Bibelselskapet 2021
Årsrapport

I perioden 2014–2018 sørget norske og internasjonale
bibelvenner for en hel million bibler til Cuba. Aksjonen bidro
til vekkelse og en eventyrlig kirkevekst på den karibiske øya.
Med nye kristne kommer behovet for enda flere bibler: På
Bibeldagen 2021 fikk vi derfor være med å samle inn penger
til 5 000 kurver med bibler til storfamilier på Cuba.
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Innledning ved generalsekretæren

Ta i bruk og dele videre

oversettelsen av det nye testamentet
på sørsamisk og startet arbeidet med
gamletestamentlige lulesamiske tekster. En revisjon av Bibel 2011 ble satt
i gang.

Noe blir mindre når vi deler det med
andre. Slik er det ikke med Bibelen
og evangeliet den formidler. Når vi
tar Bibelen i bruk og deler videre, blir
det nok til flere. Bibelselskapet tar
på alvor sitt ansvar å være kirkenes
ressurs for bibelbruk, og har arbeidet
hardt for å møte ulike behov og legge
til rette for at ulike målgrupper kan få
bibler og tekster for eget bruk og for å
dele videre.
Dele en kurv med bibler
En kurv med bibler til ulike målgrupper, det kan få store ringvirkninger.
I alle fall hvis du plasserer kurven
i et hjem som tar biblene i bruk og
som ønsker å dele troen sin videre
med andre. Bibeldagens innsamling i
2021 gikk til mange slike bibelkurver
for cubanske familier, som ønsket å
samle flere til menighetsfellesskap i
hjemmene sine, eller hjelpe andre til
å starte nye husmenigheter. Gaven de
fikk, ble delt videre. Dermed fikk
bibeldagsgaven ringvirkninger.
Biblene og bibelhistoriene ble delt
med nye mennesker, som fikk møte
ham som er Ordet og tok bolig iblant
oss. Bibelmisjonsarbeidet vårt gir det
norske folk muligheten til å støtte
internasjonalt arbeid gjennom 50
bibelselskap over hele verden.
Bibelen tilgjengelig for flere
Bibelselskapet i Norge har ikke brukt
en kurv, men vi har gjort bibelressurser tilgjengelig for bruk i bokformat,
digitalt, på lyd og med tegnspråk.
Bibel.no gir gode online-ressurser.

ANNE MARI SCHIAGER TOPLAND
Fungerende generalsekretær

Dagens bibelord og andre tekster på
sosiale medier deles videre av mange.
Bøker som bidrar til undring, bibelforståelse og livstolkning ble gitt ut.
Vi har fortsatt prosjektet å oversette
Bibelen til enkel tekst, slik at bibelordet skal være tilgjengelig for den store
gruppen unge og eldre med lesevansker. Målet er å oversette hele Det nye
testamentet fra grunnteksten og til
enkel tekst. Bibelen i tekst og bilder
ble laget for mennesker som lider av
demens, men har åpnet både bibelfortellingene og kunstverdenen for flere.
Vi startet også i 2021 med å oversette
liturgiske tekster og bibeltekster til
bruk i gudstjenester til tegnspråk,
slik at hørselshemmede får en større
mulighet til å delta og forstå tekstene
som brukes. På de samiske språkene
produserte vi lydbibel for Det nye
testamentet på nordsamisk, fullførte

Blant bibelressursene vi har gjort
klart for bruk for yngre generasjoner
er Tidslinjen, som vi la åpen som
digital bibel for barn og unge.
Skoler, kirker og hjem tar den i
bruk. Gjennom bilder, lyd og tekst
blir vi tatt gjennom Bibelens store
historie, og den kan også gi god hjelp
til å dele bibelhistoriene mellom
generasjonene. Misjonsbefalingen
motiverer oss til å lage gode ressurser
for å hjelpe ulike aldersgrupper til
å vokse i troen på den treenige Gud
og følge ham. Derfor er arbeidet
med en ny konfirmantbibel i gang,
og vi har tatt en koordinerende
rolle for å realisere oversettelsen av
BibleProject, etter at Laget inviterte
til crowdfunding blant kirker og
organisasjoner. Flere filmer er nå
oversatt til norsk og er tilgjengelig
sammen med bibelbøkene på våre
nettsider. De blir tatt i bruk i store og
små sammenhenger og blir stadig delt
i sosiale medier.
Det er en kontinuerlig prosess å fylle
kurven med relevante ressurser for
bibelbruk i kirker, hjem og samfunn.
Å ta i bruk og å dele videre er et felles
ansvar. Slikt kan det bli ringvirkninger
av.
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Oversettelsesarbeid

Å lytte til Guds ord på morsmålet er en menneskerett. Fra sørsamisk gudstjeneste i Ilen kirke, Trondheim. Fra venstre: Prest i sørsamisk
område Einar Bondevik, sogneprest i Ilen April Maja Almaas og diakon i sørsamisk område Bertil Jönsson.
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24. september 2021 fikk Britt Rajala overrakt Kongens Fortjenstmedalje for sitt langvarige arbeid med Bibelen på nordsamisk, som
førte fram til utgivelsen av «Biibbal 2019». Her er hun med sin mann,
Harald Gaski, under overrekkelsen i Tana.
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Oversettelsesarbeid

Bibeloversettelse er en kjernevirksomhet
for bibelselskapene. Ordene blir liv på våre
språk og inn i tiden vi lever.

En ny bibeloversettelse inviterer til en spennende reise.
Hva er nytt? Hvor er det endringer? Hvorfor har akkurat
dette skjedd med tekstene?
Kanskje må vi tenke gjennom
en gang til hva tekstene
egentlig betyr.
Bibelen er levende. Den leser
oss mens vi leser den. Den
snakker med oss på vårt eget
språk. Da må språket, broen
fra oss og inn i teksten, føre
oss så langt som mulig inn
i kildeteksten. Og vi må vite
hvilken tekst vi faktisk skal
oversette.
Denne reisen er aldri ferdig.
Bibelen må oversettes på
nytt etter hvert som språket
utvikler seg og vi får mer
kunnskap om tekstene.
I Bibel 2011 var prinsippet:
«Nærmere kildetekstene,
nærmere språket vårt».
Samme prinsipp ligger til
grunn for den nye, reviderte
bibelteksten.
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Bibelselskapet har i 2021 produsert lydbibel på
nordsamisk, fullført sørsamisk NT og arbeidet
med gamletestamentlige lulesamiske tekster.
Et samarbeid for å oversette liturgier og tekster
til gudstjenestene til tegnspråk ble også satt i
gang. På bokmål og nynorsk har Bibelselskapet
satt i gang revisjonen av Bibel 2011 og det nyskapende prosjektet «Bibelen til enkel tekst».
REVISJON AV BIBEL 2011
Hvorfor revidere en god bibeloversettelse?
Det er vanlig blant bibelselskapene å foreta en
lett revisjon av bibelteksten mellom fem og ti
år etter utgivelsen. Oversettelsen fra 1978 ble
revidert etter syv år, i 1985. I 2021 var det ti år
siden Bibel 2011 ble publisert, og det var på tide
å spørre: Er det noe i teksten som trenger en
justering? Bibel 2011 fikk en åpen mottakelse,
både i kirkene og hos det allmenne
publikum. Mange av våre fremste bibelforskere deltok, og flere dyktige forfattere var
med på å utforme teksten. En rundspørring
blant kirkeledere og bibelforskere viste bred
enighet om at Bibel 2011 er en god oversettelse.
Likevel har det kommet spørsmål og
tilbakemeldinger til enkelte tekster og temaer,
særlig i NT, både fra faglig hold og fra andre
lesere. Etter en grundig vurdering anbefalte
Bibelselskapets oversettelsesutvalg (OU) å
foreta en begrenset revisjon med fokus på Det
nye testamentet. Styret vedtok høsten 2020 en
tilsvarende revisjonsprosess, avgrenset til ett år.
Prinsippene
I 2021 arbeidet et revisjonsteam med saksforberedelse, og OU tok stilling til deres forslag.

Prinsippene bak OUs vurderinger var de
samme som for Bibel 2011:
– å skape en mer konkordant oversettelse,
dvs. å følge ordvalg og syntaks i grunntekstene tettere
– å ta vare på bibeltekstens metaforer,
dvs. å gjenskape bildespråket
– å innføre større språklig pregnans, dvs.
færre forklarende omskrivinger
– å legge vekt på rytme og stilpreg, dvs. gjenskaping av litterær stil og struktur
– å modernisere språket, dvs. bruke et språk
som kommuniserer nært og direkte
– å bruke et kjønnsinkluderende språk, dvs.
et språk som ikke tilslører kjønnsinkluderende trekk i kildeteksten
– å vise troskap mot en fremmed kultur, dvs.
å hente fram momenter i teksten som gjør
kulturelle forhold i tekstens opprinnelige
kontekst synlig
Til grunn for alt oversettelsesarbeid i UBSsammenheng ligger også to grunnprinsipper:
– Oversettelsen skal følge de nyeste vitenskapelige utgavene av kildetekstene
– Teksten skal formuleres på grunnlag av en
forsvarlig, faglig basert tekstfortolkning
Resultatet
De som leser den reviderte teksten, vil legge
merke til flere ting.
For det første: Mye av bibelteksten er uendret. Hvorfor?
– De fleste er enige om at Bibel 2011 er en god
tekst. Likevel er det ting som kan vurderes på
nytt og kanskje oversettes annerledes. Men
enkelte temaer krever mer arbeid enn en →

Uppsala domkirke før forsoningsgudstjenesten 24. nov., der Svenska kyrkan ba det samiske folket om
unnskyldning. Medarbeidere fra både svensk og norsk side i det lulesamiske prosjektet var til stede.

revisjon gir rom for og må derfor vente til neste
oversettelse.
For det andre: Det er satt inn klammer eller små
vinkler i teksten, og noen vers er satt ned i fotnotene.
Hvorfor?
– Dette markerer at ordene ikke finnes i de
eldste bibelmanuskriptene. Mange slike
passasjer er markert i Bibel 2011. Men siden
da har det kommet en ny utgave av den
greske kildeteksten til NT; Nestle-Aland,
Novum Testamentum Graece, 28. opplag
(2012). Der har det skjedd en del endringer.
Alle er basert på en vitenskapelig gransking
av bibelmanuskriptene. Bibelselskapet
har i den reviderte teksten ønsket å følge
Nestle-Aland 28 så tett som mulig. Slik
blir det enda tydeligere enn i Bibel 2011 at
teksten vi leser i Bibelen har en historie. At
det er noen variasjoner blant de mange tusen
bibelhåndskriftene vi kjenner, er ikke rart.
At variasjonene ikke er større, må man også
undre seg over. I Antikken var mange ulike
tekstvitner først og fremst et tegn på en
troverdig overlevering, til tross for enkelte
forskjeller i ordlyden.
For det tredje: Noen ord og uttrykk er det blitt flere av,
og noen er det blitt færre av. Hva er grunnen?
– Et ord som nå forekommer oftere, er «slave».
Mens ordet «tjener» forekommer sjeldnere. I
Antikken var slavehold vanlig. Slavene hadde

ulike stillinger og ble kalt ulike ting. Felles for
disse menneskene var at de var eid av andre.
Dette kommer ikke fram når ordene oversettes med «tjener». Derfor brukes nå ordet
«slave» oftere i den reviderte bibelteksten.
«BIBELEN TIL ENKEL TEKST»
Hvem er teksten for?
Målgruppen for prosjektet «Bibelen til enkel
tekst» (BET) er mennesker med språklige
utfordringer. Det kan være mennesker
med dysleksi, generelle lærevansker eller
norsk som andrespråk. Blant mennesker
med norsk som andrespråk er det store
variasjoner knyttet til bakgrunn, utdanning
og språkområde. Slike lesevansker kan bedres
over tid, og mange lærer seg både muntlig og
skriftlig norsk.
Hvordan lages teksten?
Arbeidsmetodikken kalles for «enkel tekst».
Teksten gjøres enklere, ikke innholdet. Å
lage tekst for flere målgrupper krever at man
vurderer de ulike målgruppenes behov opp
mot hverandre. For noen er det selve lesingen
som er vanskelig, og ikke begrepene. Noen
mennesker strever med å orientere seg i
teksten. Derfor må bibelteksten ha en mest
mulig klar struktur og være satt opp slik at den
er lett å forstå. →

Ordet som gir liv
«I begynnelsen var Ordet
som gir liv. Vi har hørt det.
Vi har sett det med egne
øyne. Vi så det og tok i det
med hendene våre. Livet
viste seg for oss, og vi har
sett det. Vi er vitner, og vi
forteller dere om det evige
livet. Det var hos Far, og det
viste seg for oss. Vi forteller
dere om det vi har sett og
hørt. Slik kan dere også bli
en del av fellesskapet vårt,
og fellesskapet vi har med
Far og Sønnen hans, Jesus
Kristus. Vi skriver dette for
at gleden vår skal bli fullkommen.»
- 1 Joh 1,13, tredje utkast,
Bibelen til enkel tekst
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Oversettelsesarbeid

