
PRATA OM BIBELN MED BARNEN
Svenska Bibelsällskapet har i uppdrag att göra Bibeln översatt, känd spridd och använd.

Under Bibelns dag väljer vi att fokusera på barnen omkring oss, och hoppas att du vill 

hänga på. Temat Öppna Bibeln för barnen! är en påminnelse för oss alla att bjuda in barn 

och unga i Bibelns äventyr. Kanske barn kan hjälpa till i gudstjänsten på Bibelns dag?

Samtalstips
Att läsa bibelberättelser och samtala om Bibeln och tro med barn är en utmaning för 

många. Här följer några mycket enkla förslag som kan appliceras på en grupp i kyrkan 

men som man också kan göra hemma. Dessutom tipsar Bibelbutiken på nästa sida om 

barnbiblar för olika åldrar.

Läs en kort berättelse i Bibeln och gör någon av följande saker med barnen: 

• Titta i en kartbok och se var berättelsen ägde rum.

• Rita och färglägg en bild utifrån vad ni precis har läst. Sätt upp bilderna på en tvättlina eller vägg 
och prata om vad texten fick er att tänka på.

• Lek tillsammans och spela upp berättelsen likt en teaterpjäs, med eller utan publik.

• Räkna i texten. Hur många personer finns med i berättelsen ni har läst? Finns det några djur 
med? Hur många är de?

• Klipp och klistra. Läs till exempel om Jesus och barnen. Ta några gamla tidningar och klipp ut 
bilder på vuxna och barn och klistra upp dem på ett papper. Hur många barn var det som kom till 
Jesus? Hur många lärjungar försökte hindra dem? Vilka saker kan ha funnits runtomkring dem?

• Ta en skogspromenad och lek fram berättelsen ute i naturen. Vilken ”rekvisita” finns där ute?

• Minnesträning. Förbered en enkel frågesport om en lite längre berättelse. Barnen får hjälpas åt att 
få alla rätt. Hitta på en rolig belöning när ni klurat ut svaren.

• Be tillsammans med barnen. Ett kort och enkelt samtal med Gud.
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Ge en gåva
Välkommen att ge en 

gåva till bibelarbetet! 
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HITTA TIPS PÅ BIBELAKTIVITETER:
Att ordna en bibeldag i församlingen kan bli ett riktigt roligt projekt. Det behöver inte vara pre-

tentiöst för att bli lyckat. Fundera över vilka som ska vara med och var ni kan hålla till så att det 

inte blir för trångt, men inte heller för ödsligt. Gör något som passar utifrån de resurser ni har. 

Sätt gärna upp affischen som är med i brevet. På ena sidan kan man längst ned på affischen 

fylla i tidpunkt och plats för ett eget lokalt evenemang. 

Tips på olika bibelaktiviteter finns på Bibelsällskapet.se under flikarna Använda Bibeln och se-

dan Tips. Där finns flera underflikar med tips för enskilda, grupper och församlingar. Låt Bibelns 

dag ge avtryck i gudstjänster och insamlingar. Kollekt kan de som har mobil ge via Swish. 

Lycka till!        

Öppna Bibeln för barnen – aktivitetstips



Beställ 

till jul!

JultipsJultips
Den supercoola 

berättelsen om 

julen, barnbok på 
rim. Pris 20 kr.  
Art nr 2563

Beställ bibelmaterial via bibelbutiken.se!
Tfn 018-18 63 39. Fraktavgift tillkommer.

B EB

Bibelläsning & bön 

2023, bibelläsnings-
plan. Pris 10 kr.  
Art nr 2185

Vi läser hela Bibeln!   
Två affischer med läsplan 
och rutor för varje bibelbok 
där man kan markera att 
man läst eller jobbat med 
texten. Skickas i papprör. 
70X100 cm. Pris 99 kr. Art 

nr 2422

Bibelmannakort, 
bunt med 168 kort. 
Pris 10 kr.  
Art nr 1165

Räkna stjärnorna, 
innehåller 15 av Bibelns 
mest kända texter och  
dekorbilder att fäg-
lägga. Pris 10 kr. Art 

nr 2161  (OBS! Gratis 
för Bibelsällskapets 
stödförsamlingar.) 

