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Swazilands barn
Swaziland har världens högsta antal 
hivsmittade. En fjärdedel av barnen 
har blivit föräldralösa till följd av aids. 
Många måste försörja sig samtidigt 
som de kämpar med sin sorg. Vi 
stödjer Bibelsällskapet i 
Swaziland som arbetar ihop 
med kyrkor och samhälls-
ledare för att ge praktisk, 
andlig och känslomässig 
hjälp till barnen. De 
lär sig odla egen mat, 
starta små företag som 
hönsuppfödning och går i skolan. 
Stödpersoner utbildas i bibelbaserad 
traumabearbetning för barn.  

Bibelsällskapets jubileumsår går mot 
sitt slut, men arbetsivern minskar inte 
för det. Vi hoppas att du på olika sätt 
vill ta del av det vi gör. Bland annat 
kan du besöka våra webbplatser eller 
handla böcker och beställa material 
via Bibelbutiken. 

Är du aktiv i en församling kan du 
beställa ”församlingspaketet” när ni 
ska arrangera en bibeldag i kyrkan. 
Det finns även ”bibelgodishäften” som 
fungerar fint för utdelning. De går bra 
att beställa i buntar om tolv. Se sid 12.

En dag som fick 
Sverige att gunga 

Aldrig kunde väl Lennart Hyland 
(stor radio- och tv-kändis i 
mitten av 1900-talet) ana vad 

han satte i gång när han i det populära 
radioprogrammet Karusellen proklame-
rade den så kallade Frufridagen den 24 
januari 1954. 

Männen skulle under en hel dag ta 
ansvar för hemmets skötsel medan kvin-
norna skulle få ta det lugnt. Det svenska 
folkhemmet kom i gungning och det 
talades om radiopsykos. Debattsidor 

och insän-
darspalter 
svämmade 
över av 
oroliga och 
indignerade 

inlägg. Sverige delades i två läger för och 
emot Frufridagen. 

I dag när vi har utbredd pappaledig-
het och förhoppningsvis mer jämlik för-
delning på hemmafronten känns nivån 
på reaktionerna smått obegripliga. Men 
för 60 år sedan lyckades programledare 
Hyland sätta fingret på en ojämlikhet i 
ett Sverige under omvandling. 

Dela ansvar

Möjligen var Hyland själv inte medveten 
om det, men genom sitt initiativ väckte 
han en stor fråga för både familj och sam-
hälle: Hur ska ansvar och arbete fördelas 
när alla förväntas förvärvsarbeta? En 
speciellt utnämnd dag ledde till att ämnet 
lyftes fram. Många engagerade sig. 

Bibelns dag 2016 råkar infalla just 
den 24 januari, och jag tänker på hur 
värdefullt det kan vara med en särskild 
dag av bibelfokus. Visst är varje dag en 
önskad bibeldag då vi läser ett stycke, 
ber och tackar Gud. Många följer till och 
med en bibelläsningsplan för att få till 
den dagliga bibelrytmen hemma. Men 
den uteblivna läsningen händer också 
hemma. Tanken och viljan finns, men 

Bibeln hamnar aldrig i handen. Att inte 
läsa blir till en vana, eller snarare ovana. 
Gud får inte komma till tals via texten.

Vakna till

Just därför behöver vi ge röst åt Bibeln 
och bibelläsandet. Bibeln är värd att firas 
och få den uppmärksamhet som Guds 
ord förtjänar, gärna i en gudstjänst. En 
dag om och med Bibeln kan få oss att 
vakna till. Vi blir påminda om att det 
kristna livet är ett lopp att ta sig igenom 
där bibelordet är karta, kompass och 
näring under resan. 

Sanningen är den att vi inte klarar oss 
utan Bibeln. Åtminstone en gång varje 
år borde vi få höra det tydligt, likt en 
skarp trumpetsignal.

Vi gör det ihop

Om alla Sveriges kyrkor kraftsamlar 
inför den 24 januari och har samma 
målsättning för den dagens gudstjänst, 
att Bibeln ska bli älskad, spridd och 
använd, då kommer det att märkas även 
utanför kyrksverige. Men det krävs något 
av Hylands lekfullhet och kreativitet för 
att lyckas. 

Vad kan du bidra med för att Bibelns 
dag ska få din kyrka att gunga? Kanske 
finns något att berätta om dig och din 
bibel?

Min personliga framtidsspaning säger 
mig att Frufridagen är passé, att kanel-
bullens dag är på nedgång, att Pi-dagen 
är uträknad men att Bibelns dag är på 
stark uppgång!

Svenska 
Bibelsällskapet
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ledaren

” Det krävs något 
av Hylands lek-
fullhet.”

Apropå fräscha bibelrecept  

Om denna idé fungerar utmärkt i vårt 
land, varför inte utöka det till andra 
länder också? Det slovenska bibelsäll-
skapets årliga bibelmaraton, där Bibeln 
läses kontinuerligt i städer runt om i 
landet under en vecka, fick vad man 
skulle kunna kalla en mer gränslös start 
i år. 

Under den första timmen turades 
deltagare från Slovenien, Albanien, 
Kroatien och Serbien om att läsa 
ur Bibeln via Skype. De deltagande 
församlingarna hade storbildskärmar 
i kyrkorna där man kunde se och höra 
varje deltagare läsa i stafetten. 

Arbetar tillsammans

Bibelsällskapen från länderna i Bal-
kanområdet samarbetar redan i flera 
projekt för att utnyttja 
de begränsade resurser 
man har, och perso-
nalen resonerade att 
det vore roligt om det 
gränsöverskridande 
konceptet kunde få 
synas lokalt, särskilt 
i flyktingkrisens fotspår 
där det bibliska budskapet om att fin-
nas där för sin nästa är högaktuellt.  

– Vi hade några tekniska problem, 
berättar Gjergj Ndoci, projektkoordina-
tor på det albanska 
bibelsällskapet. 

– Trots detta 
var det underbart 
att läsa Bibeln 
tillsammans på 
olika språk och höra tack-
sägelser och lovsånger. Att dela den här 
händelsen skapade en känsla av famil-
jeband och vänskap mellan våra länder. 
Det rådde härlig kristen gemenskap.

I en region som drabbats av många 
politiska och sociala konflikter var det 
särskilt lämpligt att temat för årets 
maraton var ”Kärlek utan rädsla”. 

De bibelställen som delas mellan de 
fyra länderna kom från 1 Joh 4, Rom 8, 
2 Mos 34, Job 4 och Ps 34.

Bibelmaraton 
genom Balkan
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bibelfokus

I Bibeln visar Gud sin kärlek till sin mänsklighet. Att läsa Bibeln med 
öppet sinne är också att säga ja till förändring, rentav förvandling. På 
Bibelns dag firar vi att vi tillsammans få ta del av Bibeln. 

Vi firar Bibelns 
dag 24 januari 

Tänk om Bibeln inte fanns! Eller tänk 
om Bibelns berättelser endast förts vi-
dare via muntlig tradition fram till i dag, 
hur skulle de ha låtit då? Det är spän-
nande tankar, men tacksamt kan vi kon-
statera att Bibelns texter skrevs ner och 

att vi får ta del av dem, här och nu. I dag 
finns hela Bibeln översatt till 547 språk, 
men det talas 6 901 språk! Bibelsällska-
pet verkar för att Bibeln ska finnas för 
alla som vill ha den på ett språk som de 
förstår. Den kristna tron har sin grund 

i Bibeln. Det är kanske självklart, men 
ändå värt att lyfta fram på Bibelns dag. 

Bibeln används och behövs i Sverige 
och i världen. Därför måste vi översätta, 
sprida och uppmuntra till bibelbruk. 
Det är ett arbete som pågår ständigt och 
uthålligt. Hela tiden. I hela världen. Vår 
förhoppning är att människor ska ta tag 
i boken och stiga in i Bibelns värld för att 
möta Gud och sig själva på ett nytt sätt.    

Bibeldag och bönevecka

Den 24 januari är datumet för Bibelns 
dag 2016. Dagen infaller enligt tradi-
tionen under Ekumeniska böneveckan 
för kristen enhet 18–25 januari. För-
samlingsmaterial för böneveckan tas 
fram gemensamt av Bibelsällskapet och 
Sveriges Kristna Råd. Årets tema ”Kall-
lade att förkunna Guds storverk” har 
sitt ursprung i 1 Petrusbrevet 2:9–10. 
Bibelstället är valt av kristna i Lettland, 
och på bilden till vänster ser du lettiska 
ungdomar som jämför bibeltexter. 

Varje år är det ett nytt land som för-
bereder grundtexterna för böneveckan 
utifrån den kultur och kyrkotra-
dition som råder just där. Därför 
varierar underlaget i ton 
och uttryck. Material och 
bibliska reflektioner finns 
på www.skr.org och är bra 
att ladda ner och kika på 
om man ska planera predi-
kan eller gudstjänst. 

Mer information

På www.bibelsällskapet.se har 
vi samlat ytterligare material 
som kan vara användbart inför Bibelns 
dag. Där finns bland annat kollektupp-
ropet för den 24 januari och bibeltips. 
Välkommen att vara med och fira Bibeln 
där du är, som du är!

I. Samling
Processionspsalm 
Förslag: Psalm 37

De som medverkar i gudstjänsten går in i procession 
och bär Bibeln, ljus och salt. 

Välkomstord

L:  Kära vänner i Kristus. När vi samlas här för att till-
sammans fira gudstjänst med bön för enhet, tackar 
vi Gud för det värde han gett oss som kristna och 
det uppdrag som beskrivs med orden hos aposteln 
Petrus: ”Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, 
ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna 
hans storverk. Han har kallat er från mörkret till 
sitt underbara ljus.” Detta år ber vi tillsammans 
med de kristna i Lettland, som har förberett denna 
gudstjänst med förhoppningen att vi ska växa i 
gemenskap med vår herre Jesus Kristus med alla 
våra bröder och systrar som längtar efter enhet (jfr 
1 Pet 2:9).

II. Bön om den heliga Anden 

L: Heliga Ande, Faderns gåva genom hans son Jesus 
Kristus, förbli hos oss alla, öppna våra hjärtan och 
hjälp oss att lyssna till din röst.

