunn og brukere i økende grad anvender.

Besøkstallet for bibel.no fremgår av tabellen
under:

2016

2017

2018

2019

2 168 306

2 209 194

2 250 466

2 518 744

Brukere :

680 127

654 300

666 939

790 093

Varighet3):

4,1

4,1

4,0

3,4

Besøk totalt :
1)

2)

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.

Vi har etablert to podkaster i 2019. «Bibelbølger» har vært på lufta med nye episoder hver
uke. Podkasten er laget for å gi inspirasjon,
kunnskap og engasjement for Bibelen, ofte
med inviterte gjester i studio. I podkasten
«Dagens bibelord» kan man lytte til dagens
bibelord, innlest av Iver Hølmo. Dagens bibelord er fremdeles bærende for vårt daglige
innhold på sosiale medier. Det samme innholdet sendes også daglig ut på e-post på bokmål,
nynorsk og nordsamisk, til ca. 10 000 personer.
KURS- OG FOREDRAGSVIRKSOMHET Det
største arbeidet Bibelselskapet driver inn
mot skolen, er fremdeles «Vandring gjennom
Bibelen for barn» (VGBB). Kurset har vært
et tilbud til 5. trinnet i skoler over hele landet
siden 1997. Metodikken er leken; barna lærer
ved å være med i fortellingene fysisk, og vi
ser nå hvordan den lekne innfallsvinkelen til
kunnskapen stemmer med intensjonen i de
nye læreplanene.
Vi registrerer antall kursdeltakere ved å telle
antall solgte hefter som elevene får når de
deltar på kurset. Antall solgte hefter i 2019 var
7 321 – det dekker både nynorsk- og bokmålstalende elever. Vi vet at ikke alle kursholdere
bruker heftene, og det betyr at minst 11 prosent av alle elever på 5. trinnet i grunnskolen
deltok på kurset i 2019. To kursholderkurs ble
avviklet, med til sammen 25 deltakere.
Vi har produsert en promo-film om VGBB,
som er sendt ut til alle kursholdere og alle menigheter, og som ligger på våre hjemmesider.
Som i «Vandring gjennom Bibelen for barn»,
blir også «Bibelreisen» holdt av kursholdere
over hele landet. Dette er et tilbud til menighetene. Vi har registrert 352 deltakere i 2019.
Bibelforteller- og tekstleserkurs skal være en
ressurs som menighetene gir til sine, både

frivillige og ansatte. Vi ønsker at den enkelte
kursdeltaker skal bli dyktigere til å formidle
Bibelen til andre. Vi har holdt kurs fra Trøgstad
til Ålesund, og fra Frelsesarmeen til konfirmanter i Fet, i 2019.
Tidslinjen
Tidslinjen er et trosopplæringsverktøy som
illustrerer bibelhistorien fra skapelsen til den
nye himmel og den nye jord. Tidslinjen ble
lansert i 2015 og tilbyr abonnementsløsning
på nett (tidslinjen.no), samt en barnebibel,
ressursbøker og annet ressursmateriell. Hilde
Heitmann og Oscar Jansen (illustratør) er opphavspersonene bak verktøyet, og Hilde Heitmann tilbyr kurs i bruk av Tidslinjen.
SAMARBEIDSPROSJEKT
Kristenrussen (Krussen)
Nøkkelordene for Kristenrussarbeidet er
Sammen – Til stede – Forskjell. Sammen med
Laget og Ungdom i Oppdrag fortsetter Bibelselskapet arbeidet med å hjelpe kristne russ å
ha en russetid sammen med Jesus og hverandre, der de er til stede også blant andre russ og
gjør en forskjell. I kullet 2018–2019 var det 752
medlemmer i Krussen. 64 Kristenruss var med
på misjonsturer som ble organisert i påsken
2019. Høsten 2019 var oppstarten til et nytt
Kristenrusskull, og Kristenrussaksjonen 2019–
2020 går til Bibelselskapets arbeid på Cuba.
KRIK (Kristen Idrettskontakt)
Bibelselskapet har i 2019 støttet KRIK sitt viktige arbeid med CHRISC i Uganda. CHRISC
jobber med barn og unge i alderen 10–33 år. De
gir ledertrening og livstrening til unge mennesker. Ved å støtte CHRISC er Bibelselskapet
med på å gi unge mennesker i Uganda nytt håp
og kapasitet til å bidra inn i sitt eget lokalsamfunn og ta gode valg i eget liv.

Kursvirksomhet i 2019:
Bibelfortellerkurs: 5
Tekstleserkurs: 5
Kursholderkurs « Vandring
gjennom Bibelen for barn »,
for 5. kl.: 2
Kurs om bibelformidling: 8
Kurs om bibelske manuskripter: 17
Kurs om RIK bibelbruk: 20

Kurs om Tidslinjen: 3
Andre kurs om bibelbruk: 14

Respons på VGBB-kurs:
«Jeg opplever kurset som en
viktig samarbeidsarena med
skolen, som jeg tidligere ikke
har funnet gode og faste samarbeidstiltak med. Så tusen
takk for et godt opplegg og et
flott kurs!»
HÅKON AUDUN SVEEN,
TROSOPPLÆRER

Lenke til promo-film om
VGGB:
https://www.bibel.no/
LeseplanerStudieplanerKurs
-tilbud/Kurstilbud/Vandringgjennom-Bibelen-for-barn
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Bibelen i bruk
Bibelskolen i Grimstad
Vi samarbeider med Bibelskolen i Grimstad
om utsending av team til Cuba og Jordan.
Bibelskolen sender team som oppholder seg
i landet nærmere fem måneder i løpet av studieåret, og vi har lagt til rette for kontakt med
bibelselskapet i begge disse landene. Tettest
har samarbeidet vært med Cuba, men de daglige utfordringene som berører alle kubanere i
form av ekstrem mangel på transport, berører
også teamene.
Kvinnenes internasjonale bønnedag (KIB)
Vi har i mange år hatt et nært samarbeid med
den frivillige komiteen som arrangerer Kvinnenes internasjonale bønnedag. All kollekt
på bønnedagen går til Bibelselskapet, mens vi
dekker administrasjon, trykking og distribusjon av materiellet. I tillegg går ca. 5 prosent til
den internasjonale komiteen.
I 2019 fokuserte bønnedagen på Slovenia.
Dato: 1. mars
FRIVILLIG ENGASJEMENT Bibelselskapskomiteen i Borg, Agder, Bjørgvin og Sør-Hålogaland er aktive og tar initiativ til ulike aktiviteter i sine områder, primært i forbindelse med
Bibeldagen. I tillegg har en gruppe av frivillige
i Sandnes-området vært svært aktive og arrangert en egen bibeluke i forbindelse med
Bibeldagen.

Vi har fortsatt mange registrerte bibelkontakter, hvorav mange gjør en innsats i sine lokalmenigheter i forbindelse med Bibeldagen. Her
kan vi imidlertid som administrasjon være
mer aktiv og utfordre dem på ulike aktiviteter
året rundt.
UTENLANDSKE BIBLER I NORGE Som en
tjeneste overfor norske menigheter, institusjoner og enkeltpersoner skaffer vi bibler på
andre språk. For de store språkene som engelsk, fransk og spansk er dette relativt enkelt,
men for mer marginale språk er det en større
utfordring.
Vi har en normal fortjeneste på de bøkene vi
tar inn, men en del titler blir kostbare i utsalg
på grunn av kostnadene ved flyfrakt og spedisjon. Tjenesten vil derfor isolert sett aldri være
lønnsom, men må ses på som en del av vårt
formål; å utbre Den hellige skrift og nå de som
kommer til vårt land med et annet morsmål.
Vi ser at tilbudet med fordel kunne vært bedre
markedsført, og det bør være en oppgave for
oss å gjøre dette bedre kjent.
Se oversikt over salg / distribusjon av utenlandske bibler i vedlegg 3.
Vi har satt av noe midler for å kunne levere
bibler gratis til fengsler og andre institusjoner
som ikke selv har budsjetter til å dekke dette.

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

Innsamlet
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2015
431

2016
402

2017
420

2018
327

2019
343

Forlagsvirksomheten

Utgivelsen av Studiebibelen var en av milepælene i 2019. Her fra
lanseringen 25. januar i egne lokaler i Bernhard Getz' gate 3. Flere av
bidragsyterne var til stede:
Bak fra venstre: Steinar Skarpnes, Ingeborg Mongstad-Kvammen, Torleif Elgvin, Anders
Aschim, Torrey Seland, Karl Olav Sandnes, Helge Kvanvig. Foran fra venstre:
Ingvild Røsok, Hanne Birgitte Sødal Tveito, Hilde Brekke Møller, Ingunn Aadland, Karl
William Weyde, Jorunn Økland, Halvor Moxnes. Foran: Reidar Aasgaard.
årsrapport I 2019 I Bibelselskapet
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Forlagsvirksomheten
LOGOS TAR BIBELEN MED INN I DAGLIGLIVET Jorunn Sjaastad har vært redaktør for Logos i tretti år. – Ordet vi leser,
skal få prege livet vi lever, sier hun.
Jorunn Sjaastad er utdannet teolog og har
siden 1990 vært redaktør og daglig leder i
Bibelleseringen. I juni 2018 ble Bibelleseringen en del av Bibelselskapet, og Sjaastad
ble ansatt i en kombinert stilling som
redaktør for Logos.
– Hvorfor brenner du for Bibelen, Jorunn?
– Det er den viktigste boka jeg vet om. Jeg
ble glad i den allerede som barn og har funnet meg igjen i mange av tekstene og opplever at den også finner meg.
– Forskjellen på Logos og andre leseplaner
er at tekstene har en kommentar for hver
dag. Den skal utfordre leserne til å anvende
bibelteksten på seg selv, og ta den med inn
i eget liv. Logos ønsker å legge nye dimensjoner til lesningen, forteller hun.
– Hensikten med å lese Bibelen er flerfoldig, og et av resultatene bør være at Ordet
vi har lest, preger livet vi lever.