Målsetting
Målet med «Bibelen enkel tekst»-prosjektet
er å formidle Bibelens tekster på språklig
nivå B1. Det er nivået elever med norsk som
andrespråk vil ha etter en grunnleggende
norskopplæring. Hva ønsker vi å formidle?
– En enkel og vakker bibeltekst, som representerer kildetekstene på en troverdig og
lesverdig måte. Bibelteksten er viktig for
målgruppene – den vil ta dem med inn i de
livsviktige samtalene, den vil gi mening og
håp. Den åpner døra inn i fellesskapet, både i
allmenkulturen og i kristne menigheter. Den
skaper kulturelt og trosmessig demokrati.
DE SAMISKE PROSJEKTENE
Nordsamisk
Innlesing av Biibbal 2019 som lydbok
Blant nordsamisktalende er det mange eldre
som har opplevd at fornorskingen i skolen
hindret dem i å lære å lese morsmålet sitt.
Blant mange unge er det behov for å lytte
mer til nordsamisk språk. For begge gruppene kan en kombinasjon av tekst og lydfil
være til hjelp. I 2020 ble Det nye testamentet
på nordsamisk lest inn som lydbok, og i desember 2021 ble lydboka publisert. Dette er
første gang Bibelen publiseres som lydbok på
nordsamisk. Bibelselskapet har valgt å vente
med lanseringen til lydfilene kan strømmes
på nettet. Lanseringen finner derfor sted i
forbindelse med Samiske kirkedager i Enare,
Finland, 5.–7. august 2022. Etter det kan lydfilene strømmes på bibel.no, og man kan lytte
til dem mens man leser teksten fra Biibbal
2019. I november og desember 2021 ble første
del av Det gamle testamentet lest inn som
lydbok: 1.–5. Mosebok og Josva. Prosjektet
ble gjennomført av KABB i samarbeid med
Bibelselskapets seksjon for bibeloversettelse.
Tekstene fra GT skal publiseres som lydbok
i løpet av 2022 og blir etter planen lagt ut til
strømming på nettet i 2023.
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Sørsamisk
Fullføring av prosjektperioden 2019–2021
Målsettingen for perioden var å fullføre oversettelsen av Det nye testamentet, samt å forberede utvalgte tekster til prøvepublisering.
Progresjonsplanene for 2021 er fulgt og målet
oppfylt. Ved årsskiftet 2021/2022 forelå hele
teksten til sørsamisk NT i første utkast.
Innspilling og lansering av lydbok
Høsten 2021 ble Johannesevangeliet, 1. Korinterbrev og 1.–3. Johannesbrev lest inn på
Lydmakeriet i Snåsa. Filene ble publisert som
lydbok i desember. Bibelselskapet har også her
valgt å vente med lanseringen til lydfilene kan
strømmes på bibel.no. Etter ønske fra Saemien
Åålmege vil Bibelselskapet i tillegg lage en
prøveutgave i bokform. Lanseringen av prøveteksten finner sted i forbindelse med Samiske
kirkedager i Enare, Finland, 5.–7. august 2022.
Lydfilene kan etter dette strømmes på bibel.
no sammen med teksten fra Biibbal 2019.
Lulesamisk
Det lulesamiske GT-prosjektet fullførte 2021
sitt tredje år i andre prosjektbolk (2019–2021).
I 2021 foreligger følgende bøker i 1. utkast:
1. Mosebok, 2. Mosebok, 5. Mosebok,
1.Samuelsbok, Salmene, Jesaja, Amos, Jona,
Mika. På norsk side arbeidet en oversettelsesgruppe med 4. Mosebok, Josva og 1. Samuelsbok. På svensk side ble det arbeidet med Ester,
Job, Forkynneren og Jeremia. Målet er å fullføre
oversettelsen av hele Det gamle testamentet
innen utgangen av 2027.
TEGNSPRÅK
Tre oversettere har arbeidet med å oversette
bibeltekster fra liturgier og kirkelige tekstrekker til tegnspråk. Til nå er mer enn 50 av
kirkeårets tekster oversatt. Prosjekteier er
Døvekirken, Bibelselskapet er representert i
styringsgruppen. 

Bibelen i bruk

Bibelselskapets visjon er at Bibelen skal være i
bruk. Vårt arbeid har som mål at folk skal få et
nært forhold til Bibelen. De skal ikke bare bli
bibellesere, men bibelbrukere.
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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
I 2021 har oppmerksomheten vært rettet mot
videre utvikling av bibel.no med mer innhold
og forbedringer i nettbibelen.
Målet har vært å bygge opp en ny bibel.no som
ivaretar god digital tilgjengelighet for bibeltekst og øker bruk av Bibelen på digitale flater.
I tillegg er målet å fortsatt vokse i antall besøk,
utvide digital funksjonalitet og få et verktøy
som er stabilt og solid. Bibel.no skal være en
attraktiv side for bibeltekst med dertil relevant innhold. Vi jobber for at ressursene skal
bli oppdaget og anerkjent i stadig flere sfærer
i samfunnet. Bibel.no ble lansert i ny drakt
og på ny plattform 29. oktober 2020. 2021 er
derfor første hele år, som gir nytt grunnlag for
analyse og tallgrunnlag.
Til nå har vi langt på vei lykkes med å oppnå
disse målene, samtidig som de digitale
mulighetene så vel som kravene, er store. Noe
Enheter benyttet på bibel.no:

Årsstatistikk for bibel.no:

47 % mobil
48 % desktop/ PC
5 % tablet

Besøk totalt :

av det verdifulle i denne prosessen har vært
brukernes respons. Vi er heldige som har ivrige
brukere, som villig gir tilbakemeldinger på
arbeidet vårt på digitale flater.
I august ble hele Tidslinjen.no flyttet til bibel.
no. Tidslinjen.no ble i sin tid utviklet som en
digital ressurs for trosopplærere og inneholdt
gjenfortalte bibeltekster, illustrasjoner, lyd
og lærerveiledninger for trosopplæring.
Forretningsmodellen var abonnementsbasert
med innhold bak betalingsmur, og kun noen
få bibelhistorier lå åpent som smakebiter.
Trafikktallene viste imidlertid at plattformen
i større grad ble brukt i skoletiden, og at de
få historiene som lå fritt tilgjengelig ble
hyppig besøkt. For å møte behovet i skole ble
Tidslinjen.no migrert til bibel.no, og redesignet
for å fungere på ny plattform. En gjennomgang
av historiene viste at de tilfredsstiller skoleverkets krav om å være informerende og
ikke forkynnende. Betalingsmuren og
lærerveiledning for trosopplæring ble fjernet, →

2018

2019

2020

2021

2 250 466

2 518 744

2 566 186

2 483 871

Brukere 2):

666 939

790 093

852 066

724 542

Varighet :

4,0

3,4

3,4

3,53

1)

3)

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.
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og alle historiene er publisert med både
illustrasjoner, tekst på bokmål og nynorsk, og
lyd på bokmål. Samme høst ble alle historiene
også spilt inn på lyd og publisert på nynorsk.
Tidslinjens integrasjon i bibel.no gjør den til en
enkel audiovisuell nettbibel for barn og unge.
KURS- OG FOREDRAGSVIRKSOMHET
I 2021 har «Vandring gjennom Bibelen for
barn» (VGBB) merket korona-nedstengningen, med halverte tall for undervisning. 4399
elever på 4.–5. trinn har hatt kurset dette året.
Samtidig har vi arbeidet med revisjon av heftene i VGBB, koblet opp med en gjennomgang
av opplegget inn mot de nye læreplanene.
To pedagoger og kursholdere har gitt nytt
innhold til heftet, og Verdiverkstedet tegner
heftet. Etter innspill fra samarbeidspartnere
velger vi å skifte navn til «Bibelsporet».
Dette året startet vi også opp prosjektgruppa
til «Bibelen den store fortellingsboka». Målet
med prosjektet er å utvikle en metode for
opplæring i muntlig formidling i skolen
gjennom bruk av bibelfortellinger. Prosjektet
er støttet av Kirkerådet. Prosjektgruppa
består av seks pedagoger, muntlig fortellere
og dramapedagoger, som har jobbet
målrettet med å utarbeide metodiske
undervisningsopplegg og tilrettelagte
fortellinger for hele grunnskolen (1. –10.
trinn). Vi har også jobbet for å komme inn på
en digital skoleplattform, og har hatt samtaler
med Cappelen Damm undervisning.
I starten av hvert semester har det vært holdt
digitale bibelforteller- og tekstleserkurs
(begge ca. 40), noen få på digitalt kursholderkurs i VGBB, og digital gjesteforelesning på
Høy-skolen i Innlandet og Fjellhaug. Det har
vært holdt noen få fysiske kurs, blant annet
Frikirkens pastorkurs.

BibleProject
BibleProject er filmer som er laget for å
forstå Bibelen bedre. Filmene animeres i
USA i Oregon og er sett av millioner i ulike
deler av verden. Flere norske menigheter
og organisasjoner ønsket dette materiellet
oversatt til norsk, og med Laget NKSS i spissen
ble en innsamlingsaksjon satt i gang for å få
til et slikt oversettelsesprosjekt våren 2020.
Bibelselskapet fikk rollen som koordinator
for dette prosjektet, både for godkjenning
av oversettelse og innsamling av midlene. I
januar 2021 ble den første serien med fokus
på Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger
lansert. I mai ble de første filmene fra serien
«Les Bibelen» lansert. Dette er 74 filmer
med gjennomgang av hver bok i Bibelen.
Evangeliene var først ut. Filmene ligger
tilgjengelig og til fri benyttelse på nettbibelen.
no og egen ressursside på bibel.no, hentet
fra en Youtube-kanal drevet av BibleProject.
Ressursene eies av rettighetshaverne i USA og
er et non-profit-tiltak.
SAMARBEIDSPROSJEKTER
Kristenrussen (Krussen)
Nøkkelordene for Kristenrussarbeidet er
Sammen – Til stede – Forskjell. Sammen
med Laget, Ungdom i Oppdrag og
Stefanusalliansen fortsetter Bibelselskapet
arbeidet med å hjelpe kristne russ å ha en
russetid sammen med Jesus og hverandre,
der de også er til stede blant andre russ og gjør
en forskjell. I kullet 2020–2021 var det 520
medlemmer i Kristenrussen. Innsamlingen
fra Krusseaksjonen gikk til Lagets arbeid i
Bangladesh. Krusseturer ble ikke gjennomført
i 2021, men nye turer planlegges for 2022,
inkludert til Cuba i regi av Bibelselskapet.
Nytt av 2021 er at Logos bibelleseplan ble
en del av krussepakka. Hver kruss mottar tre
gratis eksemplarer av denne leseplanen, som
inspirasjon til daglig bibellesning. →
Årsrapport I 2021 I Bibelselskapet
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Bibelen i bruk

De mest solgte biblene
på ulike språk i 2021 :
Engelsk:		121
Farsi (persisk/Iran):
52
Rumensk: 	 53
Arabisk: 		
 71
Spansk:		
40
Polsk: 		
38
Kurdisk:		
8
Fransk:		
25
Tysk:		
 16
Russisk:		
 48
Tigrinya (Eritrea):
 12
Swahili:		
 19
Andre språk: 
361
Totalt i 2021:
(hele bibler)

 854

Totalt i 2020:

 600

KRIK/CHRISC (Kristen Idrettskontakt/
Christian Sports Contact)
Bibelselskapet har i 2021 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.
Bibelskolen i Grimstad
Vi fortsetter samarbeidet med Bibelskolen i
Grimstad, men to år med pandemi har hindret
utsendelse av team. Vi håper dette kommer i
gang igjen fra høsten 2022.
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 kommer til Bibelselskapet, mens
vi dekker administrasjon, trykking og distribusjon av materiellet. Inntekten fra ofringene på
bønnedagen deles mellom et prosjekt i landet
som er tema for bønnedagen, og et fast årlig
prosjekt i Kamerun. Cirka 5 prosent av inntektene går til den internasjonale komiteen. Den
store nedgangen i inntekter i 2021 skyldes
at det for de fleste ikke var mulig å ha fysiske
samlinger.
I 2021 fokuserte bønnedagen på Vanuatu, en
øystat i den sørlige delen av Stillehavet.
FRIVILLIG ENGASJEMENT
Bibelselskaps-komiteene i Borg og Agder
er aktive og tar initiativ til ulike aktiviteter
i sine områder, primært i forbindelse med

Bibeldagen. De viser også engasjement
for økt bibelbruk på andre områder. Selv
om engasjementet er stort, har aktiviteten
naturligvis vært svært lav i 2021 grunnet
pandemien.
Bibelkontaktene i menighetene gjør en
innsats i sine lokalmenigheter i forbindelse
med Bibeldagen, og de mottar bladet
Bibelgaven og annet informasjonsstoff
fra bibelmisjonsavdelingen. De fleste av
kontaktene oppnevnes uoppfordret fra
menighetene side i forbindelse med nye
menighetsråd.
UTENLANDSKE BIBLER I NORGE
Bibelselskapet distribuerer bibler på andre
språk, levert av våre søsterbibelselskaper
verden over. Dette er en tjeneste overfor
norske menigheter, institusjoner og
enkeltpersoner, som vi forsøker å gjøre
selvfinansierende – bortsett fra kostnadene til
personell. For de store språkene som engelsk,
fransk og spansk, er dette relativt enkelt,
men for mer marginale språk er det en større
utfordring.
Etterspørselen avspeiler i stor grad situasjonen rundt flyktninger. I pandemiårene
2020 og 2021 kom det få flyktninger til landet,
og omsetningen av utenlandske bibler var lav.
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.
Presentasjonen av utenlandske bibler har fått
en oppgradering i nettbutikken i 2021. 

