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Ulike grunner for 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.

Dette er sommerutgaven av BTAØ nytt. Det er
tidligere gitt ut tre nummer av nyhetsbrevet,
som sendes ut til alle interesserte.

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.

Bibelen

Bilde fra SA i forbindelse med artikkel om BTAØ.

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

Bibelen til alle

Les mer om:

Målet for bibelsatsingen BTAØ er å tilby en bibel til alle
privathusholdninger i Østfold, kostnadsfritt for mottaker.

- Bibelen til alle s.1
- Innsamlingsmål s.2
- Samarbeid med Bibelselskapet s. 3
- Hvordan bli med å støtte s.4

Bank: 3000 30 45788

Etter reformasjonen for snart 500 år siden kom Bibelen for
første gang til mange av Europas hjem på deres eget språk.
Dette var med å la grunnlaget for århundrer der kristne
verdier har fått prege samfunnene og livene våre. Bibelen er
verdens mest leste bok. Likevel er den for mange nordmenn
en uåpnet bok.

Samtidig ønsker vi å ha fokus på bibelinspirasjonstiltak rundt
om i fylket. Vårt håp er at denne tverrkirkelige
bibelsatsningen skal være med å aktualisere Bibelen slik at
den oppfattes relevant for mennesker i Norge. Dette tror vi at
vi kan forenes om.

Vipps: 13677

Mob: 40 92 10 10
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Innsamlingsmål
Vi har beregnet nye innsamlingsmål. Etter erfaringer fra
utdelingen i Finnmark og Troms samt etter styrets vurdering,
tror vi det holder med en dekningsprosent på 60. Det vil si vi
regner med at i gjennomsnitt godt over halvparten vil takke ja
til en bibel.

Bønn for BTAØ
arbeidet

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. 19.juni 2017, og hvor mye som gjenstår før
vi utdelingen kan gjennomføres.

Det viktigste arbeidet i denne
bibelsatsingen dreier seg om
bønn:
• 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.
• I kommunene: Velsigne alle

Innsamlet pr 19/6

Gjenstår å samle inn for
å nå 60%

Halden

149 462

-573 013

Moss

95 500

-664 031

Sarpsborg

224 719

-1 008 941

Fredrikstad

300 619

-1 480 769

4 200

-100 083

Aremark

81 853

+51 581

Marker

12 791

-70 265

Rømskog

0

-14 545

Trøgstad

25 500

-96 874

0

-124 173

Hvaler

Spydeberg

ledere i kommunen, og
bidragsytere innen politikk,
kultur, utdanning, off.
forvaltning, frivillig/ideell
sektor og næringsliv.

Askim

1000

-348 904

Eidsberg

7010

-250 125

Skiptvet

0

-79 150

Rakkestad

64 555

-113 532

• At enkeltmennesker og hjem

Råde

98 803

-56 657

blir forberedt på å ta i mot
Ordet.

Rygge

7 350

-327 650

Våler

7350

-98 886

Hobøl

0

-116 412

1 056 345

5 472 339

Østfold

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

Bank: 3000 30 45788
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Bibelinspirasjon
Et viktig ledd i bibelsatsingen
er å støtte opp om gode
bibelinspirasjonstilbud som
allerede finnes rundt i de ulike
menigheter, samt selv bistå
med bibelinspirasjon.

Kulturkveld:
BTAØ Lokalgruppe
Rakkestad arrangerte 10. Mai
kulturkveld med foredrag av
journalist og forfatter Dag
Kullerud. Temaet var: Bibelen
som kulturbærer gjennom
generasjoner.
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Samarbeid med
Bibelselskapet
Bibelen til alle Østfold har inngått samarbeidsavtale med
Bibelselskapet. Samarbeidet går på kjøp av bibler,
bibelinspirasjon, innsamlingssystemer og kompetanse. Gjennom
avtalen får vi mulighet til avtalegiro, samt mulighet for
skattefradrag for alle som bidrar med gave til BTØ. Dette er
spesielt viktig når det er litt større beløp som skal gis. De fleste
kirkesamfunn i landet er representert i Bibelselskapets styrende
organer.

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.

Word by heart seminar:
Det er blitt en økende
interesse for å memorere
historier eller bøker i bibelen.
Lørdag 10.juni fikk vi besøk
av BJ og Karen Johnston, og
vi fikk lære å memorere en
historie fra Markusevangeliet

Bank: 3000 30 45788

BTAØ tilstede med stand
på Oase, Gofest og andre
arrangement i sommer!
Skal du på Oase, Gofest eller andre festivaler i Østfold i
sommer, så se etter vår stand og kom innom for en prat. På
fylkesnivå er en stor bredde av kirkesamfunn representert. Vårt
mål er å se flere oppleve Bibelen som en aktuell bok, en slags
GPS i våre hverdager.

Vipps: 13677

Mob: 40 92 10 10
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Hvordan være med å bidra?

Innsamlings
inspirasjon
Det har tatt tid å spre
informasjon og invitere alle
kirkesamfunn som har Bibelen
som kilde, til å ta del i denne
historiske bibelsatsingen.
Desto mer inspirerende har
det da vært når
enkeltmennesker og
menigheter viser engasjement
og er kreative når det gjelder å
samle inn penger til kjøp av
biblene.
Ungdomsgruppa i Greåker
Frikirke arrangerte et
sponsorløp, der målet var å
samle inn til den store
bibelgaven som vil skje i
Østfold.
Andre har ryddet opp og solgt
ting for å være med å sponse
bibler til sitt nærmiljø.

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,-

-Be for prosjektet og de som er engasjert
-Bli med i en lokal arbeidsgruppe. Se
www.btao.no for kontakt
-Bli med i en av komiteene; Bønn,
innsamling, PR/Media, Bibelinspirasjon,
Bibeldistribusjon. Vi trenger din
kompetanse!
-Spre informasjon om BTAØ i din
menighet, og omgangskrets. Kontakt
lokal arbeidsgruppe i din kommune for
informasjonsmateriell, evnt. mail
post@btao.no.
-Vær med å gi! Se kontonummer og vips
nummer nederst på siden. Kan vi
strekke oss lenger for å se denne
historiske tverrkirkelige bibelsatsingen
bli realisert?

“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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