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Spre Ordet!
Her kommer tredje nummer av
BTAØ Nytt - fra styret. Et
informasjonsbrev til alle som
ønsker å holdes oppdatert på
arbeid og fremdrift i den store
tverrkirkelige bibelsatsingen i
fylket vårt.

Flere er interessert i
å lese i Bibelen
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.
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.

Aktivitetskalender
Tir 18/4, kl 19:00-21:00,
Bønne og Lovsangskveld.
Bjørnstad bedehus, Sarpsborg.

Takk for rause gaver
Flere og flere menigheter slutter seg til, og ønsker å ta del i
samarbeidet om å kunne tilby en flott gave - en fin bibel - til
hver privat husholdning i Østfold. Det er stort å erfare et så
bredt bibel-engasjement.
Vi begynner nå å nærme oss 1 million til innkjøp av bibler, det
meste er kommet inn i løpet av de siste to månedene. Det
oﬃsielle startskuddet for innsamling gikk 14. januar, og mange
ting har skjedd etter dette.
Vi ønsker å rette en spesiell stor takk til de
menighetene og enkeltmenneskene som har vært med å være
de første til å gi inn til bibelsatsingen. Dere har gått i teten for
å se dette bli mulig. Flere menigheter har ønske om å bidra

“La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og

rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser
og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte”
Kol 3:16
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med en sum eller med kollekter. Mange tar i tillegg med
fellesskaps-prosjektet i forbønn i ulike grupper i menigheten
(eks bibelgrupper/husfellesskap).

Når sendes bibel bestillingen?

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.

Det tar ca 6 måneder fra vi bestiller - til vi har biblene på
plass i fylket. Da vi tok en opptelling 15.mars var det kommet
inn i overkant av 800 000,-. Vi har valgt å ikke sette noen ny
frist, men fortsetter å gjøre satsingen kjent i menigheter,
husfellesskap og foreninger.
Så snart vi har samlet inn 5 mill går bestillingen til
Bibelselskapet, og vi kan ta tak på neste trinn i
forberedelsene. Det gjenstår altså ca 4 mill før vi kan sende
bestillingen. Flere lovnader er på vei inn, og det jobbes videre
på flere områder for å nå ut med informasjon.

Nytt fra arbeidet i kommunene
Vi ønsker gjerne å ha med litt om hva som skjer i de ulike
kommunene. Send gjerne inn ting som kan være til støtte/
inspirasjon for noen av de andre arbeidsgruppene. i fylket
vårt.
Fredrikstad: I Fredrikstad har vi tre arbeidsgrupper. En for
bydel Sentrum, en for Østsiden og en for Vestsiden (Gressvik/
Onsøy). Arbeidsgruppa i Sentrum har laget en liste over alle
menigheter i byen. Som representanter fra 6 ulike menigheter
drar de rundt og informerer og innbyr den enkelte menighet
til å ta del i bibelsatsingen. De har nå vært i 6 menigheter, og
alle de besøkte ønsker å være med å støtte med bønn, spre
informasjon, en sum, kollekt eller liknende. Gjennom å stå
samlet viser de det tverrkirkelige samarbeidet i praksis.
✦

Sarpsborg: I forrige BTAØ Nytt hørte vi om Greåker
Frikirke som startet en stafett som nå går videre til andre
Frikirker og alle kirkesamfunn. Arbeidsgruppa i Sarpsborg er i
gang, og har allerede en god bredde av menigheter
representert. De jobber videre med å informere og be inn
flere i samarbeidet.
✦

• 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.

✦Råde: Normisjon

(Eﬀata) har besluttet å gi en sum. De har
begrunnet hvorfor de ønsker å ta del, og har sendt
utfordringen videre til alle menigheter og foreninger i Råde.
✦Hva

Bank: 3000 30 45788

skjer i din kommune?

Vipps: 13677

Mob: 40 92 10 10

s2

Bibelen til alle Østfold

Nr 3

19 March 2017

Annonseside
For noen bedrifter/foretak kan en fin mulighet til å bidra være å kjøpe annonseplass i vårt nyhetsbrev,
som stadig sendes til flere og flere. Deler vi siden inn i 6, kan vi f.eks tenke 10 000,- for 1/6 plass, 20
000,- for 2/6, og 60 000,- for en helside. Prisen gjelder ut prosjektperioden (til biblene er delt ut). Vi
legger til flere annonsesider etter behov. Bedriften vil få en faktura fra foreningen BTAØ, som
dokumentasjon i sitt regnskap. En glimrende mulighet!

Innsamlingsmateriale
Under finner dere litt informasjon om verktøy vi har som dere kan bruke i innsamlingen:
Som mange av dere vet så har BTAØ fått en veldig god avtale med Bibelselskapet på dette med
innsamling. Av innsamlings-materiale har vi nå:
Avtalegiro:
✦ Avtalegiroen er laget i PDF og dere finner den på vår SharePoint portal (kontakt BTAØ lokal
arbeidsgruppe i din kommune, evnt mail oss). Avtalegiro har vi ikke trykket opp og må skrives ut
lokalt. Den skrives ut fortrinnsvis i farger, men kan også skrives ut i S/H. Har dere ikke tilgang til å
skrive ut så kontakt oss i styret.
✦ Avtalegiro må sendes inn til Bibelselskapet for registrering! Den kan enten sendes direkte av giver
selv, eller at dere sender dette samlet etter f.eks. en innsamlingsaksjon.
✦ Konvolutter: Vi har fått en del forhåndsbetalte adresserte konvolutter fra Bibelselskapet, så ta
kontakt om dere ønsker dette.
✦ Teksten på avtalegiro kan endres underveis siden vi har valgt å ikke trykke den opp.
Giro:
✦ Vi har trykket opp 20.000 giroer! Disse ønsker vi å distribuere vidt og bredt til alle som trenger det.
Giroene er lagret på vårt kontor i Sarpsborg: Astridsgate 18. (Samme inngang som Bymisjon)
✦ og noe hjemme hos oss i styret, så ta kontakt så ordner vi med overlevering.
Vipps:
✦ Vår Vipps konto er 13677 og er registrert på "Bibelen til alle Østfold”.
✦ Vipps er veldig praktisk og kan gjerne benyttes der det passer best, men det trekkes et gebyr på
noen prosent og vi må følge opp givere selv, så vi anbefaler giroene fra Bibelselskapet.
BTAØ Konto:
✦ Vår egen konto for BTAØ er: 1503.73.22676
✦ Denne er fin å bruke når menigheter og andre skal gi større gaver til prosjektet osv.

Ta kontakt om det er noe dere lurer på!
NB! Det er viktig at alle som er med i en BTAØ lokale arbeidsgrupper står registrert i vårt
kontaktregister i SharePoint, slik at vi når dem på e-post. Fint om koordinator i den enkelte
arbeidsgruppa legger dem inn selv, eller gir oss beskjed om du ser noen som mangler.
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