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Välkomna att vara med och sprida Bibeln tillsammans med oss och 
148 ytterligare bibelsällskap verksamma i 200 länder! Vi kämpar 
tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap på 
ett språk de förstår. Som församling kan ni via kollekter och bidrag 
vara med och stödja bibelöversättning, bibelspridning, församlings-
utveckling och vård och omsorg om människor. 

Uppdraget är att göra Bibeln tillgänglig, känd och använd. Välj att 
stödja ett enskilt projekt, eller ge till ”där det bäst behövs”!  

Projekt i världen

V ia paraplyorganisationen United 
Bible Societies samverkar vi kring 
en rad projekt med bibelkoppling. 

Det kan vara allt från bibelöversättning och 
alfabetisering till humanitära projekt när så 
krävs. För nästa år har vi bland annat valt 
att stödja följande högprioriterade projekt. 

l Albanien: GT på albanska
Under 50 år av kommunistiskt styre var det 
förbjudet att översätta Bibeln till albanska. 
Därför var det en stor nyhet när albanerna 
2007 fick en översättning av Nya testamen-
tet på sitt eget språk. Nu är det hög tid att 
de också får tillgång till Gamla testamentet 
översatt direkt från originalspråket. Pro-
testantiska, katolska och ortodoxa kyrkor 
i landet stöder alla bibelsällskapets arbete 
med att förvandla den hebreiska texten till 
modern albanska som kan förstås av såväl 
kristna som andra albaner. Bibelsällskapet 
behöver din hjälp att finansiera slutfasen av 
detta viktiga arbete. Albanien behöver hela 
Bibeln.

l Algeriet: Biblar till sökare
Den officiella propagandan mot kristendo-
men har gjort många i Algeriet intresserade 
av att få veta vad det är myndigheterna 
varnar för. Människor söker efter informa-
tion på Internet, radio och satellit-TV för 
att bilda sig en egen uppfattning. De som 
blivit nyfikna på kristen tro kan i hemlighet 
få tag på biblar via denna väg.

l Bolivia: En hel livstid
Många äldre människor i Bolivia är en-
samma, har ont om pengar och saknar sjuk-
vårdsförsäkring. Livet kan verka hopplöst, 

men samtidigt kan ålderdomen bli den tid 
då man börjar reflektera över livets mål och 
mening. I den situationen är det viktigt att 
kunna läsa Guds ord, men det saknas i dag 
bibelmaterial med stor stil. Bibelsällskapet 
siktar på att trycka 10 000 Nya testamenten 
och häften med bibeltext med så stor stil att 
den kan läsas av människor som fått dålig 
syn. Målet är att nå äldre kvinnor och män 
med hopp och tröst genom Guds ord.

l Kambodja: Biblar till 
marginaliserade
Kambodjas fattiga finns på landsbygden, i 
fängelserna och bland soldaterna. Fattig-
domen gör att det är få kristna som har en 
egen bibel. Samtidigt växer kristendomen 
i landet och därmed efterfrågan på biblar. 
Bibelsällskapet vill dela ut gratis bibeldelar 
bland kämpande fattiga så att det kristna 
arbetet kan fortsätta framåt och Bibelns ljus 
kan få lysa klart i mörkret.

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 tryckpapper så 
att priset på biblar hålls nere. 

l Elfenbenskusten: Bibeln på akye
Akyefolket består av omkring 600 000 
personer i landets sydliga delar. Trots att 
denna folkgrupp fick höra evangeliet av 
missionärer redan på tidigt 1800-tal håller 
de flesta fast vid de andliga sedvänjor som 
gått i arv från förfäderna. 1995 publicerades 
Nya testamentet på akyespråket, vilket har 
varit viktigt för de kristna. Nu pågår arbetet 
med att revidera Nya testamentet och sam-
tidigt översätta Gamla testamentet, så att 

akyefolket kan få en hel bibel på sitt språk. 
De lokala kyrkorna understryker att detta 
är mycket viktigt för att människor ska våga 
överge de hedniska traditionerna och vända 
sig till Gud.

l Guatemala: Fri att leva – rädda 
flickor från trafficking
Trafficking får allvarliga konsekvenser för 
drabbade barn och ungdomar i form av 
psykologiska trauman, fysiska skador och 
sociala svårigheter. Bibelsällskapet arbetar 
för att traumat hos dessa unga människor 
ska helas och använder ett bibelbaserat 
material när de möter upp till 700 unga 
människor.

