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Overordnet mål
Bibelen til Alle Østfold er en økumenisk, frittstående, kristen, ikke-kommersiell forening. Foreningen ble stiftet
17.02.2016, etter ca. to års kartlegging og forberedelse. Satsingen Bibelen til alle er initiert av den tverrkirkelige
misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag (UIO), og etter hvert også i samarbeid med Bibelselskapet. Selve
aksjonen med utdeling av bibler til alle privathusholdninger i Østfold, er tenkt gjennomført så snart vi har nok midler
til å bestille biblene.

Overordnet mål
Tilby en Bibel til alle privathusholdninger i Østfold, kostnadsfritt for mottagerne.

Grunnlag
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.

Organisering
Lokale
arbeidsgrupper

Styret
Det er opprettet et styre som har det overordnede ansvaret på fylkesnivå. Det
er ønskelig at styret skal representere en god bredde av kirkesamfunn og
kristne organisasjoner, med representanter fra ulike geografiske områder i
Østfold.
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Komiteer

Komiteer

Styret

Styret har fordelt noen av arbeidsområdene i komiteer. De ulike komiteene rapporterer tilbake
til styret.
Komitenavn
Deltakere
Kontaktperson. Tlf. og epost adr.
1 Bønn
2 Finans og innsamling
3 Markedsføring
4 Kultur og bibelinspirasjon
5 Organisere distribusjon av bibler

Lokale arbeidsgrupper
Det vil bli opprettet lokale arbeidsgrupper for alle kommunene i Østfold. To eller flere kommuner kan gå sammen
dersom det ansees som hensiktsmessig. I likhet med styret etterstrebes det i de lokale arbeidsgruppene å ha
representanter fra ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Hver lokale arbeidsgruppe utnevner en koordinator
for gruppa, og har en kontaktperson i styret for å sikre god og effektiv kommunikasjon begge veier. De lokale
arbeidsgruppenes hovedoppgaver står beskrevet på side 5, og får ved oppstart utdelt en «oppstartspakke bestående
av:


Brosjyrer – Bibelen til alle



Video og ferdig Power Point Presentasjon om satsingen (via nettside/Sharepoint)



Roll Up (Alle hjem har lys – ikke alle har bibel)



Plakater til bruk for menigheter, lag og foreninger



Arbeidsdokument for Lokale Arbeidsgrupper



Kort med tips på hvordan være med å gi
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Organisasjonskart

Komiteer
1. Bønn
2. Finans og innsaml
3. Markedsføring
4. Kultur og bibelinspirasjon
5. Distribusjon av bibler

Lokale
arbeidsgrupper
Distrikt Indre Østfold
ca. 10 grupper

Distrikt Mosseregionen
ca. 4 grupper

Styret

Distrikt Nedre Glomma
ca. 3 grupper

Distrikt Halden
1 gruppe

Dataverktøy
BTAØ har utarbeidet noen «møteplasser» for informasjon, oppdatering, kommunikasjon og registrering av aktiviteter
knyttet til Bibelen til alle i fylket vårt.

Adresse internettside: www.bibelentilalle.no der du finner link til Østfold. En nyttig side å vise til for
interesserte.

Facebook grupper: Det er opprettet to Facebook grupper. En offentlig for absolutt alle interesserte som heter
Bibelen til Alle Østfold, og en lukket gruppe som styret inviterer til; for lokale arbeidsgrupper, komiteer og styret.
Den heter; Bibelen til alle Intern.

Sharepoint: Dataverktøyet BTAØ har valgt som egen kommunikasjonsbase er Sharepoint. Dataverktøyet er for
alle som er knyttet til arbeidet i Lokale arbeidsgrupper, komiteene eller styret i BTAØ. Her kan du finne ressursmaler
for markedsføring, innsamling, felles aktivitetskalender, link til OneNote med plass for lagring av møtereferat,
kommune kartlegging o.l.
1.
2.
3.

