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Nyhetsbrev
Etterhvert som arbeidet vokser
og vi blir fler, ser vi behovet for
informasjon om fremdrift og
aktiviteter. Styret vil forsøke å
sende ut BTAØ Nytt ca en
gang i måneden. I tillegg kan
man følge med på
internettsiden og
Facebooksidene (en åpen og
en intern). Vi har foreløpig få
ressurser til å følge opp disse
sidene, men håper det skal bli
bedre etterhvert som vi blir
fler. Arbeidsområdet i
SharePoint er en ressursbase
for arbeidet i Lokale
arbeidsgrupper. Vi vil forsøke å
oppdatere
innsamlingsoversikten både på
internettsiden og på
SharePoint.

Aktivitetskalender
Lør 14/,1 kl 10:00-15:00,
Filadelfiakirken Sarpsborg:
BTAØ Kick-Off for lokale
arbeidsgrupper.

Bibelen til alle Østfoldkontor i Sarpsborg
Vi har vært så heldige å få låne kontorlokaler av
Filadelfiakirken Sarpsborg. Kontoret ligger i Astridsgate 18,
(rett ved siden av Filadelfiakirken, i 2.etg over Kirkens
Bymisjon). Inngang rett inn fra fortauet (til høyre på bildet
ovenfor).
Kontoret vil fungere som lager av materiale, samt sted for
møter og koordinerende arbeid med de ulike kommunene. Vi
arbeider nå med å lage en turnus der vi er tilstede på kontoret
en fast dag i uka. Etterhvert ønsker vi gjerne å få med oss
frivillige som har mulighet til å bidra med noen av oppgavene.

Ons 25/1, kl 17:00, Thorvalds
stuer, Storgt 3 Rakkestad. Bønn
for Østfold.
Tir 7.feb, kl 18:30,
Ungdomssenteret i
Spydeberg. Bibelinspirasjon.
Arr. Bibelselskapets
regionskomite

Bank: 1503 73 22676

Vipps: 13677

1

Bibelen til alle Østfold

Nr 1

12 January 2017

Mål og grunnlag for BTAØ
Målet er å tilby Bibelen til alle privathusholdninger i Østfold,
kostnadsfritt for mottagerne.
Bibelen er verdens mest leste bok. Likevel er den for mange
Nordmenn en uåpnet bok. Vi ønsker å aktualisere Bibelen slik
at den oppfattes relevant for mennesker i Norge.

Forbønn for BTAØ
arbeidet
Det viktigste arbeidet i denne
bibelsatsingen dreier seg om
bønn. Å vende vår
oppmerksomhet mot Gud. og
forsøke å høre hva Han har på
hjerte for tiden vi lever i, og for
Østfold. Bønnetemaer:
• Enhet blandt de kristne(Joh.

17), og at fokus på målet for
satsingen opprettholdes i det
tverrkirkelige samarbeidet.
• Visdom til arbeidsgrupper,

komiteer og styret, samt alle
involverte i arbeidet knyttet til
bønn, innsamling,
markedsføring, kultur- og
bibelinspirasjon og
distribusjon av biblene.
• At vi når målet om å kunne tilby

en fin bibel til hver
husholdning i Østfold.
• I kommunene: Velsigne alle

ledere i kommunen, og
bidragsytere innen politikk,
kultur, utdanning, off.
forvaltning, frivillig/ideell
sektor og næringsliv.
• At enkeltmennesker og hjem

blir forberedt på å ta i mot
Ordet.
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Komiteene - arbeidsområdene
Vi jobber kontinuerlig med å styrke ressursene innen de ulike
arbeidsområdene; Bønn, Innsamling, Markedsføring, Kultur/
Bibelinspirasjon og Distribusjon. I komiteene jobber vi med
overordnet strategi og arbeidsplaner for de ulike områdene.
De ulike komiteene er tenkt å være en ressurs for arbeidet i
de lokale arbeidsgruppene. Det utarbeides blant annet enkelte
maler for ulike henvendelser. Hjelpemateriale som allerede er
utarbeidet finnes på SharePoint under Felles dokumenter i
venstremenyen.
Kunne du tenke deg/eller kjenner du noen som kunne være
ressurs på en av områdene, så gi beskjed. Det er fortsatt plass
til flere.

Lokale arbeidsgrupper
Det har nå vært gjennomført informasjonsmøter i de fleste
kommuner. Det gjenstår allikevel en del når det gjelder å sørge
for at alle menigheter er informert og invitert med i satsingen.
Det jobber vi nå videre med, blant annet ved å invitere oss inn
for å fortelle om den store tverrkirkelige bibelsatsingen på
ulike møter og samlinger. Vi i styret rekker bare over en
brøkdel, så flott at de lokale arbeidsgruppene også jobber
målrettet med dette.
Fem lokale arbeidsgrupper er etablerte og i gang, og flere
kommuner er under etablering av lokale arbeidsgrupper. Det
er foreløpig fem kommuner hvor vi ikke har noen
kontaktpersoner eller grupper i oppstart.
Alle lokale arbeidsgrupper har en kontaktperson i styret for
best mulig flyt av informasjon og oppfølging.
Nå gleder vi oss til oppstart!
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