Forklaring LOGOS:
L = Les dagens ingress og
bibelavsnitt
O = Oppdag det som står
G = Grunn på Ordet
O = Overfør det du har lest til
din hverdag
S = Samtal med andre om det
Gud har vist deg i Ordet
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Hele Bibelen
Det er også et annet forhold som skiller
Logos fra andre leseplaner, og det er måten
å lese på.
– Vi leser bok for bok. Alle bibelbøkene
gjennomgås i sin helhet. De større bøkene,
som evangeliene og de store profetbøkene,
deles opp i litt mindre deler, slik at de leses
i flere omganger, forklarer Sjaastad. Hvert
år velges det også ett evangelium som leses
konsekvent, og som følger leserne gjennom de store høytidene.
– Da deles tekstene opp slik at vi leser
«opptakten» til påske i ukene før påske og
«juletekstene» før jul, sier redaktøren.

Bibelgruppa
Hvert nummer av Logos inneholder også
spørsmål til studie og samtale og egner seg
derfor godt for bibelgrupper, andre kristne
fellesskap eller for en samling rundt Bibelen i familien.
– Men Logos fungerer også ypperlig for individuelt bruk, sier Sjaastad. De ukentlige
spørsmålene og studieplanen som følger
hvert nummer er godkjent av Kristelig Studieforbund og åpner derfor for muligheten
til å kunne søke økonomisk støtte til kurs
og studiegrupper.
– Vi håper dette kan være en inspirasjon
til å legge til rette for samlinger der nye
kristne inviteres til et fellesskap med Bibelen i fokus, sier Helene Fagervik, som leder
bibelbruksavdelingen i Bibelselskapet.
Bibelleseringen
Sammen med Logos videreføres også
bibelleseplanen Alfa Super for barn og
ungdom. Internasjonalt er Bibelleseringen
kjent som Scripture Union, og i likhet med
Bibelselskapet er også dette en verdensomspennende og økumenisk organisasjon.
– Bevegelsen ble startet i England i 1868.
Den begynte omtrent samtidig med framveksten av søndagsskolen i USA og Europa. Det ble viktig at barn også fikk lære
det som sto i Bibelen. Derfor var planene
opprinnelig tilpasset de yngste. Etter hvert
som barna vokste, ble det behov for å utvide tilbudet, forklarer Sjaastad.
– Med Bibelleseringen har vi fått ny kompetanse og nye verktøy for å kunne nå vår
visjon om å åpne Bibelen for alle. Ett av
dem er bibelleseplanen Logos, forteller
Paul Erik Wirgenes, generalsekretær i
Bibelselskapet.
Tekst: Bjørn Håkon Hovde

Logos har skiftet visuell drakt flere ganger siden starten. Øverst er bladet slik det så ut i 2019. Nederst ser vi redaktør Jorunn Sjaastad under
arbeid med det nye designe t, som ble sluppet våren 2020.
årsrapport I 2019 I Bibelselskapet
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Forlagsvirksomheten
TRENDER OG UTFORDRINGER Forlaget
nådde budsjettet for 2019. Det er ikke minst
positivt at andre bøker enn bibler oppnådde
et resultat som var bedre enn budsjettert. Forlaget opplever økt tilstrømming av forfattere
og innsendte manus. På bakgrunn av mange år
med underskudd i kategorien andre bøker er
dette svært gledelig.
Forlagsvirksomheten har gjennomgått en omfattende endringsprosess. Dels ble dette gjort
på bakgrunn av innfusjoneringen av Verbum
forlag i Bibelselskapet, og dels gjennomen en
treårig omstilling fra 2016. Generalsekretær
valgte i 2019 å tilsette Hans Johan Sagrusten
som forlagssjef på avdelingsledernivå, for å
møte de utfordringene som vi står overfor.
Bibelsalget hadde i 2019 en nedgang, i likhet
med de foregående årene. Det kan skyldes at
flere leser Bibelen digitalt, men også det faktum at det har gått noen år siden Bibel 2011
hadde nyhetens interesse. Dette utfordrer
forlaget til å arbeide videre med nye bibelutgaver i årene som kommer.
BIBELUTGAVER 2019 var preget av flere viktige bibelutgivelser. Utgivelsen av den nordsamiske Biibbal 2019 var en stor begivenhet.
Bibelen ble gitt ut i tre utgaver med ulike omslag, og mottakelsen har vært god. Bibelen ble
lansert i august 2019 og er i løpet av året solgt
i nær 1 200 eksemplarer i Norge. Samarbeidspartene; Det finske og svenske bibelselskap,
utgir Bibelen i sine land.
For første gang på mange år har vi gitt ut en såkalt årsbibel, hvor tekstene i Bibelen er fordelt
på årets 365 dager. Årsbibelen kom ut på bokmål, og forlaget vurderer fortløpende å lage
en nynorsk utgave. Salget har vært lavere enn
forventet, men er ansett å være en «langselger»
som vil være aktuell i lang tid.
BIBELBRUK OG BIBELKUNNSKAP Studiebibelen ble også fullført etter flere års arbeid, og
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boka kom på markedet på nyåret i 2019. Salget
viser at det har vært en etterlengtet utgave.
Arbeidet med bibelutgavene har krevd store
ressurser av forlaget. Samtidig ser vi med glede at det er stor interesse for nye bibelutgaver.
Den årlige Bibelleseplanen er vår bestselger.
Flere samarbeidspartnere bestiller også sin
egen utgave til bruk i sine sammenhenger.
Leseplanen danner grunnlag både for andakter i aviser og radio, og for det personlige
andaktslivet hos mange mennesker. Dette var
det første året Silje Kivle Andreassen laget
leseplanen. Paul Erik Wirgenes laget leseplanen i 18 år, før han begynte som generalsekretær i Bibelselskapet.
Etter et års opphold valgte forlaget å gi ut
Bibelleseplankalender i tverrliggerformat på
nytt. Bibelleseplan for advent og jul ble gitt
ut for å utvide tilbudet av leseplaner. Planen
bygger på tekster og refleksjoner som først ble
skrevet til bruk på sosiale medier. Gjennom
tiltaket får vi hjelp til å høste erfaringer for
interaksjon mellom trykte og digitale medier.
Like før jul kom nysatsningen Bibelen på en time
ut, etter modell av en dansk utgave. Den tilbys
også i pakker på 10, og vi er spent på å se om
kirkene vil kjøpe den inn til utdeling.
LOGOS OG ALFA SUPER 2019 var det første
hele året da Bibelselskapet har hatt ansvar for
bibelleseplanene fra den tidligere Bibelleseringen. Les mer om hva Logos og Alfa Super
kan tilby i intervjuet på side 14. Bibelleseplanen Logos har mange abonnenter, omkring
3 500, men har hatt noe nedgang de siste årene.
Leseplanen er et kjerneprodukt i vår virksomhet, og det ble derfor satt i gang arbeid med en
fornyelse av den grafiske profilen for å løfte
Logos fram for gamle og nye abonnenter. Vi
har ventet med omfattende annonsering for
Logos til det nye designet foreligger, i 2020.

Bibelleseplanen Alfa Super for barn fra skolealder og oppover har langt færre abonnenter
enn Logos, og forlaget har gjennom 2019 drøftet den videre driften av planen. Vi valgte å
fortsette med dagens utforming av planen ut
2019, men tar sikte på å overta design og utforming fra en tilsvarende dansk bibelleseplan i
løpet av 2020. Dette vil være med å styrke vår
satsning på barn og unge.
TRO OG LIVSHJELP Flere av årets utgivelser solgte godt. Ulla Källs Pilegrim ble solgt i
stort antall også av forfatteren selv. Harald
Hegstads Dåpen – en nådens kilde er den første
norske læreboka om dåpen på 40 år. Den ble
lansert med et seminar på MF Vitenskapelig
Høyskole og kjøpt inn av Kirkerådet.
Jostein Ørums Skjør stillhet, en bok om søken
etter stillhet, fikk en god mottakelse. Tittelen
på boka er en ny formulering i bibelspråket,
hentet fra fortellingen om Elia (1 Kong 19,12),
som møtte Herren i en «skjør stillhet». Dette er
Jostein Ørums sjuende bok på Verbum forlag.
Magnus Malms Fri til å tjene, en bok om kristent lederskap, solgte særlig godt under de
kristne sommerstevnene. Berit Karlsaunes
andre bok, Før lyset bryter fram, er en bok med
meditasjoner for fastetiden.
KULTUR OG SAMFUNN Kjell Arne Norums
Gud og miljøet er solgt i stort antall av forfatteren selv i forbindelse med foredrag og taler.
Verbum forlag har fått ros i media for å ha gitt
ut en bok om miljøsaken. Jan Arild Holbeks
bok i forbindelse med Kirkerådets 50-årsjubileum, Rådet som forandret kirken, ble kjøpt inn
av Kirkerådet.
Hans Johan Sagrustens Boka om boka ble kjøpt
inn under Norsk Kulturråds innkjøpsordning
for sakprosa. Dette er forfatterens femte bok
på Verbum forlag. Det store puslespillet og Ole
Chr. Kvarmes Åtte dager i Jerusalem er eksem-

pler på bøker som fremdeles selger godt, og
som derfor kom i ny utgave i 2019.
BARN OG UNGE Verbum har en rekke barnebibler og barnebøker som har solgt jevnt
over mange år. Det kom ikke ut noen nye barnebibler i 2019, men nye er planlagt for 2020.
Den oversatte aktivitetsboka Guds vidunderlige
verden innbyr lesere i alle aldre til aktiviteter og
fargelegging . Den ble markedsført bredt, blant
annet med en innbydende video, men vi venter ennå på å ta ut salgspotensialet i denne.
Forlaget deltar årlig under bokmessa i Frankfurt. Vi fant i 2019 flere utenlandske barnebøker og barnebibler som er aktuelle for en
norsk utgave.
GAVEARTIKLER Gaveartikler med bibelvers
er et nytt område for forlaget. Vi kan så langt
tilby veggplansjer og handlenett av tekstil,
små kort og emaljekopper. Med enkle bibelord
som «Tro, håp, kjærlighet», «Herren er min
hyrde» og «Til himmelen rekker din miskunn»,
er artiklene med på å synliggjøre Bibelen i det
offentlige rom og skape interesse for Bibelen.
Artiklene er svært populære blant de kristne
bokhandlerne og deres kunder. Mest populær
er emaljekoppen «Herren er min hyrde», som
er solgt i mer enn 500 eksemplarer.
UTADRETTET VIRKSOMHET OG BOKLANSERINGER Forlaget deltok også i 2019 med
egen stand på Trosopplæringskonferansen
med bøker og tilbud til barn og unge og ansatte i kirke-Norge. Vi satte ny salgsrekord
dette året.
Nytt av året var konferansen «Gi Jesus Videre»
i Kristiansand, hvor vi var til stede med stand
for å promotere våre produkter. Vi møtte her
et stort mangfold av trosopplærere fra det
frikirkelige miljøet i Norge.
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Forlagsvirksomheten
I løpet av året arrangerte forlaget følgende
boklanseringer:
- Studiebibelen, i egne lokaler i Bernhard Getz’
gate, den 25. januar
- Dåpen av Harald Hegstad, under frokostseminar på MF, den 8. oktober
- Boka om boka av Hans Johan Sagrusten, på
Litteraturhuset i Oslo, den 24. oktober.
- Skjør Stillhet av Jostein Ørum, i sidekapellet i
Oslo domkirke, den 13. november
Verbum deltok også på seminarer i Den Norske Forleggerforening og Norsk Forleggersamband.