A:  Heliga Ande, kom över oss. 
L:  Heliga Ande, gudomliga kärlek, enhetens och 

helighetens källa, visa oss Faderns kärlek.
A:  Heliga Ande, kom över oss. 
L:  Heliga Ande, kärlekens låga, rena oss, tag bort all 

splittring i våra hjärtan, i våra församlingar och i 
världen och gör oss så till ett i Jesu namn.

A:  Heliga Ande, kom över oss. 
L:  Heliga Ande, stärk vår tro på Jesus, sann Gud och 

sann människa, som har burit vår synd på korset 
och fört oss till gemenskap genom sin uppstån-
delse.

A:  Heliga Ande, kom över oss. 
L:  Fader, Son och helig Ande, förbli i oss, så att vi kan 

bli en gemenskap präglad av kärlek och helighet. 
A:  Amen.

Lovpsalm
Förslag: Psalm 15 eller 16. 

III. Bön om försoning

L:  Gud inbjuder oss till försoning och helighet. Låt 
oss vända våra sinnen, våra hjärtan och våra krop-
par till honom, så att vi kan ta emot försoningens 
gåva på vägen mot helighet. 

 
Tystnad

L: Herre, skapa oss till din avbild. Förlåt oss när vi 
inte tar vara på den natur och den värld du har gett 
oss. Kyrie eleison.

A:  Kyrie eleison. (Om församlingen så önskar kan 
man välja att sjunga lämpligt Kyrie)

L:  Jesus, du inbjuder oss att bli fullkomliga så som 
vår himmelske Fader är fullkomlig. Förlåt oss när 
vi misslyckas att vara heliga och vara ett folk med 
integritet och respekt för mänskliga rättigheter och 
människors värde. Kriste eleison.

A:  Kriste eleison. 
L:  Livets Herre, du som också är fredens och rättvi-

sans Herre, förlåt oss när vi för vidare en kultur av 
död, av krig och av orättvisor och misslyckas att 
bygga en kärlekens kultur. Kyrie eleison.

A:  Kyrie eleison.
L:  Barmhärtige Gud, fyll oss med din nåd och helighet. 

Gör oss till kärlekens sändebud överallt där vi går. 
Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

A:  Amen. 

IV. Ordets gudstjänst 

L: Guds ord som vi ska lyssna till är en kärleksinjek-
tion i våra liv. 

Textläsning Jesaja 55:1-3.
 
T:  Så lyder Herrens ord.
A:  Gud, vi tackar dig. 
 
Växelläsning Psaltaren 145:8–9, 15–16 och 17–18. 

T:  Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans heliga 
namn nu och för evigt.

A:  Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans 
heliga namn nu och för evigt.

T: Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och 
rik på kärlek. 

Gudstjänstordning
Temagudstjänst: Kallade att förkunna Guds storverk

L: Ledare        A: Alla        T: Textläsare     

Psalmförslagen är hämtade från den ekumeniska psalmboksdelen om inte annat anges.

Böneveckanför kristen enhet
18 – 25 januari 2016

Med Bibelns dag 24 januari

#böneveckan

tema: kallade att förkunna guds storverk

Böneveckan
för kristen enhet
18 – 25 januari 2016
Med Bibelns dag 24 januari

tema: kallade att förkunna guds storverk

#böneveckan

gudstjänstmaterial till  
sveriges alla kyrkor
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Men ni är ett utvalt släkte ... 
som skall förkunna Guds 
storverk. Han har kallat 
er från mörkret till 
sitt underbara ljus.”
Delar av böneveckans  
bibeltext 1 Pet 2:9–10

”
bibelpriset

Svenska Bibelsällskapet delar varje 
år ut ett bibelpris. I år är kompo-
sitören Ylva Q Arkvik pristagare. 

Motiveringen lyder: Kompositören Ylva 
Q Arkvik låter bibeltexter framträda på 
egna villkor i skilda genrer som körverk, 
oratorium och elektroakustisk musik.

Gör Bibeln känd

Bibelpriset instiftades 2004 med anled-
ning av den världsvida bibelsällskapsrö-
relsens 200-årsjubileum. Priset utdelas 
årligen till en person ”verksam inom 
kultur, forskning, samhällsdebatt eller 
andaktsliv, som i sin gärning bidragit 
till att göra Bibeln känd och använd”. 
Tidigare pristagare är Kerstin Ekman 

(2004), Anders Piltz (2005), Ylva Eg-
gehorn (2006), Christer Åsberg (2007), 
Mikael Hansson (2008), Sven-David 
Sandström (2010), Michel Östlund 
(2011), Åsa Larsson (2012), Kristian 
Lundberg (2013) och Niklas Rådström 
(2014).

Priset består av ett originalkonstverk 
med anknytning till någon bibeltext samt 
en jubileumsbibel med Rembrandt- 
illustrationer. Pristagaren får också ett 
stipendium i form av en veckas hel-
pension vid Sigtunastiftelsen. Stipen-
diet är avsett för skapande verksamhet 
med anknytning till Bibeln. Därtill får 
pristagaren äran att utdela ett likadant 
konstnärs- eller författarstipendium till 

en förtjänt person – företrädesvis inom 
det egna skrået. De båda stipendierna 
utdelas och finansieras i samverkan 
mellan Sigtunastiftelsen och Svenska 
Bibelsällskapet.

Kulturafton i Sigtuna

Ylva Q Arkvik tar emot priset onsdagen 
den 20 januari 2015 kl 18.30. Prisutdel-
ningen sker i samband med en offentlig 
kulturafton på Sigtunastiftelsen i Sig-
tuna. Programmet kommer att utgöras 
av musik, framförd och kommenterad av 
Ylva, samt av en intervju och ett samtal 
med pristagaren. (Mer information om 
kulturaftonen publiceras i Sigtunastiftel-
sens ordinarie vårprogram.)

BiBelpriset 2015

Kompositören 
Ylva Q Arkvik 
årets pristagare!

Bibelpriset 2015 går till kom-
positören Ylva Q Arkvik. Priset 
utdelas årligen till en person 
som är verksam inom kultur, 
forskning, samhällsdebatt el-
ler andaktsliv och som bidrar 
till att göra Bibeln känd och 
använd.

Foto The S
tud
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Tänk dig själv att du har i uppdrag att översätta Bibeln. Hur känns det? 
Ansvarsfullt? Inspirerande? Omöjligt? Hur som helst kräver uppgiften en hel 
del av dig under lång tid. I snitt räknar man med att en bibelöversättning tar 
12–15 år att genomföra. Det är ett arbete som kräver tålamod och uthållighet.

mod och nyfikenhet
Nödvändiga egenskaper hos bibelöversättare

bibelöversättning

Bibelsällskapen i världen arbetar ihärdigt för 
kommande generationer av bibelläsare.

I översättningsprocessen ingår att 
utreda vilken sorts översättning 
det finns behov av, utifrån vilka 

principer man ska översätta och vilken 
språklig nivå man ska ligga på och 
mycket annat. Översättare och stilister 
ska rekryteras och ibland vidareutbildas. 
Referensgrupper anlitas. Man måste ha 
klart för sig hur den långsiktiga finansie-
ringen ska lösas.  

Närmar sig målet

Att påbörja en översättning är en stor 
investering och ett gigantiskt åtagande. 
Därför är det glädjande när ett över-
sättarteam äntligen närmar sig mål-
linjen. Eftersom bibelöversättning är 
kärnan i Bibelsällskapets verksamhet 
har årets jubileumsinsamling fokus på 
två översättarteam i Afrika som gör helt 
nya översättningar. 

Den kalangatalande befolkningen i 
Botswana beräknas få sin bibel i slutet 
av 2017. I Moçambique har arbetet rull-
lat på så pass att manuskripten är inne 
på sista korrekturvändan, trots svåra 

motgångar på vägen. Men är översättar-
teamet rustat med mod och nyfikenhet 
verkar det gå vägen, två egenskaper som 
Victor Mavulule och Elzira Manhendje 
tycker är särskilt viktiga för en bibel-
översättare. De berättar hur läget är för 
txitxopiteamet i Moçambique.

Hur ligger ni till i arbetet nu?
– Nu pågår den sista kontrollvändan 

av hela Bibeln då vi ser över sam-
stämmighet, om orden är konsekvent 
översatta och liknande. Manuskripten 
är skickade för ytterligare datoriserade 
konsekvenskontroller också.

Hur  ser förväntan ut hos folket?
– Förväntningarna hos de txitxopita-

lande är mycket höga. Folket kommer 
att få Bibeln på sitt eget språk för första 
gången i sina liv. Vi märkte av samma in-
tensiva iver i samband med lanseringen 
av Nya testamentet tidigare. Nu är det 
som att de inte kan vänta längre innan 
de får vad de drömmer om. De vill ha sin 
hela bibel nu! 

Vilka erfarenheter har ni gjort under 
resans gång?

– Översättningsprocessen är som en 
akademi. Vi har gjort vårt bästa för att 
det ska bli så perfekt som möjligt, men vi 
har också lärt oss massor. Vi har lärt av 
varandra, och vi har även fått fortbild-
ning via United Bible Societies för att vi 
ska vara rustade och kompetenta. Vi har 
fått hjälp att skapa goda strategier för att 
lyckas med översättningsarbetet, berät-
tar Victor.

– Rent generellt kan vi säga att över-
sättningsarbetet behöver två saker: mod 
och nyfikenhet.

Vad har varit det värsta och det bästa?
– Den allra värsta upplevelsen var 

när någon stal våra manuskript. Under 
den perioden arbetade vi utan datorer 
och förlorade allting. Vi blev tvungna 
att göra om flera års arbete! Det var en 
djupt smärtsam erfarenhet. 

– Det bästa som hände var när vi fick 
datorerna. Vårt jobb blev så mycket lät-
tare, och all information säkerhetskopie-
ras hela tiden nu.

Hur är det att arbeta med Guds ord?
– Jag ser mig själv som välsignad som 

får vara del av översättargruppen, säger 
Victor. När jag är hemma och predikar 
och ber på mitt språk får jag uppriktig 
uppskattning för det sätt som jag använ-
der vårt språk på.