25En laglärd som ville sätta 
honom på prov reste sig och 
sade: ”Mästare, vad skall jag 
göra för att vinna evigt liv?” 
26Jesus sade: ”Vad står det i la
gen? Hur lyder orden?” 27Han 
svarade: ”Du skall älska Her
ren, din Gud, av hela ditt hjärta 
och med hela din själ och med 
hela din kraft och med hela ditt 
förstånd, och din nästa som dig 
själv.” 28Jesus sade: ”Det är rätt. 
Gör det, så får du leva.” 29För att 
visa att han var rättfärdig sade 
mannen till Jesus: ”Och vem är 
min nästa?” 30På den frågan sva
rade Jesus: ”En man var på väg 
från Jerusalem ner till Jeriko 
och blev överfallen av rövare. 
De slet av honom kläderna och 
misshandlade honom, och se
dan försvann de och lät honom 
ligga där halvdöd. 31En präst 
råkade komma samma väg, och 
när han såg mannen vek han åt 
sidan och gick förbi. 

32På samma sätt med en levit 
som kom till platsen; när han 
såg honom vek han åt sidan och 
gick förbi. 33Men en samarier 
som var på resa kom och fick 
se honom ligga där, och han 
fylldes av medlidande. 34Han 
gick fram och hällde olja och 
vin på såren och förband dem. 
Sedan lyfte han upp honom på 
sin åsna, förde honom till ett 
värdshus och skötte om honom. 
35Nästa dag tog han fram två 
denarer och gav åt värden och 
sade: ’Sköt om honom, och ko
star det mer skall jag betala dig 
på återvägen.’ 36Vilken av dessa 
tre tycker du var den överfallne 
mannens nästa?” 37Han sva
rade: ”Den som visade honom 
barmhärtighet.” Då sade Jesus: 
”Gå du och gör som han!”

Den barmhärtige samariern

Lukasevangeliet 10:25–37

1I begynnelsen skapade Gud 
himmel och jord.

2Jorden var öde och tom, dju
pet täcktes av mörker och en 
gudsvind svepte fram över 
vattnet. 3Gud sade: ”Ljus, bli 
till!” Och ljuset blev till. 4Gud 
såg att ljuset var gott, och han 
skilde ljuset från mörkret. 5Gud 
kallade ljuset dag, och mörkret 
kallade han natt. Det blev kväll 
och det blev morgon. Det var 
den första dagen.

6Gud sade: ”I vattnet skall ett 
valv bli till, och det skall skil
ja vatten från vatten.” Och det 
blev så. 7Gud gjorde valvet och 
skilde vattnet under valvet från 
vattnet ovanför valvet. 8Gud 
kallade valvet himmel. Det blev 
kväll och det blev morgon. Det 
var den andra dagen.

9Gud sade: ”Vattnet under him
len skall samlas till en enda plats, 
så att land blir synligt.” Och det 
blev så. 10Gud kallade det torra 
landet jord, och vattenmassan 
kallade han hav. Och Gud såg 
att det var gott. 11Gud sade: ”Jor
den skall ge grönska: fröbärande 
örter och olika arter av fruktträd 
med frö i sin frukt skall växa på 
jorden.” Och det blev så. 12Jorden 

frambringade grönska: olika  arter  
av fröbärande örter och olika 
arter av träd med frö i sin frukt. 
Och Gud såg att det var gott. 
13Det blev kväll och det blev mor
gon. Det var den tredje dagen.

14Gud sade: ”På himlavalvet 
skall ljus bli till, och de skall 
skilja dagen från natten och ut
märka högtider, dagar och år. 
15De skall vara ljus på himlav
alvet och lysa över jorden.” Och 
det blev så. 16Gud gjorde de två 
stora ljusen, det större ljuset till 
att härska över dagen och det 
mindre till att härska över nat
ten, och han gjorde stjärnorna. 
17Han satte ljusen på himlav
alvet att lysa över jorden, 18att 
härska över dag och natt och att 
skilja ljus från mörker. Och Gud 
såg att det var gott. 19Det blev 
kväll och det blev morgon. Det 
var den fjärde dagen.

20Gud sade: ”Vattnet skall vim
la av levande varelser, och fåglar 
skall flyga över jorden, under 
himlavalvet.” 21Gud skapade de 
stora havsdjuren och alla olika 
arter av levande varelser som 
vattnet myllrar och vimlar av 
och alla olika arter av fåglar. 
Och Gud såg att det var gott.  

Skapelsen

1 Moseboken 1:1–31
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Visheten skall fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig glädje Ords 2:10
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Vad gör det för skillnad?

