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Det startet i et
tverrkirkelig møte
Det startet i et møte i Oslo juni
2013, der flere kirke- og
misjons-ledere var samlet. Tohundre års jubileet for
grunnloven og fem-hundre års
jubileet for reformasjonen lå
foran, og spørsmålet kom opp:
“hva skal vi gjøre med det?”.

En bibel til hvert
hjem i Norge
..våget en av de deltakende seg
å si. Første fylket ut var
Finnmark. I 2014 fikk alle i
Finnmark tilbud om en gratis
bibel. Nord-Troms fulgte etter,
og nå er det Østfold sin tur.
Grunnlaget har hele veien vært
å aktualisere Bibelen, slik at den
blir lest av både aktive
kirkegjengere og andre. At alle
både får tilbud om en bibel og
kan lære noe nytt om hvorfor
det er verdens mest leste,
oversatte og verdsatte bok.

Høsten 2018 vil alle få
tilbud om en gratis bibel!
Nå har vi endelig kommet så langt at vi skal se det skje. I slutten
av mars 2018 vil Bibler bli bestilt til hver kommune, etter den
sum de har samlet inn. Selve utdelingen vil skje høsten 2018.
Styret og de etablerte lokal-gruppene har jobbet jevnt, og vi
ser frem til å ta fatt på neste trinn i arbeidet.
Februar 2016 ble foreningen Bibelen til alle Østfold stiftet. En
tverrkirkelig, frittstående, ikke-kommersiell forening.
Grunnlaget er å aktualisere Bibelen, slik at den blir lest av både
aktive kirkegjengere og andre. Målsettingen er å tilby en bibel
gratis til alle privathusholdninger i Østfold.

- Alle får tilbud om en bibel s.1

Frem til nå har mye av arbeidet gått på å invitere bredden av
kirkesamfunn i hver kommune til å ta del. Deltakelse kan skje
gjennom forbønn for bibelsatsingen, spre informasjon og være
med å gi penger slik at vi kan kjøpe inn nok bibler til hver
kommune.

- En bibel i julegave til nabolaget s.2

Er din menighet med ?

- Insamlingsmål s. 2

Vi har i forarbeidet forsøkt å nå ut til alle kristne menigheter i
hver kommune, men det er nok fortsatt noen som ikke har
fått invitasjon til å ta del i den store tverrkirkelige
bibelsatsingen. Ikke nøl med å ta kontakt på mail;
post@btao.no, eller via lokal arbeidsgruppe i din kommune.

Les mer om:

- 5 møter i januar s.3
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Innsamlingsmål
Dersom vi tar høyde for at i gjennomsnitt godt over halvparten vil takke ja
til en bibel, trenger vi fortsatt en del til innkjøp av biblene. Det tar ca 6
måneder fra vi bestiller - til vi har biblene på plass i fylket. Tabellen
nedenfor viser hvor mye som er samlet inn til satsingen pr. 17.november
2017, og hvor mye som gjenstår før utdelingen kan gjennomføres.

Gi en bibel i julegave
til nabolaget
Vær med å støtte Bibelen til alle i

Oversikten ble justert i sept 2017 da antall privathusholdninger har steget i
de fleste kommuner. 10% av summen er beregnet til kjøp av bibler på
ulike morsmål. Det vil være de lokale arbeidsgruppenes oppgave å
kartlegge behovet i den enkelte kommune.

Østfold slik at ditt nabolag får tilbud om
en gratis bibel neste høst!
- Gå inn på www.bidra.no og skriv

Gjenstår å samle inn

ordet bibel i søkefeltet, så finner du

Halden

190 032

549 142

prosjektet vårt.

Moss

118 252

654 515

Sarpsborg

245 819

1 011 976

Fredrikstad

344 429

1 489 048

6 200

100 796

Aremark

183 123

+150 723

Marker

12 791

71 953

- Evnt. Gå inn via vår Facebookside;
Bibelen til alle Østfold, og følg
lenken direkte til bidra.no sin side.
- Det er enkelt å delta på denne

Hvaler

omvendte julekalenderen. Du kan

Rømskog

0

15 366

bruke Vipps eller kort.

Trøgstad

48 140

76 689

0

127 912

Askim

11 000

347 401

Eidsberg

12 972

251 075

Skiptvet

0

80 530

Rakkestad

90 941

91 805

Råde

113 879

45 639

Rygge

7 850

341 044

Våler

7 850

104 131

Hobøl

0

122 670

Andre

184 250

0

Østfold

1 577 528

5 330 969

Bibelen
-

Innsamlet pr 4/12

En bestselger
En kilde til samfunnsforandring
For kristne, jøder og muslimer
Historien om forholdet mellom
Gud og mennesker. Kilden til
kristen tro

Spydeberg

Vil du være med å se bibelsatsingen realisert i din kommune? Se mer om
hvordan du kan være med å bidra på s 4.