For å komme inn på SharePoint følges: https://btao.sharepoint.com.
Send E-mail til post@btao.no for å få tildelt tilgang og passord.
Når du kommer inn på SharePoint vil du i sidemenyen på venstre side bl.a. se:
 Felles dokumenter. Her finner du noen ressurser bla.a;
o Presentasjonsvideoen BTA, Powerpoint presentasjonBTAØ (under felles informasjonspakke),
o Mal søknad om kollekt (finans/innsamling)
o Artikkelgrunnlag til menighetsblader (markedsføring)
o Arbeidsdokument – Lokale Arbeidsgrupper (Felles-Informasjonspakke)
 Lokale Arbeidsgrupper i fellesmenyen på venstre side vil du under kommunenavn finne;
o Kontaktregister
o Link til OneNote, som er basen vi kan legge inn møtereferater, kartleggingsresultater i kommunen,
(næringsliv, frivillighet, utdanning, offentlige tjenester planlagte større arrangement i kommunen).
Dette fokuset er nyttig for å legge til rette for et godt samspill med omgivelsene.
 Felles arrangements kalender der alle kan legge inn større bibelarrangement i de ulike kommuner og
menigheter.
3

Økonomistyring – eierskap – juridisk enhet
Styret står ansvarlig for å dekke eventuelle underskudd i prosjektet. God planlegging og gjennomtenkte beslutninger
er en forutsetning i alt arbeid styret, komiteene og de lokale arbeidsgruppene foretar seg. Kasserer i styret har
formell kompetanse og erfaring innen økonomi/regnskap.

Kostnadsberegning per kommune (*Pr. september 2017, dersom 60% takker ja til en bibel).
KOMMUNE
HALDEN

MOSS
SARPSBORG
FREDRIKSTAD
HVALER
AREMARK
MARKER
RØMSKOG
TRØGSTAD
SPYDEBERG
ASKIM
EIDSBERG
SKIPTVET
RAKKESTAD
RÅDE
RYGGE
VÅLER
HOBØL
ØSTFOLD (TOTALT)

ANTALL
HUSHOLDNINGER
14 437
15 037
24 475
35 677
2 082
611
1 649
299
2 429
2 489
6 974
5 138
1 567
3 556
3 104
6 789
2 179
2 387
130 879

ANTALL
INNBYGGERE

OMTRENTLIG PRIS PR.
KOMMUNE
739 174
772 767
1 257 795
1 833 477
106 996
31 400
84 744
15 366
124 829
127 912
358 401
264 047
80 530
182 746
159 518
348 894
111 981
122 670
6 723 247

Leverandør
Bibelen til Alle har gjort avtale med Bibelselskapet om kjøp av bibler som er spesielt trykket for dette formålet. Det
er laget egen veiledning på hvordan starte å lese i Bibelen. Denne er integrert fremst i Bibelen.

Spørreundersøkelser
Det er gjennomført undersøkelser i forkant av prosjektet. Foreløpig er det Infact som er benyttet (ved BTA Sogn og
Fjordane og Østfold). KIFO evnt andre kan også vurderes som mulig leverandører.

Suksessfaktorer


Bibelen



God bønnestøtte



Økumenisk enhet og enighet om fokus på overordnet mål: Bibler til Alle i Østfold



Styret har fordelt seg som kontaktpersoner for de ulike kommunene. På den måten kan
informasjonsstrømmen gå raskt og eventuelle nødvendige justeringer besluttes effektivt.
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LOKALE ARBEIDSGRUPPER
Styret og de fem komiteene samarbeider med de lokale arbeidsgruppene. Hver lokal arbeidsgruppe er kjent med
kapittel 1 i dette arbeidsdokumentet.