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

Innsamlet
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2017
420

2018
327

2019
343

2020
349

2021
262

2021 I KORTE TREKK
•

•

•

Leseplaner har vært i fokus på bibel.no
gjennom hele 2021. Høydepunkt har vært
«Du sier» av David Andre Østby, «Samisk
nasjonaldag» skrevet av Øystein Skille og
«Fred» skrevet av Lisa og Chris Gustavsen Børud. Vi har fått støtte fra K-stud til
digital utvikling
Vi har videreutviklet innhold knyttet til
høytidene. Særlig for faste, påske og pinse.
Google-annonsering var til hjelp for å få
gode treff i høytidsperiodene
SEO – Søkeroptimalisering. Det har vært
foretatt en grundig jobb med dette i første kvartal

•

Søkefunksjonaliteten på nettbibelen har
vært i fokus

•

Vi har sett en markant vekst på
Dagens bibelord på lyd

AKTIVITET PÅ SOME I 2021:
Instagram-følgere pr. 31.12.2021: 6 000
Vekst siste år: 650
Facebook-følgere pr. 31.12.2021: 19 730
Vekst siste år: 200
Toppinnlegg tekst/bilde:
1. Dagens bibelord, Påskedag (Matt 28,1–10)
Rekkevidde 18 600
2. Dagens bibelord, 28. sept. (2 Mos 23,20–26)
Rekkevidde 17 200
3. Bønn og bibelord ifb. drapene på Kongsberg
13. okt. Rekkevidde 16 000
Toppinnlegg video:
1. Truls Åkerlund, om boka Men vi var ikke
hjemme. Organisk rekkevidde: 16 000
2. Lisa Børud Gustavsen, Valentinsdagen.
Organisk rekkevidde: 15 500
Dagens bibelord på lyd:
Ca. 130 000* avspillinger på bibel.no

* Målinger ble startet 1. oktober 2021. Fra oktober til desember 2021 var det 39 000 avspillinger.
Tall for hele året er et estimat med dette som grunnlag.
Årsrapport I 2021 I Bibelselskapet
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«Bibelen i tekst og bilder» ble årets storsatsing fra Bibelselskapet.
Boka er spesielt tilrettelagt for mennesker som lider av demens,
men denne skattkisten av bilder og fortellinger fra Bibelen vil glede
langt flere enn den opprinnelige målgruppen. Les mer på de neste
sidene og la deg begeistre.
Årsrapport I 2021 I Bibelselskapet
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EN SKATTKISTE SOM KAN ÅPNES AV ALLE
Bibelen i tekst og bilder, som er laget for mennesker som lider av demens, har blitt til en bibel
for alle. Høstens storsatsing fra Bibelselskapet
er en skattkiste av bilder og fortellinger.
Bibelen i tekst og bilder inneholder over hundre
fortellinger og sitater og er presentert med
utvalgte høydepunkter fra kunsthistorien og
samtidskunsten. Men boken skiller seg fra en
tradisjonell bibel på flere måter: Målgruppen
er mennesker som lider av demens.
Vil fortjene oppmerksomhet
Boken har blitt til gjennom et unikt
samarbeid mellom Bibelselskapet,
Nasjonalmuseet og Leser søker bok (LSB).
De mange bibelfortellingene er bearbeidet
og gjenfortalt av forfatter og forteller Anne
Kristin Aasmundtveit. Målet har vært å gjøre
fortellingene tilgjengelige samtidig som de
skal beholde både spenning og dybde:

Over:
Opprørt hav Marinestudie
Carl Frederik Sørensen
(Til teksten «Ut fra Egypt»
2 Mos 5–15)
Under:
Malerne Oluf Wold-Torne og
Alfred Hauge
Thorvald Erichsen
(Til teksten «Peter og
Johannes blir forhørt»
Apg 4)
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– Det er mange lag i en bibelfortelling, og disse
lagene skal ikke forsvinne. Selv om jeg bruker
et enkelt språk, er det ikke et barnslig språk.
Ordvalgene er nøye gjennomtenkt, og leseren
eller lytteren skal alltid vite hvem som snakker
og hvor man er, sier Aasmundtveit.
Som erfaren muntlig forteller er hun vant til å
«trygge» lytteren. Dette har hun tatt med seg
inn i arbeidet med bibeltekstene. For hva skal
egentlig til for å lage en bibel for mennesker
med kognitiv svikt?

tillegg fortelles historien kronologisk. Vi er
så konkrete som mulig. Scenen vi beskriver
skal være klar. Vi forsøker å skape et rom der
leseren får være meddikter, derfor luker vi bort
vanskelige ord som hindrer tilgang til selve
fortellingen. Dette er også en bibel hvor det er
naturlig å lese sammen. Fortellingen skal være
tydelig, men beholde rommet for meddiktning, sier Bovim Bugge.
Utvalget av bilder er gjort i samarbeid med
Nasjonalmuseet. Det har vært en grundig
prosess, med mange avveininger og hensyn.
Også her skiller prosjektet seg litt fra slik LSB
vanligvis jobber med tilrettelagt litteratur, sier
Bovim Bugge:
– Om litteratur for mennesker med kognitiv
svikt tenker vi vanligvis at bilder skal si det
samme som teksten, men her har vi heller
lagt opp til at et bilde kan åpne teksten for
tanker og assosiasjoner. Noen ganger er det
elementer i teksten som går igjen i bildene,
men bildet forteller ikke nødvendigvis
nøyaktig det samme som teksten. Bildene er
kunstverk i seg selv. Men så skjer det noe eget
når de settes sammen med teksten, sier Bovim
Bugge og legger til:
– Jeg har vokst opp med bibelfortellingene,
men i denne prosessen ble de nye for meg, så
sterke og rene og ja, faktisk rå! For meg ble det
som å oppdage dem på nytt. Gjennom bearbeidelsen står det viktigste igjen.

– Man må hele tiden fortelle på en slik måte
at man fortjener lytterens oppmerksomhet,
sier Aasmundtveit, og viser til samarbeid med
LSB og rådgiver Hanna Bovim Bugge. De
har jobbet tett sammen underveis, både med
språkvalg og dramaturgi.

En bibel for alle
En anmelder i avisen Dagen sier: «Å bla i
Bibelen i tekst og bilder er som å gå på kunstutstilling med bare utvalgte godbiter.» Denne
bibelutgaven vil vel kunne passe alle som
vil ha en tilgjengelig og helhetlig samling av
bibelsitater, fortellinger og storartet kunst – altså
langt flere enn mennesker som lider av demens?

Rom for meddiktening
– Fortellingene følger hovedpersonen tett. I

– Ja, og det er et uttalt mål vi har! I stedet
for at vi lager spesial-litteratur for spesielle

grupper, jobber vi heller slik at ved å ta
hensyn til primærmålgruppen, treffer vi
enda flere. Ved å legge stor vekt på høy
kvalitet åpner vi et større rom – og i stedet
for å stenge ute, så inviterer vi flere inn. Slik
møtes ulike mennesker i litteraturen. (Våre
bøker skal ikke være stigmatiserende på noen
måte.) For oss i Leser søker bok er dette helt
bevisst, det er en anti-diskrimineringslinje vi
følger, sier Bovim Bugge.
Aasmundtveit følger opp:
– Erfaringen er at når man spisser noe til en
målgruppe, så når man langt flere enn man
tror. Og for lesere som ikke er så kjent med
Bibelen er boken kjærkommen tilgjengelig,
uten å være barnslig.
Vil fjerne hindringer
Forlagssjef og redaktør for boka Arne Christian Konradsen sier det er grunnleggende for
Bibelselskapet å nå ut til alle:
–Bibelen til alle er vår visjon. Om ulike hindringer står i veien for å kunne lese Bibelen, er
det vår oppgave å fjerne de hindringene. Av
alle sykehjemsbeboere har over 80 prosent
ulike former for kognitiv svikt. Det sier noe
om behovet. For å nå vår visjon må vi skjerpe
vår bevissthet for å se hva som skal til for å nå
ut til alle.
Bildene fra Nasjonalmuseets samling favner
bredt: Albrecht Dürer, Erik Werenskiold,
Christian Krohg, Edvard Munch, Henrik
Sørensen, Christian Krohg, Käthe Kollwitz,
Inger Sitter og Hanne Borchgrevink – for å
nevne noen. Konradsen trekker fram samarbeidet med Nasjonalmuseet og seniorkurator
Ellen Lerberg, som har lang erfaring i arbeid
med kunst og demens. Lerberg har uttalt at
hun er spent på hvordan den mer moderne
kunsten blir mottatt. I et intervju med Vårt
Land sier hun:

problemer med å assosiere, selv om man har
en kognitiv svikt.
Bovim Bugge fra LSB er opptatt av balansen
mellom tilrettelegging og motivasjon:
– Tilrettelagt kunst handler om at verken
teksten, bildene eller oppsettet skal gi for mye
motstand. Men man skal gi leseren motivasjon, og det innebærer innimellom å gi litt
motstand. Vi oppsøker jo kunst for å strekke
tanken. Det skal være pedagogisk nok, men
ikke så mye at det bikker over og blir ovenfra
og ned.
Gleder seg
Arbeidet med Bibelen i tekst og bilder har vært
viktig for Bibelselskapet, sier Konradsen:
– Vi har lagt mye ressurser og penger i
ergonomisk utforming. Denne boka skal
kunne holdes av gamle hender – og her har
designbyrået Minsk gjort en helt fantastisk
jobb, blant annet ved å gi boka åpen rygg.
Prosessen har vært lærerik på flere måter:
– Vi har fått økt bevissthet rundt det å tenke
universell utforming av Bibelen og vet nå
mer om hva som faktisk skal til for å nå nye
grupper. Jeg gleder meg til flere lignende prosjekter. Dette er bare starten, sier Konradsen,
forlagssjef i Bibelselskapet. 

Over:
Sittende kvinne
Leis Schjelderup
(Til teksten «Kvinnen som
tok på kappen til Jesus»
Luk 8,43–48)
Under:
Menneskesønnen
Christian Skredsvig
(Til teksten «Kvinnen med
syk datter»
Matt 15,21–28)

Publisert på bibel.no 16.11.2021
Tekst: Laura Djupvik
Foto av boken: Bibelselskapet/Dan Aksel Jacobsen
Jenny Leite-Vikra/Minsk
Foto av kunst: Nasjonalmuseet

– Slik jeg ser det, behøver man ikke ha
Årsrapport I 2021 I Bibelselskapet
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2021 VAR ENDA ET EKSTRAORDINÆRT ÅR FOR
FORLAGET
Omsetning for bokbransjen som helhet er noe
svakere i 2021 enn 2020, viser foreløpige tall.
En vesentlig trend å merke seg er at strømming
av lydbøker tar stadig større markedsandeler.
Bokhandlene har i noen grad blitt rammet av
sviktende salg på grunn av smitteverntiltak.
Det viser også siste tall fra julesalget i
desember 2021. Her følger vår salgsstatistikk
bransjen for øvrig.
Det som skiller vår forlagsvirksomhet fra
resten av bransjen, er at smitteverntiltak
har rammet kirke- og gudstjenesteliv hardt.
En vesentlig del av forlagets omsetning
er utdelingsprodukter til kirker og
organisasjoner. Dette er tapt omsetning vi
ikke kan ha forventning om å ta igjen når
aktiviteten starter opp igjen, etter flere år med
ekstraordinære tiltak.
Forlagsstaben har jobbet store deler av året på
hjemmekontor. Til tross for krevende omstendigheter har de klart å hjelpe forfattere å skrive
gode bøker, samarbeide med bokhandlene om
salget og nå sine lesere. Staben har vist vilje
til å delta i nødvendige endringer for å utvikle
Bibelselskapet og Verbum videre til et forlag
som kan kjempe om leseres oppmerksomheten i kulturpressen og bokhandelkjedene.
For forlaget har 2021 også vært et år preget av
viktige investeringer. Vi har kjøpt Vårt Land
forlags lager og rettigheter. Vi har ansatt en
person til å lede et treårig prosjekt for konfirmanter og ny konfirmantbibel. Vi har også
ansatt en ny person til å lede markeds- og
salgsarbeidet mot bokhandelkjedene (start
januar 2022) og endret stillingen til tidligere
salgs- og markedssjef. Med dette grepet får vi
satset tyngre på digital utvikling av salgbare
produkter, samt presseoppfølging.
Vi har sikret oss en rekke større forlagsoppdrag, deriblant et større prosjekt om utgivelse
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av ny nordsamisk spillebok (koralbok); et viktig kirke- og kulturhistorisk arbeid i samarbeid
med Samisk kirkeråd. Vi har også påbegynt
forlagsdelen av arbeidet med ny bibelrevisjon.
Det siste vil beslaglegge vesentlige ansattressurser i forlaget fram til 2024.
Bibler og bibelrelaterte utgaver
Bibelsalget er stabilt, tatt i betraktning situasjonen med innkjøp av bøker til utdeling. I
2020 solgte vi 49 171 bibler, i 2021 solgte vi
47 551 bibler. At fallet ikke er større, skyldes
at vi lanserte Bibelen i tekst og bilder, som ble en
salgssuksess, og at Lukas lett å lese ble innkjøpt
til IKOs bokklubb. Våre nysatsinger på tilrettelagt tekst av bibler blir godt mottatt og er et
utgivelsesområde vi bør videreutvikle.
Utgivelser med merkenavnet Bibelselskapet
Dagens bibelord 2022
Bibelleseplan 2022
Bibelen i tekst og bilder
Utgivelser med merkenavnet Verbum forlag
Rachel Held Evans: Inspirert (papir- og e-bok)
Helge Simonnes: Trump, Gud og kirken (papirog e-bok)
Terje Hegertun: Det trofaste samlivet (papir- og
e-bok)
Truls Åkerlund: Men vi var ikke hjemme (papirog e-bok)
Peter Halldorf: Vandring mot lyset
Ulla Käll: Rytme
Svein Ellingsen: Hender som tegner Guds ansikt i
verden
Kjell Nordstokke: Diakoni. Evangeliet i handling
(papir- og e-bok)
Tore Laugerud: Guds skjulte stemme (papir- og
e-bok)
Sacred Journal 2022 (Bullet journal)
Henri Nouwen: Den bortkomne sønn vender hjem
(klassiker i ny utgave)
Henri Nouwen: Å søke en helhet (klassiker i ny
utgave)
Sanger fra Taize (ny utgave)
I alt 13 nyutgivelser og 3 titler i nye utgaver.