Varje bibelläsare har nog funderat 

över om det gör någon skillnad om 

man läser Bibeln eller inte. Blir vi 

bättre själva, eller får vi det bättre?

 
Ett bibelord kan drabba oss med 

full kraft, som djup tröst eller 

som bubblande glädje. Ibland 

som en skakande insikt eller ett 

uppvaknande. Vi vet aldrig i förväg 

när det händer. Ofta blir vi smått 

omtumlade och tacksamma över att 

orden berör oss så djupt. 

 
Bibelläsning har också en ”långtids-

verkan”. Det händer inte så mycket 

när vi läser. Men på sikt lär vi känna 

Bibeln. Vi vet vart vi ska gå för att 

hitta det vi söker. 

 
Att erövra Bibeln på det sättet är 

nog så viktigt som att plötsligt 

träffas av innebörden i ett bibelord. 

Gemensamt för båda erfarenheterna 

är att de gör skillnad. Bibeln påverkar 

sina läsare, förmodligen mer än vi 

anar.

Anders Blåberg 

Generalsekreterare för 

Svenska BibelsällskapetVi arbetar för att Bibeln ska bli översatt, 

känd, tillgänglig och använd.

Svenska Bibelsällskapet

Box 1235, 751 42 Uppsala

Besöksadress: Bangårdsgatan 4 A

Tel: 018 -18 63 30

Epost: info@bibeln.se

Web: bibelsallskapet.se
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Stöd vårt arbete!
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Ty Guds ord är levande och verksamt  Heb 4:12

NYA TESTAMENTET

Materialtips för
en bibeldag
Var med och fira Bibelns dag i din församling.

Låt det bli en bibelfest! Nedan tipsar vi om pro-

dukter som passar vid olika bibelevenemang.

Stödförsamlingar får Räkna stjärnorna gratis.

Beställ via bibelbutiken.se eller 018-18 63 30.

Bibelpaket med 

tio biblar på ut-

ländska språk, de 
mest efterfrågade 
översättningarna 
bland immigranter. 
Pris 1 999 kr.  
Art nr 2477

Hitta rätt i Bibeln, 
miniguide som hjäl-
per läsaren att hitta 
i Bibeln. Gratis.  
Art nr 2317

Hitta rätt i Bibeln
– en liten bibelläsningsguide 
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Hitta rätt i Bibeln

– en liten bibelläsningsguide 
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1 Krön 29:10–20
Neh 9Dan 9Matt 26:36–44

Luk 18:9–14Joh 17Apg 4:24–31
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Den supercoola berättelsen 

om Jesus, en häftad, tunn 
barnbok med text på rim.  

Passar för utdelning.  
Pris 20 kr. Art nr 2513

AV Dai Woolridge   översatt av Magnus Wingård   Illustrerad av Emma Randall

Läs inuti boken om vad jesus gjorde !

Den supercoola berättelsen om

Jesus

Djur i Bibeln
Oväntade medspelare

Andakter av Charlotte Frycklund

Död i Bibeln
Insiktens förstärkare

Andakter av Charlotte Frycklund

Änglar i Bibeln
Vitala budbärare

Andakter av Charlotte Frycklund

Paket med 4 

andaktsböcker 
av nätpräs-
ten Charlotte 
Frycklund med 
koppling till de 
barn, djur och 
änglar man 
möter i Bibeln. 
En bok ger även 
perspektiv på 
dödsfall i Bibeln. 
Pris 100 kr. 
Art nr 2652

För de minsta:

Min allra första bibel, 
för barnets hela försko-
letid. Pris 189 kr.  
Art nr 2075

Bibelfavoriter – Jesus 

välsignar barnen, 

inklusive tips på lekar 
och samtalsfrågor.  
Pris 59 kr. Art nr 2535

För yngre barn:

Den lilla barnbibeln. 
Pris 209 kr. 
Art nr 2826

Aktivitetsbibeln för 

yngre barn, läs och 
pyssla tillsammans 
med barn. Pris 129 kr. 
Art nr 2727

För äldre barn:

Aktivitetsbibeln, roligt 
och lärorikt för barnen 
på egen hand.  
Pris 129 kr.  
Art nr 2728

Barnens bästa bibel. 
Pris 259 kr.  
Art nr 2571

Upptäckartärningar, 
för bibelstudiegrupper 
i alla åldrar. Pris 159 kr. 
Art nr 1877

Nordsamisk barn- 

bibel Pris 289 kr.  
Art nr 1961

Bibelbutikens barnbibeltips:

PS. Missa inte boken Den supercoola berättelsen om julen! Beställ till jul!