l Irak: Bibelservice till förföljda 
kyrkor
Kristna flyr Irak i stora skaror. Bibelsäll-
skapet arbetar med att stötta de förföljda 
kyrkorna genom att förse dem med Guds 
ord. Tillsammans med kyrkorna sprider vi 
också det hoppfulla budskapet bland Iraks 
övriga befolkning, som kämpar med många 
problem. Detta projekt betjänar omkring 
75 kyrkor i landet, såväl historiska och 
traditionella som moderna församlingar.

l Israel: Biblar och hopp
I Israel arbetar bibelsällskapet för att nå ut 
med Bibelns budskap vid stora evenemang 
som New Age-festivaler och rockkonser-
ter, men också genom gatuevangelisation. 
Målgruppen är unga israeler som söker en 
mening med livet, oavsett om de har en reli-
giös eller sekulär bakgrund, och oavsett om 
de är judar eller araber. Bibelns livsförvand-
lande budskap ska finnas tillgängligt för 
hela nationen. Både hebreiska och arabiska 
biblar används.

l Litauen: Bibeläventyret i Litauen
Litauen får utbildning av Bibeläventyrs-
instruktörer och lärare och produktion av 
pedagogiskt material.

lMyanmar: Guds ord till Myanmar
I Myanmar är majoriteten av de 52 miljoner 
invånarna buddhister. Mindre än 6 procent 
av befolkningen är kristen. Under 50 år har 
man levt under militärt styre. Trots de 
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svåra omständigheterna växer kyrkorna i 
Myanmar, inte minst bland minoriteterna 
i landet. Det råder stor brist på biblar. 
Genom bibelsällskapets arbete kommer 
många att få sin allra första bibel, och Guds 
ord kommer att ge dem hopp i osäkra tider.

l Syrien: Hjälp till traumatiserade
Nästan alla kristna familjer i Syrien lever 
med trauman av olika slag. De är sargade 
av krig, sorg och ovisshet. Framtiden ter sig 
mörk och osäker. Målet för detta projekt 
är att träna och utrusta ett dussin syriska 
kristna ledare i ”traumahealing” så att de 
kan använda sina kunskaper och förmedla 
till andra vad de lärt sig. Arbetet kommer 
att bedrivas utifrån lokala kyrkor som kan 
rekrytera fler ledare och som kan hjälpa till 
med helande från trauman och identifiera 
vilka familjer som är i allra störst behov av 
denna hjälp.

l Togo: Good Samaritan
Bibelsällskapets hiv- och aidsprogram 
”Good Samaritan” syftar till att hjälpa kyr-
kor och kristna att kämpa mot spridningen 
av hiv och aids, hjälpa människor som smit-
tats 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. Material 
och metoder är lämpliga även för analfabe-
ter. Kursmoduler för ungdomar, gifta par 
och föräldralösa barn och deras vårdgivare 

ingår i konceptet som hela tiden utvecklas i 
takt med att nya utmaningar blir synliga.

l Uganda: Radiosändningar för 
traumabearbetning
Radioprogrammen ökar kunskaperna kring 
trauman som kan härröra till väpnade 
konflikter, migration, nöd och ohälsa, 
men även trasiga relationer och övergrepp. 
13 program inklusive teateravsnitt spelas 
in för att sändas till 2 miljoner lyssnare i 
Buganda- och Acholiregionen. Det hjälper 
kyrkornas arbete och ger vägledning till 
lyssnare och hjälper dem vidare.

l Ukraina: Böcker till sjuka barn
I Ukraina råder höga sjuktal bland barn. 
Ovanligt många drabbas av cancer, hjärt-
sjukdomar och tbc. Familjerna tvingas sälja 
det de har för att ha råd med vården. Bibel-
sällskapet arbetar för att tända hopp genom 
att dela ut barnbiblar och besöka barnen. 

l Vietnam: Barnbiblar till kyrkorna
I Vietnam är regeringen emot kristen 
verksamhet bland barn och ungdomar, 
men det får inte bibelsällskapet att tveka 
inför sin uppgift att förse kyrkorna med 
barnbiblar. För unga görs bibelappar och 
bibelaktiviteter. 

l Vitenam/Kambodja: NT på stieng
Stiengfolket lever i delar av Vietnam och 
Kambodja. Trots många troende finns 
ingen hel bibel på stiengspråket. Präster och 
pastorer översätter från vietnamesiska när 
de predikar. En pastor säger: ”När stiengfol-
ket får en bibel på sitt modersmål kommer 
den att värderas högre än guld.” 