Bank: 3000 30 45788

Vipps: 13677

Mob: 40 92 10 10

s2

Bibelen til alle Østfold

Bruk Bibelen
Et viktig ledd i bibelsatsingen
er å støtte opp om gode
bibelinspirasjonstilbud som
allerede finnes rundt i de ulike
menigheter, samt selv bistå
med inspirasjon til bibelbruk.
Dersom det planlegges større,
gjerne tverrkirkelige,
bibelarrangement i en
kommune, så bruker vi gjerne
vårt nettverk til å spre
informasjon slik at flere kan ta
del.

Bibelfokus i Råde:
BTAØ Lokalgruppe Råde har
allerede satt opp arrangement
med bibelfokus for 2018.
24.01.18: Oskar Skarsaune
(teolog/professor); “Gamle
testamentet på 60 min”.
28.02.18: Bernt G. Olsen
(Bibelmisjonsleder i
Bibelselskapet); “Bibelen møtes
med hat og kjærlighet. Ulike
trender i verden i dag”.
11.04.18: Hans Johan
Sagrusten
(Bibelbrukskonsulent/forfatter
Bibelselskapet); “Gir Det nye
testamentet oss et pålitelig bilde
av Jesus?”.
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Møter i Januar
Dagen kommer da alle i ditt nabolag har fått tilbud om en bibel.
Hvordan kan vi som menigheter og enkeltmennesker bruke
denne anledningen?
Det gjenstår ca tre måneder til bibel-bestillingen blir sendt. Vi
inviterer i den forbindelse til inspirasjon og ledersamling for alle
med lederansvar i menigheter, lag og foreninger (pastorer,
prester, menighetsansatte, menighetsråd, barne- og
undomsarbeid, kor ol). Det vil på møtet bli gitt informasjon om
hvordan vi kan fullføre innsamlingsaksjonen og gjennomføre
utdelingen. Datoene er:
For Moss, Rygge, Råde og Våler: Mandag 8. Januar. Sted;
Frelsesarmeen Moss. Påmelding; post@btao.no
For kommuner i Indre Østfold: Onsdag 10. januar. Sted;
Ungdomssenteret (NLM) i Spydeberg. Påmelding;
f-br@online.no.
For Halden, Aramark: Mandag 15. januar. Sted: Elim Tistedal.
Påmelding; mariank5@online.no.
For Fredrikstad, Hvaler: Tirsdag 16. januar. Sted: Baptistkirken
Fredrikstad. Påmelding; ragnhild@btao.no.
For Sarpsborg: Onsdag 17. Januar. Sted; Filadelfia Sarpsborg.
Påmelding; tone.solberg67@gmail.com.

Samlingene starter med middag kl 17:00. Deltagende er Andreas Nordli
(Ungdom i Oppdrag), Hans Johan Sagrusten / Bernt Greger Olsen
(Bibelselskapet), BTAØ styret og lokale arbeidsgrupper.

Historisk tverrkirkelig bibelsatsing.
Ingen bok har hatt større betydning for vårt folk enn Bibelen. Vi ønsker å stå
sammen med Bibelselkapets og andres ønske om å sørge for at Den Hellige
Skrift fortsatt skal være med å prege vårt folk og vise den enkelte vei til
personlig frelse og liv i Gud.
Dette er trolig den største tverrkirkelige satsningen på bibelspredning i
Norge noensinne. Vi tror dette prosjektet kan bli til stor velsignelse for både
menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner. Nå har du mulighet til å være
med å gi bibler til ditt lokalsamfunn.
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Ulike grunner for å
lese i Bibelen

7 December 2017

Hvordan være med å bidra?

Det er ulike grunner for å lese i
Bibelen. Noen er fasinert av
poesien, visdommen eller den
historiske verdien. Noen leser
den av nysgjerrighet, eller som
et ledd i en åndelig søken.

-Be for prosjektet og de som er engasjert

Uansett årsak til hvorfor man
ønsker å lese Bibelen, er det et
faktum at den er verdens mest
spredte og leste bok. Den skal
vi nå som menigheter og
enkeltmennesker få være med
å tilby gratis til våre naboer.

-Bli med i en av komiteene; Bønn,
innsamling, PR/Media, Bibelinspirasjon,
Bibeldistribusjon. Vi trenger din
kompetanse!

-Bli med i en lokal arbeidsgruppe. Se
www.btao.no for kontakt

-Spre informasjon om BTAØ i din
menighet, og omgangskrets. Kontakt
lokal arbeidsgruppe i din kommune for
informasjonsmateriell, evnt. mail
post@btao.no.
Hvor mange bibler
vil du være med å gi?
Bibler til 2 hus

140,-

Bibler til 5 hus

350,-

Bibler til 10 hus

700,-

Bibler til 71 hus

5000,-

Bibler til 100 hus

7000,-

-Vær med å gi! Se kontonummer og
Vipps nummer nederst på siden. Hvor
mange bibler vil du være med å gi til ditt
fylke?

“I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i

begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som
ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket
har ikke overvunnet det. ” Joh 1:1-5
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