
Kollektförslag med bibelfokus
Bibelsällskapet samlar in pengar till 19 internationella 

bibelprojekt. Om ni i din förening eller församling 

funderar kring nya kollektändamål kanske något av 

följande behjärtansvärda projekt kan passa? 

     Vi presenterar ett litet urval här, men det finns fler 

alternativ. Varmt välkommen att kontakta Lotta Ring, 

insamlingsansvarig, om du vill veta mer!

Information till föreningar och församlingar 2014

Kontaktuppgifter, Lotta Ring
E-post: lotta@bibeln.se
Telefon: 018-18 63 36 eller 018-18 63 30

”Biblar till Kina” är ett av våra insamlingsprojekt. Det ger pengar till 
bibelpapper så att bibeltryckeriet i Nanjing kan hålla tryckpressarna 
igång och producera nya biblar. Efterfrågan är enorm och för var och 
en som får en bibel i handen gör det skillnad. Tio kronor räcker för att 
betala papperet till en kinesisk bibel. Skriv ”Kina” i meddelanderutan i 
samband med insättning av er gåva.

Kollekter och gåvor sätts in på på Bibelsällskapets 90-konto. Ange 
namnet på landet om ni vill stödja ett specifikt projekt annars går  
pengarna till de projekt där de bäst behövs för tillfället. TACK!
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Översättning är kärnverksamheten inom bibelsällskaps-
rörelsen. Vi vill göra Bibeln översatt, känd och använd. 
I år har vi lovat Botswanas bibelsällskap att vi ska bidra 

med 112 000 kronor till Bibeln på språket kalanga. Det talas både 
i Botswana och Zimbabwe av ungefär 1 200 000 personer.

Översättarteamet i Francistown består av tre personer. Över  
60 procent av Gamla testamentets böcker är klara, redo att gran-
skas av dem som läser korrektur och andra man samarbetar med. 
Gamla datorer har tidigare sinkat arbetet, men man räknar med 
att hålla tidsplanen och ge ut Bibeln på kalanga 2016.

Generalsekreteraren Gabriel Seutlwadi berättar att teamet nu 
arbetar vidare med Kungaböckerna, Samuelsböckerna och Josua. 
Botswanas bibelsällskap skapar även engagemang och förvän-
tan i de lokala kyrkorna kring den kommande översättningen, 
och Gabriel har märkt hur uppskattat det är bland församlings-
medlemmar att få tycka till om den kommande översättningen. 
De satsar också särskilt på läs- och skrivundervisning under en 
period för att fler ska kunna läsa Bibeln på egen hand. 

Finansieringen av arbetet har varit en utmaning, men nu får vi 
hjälpa till! Gabriel ber om förbön för arbetet och för mottagandet 
av Bibeln på kalanga. Välkomna att be och ge!

Huvudkontoret för Botswanas 
bibelsällskap ligger på Indepen-
dence Avenue i Gaborone. På 
bilden till höger hjälper pastor 
Mothibi tioåriga Katlego Tshiamo 
att öva sig i att läsa kalanga.

Baseki Portia Tema (33), är projektkoordinator för kalangaöver- 
sättningen och läser även manuskript och korrektur. 

Botswana

Kina

Bibelöversättning  
till kalanga



Känslorna tar överhanden när studenten Hortencia Tapia berättar för 
Christina Carrilla på Bolivias bibelsällskap hur bibelläsningen har föränd-
rat både hennes och familjens liv. Bibelsällskapet tar helhetsgrepp på 
familjer i riskzonen och ger dem stöd att fungera tillsammans.

Kollekter och gåvor sätts in på på Bibelsällskapets 90-konto. Ange 
namnet på landet om ni vill stödja ett specifikt projekt annars går  
pengarna till de projekt där de bäst behövs för tillfället. TACK!
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Ecuadors bibelsällskap drar vidare mot områden i landet 
som är svåra att nå, som höglandet och Amazonas. Fattig-
domen är stor bland urspungsbefolkningen på grund av 

långvarig social utslagning, både ekonomiskt och politiskt. Lan-
det sargas av rovdrift på naturtillgångar och människor utan röst 
kommer i kläm. Projektet syftar till att nå dessa grupper och att 
lägga grunden för att 1 000 personer ska kunna börja i bibelstu-
diegrupper och 800 barn gå i söndagsskola. Det är gripbara mål.

Ecuador

Bolivia

Familjevård för 
framtiden

Nästan 50 procent av äktenskapen i Bolivia slutar i 
skilsmässa. Ofta förekommer våld och övergrepp när 
relationen inte fungerar. Barnen far illa i den här miljön 

och det har föranlett ökat våld i skolorna. Många av de utage-
rande barnen har även inlärningssvårigheter. 

Där våld, brist på kärlek och övergivenhet florerar förvärras 
situationen och de unga går i stället med i gäng. 

Under sitt långvariga och intensiva arbete med misshandlade 
kvinnor har Bolivias bibelsällskap insett att de måste möta och 
arbeta med hela familjen om kvinnornas situation ska bli bättre, 
och i nästa led barnens. Under 2014 ska 5 000 familjer få stöd 
och bibelmaterial.

– Kärnan i familjen är förhållandet mellan man och hustru, 
ett förhållande som bör präglas av ömsesidig kärlek och respekt. 
Många par har förlorat den visionen och är omedvetna om hur 
det påverkar barnen. Vi hjälper dem vårda sin relation utifrån Bi-
beln och hoppas på så vis förebygga barnmisshandel. Då kommer 
färre barn att lämna sina hem bara för att sluta på gatan under 
ännu sämre livsvillkor, berättar generalsekreterare Fanny Cossío.

/ förslag på kollektändamål

Bibelsällskapet på Island har varit vilande i några år på grund av den tidigare bankkrisen och 
endast existerat via en styrelse. Situationen har verkat hopplös. Det allmänna bibelin-
tresset har dalat. Nu får övriga nordiska bibelsällskap gå samman och bidra akut så att 

Island får starthjälp och kan anställa en person som kan leda verksamheten. Vill ni hjälpa till?

Island

En hjälpande hand till Island

Till världens ände