– Innan jag blev bibelöversättare 
kunde jag inte mitt språk riktigt or-
dentligt, berättar Elzira. Nu är jag en 
riktig ”machope” eftersom jag kan mitt 
modersmål, och jag kan lära ut det till 
andra människor genom den nya bi-
belöversättningen. Mitt dagliga liv är att 
undersöka, lära och skriva mitt moders-
mål. Jag känner mig så välsignad.

Snart ska Elziras och Victors textsidor 
sändas i väg för sidlayout och sättning. 
Sedan är det dags för ytterligare kor-
rekturvändor och slutligen tryckning. 
Folket väntar.

Valente Tseco
Lotta Ring

Elzira Manhendje är en av dem som arbetar 
med bibelöversättning till språket txitxopi.

Victor Mavulule granskar utskrifter med bi-
beltexter på kontoret i Maputo, Moçambique.
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Bok för bok

Översättarteamet i Francistown 
har haft det motigt rent prak-
tiskt under året. Kontorsbygg-

naden som de fått låna har stora sprickor 
efter förra vinterns skyfall och är inte 
säkert vid regnväder. Bilen som ska föra 
dem ut till de 20 bibelreferensgrupperna 
väntar på reservdelar. 

140 000 kronor behövs

Just nu saknas sammanlagt 140 000 
kronor i jubileumsinsamlingen till våra 
båda översättarteam. 

Kan vi få in extra medel finns hopp 
om att hjälpa kalangateamet med en del 
reparationskostnader så att arbetet får 
flyta på. Referensgruppernas reaktioner 
på de nya bibeltexterna är avgörande för 
hur väl den nya kalangaöversättningen 
kommer att fungera i sitt sammanhang, 

I skrivande stund har översättningskonsulenten Gerrit van Steenbergen från  
United Bible Societies landat i Francistown i Botswana för att gå igenom Job  
och 2 Krönikeboken med teamet som översätter Bibeln till språket kalanga. En 
spännande vecka av diskussioner väntar, och vi hoppas få fler rapporter.

Baseki Portia Tema är pro-
jektkoordinator och korrek-
turläsare. Tillsammans med 
Phillip Mothetho på bilden 
och Tafuluka Kubuya arbetar 
hon febrilt för att kalanga-
översättningen ska bli klar 
senast december 2016.
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Hundra översättningar på tusen dagar 
kallas en särskild kraftansträngning 
som Svenska Bibelsällskapet deltar i 
via United Bible Societies (Förenade 
bibelsällskapen). Vi är inne på den här 
bibelomgångens sista år och så här långt 
är 43 översättningar publicerade, 37 är i 
tryckfasen och 20 pågår fortfarande.

I dag finns hela Bibeln på cirka 550 
språk. Det talas 6 901 språk i världen av 
cirka 7,38 miljarder människor. l

så det är viktigt att de får chans att på-
verka. Vissa referensgruppers byar ligger 
150 km från Francistown. 

Samtidigt pågår urbanisering och den 
nya bibelöversättningen kommer att ha 
en språkbevarande uppgift i ett modernt 
samhälle. Nya testamentet på kalanga 
finns redan, men det finns bibelbrukare 
som tycker att de väntat länge nog på en 
ny GT-översättning till kalanga ... 

Gamle pastor Siviya från apostoliska 
kyrkan i Francistown är en av dem som 
ser fram emot den nya översättningen 
med viss otålighet. Han lär ha sagt: ”Vi 
har väntat så länge på kalangabibeln. 
Kommer den till oss medan vi ännu le-
ver? Snälla, se till att den blir färdig så att 
jag hinner predika ur den innan jag dör!” 

Med andra ord är det bara för översät-
tarna att jobba på. l

100 på 1 000
43 biblar publicerade

37 biblar i preproduktion 
och sättning

20 pågående 
översättningar

6 7
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projekten som får  Vårt  stöd 2016   
Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln känd och använd. 
Vi är ett av 147 bibelsällskap verksamma i 200 länder.  
Vi kämpar tillsammans för att alla som vill ska få ta del av 
Guds budskap i Bibeln. Med ditt stöd blir vi ännu starkare! 

Målet är att människor ska kunna ta del av Bibeln på ett 
språk de förstår. Du kan vara med och stödja flera behjär-
tansvärda projekt. Via vårt 90-konto bidrar du till bibelöver-
sättning, bibelspridning, församlingsutveckling och vård och 
omsorg om människor. 

Här är Bibelsällskapets insamlingsändamål för 2016. Välj att 
stödja ett enskilt projekt, eller ge till ”där det bäst behövs”!

Projekt i världen
Via paraplyorganisationen United Bible 
Societies samverkar vi kring en rad pro-
jekt med bibelkoppling. För nästa år har 
vi valt att stödja följande högprioriterade 
projekt. UNESCO har godkänt de skriv- 
och lässatsningar som United Bible 
Societies genomför, och alfabetisering 
görs ofta parallellt med att nya bibel-
översättningar lanseras.

l Bolivia: Snickarens hjälpreda – 
bibelböcker och skolmateriel till 
barnarbetare
Vi har tidigare gett materiel till barn-
hemsbarn. Denna gång satsar vi på 
barnarbetare, fattiga barn och tonår-
ingar som är tvungna att arbeta deltid på 
gatorna för att klara sin familjs försörj-
ning och kostnader för skolmateriel. 
De måste ha med sig block, pennor och 
böcker för att få gå i skolan. Det är så 
vanligt att barnen arbetar att skolsche-
mats tider är anpassade efter detta, men 
barnen har en tuff tillvaro med långa, 
tunga dagar. Bibelsällskapet samlar 
barnen och ger dem utrustning och upp-
muntran utifrån ett kristet perspektiv.

l Botswana: Ny bibel på kalanga
Översättarteamet i Francistown som 
arbetar med att översätta Bibeln till 
kalanga består av fyra personer. En stor 
del av Gamla testamentets böcker är 
klara, och man räknar med publicering 
i slutet av 2016. På grund av ett sönder-

regnat kontor och transportproblem har 
projektplanen behövt förlängas något, 
men teamet jobbar på.

l Brasilien: Ljus i Amazonas
Ljus i Amazonas är speciellt utformat för 
att ge andligt, medicinskt, odontologiskt 
och socialt stöd till människor längs med 
Amazonasfloden. Projektet använder 
en biblioteksbåt samt en sjukhusbåt 
med behandlingsrum, laboratorium för 
klinisk analys och apotek. Med hjälp 
från hälsoprofessorer och deras studen-
ter från Federal University i Pará, samt 
volontärer, erbjuds hjälp inom medicin 
och tandvård, men också biblar och 
bibelmaterial som bidrar till projektets 
alla delar.

l Ghana: Brailleskrifter till skolor för 
synskadade
Projektet bidrar till att tio bibliotek på 
skolor för elever med synnedsättningar 
ska få bibelmaterial på braille/blind-
skrift. Biblioteken ska även få undervis-
ningsmaterial kring hiv/aids och barn- 
och ungdomslitteratur. Ljudböcker 
kompletterar utbudet. 

Projektet syftar också till att skapa 
medvetenhet om synhandikapp och 
förmedla till kyrkor och samfund vad 
de behöver utveckla för att tillmötesgå 
behoven. Ett samarbete kommer att äga 
rum med Ghanas universitet kring mate-
rialutveckling och läsundervisning. Barn 
som är blinda eller har nedsatt syn ska 
tidigt få goda läsvanor och utbildning.

l Guatemala: Min andra chans – nytt 
liv för tidigare gängmedlemmar
En person som räddas ur en kriminell 
miljö där maktspel, våld och mord 
tillhör vardagen påverkar säkerheten 
för mer än 100 guatemalaner. Projektet 
hjälper gängmedlemmar att bryta med 
organiserad brottslighet och narkotika-
handel och lotsar dem mot en lugnare 
framtid där Guds ord får utgöra basen. 

l Island: Kärnverksamhet
De nordiska länderna hjälps åt att se till 
att Island har råd med en anställd som 
åter bygger upp en verksamhet som ska 
kunna ge Island bibelservice.

l Kina: Biblar till Kinas miljoner
I Kina bor majoriteten kristna på lands-
bygden, och de flesta har inte råd att 
köpa biblar. Det råder ett överväldigande 
behov av att stödja subvention av tryck-
papper så att priset på biblar hålls nere. 

l Kuba: En miljon biblar till Kuba
Det beräknas att 40 procent av de troen-
de inte har biblar och att 35 procent har 
en bibel i så dåligt skick att de behöver få 
byta. Bibelsällskapet är den enda organi-
sationen med tillstånd att distribuera  
biblar och kämpar hårt för att möta ef-
terfrågan. Svårigheten att få tillgång till 
internet och sociala nätverk och biblar i 
digitalt format gör efterfrågan på bibel-
böcker än större. Det råder även brist på 
studiebiblar på de teologiska seminarier 
som utbildar präster och pastorer. 

l Libanon: Försonas! – aktiviteter för 
barn i flyktingläger
Libanon är värd för nästan två miljo-
ner flyktingar. Hela generationer föds 
och växer upp i trånga läger med dålig 
hygien. Barnen saknar skolgång. De 
lever omgivna av hatkänslor, förtvivlan 
och hämndbegär. I samarbete med bi-
ståndsorganisationer erbjuder bibelsäll-
skapet interaktivt drama och bibliska 
berättelser med modeller för försoning 
och förlåtelse. Föräldrar och ledare får 
den arabiska Peace & Justice-bibeln. 
Målet är att förbättra de psykosociala 
förhållandena för barnen och förmedla 
framtidstro.

l Litauen: Bibeläventyret i Litauen
Svenska Bibelsällskapet stöttar Litauen 
med utbildning av Bibeläventyrsinstruk-
törer och lärare och finansierar produk-
tion av pedagogiskt material.

l Ryssland: Gamla testamentet på 
språket burjatiska
Republiken Burjatien är en delrepu-
blik vid Bajkalsjön i Sibirien i sydöstra 
Ryssland. Mongoliet är granne i syd. 
Folket kan delvis härledas till Djingis 
Khan. Under århundraden har de levt 
som nomader kring Bajkalsjön, som 
tillhör världsarvet och är världens största 
sötvattenreservoar. Vi stödjer bibelöver-
sättningsarbetet till burjatiska som talas 
av 462 000 personer. Den efterlängtade 
Bibeln på burjatiska kommer att använ-
das i kyrkor, skolor och hem. Målet är att 
arbetet blir klart i december 2017.