Det finns barnbiblar på fler 
språk i Bibelbutiken.se
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BIBELSÄLLSKAPETS   

PROJEKT 2023   

Välkomna att vara med och sprida Bibeln tillsammans med oss! Vi får 

kämpa tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap. 

Som församling kan ni med kollekter och bidrag vara med och stödja 

bibelarbetet i Sverige, men också internationellt. Det handlar om 

bibelöversättning, bibelspridning, församlingsutveckling och vård och 

omsorg om människor – både i långsiktiga projekt och i akuta insatser. 

Välj att stödja ett enskilt projekt, eller ge till ”där det bäst behövs”!  

 

Här följer de internationella projekt Svenska Bibelsällskapet lovat att ta 

särskilt ekonomiskt ansvar för i samverkan med United Bible Societies 

under 2023, men även andra viktiga bibelinsatser får stöd under året.

Bibelns dag
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bibelsällskapet.se 
bibelbutiken.se 
bibeln.se

Argentina: Inkluderande bibelmaterial på spanska
Barn och unga med olika funktionsnedsättningar och diagnoser måste också få del av 

Guds ord. Argentinas bibelsällskap utvecklar småskrifter och audiovisuellt material på 

spanska anspassade för olika kategorier av behov. Barnledare i församlingar får också 

tillgång till pedagogiska ”paket” för olika bibelberättelser. Dessa kan de använda i inte-

grerade grupper. Tanken är att materialet ska kunna användas av alla spansktalande över 

hela kontinenten, så idéarbetet och produktionen måste hålla extra hög kvalitet. Bibelbe-

rättelse efter bibelberättelse ska få pedagogiska ledarpaket som passar barns varierande 

förmågor beroende på funktionsnedsättning och behov.

Det heliga landet: Stöd till det arabiskisraeliska sällskapet
Det finns tre bibelsällskap i regionen som turas om att få vårt stöd – det arabiskisraeliska, 

det israeliska och det palestinska bibelsällskapet. Alla verkar på olika sätt för att serva de 

kristna i regionen med bibelöversättning, biblar, barnböcker, aktiviteter och samlingar.

Dominikanska republiken: En bibel i varje skolväska

Landet ligger på ön Hispaniola och gränsar till Haiti. I Dominikanska republiken råder 

utbredd fattigdom. De barn som går i skolan vill gärna ha egna biblar, men i vissa fall är 

det inte möjligt trots att biblar ingår som läseböcker i skolplanen. Bibelsällskapet hjälper 

barn att få biblar och anpassat bibelmaterial. Målet är 7 000 biblar per år.

Ghana: Alfabetisering – språken esahie och gurune
Bibelsällskapet hjälper människor att lära sig läsa och skriva på sina modersmål. Det gör 

också att de nya bibelöversättningarna på språken esahie och gurune blir lästa av fler! I 

nuläget kan endast 20 procent av de vuxna esahie- och gurunetalande läsa. Läroböck-

erna som används i projektet täcker bland annat in ämnen som livskunskap, hälsofrågor, 

miljö- och samhällskunskap. Att kunna läsa och skriva är viktiga förmågor även när det 

gäller självkänsla och inflytande över sitt eget liv – och sin tro.

Irak: Stöd till förföljda kyrkor
Kristna migrerar från Irak i stort antal. De senaste problemen i regionen har fått många 

kristna att känna sig övergivna. Bibelsällskapet tjänar den förföljda kristenheten genom 

att tillhandahålla Guds ord och förmedla vikten av att stanna kvar och verka i landet. 

Kyrkorna samarbetar med bibelsällskapet kring att sprida hopp och frid hos den hårt 

pressade befolkningen där våld och otrygghet är vardag. I detta projekt betjänar bibelsäll-

skapet cirka 75 olika kyrkor i Irak.



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

BIBELGÅVAN

Fortsättning – Bibelsällskapets projekt:

Kina Bibeltryckning och bibelspridning i Kina 

I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden. De flesta har inte råd att köpa biblar.  Det 

råder ett överväldigande behov av att stödja subvention av bibelpapper så att priset på bi-

blar hålls nere. Vi bidrar med pengar till bibelpapper och bibeltryckeriet i Nanjing gör job-

bet. Papper till en bibel kostar 20 kr. 80 distributionscentraler ser till att biblarna når fram. 