POSITIVE FAKTORER Vi opplever at produkter som gir hjelp til regelmessig bibelbruk, er
populære blant kundene våre. Videre er det
positivt når bøker kjøpes inn av eksterne aktører, enten ved forhåndskjøp eller etter utgivelsen. Det er også en styrke at flere av våre
forfattere er aktive med å selge egne bøker i
forbindelse med foredrag.
Forlaget er glad for å være med å bygge forfatterskap over tid. Flere av våre forfattere har
kommet med en rekke bøker hos oss. Det er
positivt at leserne venter spent på neste bok
av sin favorittforfatter. Samtidig er det et
ønske at også debutanter skal slippe til, ikke
minst yngre og kvinnelige forfattere.

Utgitte bøker i 2019
BIBELUTGAVER:

Studiebibelen

Biibbal 2019 (Bibelen på nordsamisk)
ANDRE BØKER:

Ulla Käll:
Pilegrim. Langs veien og ved kjøkkenbordet

Bibelleseplan 2020

Magnus Malm:
Fri til å tjene. Lederskap i Jesu fotspor

Bibelene på en time. Utvalgte nøkkeltekster fra Det nye og Det gamle testamentet

Bibelleseplankalender 2020
Guds vidunderlige verden (fargeleggingsbok med overføringsmerker)
Berit Karlsaune:
Før lyset bryter fram. Meditasjoner for
fastetid og påske
Geir Hellemo:
Voksen tro (studieplan)
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Ole Chr. M. Kvarme
Åtte dager i Jerusalem. Jesu påske, jødisk
og kristen påskefeiring (ny utg.)

Harald Hegstad
Dåpen. En nådens kilde
Jostein Ørum:
Skjør stillhet
Hans Johan Sagrusten:
Boka om boka – gjennom to tusen år
I alt: 14 utgivelser.

Internasjonalt arbeid

«Jeg er glad i denne bibelen», fortalte Aleminesh Tagese i Hossana i
Etiopia. Sammen med datteren Tesfaya (8) leste hun den amhariske
Bibelen i kirken. «Men når vi får Bibelen på vårt eget morsmål, taler
den rett inn i hjertene våre». På Bibeldagen 2019 var norske menigheter med og støttet oversettelser av Bibelen til tre nye språk i Etiopia.

årsrapport I 2019 I Bibelselskapet
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Internasjonalt arbeid
TEKST PÅ HJERTESPRÅKET FÅR SANGEN
TIL Å STIGE En sangtekst på hadiyya-språket får nesten taket til å løfte seg i kirken i
Hossana. Slik viser menigheten hvor mye
det betyr å få teksten på hjertespråket.
I kirken føles det nesten som om pinseunderet skjer på nytt. For på pinsedag
opplevde folk med ulike tungemål at Guds
ord ble talt på deres eget språk. Her i kirken
i Hossana opplever folk det samme når de
får bruke sitt eget hjertespråk.
– Snart kan også dere lese Bibelen på det
språket dere kjenner best, sier Hans Johan
Sagrusten fra Bibelselskapet i Norge når
han hilser menigheten.
Foran den store forsamlingen på to tusen
mennesker forteller han om arbeidet med å
oversette hele Bibelen til hadiyya-språket,
og om alle giverne i Norge som er med og
støtter arbeidet. Han får både applaus og
«amen-rop» fra forsamlingen.
Som en eksplosjon
Første del av gudstjenesten i Mekane
Yesuskirken i Hossana er preget av bønn
og sang. Mange beveger seg ivrig i takt med
musikken. Men så, helt plutselig, er det
som om volumknappen blir skrudd opp til
full styrke. De som beveget seg, går over til
å danse. Alle synger av full hals. Hva er det
som skjer? Endrias Kacharo i Det etiopiske
bibelselskapet ser at de norske gjestene
står som spørsmålstegn. Midt i den øredøvende sangen forklarer han:
– Denne sangen er på hadiyya!
Det er altså en sangtekst på deres eget
språk som utløser den enorme sanggleden.
Først når de får synge på hadiyya-språket,
som alle har vokst opp med, kommer
den store entusiasmen. For det er bare
halvparten av dem som kan fellesspråket
amharisk.
Når koret starter den neste sangen, som
ikke er på hadiyya, gjenopprettes normaltilstanden.
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Barn og bibel
Utenfor kirkesalen har Aleminesh Tagese
funnet seg en stol. Med datteren Tesfaya
(8) på fanget har hun den amhariske Bibelen foran seg. Aleminesh gleder seg stort
over at Bibelen nå blir oversatt til hennes
eget språk.
– Jeg ble veldig glad da jeg fikk høre at vi
skal få hele Bibelen på vårt eget språk. Til
nå har jeg hatt med meg en bibel på amharisk når jeg går til kirken. Nå skal jeg få en
bibel som bruker et språk som jeg kjenner
godt. Du hørte vel på sangen at dette er det
språket som vi elsker?
Hjertespråket
Aleminesh Tagese er fast kirkegjenger i
den store lutherske kirken. Når hun skal
fortelle hvorfor en hadiyya-bibel er viktig,
løfter hun opp den gamle Bibelen sin på
amharisk:
– Jeg forstår språket i den amhariske Bibelen – jeg er glad i denne Bibelen også. Men
det er ikke dette språket jeg kjenner fra jeg
var liten jente. Derfor taler ikke tekstene i
denne utgaven like sterkt til meg. Når vi nå
får en ny hadiyya-bibel, vil jeg si at den taler
til hjertene. Når vi kan språket, forstår vi
også teksten dypere.
Andakt
Hvordan bruker dere hadiyya hjemme?
– Vi snakker det jo til daglig. Til nå har vi
lest lite på vårt eget språk. Det finnes ikke
noen andre bøker enn en prøveutgave av
Det nye testamentet. Derfor er vi avhengige av andre bøker når vi skal lese for barna.
Men når vi ber Fadervår hjemme, bruker vi
hadiyya, smiler hun.
– Og når det kommer enda flere bøker på
språket vårt, vil vi bruke hadiyya også når
vi har andakt med barna hjemme, sier Aleminesh Tagese.
		

Tekst: Martin Eikeland

Når koret begynner å synge på hadiyya-språket, er det som om taket løfter seg i Mekane Yesus-kirken i Hossana.

DE FORENTE BIBELSELSKAPER (UBS) Det
meste av våre innsamlede midler går til det
internasjonale arbeidet, via UBS. Vi støtter
hvert år ca. 80–90 prosjekter i rundt 40 land, og
vi forsøker å være til stede i alle verdensdeler.
Likevel er det naturlig at vi av historiske grunner har etablert en del samarbeidspartnere
som vi arbeider nærmere sammen med enn
andre. Fra langt tilbake har vi støttet arbeidet i
Kina og det tidligere Sovjetunionen, og vi ser
dette fortsatt som en naturlig prioritet fra vår
side. Dessuten støtter vi arbeidet i den muslimske verden, samt at vi har en rekke ulike
aktiviteter i Afrika. I hovedsak mener vi at vi
har en fornuftig fordeling i arbeidet, men vi er
hele tiden under press for både å øke midlene
og ta opp flere nye land i vår portefølje. Vi varierer prosjektene vi støtter en del fra år til år,
men stabilitet er mer regelen enn unntaket.
UBS er en unik organisasjon som samler stort
sett alle kristne kirker på tvers av kirkelandskapet. Følgelig vil dette mangfoldet gjenspeile seg i ulike prioriteringer fra nasjonale