l Sydsudan: Läsundervisning för 
kvinnor inom språkgrupperna wira, 
morokodu jur beli och moru proper
Den utbredda analfabetismen på 13,4 
procent i Sydsudan beror mestadels på 
väpnade konflikter som ödelagt landet 
under årtionden. Analfabetism gäller 
främst kvinnor som är äldre än 15 år. Att 
lära dem skriva och läsa förbättrar deras 
förutsättningar att klara både liv och 
försörjning. Bibelsällskapet lanserar ett 
undervisningsprogram som kyrkor och 
andra organisationer också ska kunna 

använda. Projeketet riktar sig till flickor 
och kvinnor och syftar till att förbättra 
familjers hälsa, öka bibelläsandet och 
stärka självkänslan.

 
l Togo: Good Samaritan
Bibelsällskapets hiv- och aidsprogram 
”Good Samaritan” syftar till att hjälpa 
kyrkor och kristna att kämpa mot 
spridningen av hiv och aids, hjälpa 
människor som smittats att hantera sin 
situation och sedan gå samman som 
barmhärtiga samariter för att hjälpa 
andra. Materialet är bibelbaserat, och 
de som lever med hiv eller aids får hjälp 
att se nya möjligheter till värdigt liv. Ma-
terial och metoder är lämpliga även för 
analfabeter. Kursmoduler för ungdomar, 
gifta par och föräldralösa barn och deras 
vårdgivare ingår.

Ett par projekt kommer att läggas till på listan, men 
det var ej klart vilka vid pressläggningen.

Sverigeprojekt
I Sverige arbetar Bibelsällskapet med 
bibelöversättning, församlingsservice, 
bibelbutik, Bibelns dag och konferens-
medverkan. Bland annat driver vi:

l Bibelöversättning till samiska
Arbete pågår med överättning till nordsa-
miska, sydsamiska och lulesamiska.

l Bibeläventyret
Bibelkunskap för elever i årskurs 4 och 5.

l Tidningen Bibel
Bibelmagasin som kommer ut 4 ggr/år.

l Bibelläsning & bön
Bibelläsningsplan för hela året.

l Anta utmaningen
Uppmuntran att läsa Bibeln dagligen.

l Besök och konferensmedverkan
Församlings- och konferensbesök.

l Bibelsällskapets webbplatser
Vi driver bibeln.se, bibelsällskapet.se, 
bibelbutiken.se, bibelaventyret.se och 
antautmaningen.se.
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Vill du bli bibelfirad?
Om du fyller år och tycker att du har nog med 
saker hemma kan du välja att ha en en egen 
insamling till något av Bibelsällskapets pro-
jekt. Du plockar ut valfritt projekt. Vi hjälper 
dig med ett informationsblad om projektet 
och tackbrev till dem som ger en gåva. Gåvo-
givarna sätter in pengarna via plusgiro/bank-
giro eller Swish och anger ditt namn.
    Hör av dig till Lotta Ring, 018-18 63 36 el-
ler lotta.ring@bibeln.se, om du vill få hjälp att 
ordna med en egen insamling.

bibelprojekt

-

Foto Josefin C
asteryd

Ögonblicksbild från projektet Biblar till Kina: 
Det är viktigt med tillgången på biblar i Kina 
så att var och en har möjlighet att själv ta 
del av Bibelns innehåll och inte bara lyssnar 
till andras vittnesbörd. I takt med att antalet 
kristna ökar finns en parallell problematik 
med vanföreställningar och sektbildning på 
grund av okunskap.
    Li Yue Ying, 47 år, ger ett exempel. Hon 
vandrar långt varje vecka med sin tvååriga 
systerdotter Li Si Ling på ryggen för att vara 
med på gudstjänst i en kristen gemenskap 
där hon tycker att hon får näring i sin tro.  
    – När jag blev kristen började jag läsa 
Bibeln och delta i den här kyrkan. Men det 
är två timmars vandring från min by, så när 
några människor inbjöd mig att delta i en 
kyrka närmare mitt hem gick jag dit.
    – Men jag insåg att deras undervsining 
inte stämde. De använder Bibeln, men de har 
konstiga regler och övertygelser, varav en är 
att Jesus redan har återvänt.
    – Eftersom jag läste min bibel regelbundet 
visste jag att vad de sade var fel, så jag läm-
nade dem och gick till min gamla kyrka igen.
    Den lilla kyrkan i Luo Shui som Ying går till 
har 70 medlemmar, de flesta jordbrukare. Nu 
har alla fått egna biblar via projektet.
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bibelöversättning

Edens örtagårdssallad, Babels grönsakstorn, Vingårdskyckling och 
Skriftrulletårta ... I Rena Rossners bok Matnyttigt i Bibeln bjuder hon 
på fantasieggande recept med bibelkoppling och däremellan bibliska 
kommentarer så att kocken kan berika sin själ medan det kokar, sju-
der eller jäser. Här följer två recept ur boken som säljs i Bibelbutiken.

4–6 portioner

Finrivet skal från 1 lime eller citron

4 msk färskpressad lime eller citron

2 msk honung

3 msk färsk mynta, finhackad

2 ½ dl (240g) röda vindruvor

2 ½ dl (240g) gröna vindruvor

8 färska fikon

2 ½ dl  (240g) granatäpplekärnor 
eller 2 msk granatäpplejuice om 
färska granatäpplen saknas

1 honungsmelon, skalad och skuren 
i bitar

Blanda finrivet skal och färskpres-
sad juice från lime eller citron med 

honung och mynta i en stor skål och 
blanda väl. Tillsätt vindruvor, fikon och 
granatäpplekärnor. Låt frukten marine-
ras i 30 minuter.

Lägg upp bitarna av honungsmelon i 
en annan serveringsskål. Häll över den 
marinerade frukten och blanda. l

Mannabröd med smak av honung
Varje limpa räcker till 4–6 personer.
Ugn 180 grader, 30–40 minuter.

2 ½ dl ljumt vatten

En nypa strösocker

1 msk torrjäst

1 ¼ dl honung

1 ägg

110 g smör eller margarin, smält

1 msk malda korianderfrön

1 ½ tsk salt

½ tsk kanel

¼ tsk malen kryddnejlika

¼ tsk malen ingefära

1 msk rivet apelsinskal 
(kan uteslutas)

10–12 dl vetemjöl (500g–625g) 
(du kan byta ut hälften mot fullkornsvete)

Blanda samman ljumt vatten, socker 
och jäst. Låt stå i cirka 5 minuter 

tills jästen har blivit skummig/bubblig. 
Tillsätt alla övriga ingredienser utom 
mjöl. Rör ner mjölet lite i taget. 

Knåda tills degen är smidig och 
elastisk. Lägg degen i en stor smord skål, 
täck hela skålen med plastfolie eller med 
en bakduk och låt jäsa i cirka 1,5 timme 
eller tills degen har dubblats i storlek.

Tryck ner degen och knåda ytterligare. 
Dela degen i två. Smörj två bakplåtspap-
per eller brödformar med smör eller 
margarin och lägg bröden i formarna 
eller på bakplåtspapperen.

Sätt ugnen på 180 grader. Täck över 
bröden med en bakduk och låt degen 
jäsa till dubbel storlek, 45–60 minuter. 

Grädda i 30–40 minuter eller tills 
bröden är gyllengula. l

mAt  
recept

Spejarsallad

BIBEL-
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Lulesamiskan är ett av de tre 
samiska språk som används till 
vardags i den svenska delen av 

Sápmi. Lulesamiskan talas aktivt av ca 
3 000 människor i Sverige och Norge. 
Jokkmokk och Gällivare respektive Drag 
i Tysfjord är orter där språket används 
dagligen. Men många fler i Sverige och 
Norge har lulesamisk bakgrund och strä-
var efter att återerövra sitt eget språk.

Språket kulturbärare

Lulesamiskan är ett hotat urfolksspråk, 
som det är angeläget att värna om. Det 
är en kulturbärare och avgörande för 
människors känsla av identitet och social 
tillhörighet. Det är en mänsklig rättig-
het att få höra sitt eget modersmål, inte 
minst vid avgörande tillfällen i livet, som 
dop, konfirmation, vigsel och begrav-
ning. 

Svenska och norska institutioner och 
myndigheter har långt in på 1900-talet 
påtvingat samerna en tystnadens kultur. 
Barn har förbjudits att tala och utveckla 
sitt modersmål. Som del av en majori-
tetskultur, som kristna och som bibel-
sällskap har vi en moralisk skyldighet 
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att verka för försoning, upprättelse och 
språkvitalisering.

Kulturtext med status

Ett lulesamiskt GT-projekt kan bidra 
både språkligt och kulturellt. Hög språk-
kompetens bland översättare och kon-
sulter ger förutsättningar för språknor-
mering och terminologiarbete. Bibeln är 
dessutom en kulturtext med status och 
lång historia på olika arenor som hem, 
skola och kyrka. Tillgång till lulesamisk 
bibeltext bidrar till att stärka kyrkan som 
en betydande lulesamisk språkarena.

Koll på förutsättningarna

Under 2014 och 2015 har ett förprojekt 
genomförts. Målsättningen har varit 
att inventera förutsättningarna för ett 
regelrätt översättningsprojekt. Bland 
annat har det handlat om en kartlägg-
ning av tänkbara översättare på både 
norsk och svensk sida. Glädjande nog 
har det visat sig finnas flera intresserade 
och lämpliga översättare, kompetenta 
språkvetenskapliga konsulter och andra 
med specialistkompetens av värde för 
projektet.

Just nu pågår bibelöversättning till nord- och sydsamiska, men även ett arbete 
med att översätta Gamla testamentet till lulesamiska startar under 2016. Över-
sättningsdirektor Mikael Winninge är optimistisk och berättar mer om förut-
sättningarna för projektet och viljan att bevara detta urfolksspråk.