De lokale arbeidsgruppenes oppgaver
1. Danne en arbeidsgruppe med representanter fra ulike kirkesamfunn og kristne
organisasjoner i kommunen, med hjerte for å se målsetting realisert. Utnevne en
koordinator som blir styrets og de fem komiteenes kontaktperson i kommunen.
2. Inspirere til bønnestøtte for prosjektet i kommunen
3. Kartlegge støttespillere i kommunen. De ulike komiteene sørger for å informere den
aktuelle lokale arbeidsgruppe dersom det allerede er opprettet kontakt med aktør i
kommunen.
4. Kartlegge kommunens ulike samfunnsområder (menigheter, frivillighet/foreninger,
utdanning, kultur, næringsliv, offentlige tjenester, andre større arrangement, etnisitet) for
å legge til rette for godt samspill.
5. Sette i verk tiltak rettet inn mot å samle inn penger til kjøp av bibler. (Koordineres med
komiteen for innsamling og finans).
6. Samarbeide med kasserer i styret om fortløpende oversikt over hvordan vi ligger an i hver
kommune.
7. Rapportere tilbake til styret.
8. Samarbeide med distribusjonskomiteen om planlegging og gjennomføring av
bibeldistribusjonen.
9. Annet

Innsamlingskilder
Innsamlings- og finanskomiteen lager en forventet
fordeling for fylket generelt. Den enkelte lokale
arbeidsgruppe kan også tenke igjennom hvor det
forventes å få inn mest i sin kommune. Det kan gi
en pekepinn for planlegging av innsats mtp
innsamling.

Eksempel innsamlingskilder - Østfold
Gaver menigheter
10%

20%

20%

Kartlegging av språk

Gaver
enkeltpersoner
Gaver næringsliv

50%

Annet

I samarbeid med de lokale arbeidsgruppene må det
kartlegges behov for informasjonsmateriell og bibler
på andre språk. Hvilke språk, i ca hvor mange husholdninger, i hver kommune.
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Østfold er inndelt i 18 kommuner. Askim, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg er bykommuner, resten er
landkommuner. I tillegg har Mysen i landkommunen Eidsberg fått bystatus. (Kilde: Wikipedia):
Kart

Folketall
pr. aug -17

Distrikt

30 328

Halden

31 802

Mosseregionen

7 206

Mosseregionen

Rygge

15 242

Mosseregionen

Våler

5 100

Mosseregionen

54 192

Nedre Glomma

Navn
Halden
Moss
Råde

Sarpsborg

78 159

Nedre Glomma

Hvaler

4 480

Nedre Glomma

Aremark

1 406

Indre Østfold

3 613

Indre Østfold

672

Indre Østfold

Trøgstad

5 346

Indre Østfold

Spydeberg

5 692

Indre Østfold

15 513

Indre Østfold

11 353

Indre Østfold

Skiptvet

3 731

Indre Østfold

Rakkestad

8 020

Indre Østfold

5 343

Indre Østfold

Fredrikstad

Marker
Rømskog

Askim
Eidsberg

Hobøl
Østfold

287 198

Koordinator (fyll inn)

Marianne Kristiansen
(mariank5@online.no)
Kontaktperson; Anders Hverven
(anders@btao.no)
Lars Olav Freim
(larsfreim@hotmail.com)

Kontaktperson: Siv Joensen
(sarpsborg@frelsesarmeen.no)
FrStad Vest: Astrid Lande
(astridfb@me.com)
FrStad Øst, kontaktperson: Ragnhild
Klevmoen (ragnhild@btao.no)
Sentrum, kontaktperson: Ragnhild
Klevmoen (ragnhild@btao.no)
Kontaktperson: Ragnhild Klevmoen
(ragnhild@btao.no)
Målfrid Hansesætre
(fruhansesetre@gmail.com)
Kontaktperson: Elise Volen Østerholm
(elise@volen.no)
Harder Sandvik
(harders@gmail.no)
Irene Smith Brustad
(irenebrustad@askimkirke.no)

Nils Johan Skaarer
(nskaarer@online.no)

Østlandet
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