Silje Kvamme Bjørndal i
samtale med forfatter Terje
Hegertun i anledning lanseringen av boka «Det trofaste
samlivet». Samtalen er spilt
inn i Bibelselskapets eget
studio.

Lansering av Truls Åkerlunds bok «Men vi var ikke
hjemme». Forfatteren i
samtale med Åste Dokka
og Erik Andreassen, Oslo
Misjonskirke Betlehem.
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Ulla Källs bok «Rytme»
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Et utvalg av våre titler i 2021.
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Internasjonalt arbeid

I Det ukrainske bibelselskapets aksjon «Håndskrevet bibel» deltok over
30 000 ukrainere fra alle oblaster (fylker) i landet, inkludert de okkuperte og annekterte områdene. Bibelen satte tre nasjonale rekorder. På
bildet ser vi bibelselskapets visegeneralsekretær Anatoliy Raichynets
(til venstre) og generalsekretær Alexander Babichuk (i midten).

Årsrapport I 2021 I Bibelselskapet

23

Internasjonalt arbeid

VELSIGNET MED EN BIBEL
Jessica Diaz begynte for sju år siden å gå i
den lille Shalom-menigheten som ligger i
utkanten av Havanna. Den holder til i det
som ser ut som et vanlig bolighus. Jessica
kom hit sammen med søsteren sin.
– Den gangen hadde jeg ingen bibel. Jeg
visste ikke engang at det fantes noe mer
enn Det nye testamentet, ler hun.
– Men nå leser jeg også i Det gamle
testamentet.
Jessica er en av dem som har fått en bibel
gjennom aksjonen «En million bibler
til Cuba». Selv sier hun at hun er blitt
velsignet med en bibel.
Menigheten har ikke bare fått bibler,
men også mye annet materiell fra
Bibelselskapet. De har fått barnebøker om
Bibelen og ulike hefter med bibeltekster.
Dette materiellet har Jessica og andre
fra menigheten brukt når de drar på
sykehusbesøk.
– Vi dro til et barnesykehus her i området,
og der kunne vi nå dele ut bibelmateriell
til barna, til foreldrene deres – ja, til og med
legene ville ha det vi delte ut!
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– Takk for den store kjærligheten dere i
Norge har vist til oss på Cuba! Jeg er en av
dem som er blitt velsignet med en bibel,
sier hun.
Fremveksten av husmenighetene har vært
avgjørende for den store vekkelsen på
Cuba. Myndighetene nektet menighetene
å bygge nye kirker, og siden revolusjonen i
1959 kan man antakelig telle på to hender
det antallet kirker som har blitt bygget.
På grunn av dette har husmenigheter
vokst fram overalt, de holder til i egne
eller leide lokaler. Dette har nok ikke
vært oppmuntret av myndighetene,
men i høyeste grad tolerert. Bibeldagen
2021 hadde som fokus å støtte denne
menighetsplantingen på Cuba. Norske
bibelvenner bidro med en kurv med bibler
til spesielt utvalgte familier. Pastorene
valgte dem med størst potensiale til å nå ut
til mennesker i lokalmiljøet: En barnebibel
og ungdomsbibel til de yngste i familien,
en bibel i storskrift til besteforeldrene, en
vanlig bibel til foreldrene, og en studiebibel
for dem som ønsker å lære mer.
Tekst: Hans J. Sagrusten

DE FORENTE BIBELSELSKAPER (UBS)

SAMARBEIDSLAND

I 2021 feiret De forente bibelselskaper
(UBS) 75 år. I 1946, umiddelbart etter
andre verdenskrig, møttes utsendinger fra
13 bibelselskaper i England for å etablere
et globalt bibelfellesskap. Det Norske
Bibelselskap var representert ved blant andre
styreformann Eivind Berggrav.

Det Norske Bibelselskap tildelte ulike former
for støtte til ca. 50 bibelselskap i 2021. UBS
opprettet i 2020 et solidaritetsfond for bibelselskap i land som har blitt særlig rammet av
koronapandemien. Norge har vært blant
bidragsyterne til dette fondet. Støtten ble
videreført i fjor og har bidratt til at kirkesamfunn og menigheter over hele verden har kunnet opprettholde og fortsette sitt bibelarbeid.

Visjonen for denne nye, globale alliansen var å
etablere et forpliktende samarbeid med formål
om å styrke bibelarbeidet over hele verden. I
dag er UBS blitt et «mini-FN», bestående av om
lag 150 bibelselskaper med virksomhet i mer
enn 240 land/territorier.
Jubileet fant sted i et år da betydningen av
arbeidet som drives gjennom UBS har blitt
særlig klart – især for små bibelselskap som har
trengt støtte for å håndtere utfordringene
i kjølvannet av pandemien.
BIBELDAGEN
På Bibeldagen i 2021 ble norske givere invitert
til å være med på et storstilt prosjekt på Cuba:
Å nå 5 000 nøye utvalgte familier med en
kurv med bibler, i alt 30 000 bibler. De lokale
pastorene identifiserte familier med potensial
for å nå ut til andre. Målsetningen er at disse
familiene skal utvikles til å bli bønnegrupper,
og etter hvert danne utgangspunkt for nye
menigheter.
På grunn av restriksjonene som følge av koronapandemien, kunne mange norske menigheter
ikke avholde ordinære gudstjenester på
Bibeldagen. Dette førte til en nedgang i
gaver fra kirkeofringer. Øvrige inntekter
gikk derimot opp – blant annet fra vårt
givermagasin «Bibelgaven» og digitale gaver
(blant annet via VIPPS). Tilbakemeldingene
fra Cuba er at det i stor grad lyktes å
gjennomføre distribusjonen der, og dette har
vist seg så effektivt at arbeidet nå fortsettes.

I løpet av året fokuserte Bibelselskapet også
på arbeidet i muslimske land, og UBS kunne
blant annet glede seg over at Somalia i fjor ble
tatt opp som assosiert medlem av fellesskapet.
Fokuset har også vært rettet mot følgende
land og områder:
Ukraina
For snart 30 år siden ble det knyttet varige
vennskapsbånd og et gjensidig tillitsforhold
mellom Det ukrainske bibelselskap og Norge.
Etter inspirasjon fra Norge har Det ukrainske
bibelselskap gjennomført prosjektet
«Håndskrevet bibel», der over
30 000 ukrainere fra alle oblaster (fylker)
i landet, inkludert områdene i Donbassdistriktet og på Krim-halvøya, har deltatt.
7. juni 2021 ble den ferdige Bibelen presentert
under en seremoni i St. Sophia-katedralen i
Kiev, der representanter for regjeringen og
Kiev kommune deltok. Vi var invitert, men pandemien hindret fortsatt reisevirksomheten.
For mange har denne Bibelen blitt et bevis
på at sameksistens og fred kan være mulig på
tvers av kulturelle, religiøse og språklige skillelinjer – til og med på tvers av militære fronter.
«Håndskrevet bibel» satte tre nasjonale rekorder:
1. Det er den største håndskrevne boken i
Ukraina.
2. Det er den boken som inneholder den største mengden forskjellige typer håndskrift fra
moderne ukrainere.
3. Det er det største antall boksider satt
sammen til ett bind. →
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Internasjonalt arbeid

Det Norske Bibelselskap har i 2021 støttet
ny bibeloversettelse til ukrainsk, utdeling av
bibler, barnebibler, NT og bibeldeler og gitt
støtte til koordinering av arbeidet i SentralAsia. Bibelarbeidet i Ukraina ble også valgt
som tema for Bibeldagen 2022.
I løpet av 2021 ble mediene igjen klar over den
pågående krigen øst i landet, som lenge hadde
vært glemt av det internasjonale samfunnet.
Spenningen økte – og de ukrainske myndighetene, folket og bibelselskapet fryktet for en
eskalering av konflikten i Donbass-området.
Med Russlands rystende invasjon av Ukraina,
vet vi nå at denne frykten dessverre var berettiget.
Etiopia
Vi fortsetter det tette samarbeidet med Etiopia,
og vi har i eget avsnitt beskrevet prosjektene vi
har med Norad-støtte. Imidlertid støtter vi også
flere store oversettelsesprosjekter, og her har vi
forpliktelser langt fram i tid.
Kina
Vi holder fortsatt en høy profil på vårt
samarbeid med Kina, men dette arbeidet har
bydd på betydelige utfordringer i året som
har gått. Ikke minst har pandemien hindret
planlagte besøk både fra og til Kina. Men
vi gleder oss over at bibeldistribusjonen
fortsetter med uforminsket styrke, og behovet
synes umettelig.
Syria
Vi fortsetter vårt nære samarbeid med Syria
og ønsker å være både en god støttespiller
og samarbeidspartner for bibelarbeidet i
dette krigsherjede landet. Krigen har bare økt
behovet for bibler, i tillegg støtter vi med store
beløp et program for traumebehandling og
opplæring av søndagsskolelærere.
Jordan
I likhet med Israel er også Jordan Bibelens
land. En endeløs flyktningestrøm har
bidratt til at andelen kristne synker, men
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bibelselskapets arbeid vokser. For å trygge
bibelarbeidet i Jordan trenger staben nå et eget
hus. De fleste eiendommer i Jordan eies av
muslimer, og de presses til å kaste ut de kristne.
For å sikre tilstedeværelsen har vi hjulpet
Det jordanske bibelselskap med å kjøpe
en tomt i Amman. Her skal det etter hvert
bygges et senter som skal romme kontorer og
møterom, et bibelakademi, et familiesenter
og en bibelbutikk. Slik sikrer vi det kristne
nærværet i denne delen av verden. Gjennom
bibelselskapet samles alle kristne fra ulike
kirker, og derfor vil bibelhuset bli selve
symbolet på at kristendommen fremdeles har
en plass i Jordan.
Gulfen
I store deler av 2021 var det en heftig debatt
om det kommende fotball-VM i Qatar. I dette
landet er i underkant av 90 prosent av befolkningen fremmedarbeidere. Sammen med
nabolandet, De forente arabiske emirater, har
Jordan dermed den høyeste andelen migranter i forhold til innbyggertall noe sted i verden.
Ved hjelp av gavene fra bibelvenner i Norge
kan Bibelselskapet i Gulfen nå ut til disse arbeiderne.
– Nå kan vi distribuere Johannesevangeliet og
Det nye testamentet til i alt 18 500 arbeidere
på hele 14 språk, forteller generalsekretær for
Bibelselskapet i Gulfen, Hrayr Jebejian.
PROGRAM MED NORAD-STØTTE
Bibelselskapet mottar støtte fra Norad til utviklingsfaglige prosjekter, som gjennomføres
i samarbeid med våre partnere i UBS. Midlene
fra Norad blir kanalisert gjennom Digni, som
er en paraplyorganisasjon for utviklingsarbeidet til 20 kristne organisasjoner i Norge. I 2021
ble Norad-midlene fordelt på fire prosjekter
i Afrika sør for Sahara. Prosjektene retter seg
mot bekjempelse av hiv og aids, traumelindring og forsoning og lese- og skriveopplæring.
Totalbudsjettet for 2021 var på 4,7 mill. kroner. →

Den barmhjertige samaritan i Etiopia
Prosjektet «Den barmhjertige samaritan» drives
i samarbeid med Bibelselskapet i Etiopia. Målet
med prosjektet er å redusere spredningen av
hiv og aids, samt at mennesker som lever med
hiv og aids, skal få et godt og verdig liv. De ulike
kursene er tilpasset både barn, ungdom, voksne
og familier. Med utgangspunkt i liknelsen
om den barmhjertige samaritan fra Lukas 10,
25–37 åpner kursene for viktige samtaler
om ømfintlige temaer. Denne tilnærmingen
har vist seg å være svært effektiv i Etiopia og
andre land i regionen. Programmet har også
bidratt til å forene ulike kirkesamfunn ved å
bevisstgjøre kirkene på deres sosiale ansvar,
samt å gi dem et felles mål. Til tross for pandemi
og en eskalerende borgerkrig i 2021, har
Bibelselskapet i Etiopia oppnådd planlagte mål
og resultater gjennom effektiv planlegging og
omdisponering av midler.