bibelselskap. For å kunne være medlem i UBS
er det et krav at alle kirkesamfunn som ønsker
det, skal få være medlem og delta i valg av de
nasjonale styrene.
For oss er demokrati og medinnflytelse selvsagt, men dette kan være en utfordring mange
steder i verden hvor man ikke har en tilsvarende tradisjon. Vi støtter følgelig alle initiativ
for bedre opplæring av både stab og styre, og
tiltak mot korrupsjon og misbruk av midler er
en sentral del av dette.
Vi registrerer med interesse at det i mange
bibelselskap i Øst-Europa og tilgrensende
land i Asia nå er stor interesse for å være med
i bibelselskapet, og det er til dels kamp om
å få stå i ledelsen av dette arbeidet. Dette er
et uttrykk for at velfungerende bibelselskap
også er sterke bindeledd mellom kirkene i land
hvor demokrati og frihet er mangelvare, og at
bibelselskapene en del steder etter hvert blir
anerkjent som et samlende og felleskirkelig
organ også av sekulære myndigheter.
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Internasjonalt arbeid
BIBELDAGEN – ETIOPIA Tema for Bibeldagen
2019 var bibelarbeidet i Etiopia, og det var fint
å registrere hvor godt dette arbeidet ble tatt
imot i Norge. Det er mange som kjenner landet fra innsatsen til flere misjonsselskaper. Til
Bibeldagen fikk vi besøk fra Etiopia og benyttet anledningen til å besøke en del menigheter.
Vi gleder oss over at Såmannssøndagen står
sterkt i Den norske kirke, og at vi kan benytte
nettopp denne dagen til en samling om Bibelen. I årene som kommer ønsker vi å presentere aksjonen mer inngående for andre kirkesamfunn, slik at også disse kan bli med i denne
årlige markeringen.
Viktigste informasjonskanal overfor menigheter og forsamlinger er Bibeldagens egne nettsider. Vi forsøker på beste måte å aktualisere
informasjonen der, slik at den skal være nyttig
og aktuell til enhver tid.
Til Bibeldagen produserer vi materiell til utdeling i menighetene også etter lokale bestillinger. Erfaringene fra 2019 tyder på at dette blir
brukt mange steder.
SAMARBEIDSLAND Vi er oss meget bevisst
vår identitet som medlem av UBS, og alt vi
gjør skjer i samarbeid med og nær forståelse
med lederskapet der. Det er i alles interesse
at UBS fungerer godt, også som en kontroll i
forvaltningen av de midlene vi sender gjennom organisasjonen.
Kina
18 prosent av verdens befolkning bor i Kina,
men hele 25 prosent av den ikke-kristne del
av jordas befolkning befinner seg der. Det gjør
det meget naturlig for oss å gi arbeidet i landet
høy prioritet. Norske givere har helt siden
slutten av 70-tallet vært trofaste i støtten til
arbeidet i Kina, og denne støtten har vært med
å fremme den store kirkeveksten i Kina. Samarbeidet skjer gjennom offisielle kanaler, pri-
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mært gjennom Tre Selv-kirken (CCC/TSPM),
som ser på UBS som sin viktigste internasjonale samarbeidspartner.
Vi støtter en rekke prosjekter i Kina, men viktigst er arbeidet med å skaffe bibelpapir. Det er
tilgang til bibelpapir som gjør det mulig hvert
år å produsere mellom tre og fire millioner
bibler.
Ukraina
Vi har et nært samarbeid med Det ukrainske
bibelselskap, og i 2019 ble samarbeidsavtalen
fornyet for tre nye år. Prosjekter vi støtter er
deres bibelrevisjon basert på masoré-teksten
– som endelig nærmer seg fullførelse, vi støtter deres eget innsamlingsarbeid samt flere
utdelingsprosjekter, og vi hjelper til med nedbetalingen av bibelhuset i Kiev.
Det ukrainske bibelselskap fortsetter også å gi
god støtte til bibelselskapene i nabolandene,
og spesielt viktig er deres innsats for SentralAsia gjennom Central Asia Service.
Krigen er dessverre fortsatt en realitet i den
østlige delen av landet. Ved siden av den menneskelige lidelsen, skaper krigen også store
vanskeligheter for landets økonomi. På tross
av situasjonen er det stor etterspørsel etter
bibler, og bibelsalget finansierer Bibelselskapets ordinære aktiviteter i landet.
Bibelselskapet styrker stadig sin posisjon som
det samlende forum i et splittet kirkelandskap
og benyttes ofte også av myndighetene for å
skape dialog med kirkene.
Sentral-Asia
Central Asia Service er et samarbeidsprosjekt
mellom bibelselskapene i Ukraina, Tyskland,
USA og Norge. Det er vår oppfatning at det
ikke ville være mulig å ha et livskraftig arbeid i
denne regionen uten den koordinerende innsatsen fra Ukrainas side.

Ytre sett er landene ganske like, med en muslimsk majoritet, et russisktalende mindretall
som defineres som kristne, og et sekulært
regime. Imidlertid er det varierende begrensninger i friheten for den enkelte kristne og
for kirkene. Likevel er eneste land hvor vi
så langt ikke er etablert med et bibelselskap
Turkmenistan. Utfordringene er store, men vi
mener det er viktig å prioritere dette arbeidet
for å kunne nå 70 millioner mennesker i denne
delen av verden.
Etiopia
I Norge er det stor kjennskap til og interesse
for det kirkelige arbeidet i Etiopia. Samarbeidet begynte for 15 år siden med etableringen
av programmet «Den barmhjertige samaritan». Siden har arbeidet vokst til også å omfatte en rekke oversettelsesprosjekter. Mens
noen prosjekter har blitt fullført har nye
kommet til. I et land med over 80 ulike språk
er oppgaven med å oversette Bibelen meget
omfattende, og mangel på kvalifisert personell
og store kostnader er del av utfordringen.
Etiopia er nå, ved siden av Kina, vår største
samarbeidspartner. Vi ser god fremgang i
arbeidet i dette store landet, med sterk økning i bibeldistribusjonen. Dessverre har det
vært problemer i samarbeidet med den store
lutherske kirken Mekane Yesus i noen år. Det
arbeides med å løse dette problemet, som
berører balansen mellom Den ortodokse, Den
katolske og de protestantiske kirkene.
I 2019 åpnet Bibelselskapet et helt nytt hus
i en sentral bydel i Addis Abeba. Dette ble
mulig ved hjelp av lokale inntekter og erstatningssummen etter eiendommen som ble
konfiskert av Mengistu-regimet på slutten av
70-tallet.
Cuba
Vi fortsetter vårt nære samarbeid med Cuba,
også etter at prosjektet «En million bibler til

Cuba» er fullført. Mange samarbeidspartnere
over hele verden bidro til denne viktige milepælen, under ledelse av Det Norske Bibelselskap.
Vi har lenge arbeidet med planer om bygging
av nytt trykkeri og lagerbygg i Havanna by, og
omsider er både tomten og alle nødvendige
tillatelser på plass. Vi antar det blir byggestart i
løpet av første halvår 2020.
På tross av at så mange bibler har funnet veien
til landet gjennom de siste årene, opplever vi
fremdeles stor etterspørsel etter bibler. Landet
er rammet av stadig sterkere amerikanske
sanksjoner, noe som skaper store problemer
for landets innbyggere, så vel som for kirkene.
Fremdeles er de ganske isolerte og trenger
støtte fra verden utenfor på mange ulike måter, ikke bare i form av økonomisk bistand. Vi
er glade for å kunne stå i et nært samarbeid
med både kirkeledelsen og Bibelselskapet
(kommisjonen) på Cuba.
Syria/Irak
Dessverre fortsetter krigen i Syria og skaper
et stadig større behov for hjelpearbeid. Støttearbeidet fortsetter både i Syria og Irak, samt
arbeidet blant syriske flyktninger i Libanon.
Bibelselskapets vei inn i dette er først og
fremst å støtte kirkenes arbeid, men vi har i
betydelig grad også støttet arbeidet for å lindre
traumer hos barn.
Det er store utfordringer knyttet til arbeidet
i slike krigsherjede land, spesielt i Syria som
også omfattes av en streng internasjonal embargo.
PROGRAM MED NORAD-STØTTE Støtten
fra Norad blir kanalisert til Bibelselskapet
gjennom Digni, som er paraplyorganisasjon
for bistandsarbeidet til mange kristne organisasjoner i Norge. I 2019 har Norad-støtten gått
til tre prosjekter i Afrika sør for Sahara, med

«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.

Mulu Gesesewu, fra Gethsemane St. Mary-kirken i
Mekelle, forteller at etter at
de startet med programmet
«Den barmhjertige samaritan» kommer flere mennesker hit til kirken. Årsaken til
dette er at prestene lærte seg
å kommunisere på en annen
måte. De begynte å møte
mennesker med medfølelse
og kjærlighet fremfor fordømmelse, og det gjelder ikke bare
overfor hiv-positive. Vi har
mange konkrete eksempler
på at programmet har ført til
endring. Mulu vil gjerne sende
en takk til de som skapte
programmet, fordi det har
hjulpet dem til å forstå fortellingen om den barmhjertige
samaritan på en ny og veldig
praktisk måte.
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Abeba, som er lærer ved Mayvony barneskole, sier dette
om samaritan-programmet:
«Vi har lært om den barmhjertige samaritan, men kunnskap
er ikke nok. Det må også
handling til. Barna har lært å
dele, ikke bare med venner,
men med de som trenger
det. Vi ser at barna viser mer
respekt for hverandre og har
observert at det er mindre
mobbing på skolen. En veldig
viktig del av programmet er at
vi er alle unike, skapt av Gud
til å være akkurat den vi er,
uansett om jeg er rik, fattig,
hvit, svart, og uansett etnisk
tilhørighet. Dette hjelper
barna å akseptere hverandre,
og minst like viktig: seg selv.»

søkelys på hiv og aids, helbredelse av traumer
og livsmestring. Totalbudsjettet for 2019 var
på 4 millioner kroner.

Birhan på 12 er elev ved
Mayvony. Hun forteller at de
er blitt mindre opptatt av å
prestere bra på skolen kun for
egen del. Nå samarbeider de
mer, slik at de kan gjøre hverandre bedre. Det er dessverre
en god del som slutter på
skolen. Birhan og andre som
er med i «Den barmhjertige
samaritan» tilbyr undervisning til jevngamle for at de
skal kunne komme tilbake i
skolen. Det kan skje enten
hjemme eller på skolen.
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Den barmhjertige samaritan i Etiopia
Det Norske Bibelselskap samarbeider med
Bibelselskapet i Etiopia om programmet «Den
barmhjertige samaritan». Gjennom programmet får barn, ungdom og voksne verktøy til
å forstå hvordan de kan være en barmhjertig
samaritan i hverdagen.
HIV Service
HIV Service er en ressursenhet i UBS for alle
bibelselskap som iverksetter programmet
«Den barmhjertige samaritan». I 2019 har HIV
Service hatt som mål å øke kompetansen i
arbeidet med ungdom og ektepar, i tillegg til
å øke kapasiteten innen ledelse og prosjekthåndtering. Tilbakemeldinger på satsingen på
ungdom og ektepar tyder på at programmet
er med på å dekke et stort behov i afrikanske
kirker. Det gir praktisk hjelp til å kommunisere om vanskelige tema, og hjelper folk til å ta
gode livsvalg.
Helbredelse av traumer i Burundi
Folket i Burundi har gjennomgått mange lidel-

ser. Minnene fra folkemordet i 1994 er vekket
til live gjennom urolighetene ved forrige valg
i 2015. Våren 2020 skal det igjen være valg, og
derfor har året 2019 vært fylt av spenninger
og usikkerhet. Med støtte fra Norge jobber
Bibelselskapet i Burundi med å utdanne pastorer, menighetsarbeidere, politi og militære
til å forstå hvordan de kan hjelpe folk både til
å bearbeide gamle traumer og håndtere nye
traumer. Dersom Burundi skal kunne møte
dagens utfordringer er det helt avgjørende at
kirker og sikkerhetstjenester har kompetansen til å forstå og håndtere traumer.
Lese- og skriveopplæring i Etiopia
I 2020 starter Bibelselskapet i Etiopia opp et
lese- og skriveopplæringsprosjekt i hadiyyaspråket, med støtte fra Det Norske Bibelselskap. Hadiyya-språket snakkes av en minoritetsgruppe i den sør-vestlige delen av Etiopia.
Prosjektet skjer i samarbeid med kirkene og
myndighetene, og håpet er at flest mulig skal
ha tilgang til kurs i lese- og skriveopplæring.
Utdanning er viktig for utvikling både lokalt
og nasjonalt, men også for at folk skal kunne
lese Bibelen, som utgis på hadiyya i 2020.