Svenska Bibelsällskapet har lett och 
administrerat förprojektet. Övriga hu-
vudmän är Norska Bibelsällskapet, Luleå 
stift, Sør-Hålogaland bispedømmeråd, 
Samisk kirkeråd i den Norske kirke, 
Svenska kyrkan nationellt (Enheten för 
flerspråkighet och Samiska rådet).

Som en final på förprojektet arrange-
rades en konferens i Jokkmokk i oktober. 
Där deltog förutom representanter för 
huvudmännen en rad tänkbara översät-
tare och konsulter. Föreläsningar hölls 
och några workshops med översättnings-
arbete genomfördes. Dagarna andades 
stort engagemang och optimism inför 
framtiden. Förhoppningen är nu att 
resurser från Interreg Nord (EU-medel) 
ska kunna beviljas i början av 2016 – i 
tillägg till den grundplåt som huvud-
männen och några andra finansiärer och 
fonder har kunnat bidra med.

Tre år i taget

Översättningen planeras för tre år i 
taget. Det är nödvändigt för att kunna 
säkerställa en finansiering med avstäm-
ning och utvärdering. Ett inledande 
treårigt projekt kommer att fokusera på 
en fullständig översättning av samtliga 
GT-texter som används i Svenska och 
Norska kyrkan samt en översättning av 
Första Moseboken som helhet. Därtill 
görs en översättning av valda delar av 
Psaltaren och Jesajas bok – i den omfatt-
ning som beviljad finansiering medger. 
Bidrag mottages tacksamt.

Mikael Winninge

Språklig återerövring

Möte i Jokkmokk kring GT på lulesamiska.

Olavi Korhonen, professor em i samiska språk, 
och Birgitta Simma, stiftsadjunkt för samiskt 
arbete i Luleå stift, är viktiga konsulter i det 
kommande lulesamiska översättningsprojektet.

Foto M
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Tiden rusar iväg, det 
känns som om startskot-
tet för vårt jubileumsår 

gick alldeles nyss. Men nu har vi 
firat de 200 första åren en god 
stund! Snart skriver vi år 2016, 
och med förväntan och glädje 
har vi siktet inställt på tvåhund-
ra nya år.

Innan vi är där ska vi dock fira 
vår mest älskade kristna högtid. 
Julen är som en kär gammal vän 
som hälsar på oss varje år, alltid 
lika välkommen. En tid av ljus 
och värme mitt i det nordiska 
mörkret, en möjlighet för oss att 
uppleva givandets och motta-
gandets glädje. En tid att minnas 
och fira den största gåvan av alla, 
Jesus! Med Guds gåva Jesus som 
förebild kan vi ge julgåvor till 
alla våra nära och kära. Varför 
inte ge en överraskningsgåva 
till någon som inte förväntar sig 
något från dig?

På detta uppslag får du många 
fina förslag på julklappar, fler 
finns på www.bibelbutiken.se.

Aila Luotomäki & 
Johanna Widell 

i Bibelbutiken

bibelbutiken

Jag beställer följande:
Sänd talongen till:

Bibelsällskapet
Box 1235
751 42 Uppsala

Namn och adress:

Matnyttigt i Bibeln, 239:- (289:-) (nr 1973)

Kärlekens blick, 269:- (nr 2004)

Dagens lösen 2016, 119:- (nr 1352) 

När tiden var inne ... ,  79:-  (99:-) (nr 1941)

Han är Jag är, 159:- (nr 1999)

Fotspår, 159:- (nr 1996)

Söndagarna, 239:- (289:-) (nr 1977)

Bibeln till Sverige och världen,100:- (nr 1965)

62 kvinnor i Bibeln 239:- (nr 2000)

Julkort (nr 864), Antal: ______ Kuvert, antal: ______ 
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Jesusbarnet, 89:- (nr 2015)
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Talongpriserna gäller till 160130

Fotspår
(Margaret Fishback Powers)

Den sanna berättelsen bakom 
den välkända dikten ”Fotspår”. 

Best nr 1998  Pris 159:-

Ansgar (Ivar Lundgren)

En roman om den unge munken Ansgar som 
får uppdraget att resa norrut för att berätta om 
det kristna budskapet. Berättelsen bygger på 
levnadsbeskrivningen Vita Anskarii av Rimbert 
och de få historiska fakta och fynd som finns 
kring Ansgar och den kristna kyrkans arbete.

Best nr 1995  Pris 269:-

firA med 
Glädje

bibelbutiken

Är tiden inne att påbörja en ny bibelöversättning?

Här är ett smakprov på hur en framtida bibelutgåva kan se ut. 
Eftersom språket förändras och bibelforskningen går framåt vill 
Svenska Bibelsällskapet testa hur en ny text fungerar för läsaren. 
Därför är du välkommen att kommentera och tycka till!

Du möter författarna Lukas och Paulus som står för var sin 
fjärdedel av Nya testamentet.

lukas dramatiska och levande berättarstil blir tydli-
gare i denna nyöversättning. Språkdräkten är fräsch och 
direkt. Översättaren och stilisten har valt att göra  kortare 
 meningar på flera ställen. Ambitionen att ge texten ett 
 naturligt flyt märks i ordföljd och ordval.

Lukasevangeliet kallas för kvinnornas, de fattigas, de 
sjukas och barnens evangelium. Lukas återger Jesus syn på 
pengar och barmhärtighet på ett sätt som utmanar dagens 
samhällsdebatt.

paulus läxar i Galaterbrevet upp dem som gör det 
svårare för folk att tro på Jesus, och uppmanar dem som 
vacklar att sätta sin tilltro till Guds nåd. Det är det enda 
som behövs.

Den vana bibelläsaren upptäcker att många av Paulus 
ofta långa och krångliga meningar är formulerade på ett 
nytt sätt. Blir  Paulus argumentation och stil lättare att följa 
i den nya språk dräkten? Vad tycker du?

isbn 978-91-979724-7-5

9 789197 972475

När tiden var inne …
Provöversättning av Lukasevangeliet 9–19 
och Galaterbrevet
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Bibeln till Sverige  
och världen
200 år med Bibeln 

Svenska Bibelsällskapets 
historia 1815–2015.

Best nr 1965   
Julpris 50:-

Anders Ruuth
Anders Alberius
Krister Wos Andersson

200 år med Bibeln

För 200 år sedan rådde det akut bibel-
brist i Sverige. Bibeln var långtifrån en 
folkbok. Drygt 100 år senare fanns det 
en bibel i nästan varje hem. Vad var 
det som hände och vilka drivkrafter 
låg bakom denna förändring? Svenska 
Bibelsällskapet bildades i en tid då 
den stora uppgiften var att skaffa fram 
biblar. Under det senaste århundradet 
har Bibeln varit spridd i vårt land men 
allt mindre läst. Hur kan ett bibelsäll-
skap hitta sin roll i ett sådant sam-
hällsklimat? 

I denna bok finns en blandning av 
forskarens djupdykningar i arkiven 
och mer personligt färgade erfaren-
heter av 200 års bibelarbete. Läs om 
resan från 1800-talets fruntimmers-
biblar till Bibeläventyr och samhälls-
förändring i Afrika. 

Aritkelnummer 1965   ISBN 978-91-982558-0-5
Bibelsällskapets förlag 2015

Bibeln till Sverige 
och världen
Svenska Bibelsällskapets historia 
1815– 2015
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Bibelkalender 2016

Bibelverser för årets alla dagar 
med vackra foton.
Spiralbunden, 30x21 cm

Best nr 1351  Pris 129:-

Dagens lösen 2016

Två korta bibeltexter för årets alla dagar 
tillsammans med en kort bön eller reflektion.

Best nr 1352  Pris 119:-

Kärlekens blick
(Broder Roger av Taizé)

Broder Rogers sista bok före sin död 2005. 
I den här utgåvan har den fått sällskap av 
hundra böner skrivna av honom. Ett förord 
berättar om Taizékommunitetens historia.

Best nr 2014  Pris 269:-

Han är Jag är
(Lena E Andersson)

Berättelsen om Jesus förpackad 
som roman. De fyra evangelierna 
(Matteus, Markus, Lukas och 
Johannes) samt en avslutning 
från Apostlagärningarna skrivna i 
romanform.

Best nr 1999  Pris 159:-

Matnyttigt i Bibeln
(Rena Rossner)

Läckra bibelinspirerande recept som ger näring 
åt både kropp och själ. En kulinarisk vandring 
genom Moseböckerna. Laga maträtter med 
inspiration från det israeliska köket.

Best nr 1973  Julpris 239:- (289:-)

Beställ dina varor via  
www.bibelbutiken.se 

eller ring 018-18 63 39.  
Du kan även skicka in 

talongen. Tack!

Fyra nya bibelvykort, pris 7:-/ st  
( Köp 20 st för 100:-)

1. 4 Mos 6:24-26 (Välsignelsen)  Best nr 1982

2. Ps 36:6  Best nr 1983 

3. Herrens bön  Best nr 1984 

4. Klag 3:22-23  Best nr 1985

1. 2.

3. 4. 

När tiden var inne …

Bibelsällskapets 
provöversättning av 
Lukasevangeliet 9–19 och 
Galaterbrevet

Best nr 1941  
Extrapris 79:- (99:-)

BokAktuellt

12

Årets julkort 2015

Jesu födelse av Patric Hoenderkamp. Text från julevangeliet, Luk 2.

Best nr 864 

Pris 1–24 st 9:-, 25–49 st 8:-, 50–99 st 7:-, 100– st 6:-
Kuvert beställes separat   Pris 1:-/st

Bibeln dag för dag
(Juliet David)

Bibelberättelser för barn 
under årets alla dagar.
Introducera barnen för de stora 
bibelpersonligheterna!

Best nr 2006  Pris 219:-

Söndagarna
(Maria Küchen)

Om söndagens betydelse för 
nutidsmänniskan.

Best nr 1977   
Julpris 239:- ( 289:-)

Ro för själen 2016

Kerstins Svenssons 
konstkalender 2016. Vackra 
målningar för varje månad med 
bibelcitat eller visdomsord.