Dersom Burundi skal kunne møte dagens
utfordringer, er det helt avgjørende at kirker
og myndigheter har kompetansen til å
forstå og håndtere traumer. Med støtte fra
Norge jobber Bibelselskapet i Burundi med
utdanning av pastorer, menighetsarbeidere,
politi og militære, slik at både institusjoner
og enkeltindivider kan stå sammen om å
bearbeide traumer. Ved at mennesker lærer å
snakke om og bearbeide egne traumer, blir det
samtidig lettere å tilgi, og dette gir grunnlag
for langvarig fred og forsoning. I 2021 har
Bibelselskapet i Burundi også inngått i dialog
med Sannhetskommisjonen, som er oppnevnt
av myndighetene for å avdekke historiske
forbrytelser og styrke nasjonal forsoning.
Sannhetskommisjonen har vist interesse for
prosjektets metodikk, og de har uttrykt et
ønske om samarbeid, noe som kan bidra til å
styrke prosjektets nasjonale avtrykk.

HIV Service HIV Service er en ressursenhet
i UBS for bibelselskap i Afrika som implementerer programmet «Den barmhjertige
samaritan». Oppfølgingen består av kursing
i inkludering av mennesker med nedsatt
funksjonsevne, likestilling mellom menn og
kvinner, samt ledelse, prosjekthåndtering
og undervisningsmetodikk. Siden 2019 har
HIV Service hatt særlig søkelys på å øke
kompetansen i arbeidet med ungdom og
familier. Tilbakemeldinger tyder på at denne
satsningen treffer et stort behov i afrikanske
kirker og lokalsamfunn. På grunn av strenge
smitterestriksjoner i 2020 var det mange arrangementer som måtte avlyses, men gjennom digitalisering av kurs og oppfølging på
nett, har HIV Service klart å opprettholde et
høyt aktivitetsnivå. Denne responsen har også
bidratt til økt kompetanse og omstillingsevne
blant bibelselskapene.

Lese- og skriveopplæring for voksne i
Etiopia Siden 2020 har Bibelselskapet i Etiopia
iverksatt et lese- og skriveopplæringsprosjekt
på hadiyya-språket, med støtte fra Det Norske
Bibelselskap. Hadiyya-språket snakkes av en
minoritetsgruppe i den sør-vestlige delen av
Etiopia, men det er bare et fåtall som kan lese
og skrive. I tillegg ble det offisielle skriftspråket
endret fra amharisk til latinsk alfabet på
90-tallet. De som allerede kunne lese og skrive
på amharisk sliter med å lære seg det latinske
skriftspråket, både fordi skriftspråkene er
veldig ulike, og fordi det er stor mangel på
relevant undervisning.

Traumelindring og forsoning i Burundi
Folket i Burundi har gjennomgått mange
lidelser. Minnene fra folkemordet i 1994
er vekket til live gjennom økt politisk
urolighet ved valgene i 2015 og 2020.

Målet med prosjektet er å øke leseferdighetene
for voksne i hadiyya gjennom å utvikle
lærebøker og tilby god undervisning i
samarbeid med lokale kirker og myndigheter.
I 2021 har prosjektet nådd en viktig milepæl
– den første lærerboken i overgangen fra
amharisk til latinsk alfabet er ferdig utviklet
og tatt i bruk. I tillegg har 54 frivillige lærere
fått trening og startet lese- og skriveopplæringsklasser i 36 landsbyer med 1 506
studenter. 
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En av studentene i lese- og
skriveopplæringsprosjektet
i Etiopia heter Amarech
Shobiso. Hun bor i kommunen
Lemmo med mann og barn.
Amarech forteller at hun
kunne lese og skrive på det
amhariske skriftspråket, men
at dette var til liten hjelp fordi
nesten alt på hadiyya-språket
er basert på det offisielle
latinske alfabetet. Med den
nye opplæringsboken og
undervisningen i overgang fra
amharisk til latinsk alfabet har
hun lært å skrive og lese sitt
eget morsmål på en effektiv
måte. Amarech har allerede
begynt å lese med barna, og
hun gleder seg til å kunne
lese Bibelen som nylig er blitt
oversatt til hadiyya-språket
av Bibelselskapet i Etiopia.

Kvinner fra kommunen Lemmo i Hadiyya deltar i den lokale lese- og skriveopplæringsklassen.
Mandevu har jobbet sammen
med Bibelselskapet siden
2014. Han er en av flere
frivillige i Burundis nasjonale
politi som har fått opplæring
i traumelindring, og han har
fokus på politiets rolle og
oppgaven med å beskytte
befolkningen. Mandevu
forteller at det er mange
i politiet som sliter med
opplevelser fra borgerkrig
og folkemord, og han er
takknemlig for støtten
og muligheten til å hjelpe
kollegaer med å snakke åpent
om traumer, sorg og sinne.
Når politifolk får hjelp til å
bearbeide egne traumer, blir
de også bedre rustet til å tjene
befolkningen. Slik kan politiet
bidra til å styrke tryggheten og
tilliten i samfunnet.
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Politioffiseren Mandevu og en gruppe med barn som spiller tambo – Burundis tradisjonelle trommer.

Styrets årsberetning og
årsregnskap 2021
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Styrets beretning
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.

– Det har vært utfordrende for forlagsarbeidet med nedstengning av både
bokhandlere og menighetsaktiviteter.
– Året har vært krevende med sykefravær
i viktige stillinger, men vi har likevel fått
gjennomført betydelige endringer i ITstruktur og administrative verktøy.
– Det har vært gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2021, og administrasjonen
følger opp denne med tiltaksplaner, både
på organisasjons- og avdelingsnivå.

Bibelselskapet har et bredt internasjonalt
engasjement gjennom De forente bibelselskaper (United Bible Societies – UBS). Der
er vi alle likeverdige medlemmer, og vi bidrar
aktivt for 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.
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 når det gjelder
innsamling.

VIRKSOMHETEN Arbeidet drives fra gode
kontorlokaler vi eier i Bernhard Getz’ gate 3
i Oslo. Egenproduserte bøker, utenlandske
bibler m.m. distribueres ut fra leide lagerlokaler på Nummestad Gård i Hobøl. Det er
tegnet styreansvarsforsikring med rettslig
erstatningsansvar.

HOVEDPUNKTER I BIBELSELSKAPETS VIRKSOMHET I 2021:

Sum anskaffede midler utgjorde 68,2 mill.
kroner, mot 73,7 mill. kroner i 2020. De to
største inntektskildene er gaver (53 prosent)
og salg (24 prosent). Gavene er i hovedsak
samlet inn fra givere og menigheter til
internasjonale formål. Det er i tillegg mottatt
betydelige testamentariske gaver.

– Også 2021 ble et år da pandemien preget
arbeidsåret for Bibelselskapet. Det har
vært lange perioder med nedstenging, og
alle våre virksomheter har vært gjennom
store endringer for å møte dette årets utfordringer.
– 34,0 mill. kroner ble samlet inn til bibelmisjonsarbeidet, ekskl. testamentariske
gaver.
– Vi har mottatt 4,3 mill. kroner i Norad-støtte via Digni, som er høyeste støtte så langt.
Dette skyldes at arbeidet ute har
funnet gode og nye arbeidsformer på tross
av pandemien.
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REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet for 2021 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.

Bibelsalget i 2021 utgjorde 9,5 mill. kroner i
netto salgsinntekter, som gir en nedgang på
3 prosent sammenlignet med foregående år.
Tross godt salg siste del av året har det ikke
vært nok til å dekke nedgangen som kom
i forbindelse med korona-nedstengning i
første del av året. Totalt er det solgt nesten
47 900 bibler i 2021, inkludert studiebibel og
Lukas lett å lese. →
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Bibelselskapet leier ut omtrent 50 prosent av
sine arealer i Bernhard Getz’ gate 3. I 2021 ga
dette 1,6 mill. kroner i eksterne leieinntekter.
Ved utgangen av året er 2/3 av utleiearealet
ledig pga. forestående ombygging av eiendommen.
Totale utgifter utgjorde 69,0 mill. kroner mot
70,1 mill. kroner i 2020. Av selskapets totale
forbruk i 2021 er 71,9 prosent anvendt til
formålsrettede aktiviteter, mot 72,1 prosent
i 2020. Av innsamlede midler er 75,4 prosent
disponibelt til innsamlingsformål mot 76,6
prosent i 2020.
Innsamlingsprosenten er regnet ut på samme
måte som Innsamlingskontrollen legger til
grunn for sine beregninger. Administrasjonsprosenten er beregnet til 4,3 prosent.
Alle virksomhetsområder sett under ett viser
et negativt aktivitetsresultat på kr 764 724.
Etter vedtak i styret belastes kr 764 724 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. Det er et mål å
anvende innsamlede midler i det året de er
innsamlet. Årsregnskapet er utarbeidet under
forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede.
Bibelselskapet forvalter en formålskapital
på 70,8 mill. kroner. Kapitalgrunnlaget for
videre drift vurderes å gi et godt økonomisk
grunnlag i møte med hva som måtte
komme av fremtidige utfordringer. Trolig
utgjør likevel Bibelselskapets immaterielle
verdier den største kapitalen, selv om dette
ikke enkelt kan tallfestes i dag. Disse er for
eksempel forvaltning av opphavsrett til de
to siste bibeloversettelsene, giverregisteret,
medlemskap i De forente bibelselskaper,
rett til å representere Scripture Union i
Norge, samt bred felleskirkelig støtte. God
forvaltning av Bibelselskapets immaterielle
verdier betyr mye for selskapets stabilitet og
→
videre drift.
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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 og andre miljøskadelige
stoffer. Både sameiet og Bibelselskapet
gjennomfører årlige vernerunder.
ARBEIDSMILJØET Pr. 31.12.21 er det 24 ansatte
i Bibelselskapet. Disse har utført 21,5 årsverk
i 2021 mot 21 årsverk i 2020. Sykefraværet i
2021 utgjorde 13 prosent mot 5 prosent året
før. Det er ikke blitt rapportert om yrkesskader
og yrkessykdom på arbeidsplassen i løpet av
året.
Kvinner utgjør 50 prosent av de ansatte i
staben. Fem av seks som arbeider deltid, er
kvinner. En av fire i ledergruppen er kvinner.
Stillingsinstrukser og annen. 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. I 2021 har Bibelselskapet
investert og arbeidet med å videreutvikle
arbeidsmiljøet og har benyttet firmaet Inovati
i dette arbeidet.
Det er et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten Avonova Helse, 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
Avonova Helse, samt gjennom NAV arbeidslivssenter. Bibelselskapet er bevisst på at vår
standard for arbeidsmiljøet også gjelder innleide tjenester, som for eksempel renhold.
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FINANSIELL RISIKO Av selskapets samlede
eiendeler på 84,7 mill. kroner utgjør den
bokførte verdi av kontorlokalene i Oslo
sentrum 23,5 mill. kroner (28 prosent). En
nylig gjennomført verdivurdering høsten 2021
indikerer en markedsverdi for Bibelselskapets
eierandel av eiendommen på over 100
millioner kroner.
Verdien av varelageret utgjør 7,1 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 i underkant av 60 prosent. Det er som
tidligere år foretatt vurdering av ukurans av
verdier etter prisnedsettelser og realisering i
løpet av året. Bibelutgaver vurderes generelt
å være kurante, men det er gjort nødvendige
nedskrivninger på enkelte utgaver.
Styret følger opp kapitalforvaltningen. Det
har i løpet av 2021 vært store svingninger
i kapitalmarkedet, med et oppsving i siste
kvartal av året. Bibelselskapet har forholdsvis
lav eksponering mot aksjemarkedet og er
derfor i noe mindre grad påvirket av disse
svingningene. Styret har fortsatt stort
søkelys på at alle investeringer skal ha en
akseptabel risiko, både knyttet til avkastning
og omdømme. Pr. 31.12.2021 utgjorde
investeringene 17,7 mill. kroner.
Kontantstrømoversikten viser inn- og utbetalinger av netto kontantstrømmer i selskapet.
Samlet kontantstrøm var på 1,7 mill. kroner,
mens aktivitetsresultatet var negativt 0,7 mill.
kroner. Differansen skyldes i tillegg til avskrivninger, ubetalte bevilgninger foretatt i 2021
og økning i forskuddsbetalte inntekter. Det er
ikke gjort større investeringer i løpet av året.
FREMTIDIG UTVIKLING Det Norske Bibelselskap er i løpende fornyelse og ønsker å være
en pådriver i bibelarbeidet internasjonalt. For
å sikre den langsiktige bærekraften kreves det
kontinuerlig utvikling innenfor våre arbeidsområder; innsamling, bistandsarbeid, forlag,
bibeloversettelse og bibelbruk. →

Digital utvikling bidrar til endringer i samfunnet, og det påvirker også virksomheten
vår. Utvikling og lanseringen av bibel.no er en
viktig del av vår offensive strategi. Sammen
med forlagsvirksomheten vil arbeidet med
digitale verktøy for å fremme økt bibelbruk
og bibellesning fortsatt være høyt prioritert
framover. Bibelbruk er i kjernen av vårt nasjonale oppdrag, og vi jobber med modeller for
at den brede digitale satsingen også kan være
inntektsbringende på sikt.