Styrets
årsberetning og
årsregnskap 2019
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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 bibelselskaper
(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 2019:
– Utgivelse av Biibbal 2019 med lansering i
Kautokeino og festmarkering i Oslo
– Utgivelse av Studiebibelen
– 33,4 mill. kroner ble samlet inn til bibelmisjonsarbeidet
– Viktige satsinger innen bibelbruk dette
året var utgivelse av Bibelselskapets første
studiebibel, Årsbibelen med 2011-oversettelsen, samt det lille heftet Bibelen på en time
– Det har vært investert vesentlig i nyutvikling av Bibelen på nett og på ulike digitale
plattformer
– Vår forlagsvirksomhet er reorganisert etter
en krevende omstillingsfase
– Forlagsvirksomheten leverte overskudd i
bokkategorien «Andre bøker»
VIRKSOMHETEN Arbeidet drives fra gode
kontorlokaler vi eier i Bernhard Getz’ gate 3 i
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Oslo. Egenproduserte bøker, utenlandske
bibler m.m. distribueres ut fra leide lagerlokaler på Nummestad Gård i Hobøl.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet for 2019 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 69,2 mill.
kroner, mot 74,4 mill. kroner i 2018. De to største inntektskildene er gaver (51 prosent) og
salg (27 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 2019. Bibelsalget i 2019 utgjorde
10,8 mill. kroner i netto salgsinntekter, etter
fradrag for rabatter/uttak, som gir en markant
nedgang sammenlignet med foregående år.
Hovedårsaken til denne utviklingen er ekstraordinært salg av 80 000 bibler i forbindelse
med aksjonen «Bibelen til alle i Østfold» i
2018. Totalt er det solgt nesten 44 000 bibler i
2019.
Bibelselskapet leier ut omtrent 50 prosent av
sine arealer i Bernhard Getz’ gate 3. I 2019 ga
dette 1,65 mill. kroner i eksterne leieinntekter.
Sum forbrukte midler utgjorde 68,7 mill. kroner mot 71,2 mill. kroner i 2018. Av stiftelsens
totale forbruk i 2019 er 70,9 prosent anvendt
til formålsrettede aktiviteter, mot 71 prosent i
2018. Et godt innsamlingsresultat også i 2018
ga grunnlag for ekstrabevilgninger. Av dette
resultatet ble 3 mill. kroner avsatt til fond til
ekstra bevilgninger til bruk i 2019. Av innsamlede midler er 70,6 prosent disponibelt til
innsamlingsformål, mot 73,2 prosent i 2018.
Innsamlingsprosenten er redusert som følge
av nedgang i innsamlede gaver sammenlignet
med 2018.
Innsamlingsprosenten er regnet ut på samme

11%

10%

Anskaffede midler
INNSAMLEDE MIDLER
SALGSINNTEKTER BIBLER OG FORLAGSPRODUKTER

27%

ANDRE INNTEKTER
TILSKUDD – OFFENTLIG

52%

4%
Forbrukte midler
25%

KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER
KOSTNADER TIL ORGANISASJONENS FORMÅL

41%

BEVILGNINGER
30%

ADMINISTRASJONSKOSTNADER

måte som Innsamlingskontrollen legger til
grunn for sine beregninger. Administrasjonsprosenten er beregnet til 4 prosent.
Alle virksomhetsområder sett under ett viser
et positivt aktivitetsresultat på kr 512 572.
Etter vedtak i styret er det tilført kr 2 999 580
fra bibelmisjonsfondet og kr 100 000 fra samisk fond, og til sammen tillegges kr 3 612 152
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
68 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 Bibel-

selskapets 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
behandling av maling, rengjøringsmidler o.a.
miljøskadelige stoffer. Både sameiet og Bibelselskapet gjennomfører årlige vernerunder.
ARBEIDSMILJØET Pr. 31.12.19 er det 26 ansatte i Bibelselskapet. Disse har utført 22,7
årsverk i 2019 mot 22,2 årsverk i 2018. Sykefraværet i 2019 utgjorde 6,1 prosent mot 8,3
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prosent året før. Det er ikke blitt rapportert om
yrkesskader og yrkessykdom på arbeidsplassen i løpet av året.
Kvinner utgjør 54 prosent av de fast ansatte
i staben. Fire av fem som arbeider deltid er
kvinner (80 prosent). To av fem 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 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 74,8 mill. kroner utgjør den bokførte verdi av kontorlokalene i Oslo sentrum
25,6 mil. kroner (34 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 8,8 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 68 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.
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Styret følger opp kapitalforvaltningen. Det
har i løpet av 2019 vært en god avkastning
på investeringene, og i løpet av året ble verdireduksjonen fra slutten av 2018 mer enn
utlignet. 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. 31.12.2019 utgjorde investeringene 16,4
mill. kroner. Økningen fra 2018 skyldes både
overføring av bankmidler på 5 mill. kroner til
kortsiktig plassering og økt verdistigning av
investeringer i ekstern forvaltning.
Kontantstrømoversikten viser inn- og utbetalinger av netto kontantstrømmer i selskapet.
Samlet kontantstrøm var på 3,5 mill. kroner,
mens aktivitetsresultatet utgjorde 0,5 mill.
kroner. Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger, samt endringer i varelager, kundefordringer og leverandører knyttet til operasjonelle aktiviteter Det er ikke
gjort større investeringer i løpet av året.
FREMTIDIG UTVIKLING Det Norske Bibelselskap driver kontinuerlig utvikling innenfor
virksomhetsområdene forlag, bibelbruk,
bibeloversettelse og innsamling, for å sikre
den langsiktige bærekraften.
Digital utvikling bidrar til endringer i samfunnet, og det påvirker også virksomheten vår.
Arbeidet med ny bibel.no er et viktig verktøy
for å kunne kommunisere med de ulike målgruppene i årene som kommer. Sammen med
forlagsvirksomheten vil arbeidet med digitale
verktøy for å fremme økt bibelbruk og bibellesning fortsatt være høyt prioritert fremover.
Bibelbruk er i kjernen av vårt oppdrag, og vi
jobber med modeller for at den brede digitale
satsingen også kan være inntektsbringende
på sikt.
Samiske oversettelsesprosjekter på sør- og
lulesamisk fortsetter etter at den nordsamiske
Bibelen, Biibbal 2019, ble utgitt.

Andre oversettelsesprosjekter. Styret har
8% 10%
igangsatt en prøveoversettelse til lettlest
språk. Dette er en ny språkkategori for vårt
oversettelsesarbeid, og en prøveoversettelse
av Lukas vil foreligge for lansering og salg høsten 2020. Styret har også vedtatt at det i 2020
skal utvikles
53%rammer og innholdsbestemmelse av en mulig revisjon av Bibel 2011. Dette
vil kunne få både store kostnader og inntekter
i årene som kommer.
Forlagsvirksomhet. Nedgangen i bibelsalget
fortsetter samtidig som forlagsvirksomheten
for øvrig gikk med overskudd for første gang
på mange år i 2019. Vi vil videreutvikle og
satse på vår forlagsdrift i årene som kommer
og kombinere en offensiv bokproduksjon med
å videreutvikle viften papirbok – digital bok og
digitale ressurser, samt lydbok.
Bibelselskapets står foran til dels ukjente
risikoer i lys av pandemiutviklingen våren
2020. Risikoen innenfor ordinær drift i forhold
til vedtatt strategiplan er håndterbar, mens
pandemien vil kunne reise nye og radikale
spørsmål til vår virksomhet. Dette arbeides
det med.

INNTRUFNE FORHOLD ETTER BALANSEDAGEN (31.12.) Den plutselig og uforutsette
spredningen av koronaviruset, som i mars
2020 fikk status som en pandemi, vil på ulike
måte påvirke driften i 2020, både nasjonalt og
internasjonalt. Situasjonen er ved utbruddets
startfase i første kvartal uoversiktlig og uforutsigbar, men det er tegn på at det vil ta tid før
man er tilbake til en normalsituasjon. I første
fase av pandemien har Bibelselskapet som
organisasjon kunnet arbeide med lav risiko. På
lang sikt vil pandemiens konsekvenser kunne
få stor innvirkning på Bibelselskapets arbeid
og resultat.
Medio mars rapporteres det om verdifall i vår
investeringsportefølje for aksjefond tilsvarende 0,5 mill. kroner, og verdifallet utgjør 2
prosent av den totale investeringsporteføljen.