Best nr 1346  Pris 99:-

62 kvinnor i Bibeln
(Eva Söderström)

Fristående fortsättning av 
49 kvinnor i Bibeln. En 
målande berättelse av varje 
kvinna, samt en målad bild 
av dessa.

Best nr 2000  Pris 239:-

Klistermärkesbok

Boken innehåller fem utvikbara scener med 
flyttbara klistermärken. Låt barnet skapa sin egen 
julberättelse eller skapa tillsammans med dig.

Best nr 2002  Julpris 49:- (69:-)

Jesusbarnet

Julens berättelse med 
ett enkelt språk och 
härliga illustrationer.
Perfekt för de allra 
yngsta! Kartonage 
med flikar, 19 x 20 cm

Best nr 2015   
Pris 89:-

Bibelkalender 2016, 129:- (nr 1351)

Ro för själen, 99:- (nr 1346)

Ansgar, 269:- (nr 1995)

( Köp 20 st för 100:-)
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insamling

En kort beskrivning
Svenska Bibelsällskapets uppdrag är att 
göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig 
och använd i Sverige och i andra länder. 

Visionen är att ständigt öppna nya 
möjligheter till möten mellan männi-
skor och Bibeln. Att översätta och sprida 
Bibeln och hjälpa människor i olika livs-
situationer och sammanhang att ta del 
av Bibelns texter ingår därför i målsätt-
ningen för arbetet.

Vi är en ekumenisk ideell förening 
som leds av en styrelse och ett huvud-
mannaråd. Huvudmannarådet består av 
representanter för kyrkor och samfund 
i Sverige, Svenska Akademien, Vitter-
hetsakademin och Ekumeniska rådet i 
Finland.

Svenska Bibelsällskapet är en del av 
en världsvid gemenskap av 147 självstän-
diga, nationella bibelsällskap förenade i 
United Bible Societies (UBS). Via UBS 
stödjer vi med hjälp av våra givare en rad 
internationella projekt som kretsar kring 
bibelöversättning, bibelspridning, mis-
sion och humanitära insatser. Vi drivs 
med hjälp av gåvor och har 90-konto.


Jag önskar information eller material

Namn och adress:

Jag vill bli stödmedlem i Bibelsällskapet för   200:- per år, eller  1 000:-, livslångt medlemskap

Jag beställer ett församlingspaket för bibeldag (Stödförsamling gratis, övriga 100 kr för portot. Ange församlingsnamn!)

Jag beställer en bunt (12 ex) av ”bibelgodishäftet” När morgonen gryr (Mottagaren står för portot)

Jag önskar läsplanen Bibelläsning & Bön 2016 

Jag vill få tidningen Bibel 4 ggr/år

Jag vill bli fast givare varje månad via autogiro 

Jag beställer folder om Bibeläventyret, antal: ____

Jag önskar beställningsblad för gåvogram Högtid/Minne

Jag önskar information kring att skriva testamente
Telefon:

Sänd talongen till:

Bibelsällskapet
Box 1235
751 42 Uppsala

E-post:

Varmt tack till 
dig som ger bidrag 

till våra projekt!

5 december 
Bibeldag i Lötenkyrkan, Uppsala. An-
ders Blåberg. Program: bibeldagen.se.

6 december
Anders Blåberg deltar i gudstjänst i 
Korskyrkan, Örebro, kl 10.30.

3 januari 
Anders Blåberg deltar i i gudstjänst i 
Pingstkyrkan, Motala, kl 11.00.

16–17 januari
Anders Blåberg deltar i ekumenisk bibel-
helg i Ekenässjön. 

20 januari 
Bibelprisutdelning och kulturafton med 
musik på Sigtunastiftelsen kl 18.30.

23–24 januari
Anders Blåberg deltar i ekumenisk bibel-
helg i Arvika. 

24 januari – Bibelns dag
Bibelns dag firas över hela landet! 
Kollektdag för Bibelsällskapets arbete. 
Mikael Winninge har föredrag om prov-
översättningen i Umeå stadsförsamling.

kalendariuminformation

I slutet av september var Bibelsällskapet 
med på bokmässan i Göteborg som en 
av utställarna. Cirka 94 000 personer 
besökte mässan Bok & Bibliotek i år. Vi 
lanserade bland annat jubileumsboken 
Boken om oss alla som har fått fina recen-

sioner. Nu hade allmänheten möjligheten 
att handla den i vår monter. (Boken säljs 
fortfarande till specialpriset 200 kr i Bibel-
butiken, art nr 1969.)
   Vi erbjöd även möjligheten att vinna en 
pocketbibel om man deltog i tävlingen 
Finn ett fel – vilket citat är inte ett bibelci-
tat? Citaten att välja mellan var: 
1. Ölet är en gaphals.
2. Dina bröst är som svalor som häckar.
3. Dina höfters rundning är som ett smycke.
4. Vänliga blickar gör hjärtat glatt.
5. Gott lynne ger ständig fest.
En del visste svaret direkt, andra var 
tvungna att gissa sig fram. Vet du vilket 
citat som inte kommer från Bibeln?
Du finner svaret i kanten på denna sida.

Nästan 400 perso-
ner var med och gis-
sade i Bibelsällska-
pets citattävling där 
man kunde vinna en 
pocketbibel.

Bibeläventyrets instruktörskurser
Gamla testamentet:
18–21 januari 2016 
Åhusgården, Åhus 
4–7 april 2016 
Hjälmargården, Vingåker

Nya testamentet:
8–10 februari 2016 
Hjälmargården, Vingåker

Hektiska dagar på bokmässan

Du har väl inte missat vårt församlings-
paket? Vi erbjuder material som kan 
bilda basen för en egen utställarhörna 
kring Bibeln eller vara ett passande kom-
plement för en bibeldag. Innehåll:

l 1 bordsutställning i papp, Bibeln då till nu 
l 10 ex av tidningen Bibel nr 4/2014
l 10 ex av Bibelläsning & Bön
l 10 ex av folder med bibelkuriosa
l 10 ex av bibelbokmärke
l 1 ex av A2-affisch, tvåsidig
l 1 uppsättning bibelmannakort
l 1 instruktionsblad med tips
l 1 jubileumspenna
l 1 kartongskylt

Bibelsällskapets stödförsamlingar får  
paketet gratis! Övriga betalar 100 kr. Be-
ställ via Bibelbutiken eller talongen nere 
till vänster på detta uppslag. Artikelnr 

Beställ ett paket  
till församlingen!

Luk 17:20–21

Provöversättning 2015 
Alla ni som har döpts in i Kristus har iklätt er  
Kristus. Här finns inte jude eller grek, inte slav 
eller fri, inte manligt och kvinnligt. Alla är ni en 
enda i Kristus Jesus.

Bibel 2000
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er 
Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav 
eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus 
Jesus.

Kyrkobibeln 1917
... ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus,  
haven iklätt eder Kristus. Här är icke jude eller 
grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och 
kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.

Karl XII:s bibel
Ty J så månge som döpte ären til Christum/  
hafwen eder iklädt Christum. Här är icke Jude/ 
eller Greek; här är icke tienare eller frij; här är icke 
man eller qwinna: alle ären J en i Christo JEsu.

Som ett  
olivträd
Men jag är som ett olivträd,

grönskande i Guds hus.

Jag litar på Guds godhet

nu och för evigt.

Ps 52:10

Hitta skillnaderna!
Fyra översättningar av samma bibeltext

Gal 3:27–28

Provöversättning 2015
Då fariseerna en gång frågade honom när Guds 
rike skulle komma, svarade han: ”Man kan inte 
förutse när Guds rike kommer. Ingen ska heller 
kunna säga: Här är det! eller: Där är det! Nej, 
Guds rike finns hos er.”

Bibel 2000
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle 
komma svarade han: ”Guds rike kommer inte 
på ett sådant sätt att man kan se det med sina 
ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är 
det. Nej, Guds rike är inom er.”

Kyrkobibeln 1917
Och då han blev tillfrågad av fariséerna när Guds 
rike skulle komma, svarade han dem och sade: 
”Guds rike kommer icke på sådant sätt att det 
kan förnimmas med ögonen, ej heller skall man 
kunna säga: ’Se här är det’, eller: ’Där är det.’ Ty 
se, Guds rike är invärtes i eder.”

Karl XII:s bibel
OCh tå han frågad wardt af the Phariseer/ när 
Gudz rike komma skulle/ swarade han them/ och 
sade: Gudz rike kommer icke medh vthwärtes 
åthäfwor. Sij heller warder man säijande: Sij här/ 
eller sij/ ther äret: ty sij/ Gudz rike är inwärtes i 
eder.

Läs och jämför!
Fyra översättningar av samma bibeltext

Frid lämnar jag 
kvar åt er, min 
frid ger jag er ... 
Känn ingen oro 
och tappa inte 
modet.    
Johannesevangeliet 14:27

Luk 17:20–21

Provöversättning 2015 

Alla ni som har döpts in i Kristus har iklätt er  

Kristus. Här finns inte jude eller grek, inte slav 

eller fri, i
nte manligt och kvinnligt. Alla är ni en 

enda i Kristus Jesus.

Bibel 2000

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er 

Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav 

eller fri, m
an eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus 

Jesus.

Kyrkobibeln 1917

... ty I alla, som haven blivit döpta till K
ristus,  

haven iklätt eder Kristus. Här är icke jude eller 

grek, här är icke träl eller fri, h
är är icke man och 

kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.

Karl XII:s bibel

Ty J så månge som döpte ären til Christum/  

hafwen eder iklädt Christum. Här är icke Jude/ 

eller Greek; här är icke tienare eller frij; 
här är icke 

man eller qwinna: alle ären J en i Christo JEsu.

Som ett  

olivträd

Men jag är som ett olivträd,

grönskande i Guds hus.

Jag litar på Guds godhet

nu och för evigt.

Ps 52:10

Hitta skillnaderna!

Fyra översättningar av samma bibeltext

Gal 3:27–28

Provöversättning 2015

Då fariseerna en gång frågade honom när Guds 

rike skulle komma, svarade han: ”Man kan inte 

förutse när Guds rike kommer. Ingen ska heller 

kunna säga: Här är det! eller: Där är det! Nej, 

Guds rike finns hos er.”