INNTRUFNE FORHOLD ETTER BALANSEDAGEN
(31.12.) Koronarestriksjonene er nå opphevd,
og det gir grunn til å forvente en normalisering av salget.

Samiske oversettelsesprosjekter fortsetter
med vekt på lulesamisk og sørsamisk. Begge
prosjekter utvikles i henhold til oppsatt plan.
Den nordsamiske oversettelsen Biibbal 2019
blir nå tilrettelagt digitalt for lyd og tekst.

Det russiske angrepet på Ukraina berører
sterkt vår nærmeste internasjonale
samarbeidspartner, Det ukrainske bibelselskap.
På tross av krigen fortsetter arbeidet, dog i en
annen form. Situasjonen gjør at det blir behov
for mer støtte til drift og til bibeldistribusjon,
både i Ukraina og blant flyktninger utenfor
landet. Vårt nære partnerskap gjør at vi også
bidrar aktivt i formidlingen av den store
internasjonale innsatsen som er skapt som
følge av den humanitære katastrofen. Et
område som nå blir sterkere prioritert er
traumebehandling, som vi støttet for første
gang i 2021. Ukraina har ledet arbeidet i
Sentral-Asia, og der må vi inntil videre finne
andre løsninger. 

Andre oversettelsesprosjekter. En revidert
oversettelse av Bibel 2011 har hatt god progresjon gjennom 2021 og er foreløpig anslått å
være ferdigstilt vinter/vår 2023, med lansering
og salg januar/februar 2024.
Forlagsvirksomhet. Forlaget intensiverer
salgsarbeidet for å nå lengre ut med
produktene, det gjelder både bibler og andre
bøker. Det er en erkjennelse at vi ikke har
vært synlige i de store kjedene. Oppkjøpet
av restopplaget fra Vårt Land forlag gjør det
mulig å nå ut til andre grupper.

I mars 2022 ble styret og generalsekretær
Paul Erik Wirgenes enige om at han fratrer
sin stilling. Anne Mari Schiager Topland er
midlertidig ansatt som fung. generalsekretær.
Hun sitter i denne stillingen inntil ny
generalsekretær er rekruttert.

Oslo, 5. april 2022
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RUNE YNDESTAD MØLLER,
leder

SINDRE-JACOB BOSTAD

SHALOME CROOS

ELISABETH HENNE

DAG JACOB OPEDAL

KRISTIN MOEN SAXEGAARD

EIRIK SOLDAL

OLAV ØYGARD

JORUNN SJAASTAD
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ANNE MARI SCHIAGER TOPLAND
fung. daglig leder/generalsekretær

AKTIVITETSREGNSKAP
NOTE

2021

2020

ANSKAFFEDE MIDLER				

Tilskudd
			
Offentlige
2,3
5 990 512
5 860 993
Andre
2
2 002 000
1 536 000
		
7 992 512
7 396 993
				
Innsamlede midler
3
36 202 299
41 737 464
				
Aktiviteter som oppfyller formålet			
Salgsinntekter bibler og forlagsprodukter
4
16 681 506
17 096 672
Lisensierings- og andre inntekter
4
4 186 212
4 496 642
		
20 867 717
21 593 314

Aktiviteter som skaper inntekter			
Utleie og distribusjon
4, 9
2 268 051
2 273 306
		
Finans- og investeringsinntekter			
Renteinntekter
52 360
91 488
Investeringsinntekter		
829 510
596 806
		
881 869
688 294

Sum anskaffede midler		
68 212 449
73 689 371
				
FORBRUKTE MIDLER				
Kostnader til anskaffelse av midler			
Distribusjon og markedsføring
6 393 472
Kostnader til gårdsdrift og annet
9
1 107 896
Innsamlingskostnader
3
8 906 472
14, 15
16 407 840
Kostnader til organisasjonens formål
Bevilgninger
Oversettelse
Bibelbruk
Forlagsvirksomhet
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler

3

14, 15
15
6, 14, 15

28 323 362
4 687 526
5 897 345
10 672 622
49 580 855
2 988 477
68 977 173

5 886 577
1 212 648
9 762 958
16 862 183

29 627 940
2 933 900
5 864 442
12 128 702
50 554 984
2 683 478
70 100 645

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		
-764 724
3 588 727
Tillegg/reduksjon formålskapital			
Tillegg bibelmisjonsfond		
3 588 727
Belastet annen formålskapital
- 764 724
Sum		
- 764 724
3 588 727
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BALANSEREGNSKAP
NOTE

2021

2020

EIENDELER				

ANLEGGSMIDLER				
Varige driftsmidler			
Fast eiendom
8
23 519 674
Maskiner, utstyr 		
340 095
Anlegg under oppføring 		
446 282
		
24 306 052

24 578 829
24 578 829

Finansielle anleggsmidler		
Kapitalinnskudd KLP		
Langsiktige aksjer
Testamentarisk gave

952 287
952 287
92 000
96 540
3 493 430
1 810 587
4 537 717
2 859 414
			
Sum anleggsmidler		
28 843 768
27 438 243
		

OMLØPSMIDLER				

Varelager
7
7 122 281
7 512 938
				
Fordringer			
Kundefordringer
13
3 801 440
4 685 411
Andre fordringer
54 734
2 833 373
3 856 174
7 518 784
				
Investering
10
17 678 121
16 948 755
Bankinnskudd, kontanter og lignende

36

27 164 632

26 183 197

Sum omløpsmidler

55 821 209

58 163 674

Sum eiendeler		

84 664 977

85 601 917

Bibelselskapet I Årsrapport I 2021

10

				
NOTE

2021

2020

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
12 292 305
12 292 305
Produksjonsfond
8 300 000
8 300 000
Oversettelsesfond
8 835 016
8 835 016
Samiske fond
110 000
110 000
Konfirmantprosjekt
476 975
476 975
		
30 014 296
30 014 296
				
Annen formålskapital
39 536 756
40 301 480
		
Sum formålskapital
12
70 871 052
71 635 776
				

GJELD				

				
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld
13
2 952 799
2 777 762
Offentlige avgifter		
860 636
1 389 580
Skyldige feriepenger		
1 422 930
1 386 925
Ubetalte bevilgede prosjekter 		
3 650 468
4 494 466
Betalbar skatt
9
235 000
255 000
Forskuddsbetalte inntekter
4 206 089
1 565 361
Annen kortsiktig gjeld
466 003
2 097 048
		
13 793 925
13 966 142
Sum gjeld

13 793 925

13 966 142

Sum formålskapital og gjeld		
84 664 977
85 601 917
			

Det Norske Bibelselskap			

Organisasjonsnummer 935 570 212

Årsrapport I 2021 I Bibelselskapet

37

RUNE YNDESTAD MØLLER,

SINDRE-JACOB BOSTAD

SHALOME CROOS

ELISABETH HENNE

KRISTIN MOEN SAXEGAARD

EIRIK SOLDAL

OLAV ØYGARD

leder

DAG JACOB OPEDAL

JORUNN SJAASTAD

ANNE MARI SCHIAGER TOPLAND
fung. aglig leder/generalsekretær

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.01.– 31.12.
		2021

I Årets aktivitetsresultat		

-764 724

2020

3 588 727

II Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt			
Ordinære avskrivninger		
1 059 155
1 059 156
Forskjell mellom resultatført pensjon og betalte ytelser		
0
0
		
1 059 155
1 059 156
			
III Investeringer, avhendelser og finansiering			
Anskaffelse av andre varige driftsmidler		
-786 377
0
Netto investering i langsiktige og kortsiktige plasseringer 		
-1 678 303
0
Tilbakebetaling av langsiktig gjeld		
0
0
		
-2 464 680
0

IV Andre endringer			
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld		
4 228 304
-2 344 173
Endring i andre tidsavgrensningsposter		
-347 254
6 125 254
		
3 881 050
3 781 081
Netto endring i likvider i året		
Likviditetsbeholdning pr. 01.01.		
Likviditetsbeholdning pr. 31.12.		

1 710 801
43 131 952
44 842 753
		
		
Spesifikasjon likviditetsbeholdning		
UB
Kontanter og bankinnskudd		
27 164 632
Investeringer *		
17 678 121
		
44 842 753

*Midlene forvaltes eksternt av Formueforvaltning AS, Danske Capital og Pareto AS.		
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8 428 964
34 702 988
43 131 952

UB
26 183 197
16 948 755
43 131 952

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 nettopensjons-forpliktelse 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 			
		2021

2020

Støtte til samisk prosjekt fra Sametinget		
577 500
836 550
Støtte til samisk prosjekt fra Nordland fylkeskommune		
102 000
Støtte til prosjekt fra Norad		
4 306 926
4 011 234
Refusjon momskompensasjonsordningen		
1 106 086
911 209
Sum offentlig tilskudd		
5 990 512
5 860 993
		
Støtte til samisk prosjekt fra Kirkerådet		
1 792 000
1 746 000
Overført støtte samisk prosjekt til 2021 fra Kirkerådet		
210 000
-210 000
Støtte til trosopplæringsprosjekt fra Kirkerådet		
275 000
Overført støtte trosopplæringsprosjekt til 2021 fra Kirkerådet		
-275 000
Sum andre tilskudd		
2 002 000
1 536 000
Støtte til samisk prosjekt er forutsatt brukt som tilskudd til oversettelse av bibeltekster til lule-, sør- og nordsamisk.
Mottatte Norad-midler gjelder støtte til hiv/aids- og freds- og forsoningsprosjekter i Afrika.

NOTE 3 – INNSAMLING OG INTERNASJONALT ARBEID			
		2021

2020

Gaveinntekter
Kampanjer og innstikk		
10 296 631
11 301 890
Bibelgaven – giro i blad		
6 225 529
7 792 017
Fast givertjeneste		
12 714 305
12 048 186
Enkeltgaver og øremerkede gaver		
2 989 366
2 971 995
Ofringer og møter		
1 816 468
2 794 045
Testamentariske gaver		
2 160 000
4 829 331
Sum		
36 202 299
41 737 464
			
Innsamlingskostnader
Kostnader til materiell, produksjon og innstikk		
2 605 150
2 916 488
Kostnader til ekspedisjon, telemarketing		
1 270 785
1 605 027
Lønnskostnader innsamlingskontor		
2 841 476
3 094 245
Innsamlingkontor, drift og reiser		
2 189 061
2 147 198
Sum 		
8 906 472
9 762 958
			
Bevilgninger
Bevilget til formål for internasjonale prosjekter		
21 718 733
22 187 306
Bevilget til Norad-prosjekter i Afrika		
5 126 937
4 960 376
Bevilget til formål for nasjonale prosjekter		
363 379
251 608
Personellstøtte internasjonalt arbeid i De forente bibelselskaper		
1 114 313
2 228 651
Sum		
28 323 362
29 627 940

NOTE 4 – AKTIVITETSINNTEKTER			
		2021

2020

9 472 840
1 808 641
3 701 844
1 249 852
219 743
228 587
16 681 506

9 778 013
1 285 859
4 141 589
1 450 973
215 006
225 233
17 096 672

Salgsinntekter
Bibler og nytestamenter		
Bibelkunnskap		
Tro og samfunn		
Barn og unge		
Bibelbruk		
Annet salg		
Sum		
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		2021

2020

Lisens- og andre inntekter
Abonnementsinntekter		
1 519 742
1 575 727
Kurs- og materiellinntekter		
738 701
242 877
Prosjektstøtte		
503 158
305 000
Royalty- og Kopinorinntekter		
1 272 154
2 144 958
Andre fakturerte inntekter		
152 457
228 081
Sum		
4 186 212
4 496 642
		
Utleie og distribusjon
Leieinntekt inkl. honorar forretningsførsel		
1 833 439
1 840 600
Distribusjonsinntekt		
434 612
432 706
Sum		
2 268 051
2 273 306

NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER		
		2021

Lønnskostnader		
Pensjonskostnader		
Arbeidsgiveravgift 		
Andre ytelser		
Lønnsrefusjon av personell		
Sum		

2020

12 736 284
1 637 322
2 108 648
416 244
-154 548
16 743 950

12 335 689
2 536 869
2 164 207
190 889
-156 493
17 071 161

Antall ansatte		24
Antall forbrukte årsverk		21,5

23
21,0

			
NOTE 6 – DRIFTKOSTNADER ETTER ART 			
		2021

2020

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		

5 338 746
3 986 415
16 743 950
1 229 202
15 211 586
26 187 718
279 556
68 977 173

6 991 752
4 531 460
17 071 161
1 059 156
12 477 961
27 683 318
285 838
70 100 645

Revisorhonorar til Deloitte AS og samarbeidende selskaper		
Revisjonshonorar kostnadsført 		
Attestasjoner 		
Teknisk bistand		
Annen bistand		

212 063
72 503
16 313
16 000

206 353
62 859
34 256
42 674

NOTE 7 – VARELAGER			
		2021

2020

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

109 909
16 151 983
16 261 892
-9 139 611
7 122 281

134 149
16 524 683
16 658 832
9 145 894
7 512 938

NOTE 8 – VARIGE DRIFTSMIDLER			
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Anskaffelseskostnad 01.01.
Avgang/tilgang 2021
Anskaffelseskostnad 31.12.
Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi per 31.12.