Oslo, 1. april 2020
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AKTIVITETSREGNSKAP
NOTE

2019

2018

ANSKAFFEDE MIDLER				

Tilskudd
			
Offentlige
2,3
4 618 775
4 811 735
Andre
2
2 515 773
2 935 200
		
7 134 548
7 746 935
				
Innsamlede midler
3
35 930 953
39 039 787
				
Aktiviteter som oppfyller formålet			
Salgsinntekter bibler og forlagsprodukter
4
18 282 511
21 799 570
Lisensierings- og andre inntekter
4
4 614 018
3 485 638
		
22 896 528
25 285 208

Aktiviteter som skaper inntekter			
Utleie og distribusjon
4, 9
2 267 497
2 239 159
		
Finans- og investeringsinntekter			
Renteinntekter
127 924
129 621
Investeringsinntekter		
828 078
-78 583
		
956 002
51 038

Sum anskaffede midler		
69 185 529
74 362 126
				
FORBRUKTE MIDLER				
Kostnader til anskaffelse av midler			
Distribusjon og markedsføring
5 479 319
Kostnader til gårdsdrift og annet
9
1 198 106
Innsamlingskostnader
3
10 551 376
14, 15
17 228 800

5 631 545
1 656 369
10 481 595
17 769 509

Kostnader til organisasjonens formål
Bevilgninger
Oversettelse
Bibelbruk
Forlagsvirksomhet

3

27 912 880
4 415 150
5 587 780
10 772 625

27 239 087
4 848 061
4 404 957
14 096 024

14, 15
15
6, 14, 15

48 688 435
2 755 722
68 672 957

50 588 130
2 869 291
71 226 930

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		

512 572

3 135 196

Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler

Tillegg/reduksjon formålskapital			
Reduksjon bibelmisjonsfond		
-2 999 580
-1 000 000
Tillegg bibelmisjonsfond		
3 000 000
Reduksjon samisk fond		
- 100 000
Tillegg annen formålskapital
3 612 152
1 135 196
Sum		
512 572
3 135 196
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BALANSEREGNSKAP
NOTE

2019

2018

EIENDELER				

ANLEGGSMIDLER				
Varige driftsmidler			
Fast eiendom
8
25 637 985

26 697 499

		

26 697 499

25 637 985

Finansielle anleggsmidler				
Kapitalinnskudd KLP		
952 287
952 287
Langsiktige aksjer
96 540
96 540
Testamentarisk gave
1 810 587
1 810 587
2 859 414
2 859 414
			
Sum anleggsmidler		
28 497 399
29 556 913
				

OMLØPSMIDLER				

Varelager
7
8 807 079
10 085 649
				
Fordringer			
Kundefordringer
13
2 755 458
4 129 190
Andre fordringer
75 885
0
2 831 343
4 129 190
				
Investering
10
16 448 151
10 678 073

Bankinnskudd, kontanter og lignende
10
18 254 837
20 549 556
		
Sum omløpsmidler
46 341 410
45 442 468
Sum eiendeler		
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74 838 809

74 999 381

				
NOTE

2019

2018

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
8 703 578
11 703 158
Produksjonsfond
8 300 000
8 300 000
Oversettelsesfond
8 835 016
8 835 016
Samiske fond
110 000
210 000
Konfirmantprosjekt
476 975
476 975
		
26 425 569
29 525 149
				
Annen formålskapital
40 301 480
36 689 328
		
Sum formålskapital
12
68 047 049
67 534 477
				

GJELD				

Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser
16
0
60 462
				
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld
13
1 728 634
2 370 505
Offentlige avgifter		
1 331 381
1 339 448
Skyldige feriepenger		
1 493 866
1 356 909
Ubetalte bevilgede prosjekter 		
222 862
466 341
Betalbar skatt
9
255 000
200 000
Forskuddsbetalte inntekter
871 094
1 582 750
Annen kortsiktig gjeld
888 924
88 489
		
6 791 760
7 404 442
Sum gjeld

6 791 760

7 464 904

Sum formålskapital og gjeld		
74 838 809
74 999 381
				

Det Norske Bibelselskap			

Organisasjonsnummer 935 570 212
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.01.– 31.12.
		2019

I Årets aktivitetsresultat		

512 572

2018

3 135 196

II Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt			
Ordinære avskrivninger		
1 059 514
1 059 168
Forskjell mellom resultatført pensjon og betalte ytelser		
-60 462
0
		
999 052
1 059 168
			
III Investeringer, avhendelser og finansiering			
Anskaffelse av andre varige driftsmidler		
0
0
Netto investering i langsiktige og kortsiktige plasseringer 		
0
-213 660
Tilbakebetaling av langsiktig gjeld		
0
0
		
0
-213 660

IV Andre endringer			
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld		
1 934 546
1 996 956
Endring i andre tidsavgrensningsposter		
29 188
-1 479 273
		
1 963 735
517 683
Netto endring i likvider i året		
Likviditetsbeholdning pr. 01.01.		
Likviditetsbeholdning pr. 31.12.		

3 475 358
31 227 629
34 702 988
		
		
Spesifikasjon likviditetsbeholdning		
UB
Kontanter og bankinnskudd		
18 254 837
Investeringer *		
16 448 151
		
34 702 988

*Midlene forvaltes eksternt av Formueforvaltning AS, Danske Capital og Pareto AS.		
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4 498 388
26 729 242
31 227 629

UB
20 549 556
10 678 073
31 227 629

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. Netto forpliktelse balanseføres, mens overfinansiering av pensjonsforpliktelsen balanseføres ikke, fordi reguleringspremien inngår i aktuarberegningen.
Valuta
Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert til valutakurs pr. 31.12.
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NOTE 2 – TILSKUDD 			
		2019

2018*

Støtte til samisk prosjekt fra Sametinget		
0
227 050
Støtte til prosjekt fra Norad		
3 740 574
3 864 790
Refusjon momskompensasjonsordningen		
878 201
719 895
Sum offentlig tilskudd		
4 618 775
4 811 735
			
Støtte til samisk prosjekt fra Kirkerådet		
1 775 000
1 841 000
Støtte til samisk prosjekt fra Det tyske- og Det svenske bibelselskap		
534 873
957 200
Støtte til trosopplæringsprosjekt fra Kirkerådet		
100 000
100 000
Støtte til digital bibelbruk fra Kristelig studieforbund		
90 000
0
Annen støtte		
15 900
37 000
Sum andre tilskudd		
2 515 773
2 935 200
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.
*Klassifiseringen av tilskudd er fordelt i samsvar med inntrådt skille mellom stat og kirke. Sammenlignbare tall for 2018 er omarbeidet.		

NOTE 3 – INNSAMLING OG INTERNASJONALT ARBEID			
		2019

2018

Gaveinntekter
Kampanjer og innstikk		
11 079 698
10 596 697
Bibelgaven – giro i blad		
5 132 233
7 277 555
Fast givertjeneste		
11 397 020
10 802 699
Enkeltgaver og øremerkede gaver		
2 512 944
2 101 812
Ofringer og møter		
3 276 322
3 328 595
Testamentariske gaver		
2 532 736
4 932 429
Sum		
35 930 953
39 039 787
			
Innsamlingskostnader
Kostnader til materiell, produksjon og innstikk		
3 642 305
3 752 267
Kostnader til ekspedisjon, telemarketing		
1 714 470
1 274 709
Lønnskostnader innsamlingskontor		
3 307 648
2 992 388
Innsamlingkontor, drift og reiser		
1 886 953
2 462 230
Sum 		
10 551 376
10 481 595
			
Bevilgninger
Bevilget til formål for internasjonale prosjekter		
20 450 624
20 366 570
Bevilget til Norad-prosjekter i Afrika		
4 569 459
4 434 687
Bevilget til formål for nasjonale prosjekter		
714 243
431 680
Personellstøtte internasjonalt arbeid i De forente bibelselskaper		
2 178 555
2 006 150
Sum		
27 912 880
27 239 087

NOTE 4 – AKTIVITETSINNTEKTER			
		2019

2018

Salgsinntekter
Bibler og nytestamenter		
10 807 517
15 865 319
Bibelkunnskap		
1 967 241
1 499 833
Tro og samfunn		
3 352 366
2 079 501
Barn og unge		
1 511 228
1 690 684
Bibelbruk		
369 355
456 137
Annet salg		
274 803
208 095
Sum		
18 282 511
21 799 570
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		2019

2018

Lisens- og andre inntekter
Abonnementsinntekter		
1 685 638
Kurs- og materiellinntekter		
397 030
Prosjektstøtte		
151 930
Royalties- og Kopinorinntekter		
2 055 404
Andre fakturerte inntekter		
324 016
Sum		
4 614 018
			
Utleie og distribusjon
Leieinntekt inkl. honorar forretningsførsel		
1 858 259
Distribusjonsinntekt		
409 238
Sum		
2 267 497

0
416 020
223 377
2 632 545
213 697
3 485 638

1 825 317
413 842
2 239 159

NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER		
		2019

Lønnskostnader		
Pensjonskostnader		
Andre ytelser		
Arbeidsgiveravgift		
Lønnsrefusjon av personell		
Sum		

2018

13 074 259
3 333 823
177 427
2 327 782
-46 843
18 866 449

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

Antall ansatte		26
Antall forbrukte årsverk		22,7

25
22,2

			
NOTE 6 – DRIFTKOSTNADER ETTER ART 			
		2019

2018

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		

5 935 723
5 380 482
18 866 449
1 059 514
11 648 309
25 526 133
256 346
68 672 957

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

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

224 025
60 500
15 769
8 700

202 920
60 318
20 725
57 257

NOTE 7 – VARELAGER			
		2019

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

360 007
43 318
16 349 415
16 752 739
7 945 660
8 807 079

2018

360 007
401 432
17 044 839
17 806 277
7 720 628
10 085 649
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NOTE 8 – VARIGE DRIFTSMIDLER			
		Eiendom

Anskaffelseskostnad 01.01.		
Avgang/tilgang 2019		
Anskaffelseskostnad 31.12.		
Akkumulerte avskrivninger		
Bokført verdi per 31.12.		

40 767 413
0
40 767 413
15 129 428
25 637 985

Maskin/inv.