Sverigeprojekt
Några exempel:
l Bibelöversättning till samiska

l Bibeläventyret

l Bibelläsning & bön

l Anta utmaningen

l Församlingsbesök & medverkan

Bg 900-6263
Pg 90 06 26-3 
Swish 123 900 62 63

Gåvogram till minne & högtid
Via Bibelsällskapets gåvogram kan man 
uppvakta på högtidsdagen eller hedra någons 
minne. Vi skickar ett fint gåvogram i A4-format 
till mottagaren med bild och bibelord, din häls-
ning och en kort rad om att en gåva skänkts till 
Bibelsällskapet. 
  Skicka ett mejl med önskemål och person-
uppgifter till info@bibeln.se eller ring Lotta 
Ring på 018-18 63 36.
   Vi kan specialanpassa gåvogram för flertalet 
tillfällen och behov.

-

Ögonblicksbild från bibelsällskapet i Syrien: 

Trots att kriget pågår i Syrien fortsätter bibel-
sällskapet envist att hålla Bibelbutiken i Aleppo 
öppen. Folk hungrar efter bröd, men även efter 
hopp, och biblarna tar slut gång på gång. På 
farliga vägar distribuerar man böcker för barn 
och vuxna runt om i landet. Ledaren för syriska 
bibelsällskapet, Georg Andrea, berättar om 
en händelse vid en vägkontroll:   
    – Herren har gjort det klart för oss att vi 
inte är här i Syrien för att tänka bara på våra 
problem. Vi är här för att dela budskapet om 
Jesus med andra. Under en resa häromdagen 
stoppades vi vid en ”checkpoint” som de 
flesta anser vara riktigt tuff och svår. Vår bil 
genomsöktes och när granskningen var över 
kom en soldat med det största av leenden 
oväntat fram till mig och sade: ”Du kanske 
inte känner igen mig, men jag kommer ihåg 
att du är från kyrkan, och när vi sågs senast 
lovade du att ge mig något!” Jag plockade 
upp en bibelordskalender från baksätet och 
gav den till honom. Han log ännu bredare och 
sade: ”Åh, det här är precis vad jag ville ha! 
Tack så mycket, Gud vare med dig!” 
    – Det rörde våra hjärtan att även de mest 
härdade människor kan mjukna och be om 
Ordet. Det visar oss att vi alltid måste vara 
beredda att redogöra för vår tro på Jesus.
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Illustration: Reijo Luotomäki

Gåvogramfrågor:
Lotta Ring, tfn: 018-18 63 36
E-post: lotta@bibeln.se 
eller
Johanna Widell, tfn: 018-18 63 38
E-post: johanna@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 en 
kort rad 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). Nu har han även bidra-
git med två nya motiv till våra jubileumsgåvogram 
(nr 1 och 2) med tanke på att Bibelsällskapet fyller 
200 år. Dessa gåvogram har jubileumslogotypen.

Vi specialanpassar gärna gåvogram efter dina behov 
och önskemål om bibelord! Under sommaren har vi två 
bröllopsgåvogram, men vi kan även göra gåvogram för 
dop eller god bättring. Det du önskar försöker vi ordna! 
Välkommen att använda talongen nedan. Betalar du 
via Internetbank, ange ”gåvogram” och skicka övriga 
uppgifter via e-post till Lotta Ring och Johanna Widell. 
Vill du rådgöra om något är du välkommen att ringa. 
Se kontaktuppgifter till vänster. Varmt tack!
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Foto: Josefin Casteryd
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Bibelsällskapets gåvogram

Varma lyckönskningar till

Förnamn & namn Efternamn

från Förnamn Efternamn

En gåva har tacksamt mottagits av Svenska Bibelsällskapet

Du har fångat mitt hjärta, 
min syster och brud, med 
en blick har du fångat 
mitt hjärta ...  Höga V 4:9
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Bibelsällskapets gåvogram

Varma lyckönskningar till

Förnamn & namn Efternamn

från Förnamn Efternamn

En gåva har tacksamt mottagits av Svenska Bibelsällskapet

Du har fångat mitt hjärta, 
min syster och brud, 
med en blick har du fångat 
mitt hjärta ...  Höga V 4:9

1. Hyllning högtidsdag 2. Minne 

5. Hyllning högtidsdag
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6. Hyllning högtidsdag

7. Hyllning högtidsdag
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Illustration: Reijo Luotomäki

9. Minne 10. Minne
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Illustration: Reijo Luotomäki
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8. Minne

3. Bröllop 4. Bröllop
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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 

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

Vill du sända ett gåvogram?

Gör så här:
Sätt in valfri 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. 

Tack för din gåva!

 Jubileum, nr .......     Bröllop, 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 johanna@bibeln.se)
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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

Jubileumsgåvogram Jubileumsgåvogram
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