Eiendom

Maskin/inv.

Anlegg under utførelse

40 049 220
40 049 220
16 529 546
23 519 674

510 142
510 142
170 047
340 095

446 282
446 282
446 282

Årets avskrivninger
1 059 155
170 047
Økonomisk levetid
2–3 %
10–50 %
10–50 %
Avskrivningsplan
Lineær
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

		
Bokført ekstern leieinntekt		
1 621 903
1 621 903
Refundert forretningsførerhonorar		
211 536
105 133
Sum inntekt		
1 833 439
1 727 037
Gårdsforvaltning – eierkostnader		
145 356
72 242
Gårdsforvaltning, drifts- og felleskostnader		
520 873
343 535
Avskrivning eiendom		
1 059 155
262 863
Refundert intern husleiekostnad		
-994 200
Kostnadsført skatt på utleie		
214 981
Kostnadsført og betalt eiendomsskatt		
161 731
76 560
Sum kostnader		
1 107 896
755 200
Overskudd og skattemessig resultatgrunnlag		
725 543
971 837
			
Årets skatteavsetning på inntekter fra utleievirksomheten inkl. formuesbeskatning			
235 000
Årets skatteavsetning
		
235 000

NOTE 10 – BANKINNSKUDD OG AKSJEINVESTERING		
		2021

Skattetrekkskonto (bundne midler)		

2020

1 508 476

884 799

Investeringer i verdipapirmarkedet (eksklusive bankinnskudd)		
Pengemarkedsfond og lignende		
8 560 425
Obligasjonsfond		
5 336 263
Aksjefond		
3 781 433
Sum investeringer		
17 678 121

8 486 924
5 378 965
3 082 866
16 948 755

Investeringer forvaltes eksternt av Formuesforvaltning AS, Danske Capital AS og Pareto AS.
NOTE 11 – GODTGJØRELSE TIL LEDELSE			
		2021

Lønn og godtgjørelse til generalsekretær 		
Betalt premie pensjonsforsikring		
Annen godtgjørelse		
Generalsekretæren har gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.
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1 009 026
123 101
12 394

2020

1 008 284
136 623
11 137

NOTE 12 – FORMÅLSKAPITAL
Innskutt
formålskapital

Formålskapital

Annen

Sum

intern restriksjon		

formålskapitalo
m
rfkasltp
åli

Formålskapital 01.01.
1 320 000
30 014 296
40 301 480
Reduksjon annen formålskapital fra		
-764 724
årets aktivitetsresultat
			
Formålskapital 31.12.
1 320 000
30 014 296
39 536 756

71 635 776
- 764 724
70 871 052

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.
		2021

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

2020

-192 971
-3 187 221

588 574
-3 890 872

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.
Forlagsvirksomheten

Oversettelsesarbeidet

Bibelmisjonsvirksomheten

Utleievirksomheten

Bibelbruksvirksomheten

Generell
administrasjon

Sum total
virksomhet

Administrasjonstjenester (årsverk) 314 825
Økonomi- og datatj. (årsverk)
390 386
Kontorkostnader (årsverk)
576 802
Lokalkostnader (areal)
224 418
IT-kostnader (ressurser)
776 470
Sum felleskostnader
2 282 900

66 667
82 667
122 142
98 126
306 814
676 417

243 576
302 037
446 264
241 103
719 346
1 952 326

11 411
14 149
20 906
16 933
52 988
116 386

206 828
256 469
378 938
164 204
475 342
1 481 782

55 166
68 407
101 072
81 194
253 826
559 664

898 473
1 114 115
1 646 124
825 977
2 584 786
7 069 475

Felleskostnader fordelt
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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

2017

2018

2019

2020

2021

16 527 817
32 736 526
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 %

16 862 183
2 683 478
50 554 984
70 100 645
72,1 %

16 407 840
2 988 477
49 580 855
68 977 173
71,9 %%

2017

2018

2019

2020

2021

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 %

41 737 464
9 762 958
31 974 506
76,6 %

36 202 299
8 906 472
27 295 827
75,4 %

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

Innsamlede gaver
Innsamlingskostnad
Disponibelt til formål
Innsamlingsprosent

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.
2020

2021

				
Administrasjonskostnader
2 736 526
2 869 291
2 755 722
2 683 478
Sum forbrukte midler
72 935 597
71 226 930
68 672 957
70 100 645
Administrasjonsprosent
3,8 %
4,0 %
4,0 %
3,8 %

2017

2018

2019

2 988 477
68 977 173
4,3 %

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 2021 er det kostnadsført kr 1 848 951 i pensjonspremie til
disse ordningene.
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I tillegg er det kostnadsført reguleringspremie og fondstilskudd på
kr 80 767 til tidligere ordning og forpliktelser i DNB/Vital 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. 31.12.2021 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:			
		2021

2020

Nåverdi av årets pensjonsopptjening		
39 820
38 641
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen		
593 311
750 193
Avkastning av pensjonsmidler		
-1 175 177
-1 349 802
Administrasjonskostnader		
53 240
99 590
Periodisert arbeidsgiveravgift		
-68 922
-70 020
Resultatført planendring 		
Netto pensjonskostnader		
-557 728
-531 398
			
Beregnede pensjonsforpliktelser		
40 221 021
35 536 104
Pensjonsmidler		
40 334 633
38 564 663
Periodisert arbeidsgiveravgift		
Netto pensjonsmidler - /forpliktelser		
-113 612
-3 028 559
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente		
Forventet lønnsregulering		
Forventet pensjonsøkning		
Forventet G-regulering		
Forventet avkastning på fondsmidler		

1,90 %
2,75 %
1,73 %
2,50 %
3,70 %

1,70 %
2,25 %
1,24 %
2,00 %
3,10 %

På grunn av overfinansiering i ordningen er pensjonsmidlene ikke tatt inn i balansen pr. 31.12.21.

NOTE 17 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN UTEN REGNSKAPSMESSIGE KONSEKVENSER
Koronarestriksjonene er nå opphevd, og det gir grunn til å forvente en normalisering av salget.
I mars 2022 ble styret og generalsekretær Paul Erik Wirgenes enige om at han fratrer sin stilling. Anne Mari Schiager Topland er midlertidig
ansatt som fung. generalsekretær. Hun sitter i denne stillingen inntil ny generalsekretær er rekruttert.
Det russiske angrepet på Ukraina berører sterkt vår nærmeste internasjonale samarbeidspartner, Det ukrainske bibelselskap. På tross av krigen
fortsetter arbeidet, dog i en annen form. Situasjonen gjør at det blir behov for mer støtte til drift og til bibeldistribusjon, både i Ukraina og blant
flyktninger utenfor landet. Vårt nære partnerskap gjør at vi også bidrar aktivt i formidlingen av den store internasjonale innsatsen som er skapt
som følge av den humanitære katastrofen. Et område som nå blir sterkere prioritert, er traumebehandling, som vi støttet for første gang i 2021.
Ukraina har ledet arbeidet i Sentral-Asia, og der må vi inntil videre finne andre løsninger.
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Representanter fra bibelselskapet i Norge og Ukraina var til stede høsten 2021 da barna ved krisesenteret i Zjytomyr fikk Bibelen i gave.

Pastoren i en kirke nær Linyi i Kina spør hvor mange i menigheten som ikke har en bibel. Mannen på bildet var en av dem som fikk sin første
bibel under utdelingen etterpå.
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Vedlegg
VEDLEGG 1:

Gaveinntekter og offentlig støtte til det internasjonale arbeidet

Innsamlingsresultatet i 2021 var bra, selv om det lå noe under rekordåret 2020. Alle forpliktelser
ble dekket opp, og det var også midler til ekstra tildelinger mot slutten av året.
Vi ser en positiv utvikling når det gjelder prosjekter som er Norad-finansiert. Dette gjør det
mulig å utvide vår aktivitet på det humanitære området.

NORAD-STØTTE
TESTAMENTARISKE GAVER
GAVER OG OFFER

TESTAMENTARISKE GAVER
OFRINGER OG MØTER
ENKELTGAVER OG ØREMERKEDE GAVER
KAMPANJER OG INNSTIKK
GIRO I BIBELGAVEN
FAST GIVERTJENESTE
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VEDLEGG 2:

Bevilgninger

Bibelselskapet har en langsiktig strategi for land og områder hvor vi støtter prosjekter. I enkelte
land er vi også mer direkte involvert. Uansett går støtten gjennom UBS, som følger opp og sikrer god kontroll på de anvendte midlene.
Det er stor variasjon i både type prosjekter og størrelsen på disse.
I tillegg til listen spesifisert under gir vi også støtte til UBS til driften av den sentrale organisasjonen, som er vesentlig for utførelsen av prosjektene, enten det gjelder støtte til bibeloversettelse, bokproduksjoner, planlegging og gjennomføring av ulike typer prosjekter eller den faglige
oppfølgingen av økonomien.

Følgende land har mottatt støtte fra oss i 2021, i større eller mindre grad:
Albania
Algerie
Angola
Armenia
Bangladesh
Benin
Bolivia
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Colombia
Cuba
Det arabisk-israelske
bibelselskap
Det palestinske
bibelselskap
Egypt
Eswatini (Swaziland)
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Etiopia
Georgia
Gulfen
Haiti
Hviterussland
India
Irak
Iran
Israel
Jordan
Kamerun
Kasakhstan
Kina
Kirgisistan
Kroatia
Latvia
Libanon
Liberia
Mali

Moldova
Mongolia
Myanmar
Portugal
Romania
Serbia
Slovenia
South Pacific
Syria
Tadsjikistan
Tanzania
Togo
Tyrkia
Ukraina
Usbekistan
Venezuela
Vietnam

VEDLEGG 3:

Bibelsalg

Antall solgte bibler, bibeldeler og nytestamenter på bokmål, nynorsk og nordsamisk var totalt
47 873. Av disse var 38 598 Bibel 2011, 273 eldre bibelutgaver, 8 719 nytestamenter og bibeldeler,
130 samisk NT og 153 Biibbal 2019. Bibelen i tekst og bilder solgte 2 029 eksemplarer og Studiebibelen 353.
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 13 041 ganger fra
Storytel i 2021.
Våre bibeloversettelser tilbys også i ulike digitale studiebibelverktøy og på ulike applikasjoner
for smarttelefoner og nettbrett. Det ble solgt ca. 350 digitale lisenser av komplett bibel, fordelt
på Bibel 2011 og NO78/85. Salg av digitale bibler er ikke medregnet i statistikken under.

NYTESTAMENTER
ELDRE BIBLER
BIBEL 2011
SAMISK BIBEL & NT
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Bibelselskapets styre etter valget 31.05.. Til stede på bildet, fra venstre: Sindre-Jacob Bostad, Anne Mari
Schiager Topland, Shalome Croos, Jorunn Sjaastad, Rune Yndestad Møller, Anne Lise Matre, Paul Erik
Wirgenes. Kristin Moen Saxegaard, Dag Jacob Opedal, Eirik Soldal, John Daniel Lannemyr Andersen.

