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Invitasjon til deltakelse Bibelen til alle Østfold 

 
Et historisk tverrkirkelig samarbeid i gang i fylket vårt – med fokus på økt bibelbruk. Bibelen Til Alle Østfold 
(BTAØ) er en økumenisk, frittstående, ikke-kommersiell forening, stiftet primo 2016. Foreningen er registrert 
i Frivillighetsregisteret, og det er dannet et fylkesstyre som har det overordnede ansvaret for 
gjennomføringen av satsingen(les mer om bibelsatsingen i vedlagt materiale).  
 
I tillegg er arbeidet i gang med å opprette lokale arbeidsgrupper i hver kommune. Åtte kommuner er allerede 
godt i gang. Arbeidsgruppene er viktige for lokal tilknytning, og for god og reflektert gjennomføring tilpasset 
den enkelte kommune. Det er ønskelig at både fylkesstyret og de lokale arbeidsgruppene skal representere 
en god bredde av kirkesamfunn.  
 

Vi ønsker derfor å innby dere til deltakelse i satsingen på en eller flere måter: 
1. Være med å be for bibelsatsingen, og enhet blant de kristne. 
2. Informere menigheten ved å ha informasjonsmateriell tilgjengelig, evnt. invitere en 

fra BTAØ til å komme å informere og svare på spørsmål om bibelsamarbeidet. 
3. Gi en kollekt evnt gave fra menigheten til satsingen 
4. Delta med 1-2 representanter i BTAØ Lokal Arbeidsgruppe for FrStad (14 ulike 

menigheter er allerede med i lokalgruppa for FrStad). 
 
Uansett på hvilke måte dere ønsker å delta, så er det av stor betydning for satsingen. Det er ikke krav om å 
delta økonomisk eller praktisk for å være med som støttepartner, men vi ønsker at alle menigheter skal få 
invitasjon til deltakelse. Noen menigheter har behandlet saken i menighetsråd, og besluttet å sende 
representant fra menighetsrådet (evnt menighetsmedlem). Kanskje er det noen i menigheten som har ekstra 
interesse for Bibelen. 

Bibelselskapet er en viktig samarbeidspart i satsingen, og har skaffet til veie en fin bibel som vi tenker å tilby 
alle privathusholdninger i Østfold – kostnadsfritt for mottaker. Vi ønsker også å tilby bibler på eget språk, om 
noen ønsker det. Det er ca 130. 000 husstander i Østfold, og det regnes ca 70,- pr bibel. Vi tror dette er fullt 
mulig å få til dersom flere menigheter velger å gi litt hver gjennom kollekt eller liknende, utfordre næringsliv 
og andre sponsorer samt den enkelte private giver. Vi tenker en mediekampanje samt kulturelle initiativ i 
forkant av utdelingen, slik at alle vet at vi kommer på dørene. Det vil gi folk en mulighet til å være godt 
forberedt på hva dette handler om: tilbud om å motta en bibelgave. 
 
Vårt ønske er at de ulike menigheter og kirkesamfunn skal få erfare satsingen som et supplement til alt godt 
bibelarbeid som allerede er i gang. Mange Kirker og menigheter deler allerede ut bibler til ulike grupper de 
kommer i kontakt med, og bidrar stort med å formidle Bibelen som en fremdeles aktuell bok for ulike 
samfunnsområder. Vi håper at BTAØ kan supplere dette arbeidet ved sitt felleskirkelige fokus på Bibelen 
som aktuell bok for vårt samfunn i dag. 
  
Med vennlig hilsen  
Styret i Bibelen til alle i Østfold 

Bibelen er verdens mest leste bok. Likevel er den for mange nordmenn en uåpnet bok. Vi 
ønsker å aktualisere Bibelen, ved å ganske enkelt tilby en bibel som gave til alle 
privathusholdninger i Østfold.  

 
Det er ulike grunner for å lese bibelen: poesien, visdommen, historisk verdi, 
nysgjerrighet eller som ledd i en åndelig søken.  
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