Bibel 2000

Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle 

komma svarade han: ”Guds rike kommer inte 

på ett sådant sätt att man kan se det med sina 

ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är 

det. Nej, Guds rike är inom er.”

Kyrkobibeln 1917

Och då han blev tillfrå
gad av fariséerna när Guds 

rike skulle komma, svarade han dem och sade: 

”Guds rike kommer icke på sådant sätt att det 

kan förnimmas med ögonen, ej heller skall man 

kunna säga: ’Se här är det’, eller: ’Där är det.’ Ty 

se, Guds rike är invärtes i eder.”

Karl XII:s bibel

OCh tå han frågad wardt af the Phariseer/ när 

Gudz rike komma skulle/ swarade han them/ och 

sade: Gudz rike kommer icke medh vthwärtes 

åthäfwor. Sij heller warder man säijande: Sij här/ 

eller sij/ ther äret: ty sij/ Gudz rike är inwärtes i 

eder.

Läs och jämför!

Fyra översättningar av samma bibeltext

Anta utmaningen

antautmaningen.se

Anta
utmaningen

Anta utmaningen 
att läsa Bibeln 
varje dag!

Bibeln som bok från då till nu

Muntlig tradition
Ögonvittnen och inspi-
rerade personer berättar 
hur de uppfattar Guds 
handlande. Historierna 
memoreras och 
förs vidare.

Nedtecknande
Muntliga traditioner nedteck-
nas och redigeras. Bokrullar 
och andra dokument samlas, 
kopieras och sprids. 

GT cirka 1000–150 f Kr
NT cirka 50–110 e Kr.

Kanonisering
När evangelier och brev 
använts i kyrkan under många 
år uppstår ett behov av att fast-
ställa vilka skrifter som ska ingå 
i NT. Det är en utdragen process 
från cirka 130– 370 e Kr. 

Den hebreiska bibeln (GT) 
tar form under perioden 
200 f Kr– 200 e Kr.

Septuaginta 
Den hebreiska bibeln översätts till 
grekiska under ett par hundra år och 
blir klar på 100-talet e Kr. Den blir stora 
delar av urkyrkans bibel (GT).

Vulgata
Kyrkofadern Hieronymus sitter i Betle-
hem och gör den första samlade bibel-
översättningen på latin kring 400 e Kr. 
Den har blivit romersk-katolska kyrkans 
officiella översättning och kallas Vulgata. 

Gutenberg i 
Wittenberg
Johannes Gu-
tenberg trycker 
Bibeln, Vulgata, 
som första bok 
på den första  
tryckpressen 
1455.

Lutherbibeln
Martin Luther översätter Vulgata 
till sitt modersmål tyska 1534. 
Många tar intryck av Luthers 
arbete och nya översättnings-
principer tar form.

Gustav Vasas bibel 
Den första svenska helbibeln ges ut 
1541 (NT 1526) och bygger på Luthers 
tyska bibel. Det är den första text som 
skrivs på nysvenska. 

Karl XII:s bibel
Revidering av Gustav Vasas 
bibel 1703. Används flitigt 
under 200 år. Många bevingade 
ord är hämtade från denna 
översättning.

Kyrkobibeln 1917
Den första svenska översättningen direkt 
från den hebreiska och grekiska texten. 
Kallas även för Gustaf V:s bibel.

Fler svenska översättningar
Bibeln kan översättas av den som vill. 
Översättningar till svenska görs till  
exempel av David Hedegård, Bo Giertz 
och Stiftelsen Svenska Folkbibeln.

NT 81 och Bibel 2000
Översättningen utgår från text- 
kritiskt analyserade handskrifter 
för att komma så nära ursprungs-
texten som möjligt.

Bibelns berättelser 
handlar om allt från 

skapelsen till  
tidens slut.

Att läsa, tolka  
och tillämpa sker 
på nytt varje dag. 

Varje läsare förstår 
och tolkar texterna 

på sitt sätt.

Provöversättning 2015,  
När tiden var inne …
Språket förändras ständigt och bibel-
forskningen går framåt. En ny översätt-
ning av Lukasevangeliet 9:51–19:28 och 
Galaterbrevet ges ut av Bibelsällskapet 
för att kartlägga behoven av en ny svensk 
översättning.
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Bevingade ord har ofta uppstått över tid med 
flitigt citerade bibelställen som grund. Under 

en tidsperiod av 350 år lyssnade nästan varje svensk 
minst en gång i veckan till läsning ur Gustav Vasas 
bibel från 1541 eller Karl XII:s bibel från 1703.  
Bibeln och psalmboken var länge de enda böckerna 
som fanns i de flesta hem. Det påverkade det svenska 
språket, men ett uttryck blir inte bevingat över en natt, 
det tar sin tid. I dag citeras Bibeln ofta utan att folk är 
medvetna om att uttrycken kommer från Bibeln.

Att fara fram som ett jehu innebär att man kör fort, är 
våldsam eller hänsynslös. Kung Jehu i Israel ”kör som 
en vettvilling” (2 Kon 9:20). Kung Jehu for land och 
rike runt och drev igenom en utrensning av avguda-
dyrkare.

Att sila mygg och svälja kameler är ett Jesuscitat från 
när han vänder sig mot dem som hycklar och ”ger 
tionde av mynta och dill och kummin”, vilket är 
småsaker, men glömmer det viktigaste som är ”rätt-
visa, barmhärtighet och trohet”. (Matt 23:24)

Ramaskri kommer ur en fruktansvärd sorg, när möd-
rarna skrek ut sin sorg efter barnamorden i Betlehem. 
(Matt 2:17)

Bibeln var den första bok som trycktes på värl-
dens första tryckpress i Gutenberg 1455. I dag 

slår Bibeln ständiga försäljningsrekord i flera länder, 
trots den digitala utvecklingen. När förlag gör sina år-
liga sammanställningar över flest sålda böcker undan-
tar man ofta Bibeln, annars skulle den stadigt ligga 
på första plats. Varje år trycks upp emot 100 miljoner 
exemplar. Mest spridda böcker så här långt är:
1) Bibeln, 6 miljarder exemplar
2) Maos lilla röda (Citat av ordförande Mao), 1 miljard
3) Harry Potter-serien,  0,5 miljarder

I dag finns hela Bibeln på 513 språk. Därutöver finns 
Nya testamentet på 1 295 språk. Ytterligare 1 000 
språk har åtminstone en bibelbok översatt. Totalt 
har cirka 5 miljarder människor tillgång till hela eller 
delar av Bibeln på språk de talar. Men 4 500 språk 

Blaise Pascal, matematiker, naturvetare, filosof 1623–1662

– Den heliga Skrift är inte en vetenskap för förstån-
det men för hjärtat. Skriften kan endast förstås av 
den som har ett uppriktigt hjärta inför den. Andra 
finner bara mörker.

August Strindberg, författare, 1849–1912

På sin dödsbädd lade han handen på Bibeln och sade:
– Nu har jag gjort upp bokslutet med den här värl-
den. Här finns det enda rätta.

C S Lewis, författare till bl a Narniaböckerna, 1898–1963

– Bortsett från stycken i Platons dialoger känner jag 
inte till några samtal i den antika litteraturen som går 
upp mot Bibelns fjärde evangelium. 

Kerstin Ekman, författare, ledamot i Svenska Akademien

– Utan en grundläggande kännedom om Bibelns 
berättelser har vi svårt att förstå vår egen kultur. Men 
man behöver inte lägga någon religiös aspekt på det.  

Göran Skytte, journalist och författare

– Jag läser Bibeln varje dag och jag har med mig den 
överallt. Jag tycker att man ska läsa Bibeln för att den 
påverkar en och för att det är bok som på ett speciellt 
sätt kommer till en.

Ulf Nilsson, författare, ledamot i Svenska barnboksakademin 

– Bibeln är 5 000 års människovisdom i koncentre-
rad form. Det finns något stort att finna i den och 
det behöver vi ta vara på. 

Sabbatsår. I 3 Mosebok 25:2–4 står att även jorden 
ska få sin sabbatsvila. Människan får vila på sabbaten, 
var sjunde dag medan jorden ska få ligga i träda vart 
sjunde år, sabbatsåret.

Syndabock är den som får ta på sig skulden för vad 
andra gjort. På försoningsdagen lade översteprästen 
sina händer på en getabocks huvud och bekände hela 
folkets alla synder på bocken. Sedan fördrevs den ut i 
öknen. (3 Mos 16:20–22)

Kreti och pleti använder vi om folk som vi inte riktigt 
har förtroende för. Kung David hade en livvakt be-
stående av kereteer och peleteer. I Gustav Vasas bibel 
heter det ”Crethi och Plethi”. (2 Sam 8:15–18)

Att lägga orden i någons mun går tillbaka till Mose 
som inte var så talför. Hans bror Aron var däremot 
en god talare och fick fungera som Moses språkrör. 
Gud uppmanade därför Mose att ”lägga orden i hans 
mun”. (2 Mos 4:15)

Som man sår får man skörda är ett citat ur Paulus brev 
till galaterna. (Gal 6:7)

Kommer du på fler talesätt med bibliskt ursprung?

har ännu inte någon bibeldel översatt. Det återstår 
alltså ett omfattande arbete och överallt i världen 
pågår bibelöversättning. Bland dem som väntar på 
sin pågående översättning saknar 692 språk ett känt 
skriftspråk. Då måste man uppfinna ett passande 
skriftspråk samtidigt som man drar igång översätt-
ningsarbetet.

Det totala antalet aktiva språk i världen i dag är runt  
7 100. De flesta språkvarianterna finns runt ekva-
torn. Det finns även ett antal språk som inte längre 
används mer än av några få och som man räknar med 
är på väg att dö ut. 

Bibelsällskapet samlar in pengar till bibelöversätt-
ning, bibeltryckning och bibelspridning i Sverige och 
i världen och samarbetar med United Bible Societies.