VEDLEGG 4:

Styrende organer, utvalg, prosjektdeltakere og ansatte

Representantskapet
Bibelselskapets representantskap er bredt sammensatt med medlemmer fra landsomfattende
kristne trossamfunn og organisasjoner.
Representantskapsmøtet 2021 ble avholdt 31. mai, men heller ikke dette året lot det seg gjøre å
avholde møtet fysisk, grunnet koronarestriksjonene i samfunnet. Møtet ble avholdt digitalt, via
Nationaltheatret konferansesenters digitale konferanseløsning på Zoom. Lederpanelet var
fysisk til stede i konferansesenterets studio. Under møtet var 61 personer til stede, inkludert
administrasjonen. 38 av de fremmøtte hadde stemmerett. 25 personer hadde forfall.
Sakene på årets møte var:
• årsrapport, regnskap og styrets årsrapport for 2020
• valg av styre og valg av styreleder for perioden 2021–2024
• valg av ordfører og varaordfører for representantskapet for 2021–2024
• valg av revisor
Fire tema ble presentert, med påfølgende samtaler:
• De forente bibelselskaper fyller 75 år i 2021 – samarbeid og fellesskap, ved generalsekretær
Paul Erik Wirgenes
• Bibelen på digitale flater, ved Helene Fagervik, avdelingsleder for bibelbruk i Norge
• Verbum 201 år, med vekt på utgivelsen Bibelen i tekst og bilder, ved forlagssjef Arne Christian
Konradsen
• Oversettelsesprosjektet «Bibelen lett å lese», ved Hans-Olav Mørk, leder for seksjon for
oversettelse
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Styret
Styret hadde åtte møter i 2021, hvorav det eneste fysiske møtet var i september under en midlertidig åpning av samfunnet. De øvrige ble avholdt på Zoom, gitt møterestriksjoner under pandemien.
Fram til valg av nytt styre 31.05.2021 besto styret av følgende medlemmer:
Fra Den norske kirke:
Rune Yndestad Møller (nestleder), Ingebjørg Seim, Olav Øygard, Stian Kilde Aarebrot
Varamedlem: Ida Serneberg
Fra andre kristne trossamfunn:
Henrik Stensrud (leder), Anne Mari Schiager Topland, Eirik Soldal, Elisabeth Henne,
Johnny Anderson
Varamedlem: vakant
Styremedlem valgt av og blant de ansatte:
Fast medlem: Ingvild Røsok
Varamedlem: Ann-Catherine Kvistad (valgt inn i 2020)
Fra og med valget 31.05.2021 består styret av følgende medlemmer:
Fra Den norske kirke:
Rune Yndestad Møller (leder), Dag Jacob Opedal, Kristin Moen Saxegaard, Olav Øygard
Varamedlem: Anne Lise Matre
Fra andre kristne trossamfunn:
Anne Mari Schiager Topland (leder), Sindre-Jacob Bostad, Shalome Croos, Elisabeth Henne,
Eirik Soldal
Varamedlem: John Daniel Lannemyr Andersen
Styremedlem valgt av og blant de ansatte:
Fast medlem:Jorunn Sjaastad
Varamedlem: Dan Aksel Jacobsen
Arbeidsutvalget
Styrets arbeidsutvalg hadde fire møter i 2021. Møtet i november var fysisk, de øvrige digitale.
Fram til valg av nytt styre 31.05.2021 besto arbeidsutvalget av følgende medlemmer:
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 sitt første konstituerende møte 15. juni 2021 oppnevnte styret følgende arbeidsutvalg:
Faste medlemmer: Rune Yndestad Møller, (leder), Anne Mari Schiager Topland, Dag Jacob
Opedal.
Varamedlemmer: Olav Øygard (lutherske kirkesamfunn) og Elisabeth Henne (andre kristne
trossamfunn)
På styre- og arbeidsutvalgsmøtene deltar generalsekretæren, øvrig administrasjon ved behov.
Sjefssekretæren er referent.
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Oversettelsesutvalget (OU)
Det ble avholdt fire møter i 2021; alle digitale. Samtlige møter var todagersmøter. Primært besto
møtene av behandling av revisjon av Bibel 2011. Det ble også avholdt to fagseminar der medlemmene i OU deltok sammen med revisjonsteamet og eksterne fagspesialister.
Oversettelsesutvalget har i 2021 hatt følgende medlemmer:
Tina Dykesteen Nilsen, leder (GT), Anders Aschim (GT), Jorunn Økland (NT), Karl Olav Sandnes (NT) Merete Alfsen (bokmål filolog), Margunn Rauset (nynorsk filolog). Generalsekretær
deltar ex officio. I tillegg møter Hans-Olav Mørk som sekretær, i egenskap av seksjonsleder for
bibeloversettelse. Vidar Kristensen har i egenskap av leder for revisjonsteamet fungert som OUs
sekretær for saker som har med revisjonen av Bibel 2011 å gjøre. Tina Dykesteen Nilsen ble utpekt som utvalgets leder. På grunn av permisjon har Jorunn Økland fungert som utvalgets leder
gjennom året.
Revisjonsteamet har i 2021 hatt følgende medlemmer:
Vidar Kristensen (prosjektleder revisjon/bokmål stilist), Jorunn Økland (NT), Gunnar Magnus
Eidsvåg (GT), Brynjulf Jung Tjønn (nynorsk stilist). Hans-Olav Mørk har deltatt på revisjonsteamets møter og hatt regelmessige samråd med prosjektlederen.
Bibelen enkel tekst (BET)
K = kildetekst-ekspert; SN = stilist nynorsk; SB = stilist bokmål; TL = teamleder
Team 1: Synoptiske evangelier, katolske brev
K1 Kjetil Netland, K2 Hans J. Sagrusten
SN Liv Ese, SB Sigmund Løvåsen (TL)
Team 2: Johanneiske tekster
K1 Silje Kathrin Grønbech (TL), K2 Per Kristian H. Sætre
SN Odveig Klyve, SB Kari Saanum
Team 3: Paulinske brev
K1 Kristoffer Hansen-Ekenes, K2 Anniken Johansen
SB Ingrid Brækken Melve (TL), SN Anders Totland
Team 4: Apostlenes gjerninger og paulinske brev
K1/K2 Hans-Olav Mørk (TL), K1/K2 Lars Ruben Osland
SB Linn T. Sunne, SN Tor Arve Røssland
Samiske oversettelsesprosjekter
Nordsamisk oversettelsesprosjekt
Prosjektleder for innlesing av nordsamisk NT som lydbok var Øyvind Woie i KABB (Kristent
arbeid blant blinde). Innlesingen var ved Ánne-Mággá Wigelius. Innspillingen skjedde på Norsk
Lydstudio AS, Mjøndalen. Teknisk tilrettelegging var ved KABB. Språkkonsulenter var Berit
Anne Bals Baal, Kautokeino, Kaarina Vuoloab-Lohi, Oulu og Laila Susanne Oskarsson, Tromsø.
Hovedkonsulent for den nordsamiske bibeloversettelsen på norsk side er Berit Anne Bals Baal.
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Sørsamisk oversettelsesprosjekt
Oversetterne har gjennomført fjorten tekstmøter på Zoom i løpet av året. Det ble holdt fire
tekstlesinger på nett med deltakelse av eksterne respondenter i ulike aldre og med ulik bakgrunn
(morsmålsbrukere, akademikere og prester). Under Raasten Rastah-festivalen på Røros 1. september ble det holdt et seminar med presentasjon av sørsamisk bibeloversettelse og opplesing
av bibeltekst. Lederteamet har møttes i alt ti ganger, og det har vært holdt to møter med forberedelse av sluttredaksjonen. I desember 2021 ble det inngått avtale med seks sørsamisktalende
respondenter i Norge og Sverige om å lese prøvetekster i løpet av 2022.
Prosjektets eiergruppe besto i 2021 av Paul Erik Wirgenes (Bibelselskapet), Mikael Winninge
(Svenska Bibelsällskapet), Risten Turi Aleksandersen/Kristina Labba (Samisk kirkeråd, Norge)
Ellen Kuorak (Samiska rådet i Svenska Kyrkan) og Sigurdur Hafthorsson (Kyrkokanslliet i Svenska Kyrkan). Prosjektrådet har i tillegg til disse bestått av Vigids Aaanderaa Aakre (Nidaros bispedømme) og Akar Holmgren (Härnösand stift, sykmeldt).
27. januar ble det holdt et utvidet prosjektråd på Zoom der sentrale medarbeidere i Nidaros
bispedømme og Härnösand Stift deltok. Prosjektet har hatt et fagråd bestående Bierna Leine
Bientie (Snåsa), Einar Bondevik (Mo i Rana), Mikael Winninge og Hans-Olav Mørk (Bibelselskapet). Oversettere var Bierna Bientie (Snåsa), Meerke Krihke Leine Bientie (Røros) og Joseph
Fjellgren (Tana). Prosjektleder er Hans-Olav Mørk.
Lulesamisk oversettelsesprosjekt
Alle møter i prosjektet har vært holdt på nettet. Prosjektmedarbeiderne i Norge og Sverige var
samlet til fire tekstmøter over to dager. I 2021 ble det rekruttert to nye oversettere: Thomas
Gaelok, Trondheim og Oddvar Andersen, Steinkjer. Mangeårige bibeloversetter Kåre Tjihkkom
er språklig ankermann. Oversetterne på norsk side har vært samlet til ukentlige tekstverksted.
Prosjektets eiergruppe besto i 2021 av Paul Erik Wirgenes (Bibelselskapet), Mikael Winninge
(Svenska Bibelsällskapet), Risten Turi Aleksandersen/Kristina Labba (Den norske kirke/Samisk
kirkeråd) Ellen Kuorak (Samiska rådet i Svenska Kyrkan) og Sigurdur Hafthorsson (Kyrkokanslliet i Svenska Kyrkan). Prosjektrådet har i tillegg til disse bestått av Brita Bye (Sør-Hålogaland
bispedømme) og Akar Holmgren (Härnösand stift, sykmeldt). Prosjektets faglige styringsgruppe
består av Ánn Risstin Skoglund (Umeå Universitet, Sverige), Mikael Winninge (Svenska Bibelsällskapet) og Hans-Olav Mørk (Bibelselskapet). Ánn Risstin Skoglund er leder for redaksjonskomiteen og Aili Lundmark (Svenska Bibelsällskapet) er prosjektassistent. Fra Norge deltar Kåre
Tjihkkom (Drag), Thomas Gaelok (Trondheim) og Oddvar Andersen (Steinkjer) som oversettere. Prosjektleder er Mikael Winninge.
Tegnspråk-prosjektet
Tre oversettere har arbeidet med å oversette bibeltekster fra liturgier og kirkelige tekstrekker til
tegnspråk: Aggie Handberg, Tone-Britt Handberg og Hege R. Lønning (leder for prosjektgruppen). Teologisk konsulent for oversetterne har vært Ingunn Aadland. Styringsgruppen besto av
Nora Edwardsen Mosand, Odd-Inge Schröder, Jorun Elisabeth Berstad Weyde, Ragna Dahlen,
Sonja Myhre Holten, Hans-Olav Mørk og Roar Bredvei. Mira Zuckermann hadde permisjon.
Prosjekteier er Døvekirken og prosjektleder døveprost Roar Bredvei. Hans-Olav Mørk har vært
med som Bibelselskapets representant i styringsgruppen.
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Stabsoversikt pr. 31.12.2021
Generalsekretariatet
Paul Erik Wirgenes, generalsekretær
Ingvild Ellingsen, sjefssekretær og rettighetsredaktør for forlaget, 50/50 %
Seksjon for bibeloversettelse:
Hans-Olav Mørk, seksjonsleder
Administrasjonsavdelingen
Bernt Greger Olsen, fung. økonomi- og administrasjonssjef
Knut Erik Øyri, økonomirådgiver
Ivar Nygård, regnskapsmedarbeider
Per-Ivar Ruud, lagermedarbeider, 45 %
Irene Kjekshus, kundebehandler
Bibelbruksavdeling
Helene Fagervik, avdelingsleder
Jorunn Sjaastad, administrasjonskonsulent/redaktør
Anne Kristin Aasmundtveit, bibelbrukskonsulent, 70 %
Espen Hetland, digital bibelbrukskonsulent (engasjement)
Hilde Stavnem Børud, prosjektleder for «Bibelen som den store fortellingsboka», 30 %
(engasjement)
Forlagsavdelingen
Arne Christian Konradsen, forlagssjef
Dan Aksel Høybråten Jacobsen, salgs- og markedssjef
Ingvild Røsok, forlagsredaktør
Laura Djupvik, forlagsredaktør, 75 %
Heidi Haugros Øyma, forlagsredaktør (i engasjement 60 %)
Bendik Vollebæk, prest og fagutvikler i Bibelselskapets konfirmantprosjekt (engasjement)
Bibelmisjonsavdelingen
Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder
Ann-Catherine Kvistad, innsamlingsleder
Bjørn Håkon Hovde, nettredaktør
Ole Sevrin Nydal, bistandskonsulent
Eva Marie Nørstrud, giverkontakt, 60 %
Elisabeth Næsgård, giver- og kundebehandler
Noe av det internasjonale bidraget til UBS gis gjennom deltakelse i UBS Finance & Audit
Committee og andre organer.
Disse har sluttet i løpet av året:
Maileen Cecilie Myrbakken, økonomi- og administrasjonssjef
Hans Johan Sagrusten, bibelbrukskonsulent
Ragnhild Hasselgård Morland, SoMe-medarbeider (deltidsengasjement)
Disse har gått av med pensjon i løpet av året::
Reidun Tufteland, avdelingssekretær
Torstein Hansen, innsamlingsmedarbeider
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Tillitsvalgte
De tillitsvalgte har faste møter med generalsekretær og økonomi- og administrasjonssjef.
Dan Aksel H. Jacobsen er tillitsvalg for Parat og Anne Kristin Aasmundtveit er tillitsvalgt for
Akademikerforbundet.
Arbeidsmiljøutvalget
For arbeidsgiver: Paul Erik Wirgenes (leder) og Maileen Cecilie Myrbakken (sekretær) fram til
mai. Etter dette overtok Bernt G. Olsen rollen som sekretær.
For arbeidstakerne: Jorunn Sjaastad (verneombud) og Bjørn Håkon Hovde. Fra oktober Anne
Kristin Aasmundtveit for de tillitsvalgte.
Representant for Avonova Helse AS (tidl. Stamina Helse AS): Liv Hanne Nilsson
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