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Aktivitetskalender
Her er noen av de aktivitetene
som har vært, samt planlagte
aktiviteter:
Tir 7.feb Bibelselskapets
inspirasjonssamling på
ungdomssenteret i Spydeberg.
Tema: Bibler til Sentral Asia.
Tir 7.feb: Marianne Kristiansen
(Koordinator arbeidsgruppe
Halden), ble intervjuet om
bibelsatsingen av TV Østfold.
Tor 9.feb FrStad Vest
arrangerte informasjonsamling på Skontorp Bedehus.
Sang av Morten og Renate
Gjerløw Larsen, Tale av Reidar
Veitvedt samt kveldsmat. Det
kom inn 24 000,- i offergave. I
tillegg har “Etter skoletid” på
Skontorp bedehus bestemt
seg for å gi 10 000,- til BTAØ.
Tor 9.feb: Bibelinspirasjon.
Fallet og Nåden m team fra
UIO Oslo. Tverrkirkelig arr. i
Tomb Krk. Råde.

Kick Off for Lokale
arbeidsgrupper
Lørdag 14.januar var det Kick-Oﬀ samling for BTAØ lokale
arbeidsgrupper. Samlingen var i Filadelfiakirken Sarpsborg, og
representanter fra de lokale arbeidsgruppene som er i gang
rundt om i fylket, samt styret, var samlet. Det var
oppmuntrende å få treﬀe engasjerte fra forskjellige kommuner
(og forskjellige kirkesamfunn), som har gått sammen om
målet å kunne tilby en Bibel til alle privathusholdninger i
fylket vårt.

Lokale arbeidsgrupper i kommunene
Lokal tilknytning er en viktig del av satsingen. I kommuner
med fungerende tverrkirkelig samarbeid, erfarer vi det er
raskere å komme i gang med arbeidet. Det er sterkt å få
komme sammen å be og arbeide for å få oppmerksomhet om
Bibelen i vårt nærmiljø. Kommuner som nå er i gang med
arbeidsgrupper er: Halden, Aremark, Råde, Fredrikstad(3 grupper;
Serntrum, Øst og Vest) og Sarpsborg.
Kommuner med arbeidsgrupper i oppstart: Rakkestad og Moss.
I noen av de andre kommunene har vi kontaktpersoner:
Marker, Trøgstad, Hvaler og Eidsberg.
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Hvordan kan den enkelte menighet bidra
Gjøre det kjent i menigheten ved å fortelle om satsingen, og
legge frem informasjonsmateriell (gjerne i forbindelse med en
kollekt).
✦

✦ Annonse

på menighetenes internettside (se eksempel
www.rade.kirken.no).
Innlegg i menighetsblad (forslag til tekst og bilde på
SharePoint)
✦

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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✦ Ta

med bibelsatsingen i bønn, og også informere
smågrupper. Kanskje ungdomsgruppa eller barne-foreningen
kan lage en filmsnutt om bibelsatsingen.
✦Ta

stafetten videre etter ide fra Frikirken Greåker.

På medlemsmøte ble det enstemmig stemt
for å støtte BTAØ med 150.000,-!
Grunntanken har vært å gi 100,- pr aktiv
medlem i 10 måneder. Allerede på
medlemsmøtet ble det samlet inn 90.000,- så de er godt i
gang! Målet er nå å sende utfordringen videre som en
stafett, først til de andre Frikirkene, men så videre til
andre kirkesamfunn. Vi er veldig glad for at Greåker
Frikirke går foran og viser andre at dette er mulig! Vi tror
dette vil få betydning for innsamlingen i menighetene
fremover.

Samarbeid med
I disse dager signerer vi en partneravtale med Bibelselskapet
på innsamling. Vi får tilgang til Bibelselskapets
innsamlingssystemer og kompetanse. Gjennom avtalen får vi
også tilgang til avtalegiro som vi har
manglet hittil. Alle gaver samlet inn gjennom
samarbeidet blir registret i deres giversystem
og oppfølging med velkomstbrev og takkebrev håndterer de
for oss. Det skal trykkes opp avtale- og giro blanketter
og disse vil være tydelig merket BTAØ. Gjennom denne
avtalen får vi også mulighet til å tilby skattefradrag. Dette
er spesielt viktig når det er litt større beløp som skal gis,
spesielt over avtalegiro. Vi tror dette vil være en viktig
brikke i innsamlingsarbeidet videre. Vi vil prøve å få
trykket opp avtale- og giro blanketter så fort som mulig. Vi
kommer med mer informasjon når ting er på plass.

Vipps: 13677

2

Bibelen til alle Østfold

Nr 2

14 February 2017

Annonseside
En bedrift har tatt kontakt med ønske om å kjøpe annonseplass i vårt nyhetsbrev, for på den måten å
være med å støtte bibel-satsingen. Kan det være en ide å legge til s3 og 4 med annonseplass? Deler vi
siden inn i 6, kan vi eks. tenke 10 000,- for 1/6 plass. 20 000,- for 2/6, og 60 000,- for helside? Prisen
gjelder ut prosjektperioden(frem til nov 2017?). Legger til flere annonse sider etter behov.

Stoﬀ til BTAØ Nytt
Har du stoﬀ (gjerne med bilde) du tenker bør være med i neste utgave av BTAØ - Nytt?
Send gjerne inn aktiviteter som skal skje i forbindelse med BTAØ i din kommune. Vi tar det med
slik at vi kan støtte opp om, og være med å dele de ulike BTAØ aktiviteter.
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