0
0
0
0
0

Årets avskrivninger		
1 059 514
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

		2019

2018

		
Bokført ekstern leieinntekt		
1 645 523
1 645 523
Refundert drifts- og forretningsførerhonorar		
205 736
102 251
Annen inntekt		
7 000
0
Sum inntekt		
1 858 259
1 747 774
Gårdsforvaltning – eierkostnader		
157 403
78 229
Gårdsforvaltning, drifts- og felleskostnader		
546 821
351 591
Avskrivning eiendom		
1 059 514
302 971
Refundert intern husleiekostnad		
-952 242
0
Kostnadsført skatt på utleie		
224 879
0
Kostnadsført og betalt eiendomsskatt		
161 731
76 560
Sum kostnader		
1 198 106
809 351
Overskudd og skattemessig resultatgrunnlag		
660 153
938 423
			
Årets skatteavsetning på inntekter fra utleievirksomheten inkl. formuesbeskatning			
255 000
Kommunal eiendomsskatt kostnadsføres løpende gjennom året			
0
Årets skatteavsetning
		
255 000

NOTE 10 – BANKINNSKUDD OG AKSJEINVESTERING		
5 030 166

Skattetrekkskonto (bundne midler)		

882 303

873 756

Investeringer i verdipapirmarkedet (eksklusive bankinnskudd)		
Pengemarkedsfond og lignende		
8 398 748
Obligasjonsfond		
5 194 458
Aksjefond		
2 854 945
Sum investeringer		
16 448 151

3 286 368
5 030 166
2 361 539
10 678 073

NOTE 11 – GODTGJØRELSE TIL LEDELSE			
		2019

Lønn og godtgjørelse til generalsekretær 		
Betalt premie pensjonsforsikring		
Annen godtgjørelse		
Generalsekretæren har gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.
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916 393
122 797
10 524

2018

876 989
12 278
10 183

NOTE 12 – FORMÅLSKAPITAL
Innskutt
formålskapital

Formålskapital 01.01.
Reduksjon bibelmisjonsfond
Reduksjon samisk fond
Tillegg annen formålskapital fra
årets aktivitetsresultat
Formålskapital 31.12.

1 320 000
0
0

Formålskapital

Annen

Sum

formålskapital

formålskapital

29 525 149
36 689 328
-2 999 580		
-100 000

67 534 477
-2 999 580
-100 000

intern restriksjon		

0		
1 320 000
26 425 569

3 612 152
40 301 480

3 612 152
68 047 049

Tilleggsinformasjon om fond med selvpålagte restriksjoner:
Bibelmisjonsfondets midler består av innsamlede gaver som finansierer 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.
		2019

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

2018

-448 329
-210 301

840 498
0

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. 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.

Felleskostnader fordelt

Forlags- Oversettelses- BibelmisjonsUtleievirksomheten
arbeidet virksomheten virksomheten

Administrasjonstjenester (årsverk) 362 569
Økonomitjenester (årsverk)
470 657
IT-tjenester (årsverk)
76 438
Kontorkostnader (årsverk)
208 413
Lokalkostnader (areal)
164 020
IT-kostnader (ressurser)
402 414
Sum felleskostnader
1 684 510

163 107
211 732
34 387
81 531
88 908
258 287
837 951

365 497
474 457
77 055
227 477
155 311
347 913
1 647 711

15 005
19 479
3 163
9 460
10 229
24 254
81 591

Bibelbruksvirksomheten

Generell
administrasjon

Sum total
virksomhet

237 646
308 492
50 101
147 896
114 393
240 305
1 098 835

76 125
98 819
16 049
47 373
51 673
120 710
410 749

1 219 948
1 583 636
257 194
722 150
584 534
1 393 883
5 761 346
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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

2015

2016

2017

2018

2019

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 %

17 228 800
2 755 722
48 688 435
68 672 957
70,9 %

Innsamlingsprosent
(Innsamlede gaver minus innsamlingskostnad delt på innsamlede gaver.)
Endringen i innsamlingsprosenten 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. Relativt sett høye innsamlingskostnader og nedgang i
innsamlede gaver sammelignet med 2018 gjør at innsamlingsprosent faller i 2019.
			

Innsamlede gaver
Innsamlingskostnad
Disponibelt til formål
Innsamlingsprosent

2015

2016

2017

2018

2019

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 %

35 930 953
10 551 376
25 379 577
70,6 %

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.
2015

2016

2017

2018

2019

					
Administrasjonskostnader
3 330 102
3 122 444
2 736 526
2 869 291
2 755 722
Sum forbrukte midler
77 046 973
72 979 064
72 935 597
71 226 930
68 672 957
Administrasjonsprosent
4,3 %
4,3 %
3,8 %
4,0 %
4,0 %

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 24, fordelt på to avtaler; en for teologer og
en for øvrige ansatte. 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 2019 er det kostnadsført kr 1 808 073 i pensjonspremie til
disse ordningene.
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I tillegg er det kostnadsført reguleringspremie og fondstilskudd på
kr 1 567 123 til tidligere ordning og forpliktelser i DNB/Vital og som
nå administreres av 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. Aktuarberegning av forpliktelsen er tatt med i noten, og overfinansieringen
av pensjonsmidler pr. 31.12.2019 er ikke innarbeidet i balansen, da
reguleringspremien er inkludert i aktuarberegningen. Det er én
ansatt som er aktivt medlem i ordningen, og denne forpliktelsen er
ikke innarbeidet av vesentlighetsperspektiv.
En ansatt har innskuddsbasert pensjonsordning.

Aktuarberegning av forpliktelse av pensjonsordning i KLP:			
		2019

2018

Nåverdi av årets pensjonsopptjening		
64 693
32 629
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen		
882 751
812 922
Avkastning av pensjonsmidler		
-1 471 748
-1 397 851
Administrasjonskostnader		
99 885
79 877
Periodisert arbeidsgiveravgift		
-59 843
-66 612
Resultatført planendring 		
266 347
0
Netto pensjonskostnader		
-217 915
-539 035
			
Beregnede pensjonsforpliktelser		
33 218 868
34 590 839
Pensjonsmidler		
35 840 713
24 264 762
Periodisert arbeidsgiveravgift		
0
45 977
Netto pensjonsmidler - /forpliktelser		
-2 621 845
372 054
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente		
Forventet lønnsregulering		
Forventet pensjonsøkning		
Forventet G-regulering		
Forventet avkastning på fondsmidler		

2,30 %
2,25 %
1,24 %
2,00 %
3,80 %

2,60 %
2,75 %
1,73 %
2,50 %
4,30 %

På grunn av overfinansiering i ordningen er pensjonsmidlene ikke tatt inn i balansen pr. 31.12.19.

NOTE 17 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN UTEN REGNSKAPSMESSIGE KONSEKVENSER
Resterende del av tilsagn fra 2018, på kr 77 050 til lulesamisk bibeloversettelsesarbeid fra Sametinget, ble utbetalt i mars 2020.
Rapportering om verdifall i investeringsportefølje på grunnlag av informasjon hentet ut 31.03.2020. Verdifallet gjelder beholdningen av
aksjer og tilsvarer 655 000 i norske kroner, som utgjør 23 prosent av beholdningen investert i aksjefond. For den totale investeringsportefølje utgjør verdifallet 4,5 prosent. På bakgrunn av den gjeldende markedssituasjon, med stor usikkerhet spesielt knyttet til utvikling og
bekjempelse av koronaviruset, er de langsiktige følgene av dette altfor tidlig å kunne si noe om.
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I en tradisjonell hytte med jordgulv satt hele storfamilien til bibeloversetter Tesfaye Abebe og lyttet da han leste høyt fra den første oversettelsen til deres eget språk, hadiyya-språket. – Vi skjønte alt som ble lest, det var en god tekst å lytte til, svarte en av kvinnene i familien.

44

Bibelselskapet I årsrapport I 2019

Vedlegg
VEDLEGG 1: Gaveinntekter og offentlig støtte til det internasjonale arbeidet
Vi var nok litt optimistiske i våre anslag for gaveinntekter og håpte på noe høyere beløp for 2019.
Men vi setter tæring etter næring og bruker ikke mer enn hva vi får inn.
Vi har imidlertid fortsatt planer om å øke våre gaveinntekter og planlegger i forhold til det.

45000
40000
35000
30000
25000
20000

NORAD-STØTTE

15000

TESTAMENTARISKE GAVER

10000

GAVER OG OFFER

5000
0

2015

2016

2017

45000

2019

TESTAMENTARISKE GAVER

40000

OFRINGER OG MØTER

35000
30000

ENKELTGAVER OG ØREMERKEDE GAVER

25000

KAMPANJER
OG INNSTIKK
TESTAMENTARISKE
GAVER

20000

OFRINGER OG MØTER

GIRO I BLADET BIBELGAVEN

15000

ENKELTGAVER OG ØREMERKEDE GAVER
KAMPANJER
OGGIVERTJENESTE
INNSTIKK
FAST

10000

GIRO I BIBELGAVEN

5000
0

2018

2017

2018

FAST GIVERTJENESTE
2019

årsrapport I 2019 I Bibelselskapet

45

VEDLEGG 2:

Bevilgninger

Bibelmisjon står sterkt blant våre givere, og vi har mange trofaste givere som har vært med oss i
mange år. Det er de som i hovedsak finansierer arbeidet i andre land.
Vi ønsker å ha stabilitet i arbeidet, men forsøker samtidig å innføre noen nye prosjekter hvert år,
mens andre må gå ut. Særlig er oversettelsesprosjektene langsiktige, og når de først er igangsatt
følger vi de normalt fram til avslutning.

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
Etiopia
Gulfen
Haiti
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India
Irak
Iran
Island
Jordan
Kamerun
Kasakhstan
Kina
Kirgisistan
Kroatia
Libanon
Moldova
Myanmar

Pakistan
Portugal
Serbia
Slovenia
Syria
Tadsjikistan
Tanzania
Togo
Tyrkia
Ukraina
Usbekistan
Vietnam

VEDLEGG 3:

Bibelsalg

Antall solgte bibler, bibeldeler og nytestamenter på bokmål, nynorsk og nordsamisk var totalt
51 540. Av disse var 42 422 Bibel 2011, 1 635 Studiebibelen, 252 eldre bibelutgaver, 5 758 nytestamenter og bibeldeler og 1 159 Biibbal 2019 / 314 samisk nytestamenter.
Våre bibeloversettelser tilbys også i ulike digitale studiebibelverktøy og på ulike applikasjoner
for smarttelefoner og nettbrett. Det ble solgt ca. 380 digitale lisenser av komplett bibel, fordelt
på NO78/85 og Bibel 2011. Salg av digitale bibler 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 7 772 ganger fra
Storytel i 2019.
67 098 unike brukere gjorde oppslag i våre bibeloversettelser i YouVersion i løpet av 2019. Dette
er en nedgang på ca. 24 prosent fra 2018. Derimot er det foretatt vesentlig flere kapitteloppslag
i de ulike bibeloversettelsene i 2019, hele 17 544 532, som er en økning på ca. 40 prosent. Dette
viser en flittigere bruk av YouVersion i 2019 sammenlignet med 2018.