Det förekommer mycket vantolkningar och villoläror i Kina, vilket gör det extra viktigt att 

gå till källan själv och ta del av bibeltexterna utan att behöva lita till andra.

Namibia: Barnbibelöversättning till lokala språk
Namibier har länge bett om en barnbibel på lokala språk eftersom nuvarande material är 

på engelska. Planen är att översätta (och spela in) en barnbibel till sju namibiska språk: 

oshikwanyama, oshindonga, khoekhoegowab, otjiherero, rukwangali, silozi och afrikaans. 

Barnbibeln innehåller 101 bibelberättelser som förmedlar Bibelns huvudbudskap. 

Peru: Livets bröd
17,5 procent av barnen under fem år i Peru lider av kronisk undernäring. Genom projektet  

Livets bröd bidrar bibelsällskapet till att förbättra barns näringsintag genom att ge dem ett 

balanserat mål mat under vardagarna. Barnen får också skolmateriel. Via morgonsam-

lingar måndag till fredag lär de sig Bibelns berättelser. Kyrkorna där barnen samlas ligger 

i utsatta områden. En lokal samordnare, ofta en mamma till något av barnen, lärs upp i att 

övervaka köket. Ytterligare två eller tre personer håller i undervsiningen i bibelklasserna.  

Rumänien: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
Rumänska bibelsällskapet arbetar utifrån Bibeläventyrets svenska koncept. Vi ger stöd till 

utbildning av instruktörer och tryckning av material för bibelundervisning i skolorna.

Ukraina: Hopp mitt i fruktan
Kriget har trasat sönder människornas liv i Ukraina. Många har tvingats lämna sina hem. 

Andra lever med den ständiga stressen att något ont kommer att ske, men vet inte när. 

Bibelsällskapet i Ukraina hjälper till med humanitära insatser och evakueringar. De delar 

ut biblar till vuxna och barn. De ger stöd till traumatiserade. Det finns dagar när sökandet 

efter hopp känns viktigare än bröd för dagen. Biblarna går snabbt åt så fort de är i lager.

Vietnam: Biblar till unga

Även om ekonomin bitvis blomstrar, växer inkomstskillnaderna allt snabbare i Vietnam. 

Detta projekt förser kyrkor i Vietnam med bibelmaterial för både barn och ungdomar. 

Gratis julutdelningar till fattiga barn sker i bergsområdena. En av de viktigaste målgrup-

perna är ungdomar som aldrig har ägt en bibel tidigare. 

Zambia: Livets träd – vi förvaltar skapelsen
Projektet syftar till att stimulera kyrkornas lyhördhet för klimatförändringar och miljö-

frågor genom bibelengagemang, workshops och plantering av träd i särskilt utvalda torra 

områden i Zambia. Utbildning och bibelsamtal varvas med praktik.

Zambia: Bibelöversättning till språket nyanja (NT)
Nyanja talas i Lusaka, Livingstone och i östra Zambia och är ett bantuspråk som även 

används officiellt i administration och utbildning numera. Bibelöversättningen är mycket 

efterlängtad bland de nyanjatalande och översättarteamet hoppas snart bli klara.

Zimbabwe: Bibelöversättning till språket tonga
Tongaspråket talas av nära 300 000 människor i södra Zimbabwe. Behovet av en tongabibel 

är stort, särskilt hos präster och bibelforskare som önskar en djupare förståelse av bibeltex-

terna för att kunna förmedla Bibelns budskap. Församlingarna längtar efter egna biblar.

Vid frågor och behov av ytterligare information, välkommen att 
kontakta insamlingsansvarig Lotta Ring på telefon 018-18 63 36 
eller via e-post lotta.ring@bibeln.se

PS. Vet ni om att ni kan bli bibelstödförsamling? Årsavgift 2 000 kr. Ni får rabatter i Bibelbutiken 
och förtur vid församlingsbesök. Kontakta generalsekreterare Anders Göranzon.
anders.goranzon@bibeln.se   018-18 63 33

Projekt i Sverige – ett urval:
l Bibelöversättning till svenska, 

samiska och meänkieli

l Bibeläventyret – utbildning av 

instruktörer och klassundervisning

l Bibelläsning & bön – läsplaner och 

inspiration

l Bibeln i skolan – lektionsutkast för 

lärare på bibelniskolan.se

l Församlingsservice – bibelmaterial 

och bibelbutik, besök och medverkan

l Bibeln i digitala format och audio