Bibelsällskapet • Tfn 018-18 63 30 • info@bibeln.se  
bibelsällskapet.se • bibeln.se • bibelbutiken.se 
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Via www.bibelbutiken.se
Klicka på länken ”Ge en gåva”.  

l  ONLINE

l  PLUSGIRO/BANKGIRO
Pg 90 06 26-3  Bg 900-62 63
Via internetbank eller inbetalningskort.

l  KOLLEKT l  AUTOGIRO
Din gåva dras automatiskt varje månad
Bästa formen för givande! Beställ talong för 
avtal via 018-18 63 30 eller info@bibeln.se

Ta upp en kollekt! Ge kollekt!
Vi rekommenderar särskilt 
Bibelns dag 24 januari 2016.

l TESTAMENTE
Du stödjer framtidens bibelarbete
Beställ folder med tips och råd.

l  SWISH
Nr 123 900 62 63
Ge en gåva via Swish i mobilen.

Skicka fina julgåvogram!Gåvogramfrågor:
Lotta Ring, tfn: 018-18 63 36
E-post: lotta@bibeln.se 
eller
info@bibeln.se  

Spara gärna 
detta blad 
för framtida 
gåvor!

Bibelsällskapets gåvogram
Uppvakta en vän eller hedra någons 
minne genom att dela en gåva med 
hopp och liv, en gåva med mervärde!

Via Bibelsällskapets gåvogram är du med och bidrar till 
bibelarbetet i Sverige och i världen. Pengarna du skän-
ker använder vi till bibelöversättning, bibelspridning 
och andra projekt med omsorg om människor.

Vi skickar ett vackert gåvogram i A4-format till mot-
tagaren med bild och bibelord, din hälsning och kort 
information om att en gåva skänkts till Bibelsällskapet.

Konstnären Reijo Luotomäki har målat en fin serie för 
Bibelsällskapets räkning med gåvogram för minne (nr 9 
och 10) och för högtid (nr 7). Vi specialanpassar gärna 
gåvogram efter dina behov och önskemål om bibelord. 
Ett gåvogram kan också passa utmärkt som julgåva. 
Välj bland våra fyra alternativ med julmotiv på vilka 
det står: God jul och ett välsignat nytt år!

Välkommen att använda talongen nedan. Betalar du via 
Internet-bank, ange ”gåvogram” och skicka övriga upp-
gifter via e-post till info@bibeln.se. Vill du rådgöra om 
något är du välkommen att ringa. Se kontaktuppgifter 
till Lotta Ring till vänster. Varmt tack!

Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala  Tfn 018-18 63 30  www.bibelsällskapet.se  www.bibeln.se  www.bibelbutiken.se  Pg 90 06 26-3
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En hyllning på högtidsdagen till

Förnamn Efternamn
från Förnamn Efternamn

En gåva har tacksamt mottagits av Svenska Bibelsällskapet

Bibelsällskapets gåvogram

Fira
 glädjedagar och tacka honom

.

Tob 13:8

5. Högtid
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6. Högtid

7. Högtid
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8. Minne
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Foto: Josefin Casteryd

Svenska Bibelsällskapet
Post: Box 1235, 751 42 Uppsala 
Besöksadress: Bangårdsgatan 4 A
Tfn: 018-18 63 30  Fax: 018-18 63 31
Webb: www.bibelsällskapet.se 

Vill du sända ett gåvogram?
Gör så här:

Sätt invalfri summa på
Pg 90 06 26-3 och ange
”gåvogram”. Skriv även 
avsändare om det finns plats.

Fyll i talongen och sänd till oss 
(eller skicka ett e-brev med 
samma uppgifter).

När vi mottagit inbetalning 
och beställning gör vi färdigt 
gåvogrammet och sänder till 
mottagaren. Vi kan sända dig 
inbetalningskort om behöver.

Tack för din gåva!
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9. Minne 10. Minne
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Frid lämnar jag kvar åt er, 
min frid ger jag er ... 
Känn ingen oro och 
tappa inte modet.   
Joh 14:27

Bibelsällskapets gåvogram

Till minne av

Förnamn Efternamn
har en gåva lämnats till Svenska Bibelsällskapet från

Förnamn Efternamn

”Personlig hälsning”

11. Minne

Sätt in valfri summa på Pg 90 06 26-3 och skicka din talong till Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 Uppsala

 Jul, nr .......    Högtid, nr .......   Minne, nr ........  Namn på den vi minns:   

                                  ..................................................

Gåvogrammet ska skickas till: ..........................................................................

Adress: .....................................................................................................

...............................................................................................................

Avsändare: .................................................................................................

Eventuell personlig hälsningstext: ......................................................................

...............................................................................................................

Datum då gåvogrammet bör nå mottagaren: ........................................................

Jag vill ge ett gåvogram till en summa av ..........  kr
(Följande uppgifter kan även sändas via e-post till lotta@bibeln.se och info@bibeln.se)

Via Bibelsällskapets kan du skänka ett vackert 
julgåvogram till någon av dina vänner, uppvakta 
på högtidsdagen eller hedra någons minne. 
Samtidigt är du med och bidrar till bibelarbetet i 
Sverige och i världen. Vi skickar ett fint gåvogram 
i A4-format till mottagaren med bild och bibel-
ord, din hälsning och en kort rad om att en gåva 
skänkts till Bibelsällskapet. Skicka ett mejl eller 
fyll i talongen nedan för att få beställningsblad! 
Välkommen att kontakta oss för information!

Gåvogramsfrågor:
Lotta Ring, tfn: 018-18 63 36
E-post: lotta@bibeln.se eller 
Växel tfn, 018-18 63 30
E-post: info@bibeln.se
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Du kan ge din bibegåva på flera sätt

När morgonen gryr 
ropar

jag hoppas 
på ditt ord

jag

Nu kan vi erbjuda häftet När morgonen 
gryr. Sinsemellan på kansliet kallar vi 
den lilla skriften för ”Bibelgodis”. Den 
innehåller citat om och ur Bibeln, vitt-
nesbörd, kuriosa och information.

Häftet fungerar utmärkt att dela ut 
vid en gudstjänst eller ett bibelevene-
mang och går att beställa i buntar med 
upp till tolv exemplar via Bibelbutiken, 
art nr 2023. Mottagaren står för portot.

Den som vill göra en sats-
ning inför Bibelns dag kan 
beställa buntar av När mor-
gonen gryr, tidningen Bibel 
och församlingspaketet. Den 
nya läsplanen Bibelläsning & 
bön, art nr 2022, går också 
att beställa buntvis via Bibelbutiken. Det 
finns även fina affischer i set om fyra!

Bästa materialtipset

bibelsällskapets förlag

Boken om oss alla
Tretton röster om Bibeln

Vad har Bibeln med oss att göra? En orientalisk skrift-samling med berättelser och dikter, lagar och brev och mycket annat, som skrivits under en period av över 1000 
år i ett litet folk vid medelhavets östra hörn – vad har allt 
detta att säga oss i Sverige idag? Ett svar är att Bibelns aktualitet ligger i att den handlar om läsaren, i varje tid och land. Den är boken om oss alla. I så fall betyder den 

inte riktigt detsamma för den ena människan som för den andra eftersom ingen lever precis samma liv som någon annan. Vad betyder Bibeln i det som är min verk-
lighet? Här svarar tretton röster på den frågan, var och en på sitt sätt.

Svenska Bibelsällskapet har till uppgift att göra Bibeln känd, tillgänglig och använd och firar sitt 200-årsjubi-leum 2015 bland annat genom att ge ut Boken om oss alla. Tretton röster om Bibeln. 
Rösterna tillhör: Björn RanelidKerstin Ekman  Niklas RådströmMaria Küchen  Elisabeth SandlundTorgny Lindgren  Göran SkytteKristian Lundberg Mats SvegforsKatrine Marçal  Jesper SvenbroJenny Petrén  Michel Östlund

Redaktörer: Erik Aurelius och Mikael Winninge

9 789197 972499

isbn 978-91-979724-9-9
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varit lyckad. En god vilja plus en lämplig 
läsplan har lett till att det blivit ordning 
på läsandet hos många. Dessutom läser 
många på egen hand utan stöd utifrån, 
och det är bra!

Ta med andra

Fortsätter satsningen? Ja, det känns 
självklart att göra en omstart vid nyår 
och att ge nytillkomna en chans att haka 
på under 2016. 

Läsplaner är förberedda, det är bara 
att välja en lämplig hastighet för att få 
till ett nytt bibelår. 

På webbplatsen antautmaningen.se 
kommer det under december att finnas 
material som deltagare behöver för att 
fortsätta eller komma i gång för första 
gången. Sprid information om utma-

Bibelsällskapet driver satsningen Anta utmaningen tillsammans med 
tidningen Dagen och andra för att uppmuntra till daglig bibelläsning. 
På webbplatsen antautmaningen.se finns hjälp, goda råd, inspiration och 
läsplaner. Via en Facebookgrupp kan man diskutera med andra läsare.

Starthjälp för bibeläsandet 2016

Så antar du utmaningen:

l Bestäm dig för att läsa Bibeln dagligen.

l Anmäl dig på www.antautmaningen.se.

l Välj spår, hur mycket du vill läsa varje dag.

”Tack för ett bra initiativ – nu har jag fått 
ett regelbundet flyt i min bibelläsning.” 
Orden kommer från en som under året 
tog till sig Anta utmaningen och blev en 
daglig bibelläsare. Den här personen är 
inte ensam. 3 500 har gått in på Anta 
utmaningens webbplats och anmält sitt 
deltagande. En facebookgrupp har samlat 
2 500 följare. De flesta började i januari, 
och snart är målgången ett faktum. 

En försiktig succé

Det höga antalet deltagare som nappade 
i kombination med alla glada tillrop och 
tacksamma mejl gör att vi nog får kalla 
Anta utmaningen för en succé. Jo, visst 
kunde vi ha varit ännu fler, men i sin 
helhet har satsningen på att få männi-
skor att umgås med Guds ord varje dag 

ningen så att andra kan haka på! Fler 
bibelläsare ansluter om fler i vänkretsen 
talar om Anta utmaningen. Spridnings-
tips finns på webbplatsen. 

Hela januari månad är en startmånad, 
men bäst är att i god tid fundera över 
hur du vill läsa under nästa år och vilka 
som skulle kunna ta rygg på dig. Delad 
glädje är ju dubbel glädje!

Anders Blåberg
Generalsekretare

anta utmaningen
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