De mest solgte biblene på
ulike språk i 2019 :
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Engelsk:		
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Arabisk: 		
Spansk:		
Polsk: 		
Kurdisk:		
Fransk:		
Tysk:		
Russisk:		
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Swahili:		
Andre språk:
Totalt i 2019:
(hele bibler)

217
164
127
119
112
46
64
37
35
33
28
16
289
1 287
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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 2019 ble arrangert på Thon Hotel Opera i Oslo, den 27. mai. Under
møtet var 56 personer til stede, inkludert administrasjonen. 31 av de frammøtte hadde stemmerett. Ifølge vedtektene må minst 25 stemmeberettigede være til stede for at representantskapet
skal være beslutningsdyktig.
Hovedsakene på årets møte var årsrapport, årsberetning og regnskap for 2018. Gjenvalg av revisor, samt en sak vedrørende en testamentarisk gave ble også behandlet (Oppløsning av stiftelse
og delingsplan vedr. Rolf og Lillian Schærling Johannesens stiftelse).
Etter sakene holdt generalsekretær Paul Erik Wirgenes et perspektivforedrag under tittelen
«Bibelen i det offentlige rom». Møtet ble rundet av med en sesjon om Bibelselskapets tre store
bibeloversettelsesprosjekter i 2018: Den nordsamiske Bibelen, den sørsamiske bibelboka og apokryfene; Bibelens deuterokanoniske bøker på bokmål og nynorsk.
Magne Ove Varsi var gjest og fremførte et utvalg bibeltekster fra Biibbal 2019, som en forsmak til
lanseringen av den nye nordsamiske Bibelen i august.
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Styret
Styret hadde fem møter i 2019.
Etter valget i 2018 er styrets sammensetning som følger:
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 (Øyma møtte ikke i styret høsten 2019, da hun tiltrådte i et
engasjement som redaktør i Verbum.)
Styremedlem valgt av og blant de ansatte:
Fast medlem: Helge Almås
Varamedlem: Ingvild Røsok
Arbeidsutvalget
Styrets arbeidsutvalg hadde to møter i 2019.
Styret har oppnevnt følgende arbeidsutvalg for styreperioden 2018–2021:
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.
Oversettelsesutvalget (OU)
Oversettelsesutvalget hadde tre møter i 2019. OU behandlet en søknad fra Den katolske kirke
om bruk av Bibel 2011 og Apokryfene / De deuterokanoniske i kirkens nye leksjoner. Utvalget
vurderte et forslag fra Seksjon for bibeloversettelse om å sette i gang et prøveprosjekt med oversettelse av evangeliet etter Lukas som lettlest tekst og anbefalte igangsettelse. OU behandlet
også en del innkommet og tidligere publisert respons på enkelte oversettervalg i Bibel 2011.
Oversettelsesutvalget har i 2019 hatt følgende medlemmer:
Teologisk / kildespråklig kompetanse: Marta Høyland Lavik, leder (GT), Tina Dykesteen Nilsen
(GT), nestleder, Gunnar Johnstad (GT/NT), Jorunn Økland (NT). Målspråklig kompetanse:
Merete Alfsen (filolog, bokmål, ny), Jan Ove Ulstein (stilist, nynorsk) og Margunn Rauset (filolog, nynorsk, ny). Bibelselskapets styre ga administrasjonen mandat til å supplere OU med filologisk kompetanse. Alfsen og Rauset møtte for første gang på OU-møtet i mai.
Generalsekretær deltar ex officio. I tillegg møter Hans-Olav Mørk som sekretær, i egenskap av
seksjonsleder for bibeloversettelse.
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Samiske oversettelsesprosjekter
Nordsamisk oversettelsesprosjekt
Korrekturlesningen av tekstene til Biibbal 2019 ble avsluttet i januar 2019. Korrekturteamet
besto av Berit Anne Bals Baal (Kautokeino, språklig leder), Britt Rajala (Tana), Rávdná Turi
Henriksen (Kautokeino), Helge Almås (Oslo) og Karl Yngve Bergkåsa (Tromsø). Kaarina VuolabLohi (Finland) og Helena Valkeapää (Finland) var også med og sjekket tekst.
Teamet samarbeidet med Verbum forlag om tilrettelegging av teksten for trykking. Satsarbeidet
var ved Det kanadiske bibelselskapet, etter veiledning fra Senter for samisk i undervisning ved
Samisk høgskole / Sámi allaskuvla. Omslagsdesignet var ved Munch design.
Omslagsillustrasjonen til «standard» utgave og omslagssymbolene til utgavene «klassisk» og
«trend» ble utført av Britta Marakatt-Labba (Sverige). Boken ble trykt hos Jongbloed i Holland.
Høsten 2019 ble de trykte bøkene gjennomgått av Helge Almås i samarbeid med Britt Rajala og
Berit Anne Bals Baal med korrektur og retting av språklige feil før trykking av 2. opplag.
Sørsamisk oversettelsesprosjekt
Prosjektets styringsgruppe består av Mikael Winninge (Det svenske bibelselskap) og Hans-Olav
Mørk. Språklig leder og hovedoversetter er Bierna Leine Bientie (Snåsa). Teologisk konsulent er
Einar Bondevik (Mo i Rana). Oversettere er Meerke Krihke Leine Bientie (Røros), Joseph Fjellgren (Tana) og Lena Kappfjell (Trofors). Lena Kappfjell forlot prosjektet høsten 2019. Prosjektleder: Hans-Olav Mørk.
Lulesamisk oversettelsesprosjekt
Prosjektets styringsgruppe består av Mikael Winninge (Det svenske bibelselskap), Brita Bye
(diakonikonsulent, ansvarlig for samisk kirkeliv, Sør-Hålogaland bispedømme) og Hans-Olav
Mørk. Ánn Risstin Skoglund (Sverige) er leder for redaksjonskomiteen og Aili Lundmark
(Sverige) er prosjektassistent. Fra Norge deltar Kåre Tjihkkom (Drag) og Jørgen Kintel (Drag)
som oversettere. Prosjektleder: Mikael Winninge.
Tegnspråkprosjektet
Prosjektleder og oversetter er Hege R. Lønning (Døvekirken i Oslo). Oversettere er Aggie
Handberg og Tone-Britt Handberg. Teologiske konsulenter: Petter Skippervold (avtroppende)
og Ingunn Aadland (påtroppende). Hans-Olav Mørk var med i prosjektets styringsgruppe.
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Ungdomsrespondent Elle Karen Inga Skum overrekker Biibbal 2019 til biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Øygard.
Fra innvielsen i Kautokeino kirke, søndag 25. august.

Biibbal 1896 og Biibbal 2019.

-

Berit Anne Bals Baal og Tuomas Magga la ned krans på graven til
bibeloversetter Lars Jakobsen Hætta utenfor Kautokeino kirke.
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Stabsoversikt pr. 31.12.2019
Generalsekretariatet
Paul Erik Wirgenes, generalsekretær
Ingvild Ellingsen, lederassistent, 50 %
Seksjon for bibeloversettelse:
Hans-Olav Mørk, seksjonsleder
Helge Almås, teologisk konsulent nordsamisk
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
Bjørn Håkon Hovde, nettredaktør
Anne Kristin Aasmundtveit, bibelbrukskonsulent, 70 %
Ragnhild Hasselgård Morland, assistent (i deltidsengasjement)
Forlagsavdelingen
Hans Johan Sagrusten, forlagssjef
Dan Aksel Høybråten Jacobsen, salgs- og markedssjef
Ingvild Røsok, forlagsredaktør
Anne Marie Eilertsen, forlagsredaktør
Heidi Haugros Øyma, forlagsredaktør (i engasjement 50 %)
Ingvild Ellingsen, rettighetsredaktør 50 %
Bibelmisjonsavdelingen
Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder
Ann-Catherine Kvistad, innsamlingsleder
Åshild Solgaard, prosjektkonsulent, delt på Norge/Sverige
Margrethe Lia, prosjektkonsulent, 50 %
Torstein Hansen, innsamlingsmedarbeider
Jorunn Sjaastad, administrasjonskonsulent/redaktør
Eva Marie Nørstrud Bjerke, giverkontakt, 50 %
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:
Rávdná Turi Henriksen, språkkonsulent nordsamisk, Kautokeino, 30 %
Tord Langmoen, forlagssjef (innleid, deltid)
Finn Olav Felipe Jøssang, bibelbrukskonsulent
Følgende har gått av med pensjon i løpet av året::
Britt Rajala, bibeloversetter nordsamisk, Tana, 50 %

52

Bibelselskapet I årsrapport I 2019

Tillitsvalgte
Reidun Merete Tufteland, med Ivar Nygård som vara, for Parat (5 medlemmer)
Åshild Solgaard, med Anne Kristin Aasmundtveit som vara, for Akademikerforbundet
(7 medlemmer)
De tillitsvalgte har faste møter med generalsekretær og økonomi- og administrasjonssjef.
Arbeidsmiljøutvalget
For arbeidsgiver: Paul Erik Wirgenes (leder) og Maileen Cecilie Myrbakken (sekretær)
For arbeidstakerne: Jorunn Sjaastad (verneombud) og Åshild Solgaard, med Bjørn Håkon Hovde
som personlig stedfortreder
Stamina Helse AS: Liv Hanne Nilsson
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Bibelselskapets måldokument
FORMÅL
Å utbre Den hellige skrift

VISJON
Bibelen i bruk

MOTIVASJON
Bibelselskapet motiveres av
misjonsbefalingen

BIBELSELSKAPETS OPPDRAG:
• Gjøre Bibelen tilgjengelig for alle
• 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)

