
Menighetene i Risør: 
Velkommen til en kreativ dag om verdens viktigste bok! 

Menighetene i Risør står sammen om å støtte Bibelselskapet. 
Bibelen er en bok som bærer vår kultur og som er felles 
trosgrunnlag for kirkene våre. Derfor står vi sammen om å 
feire at Det Norske Bibelselskap er 200 år. Det vil vi gjøre 
sammen i Risørhuset lørdag 29. oktober. Dette blir en 
spennende dag med et variert program for alle aldersgrupper. 
Her blir det familiearrangement, festsamvær og 
bibelforestilling for å nevne noe. Se baksiden av disse fire 
sidene for helhetlig presentasjon av program, formidlere og 
artister.  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Bibeljubileum i Risør 
Lørdag 29. oktober 2016 i Risørhuset kl 12 - 19 

DET NORSKE BIBELSELSKAP ER 200 ÅR                                                                                       FELLESKIRKELIG BIBELMARKERING I RISØR

Stort 
Familiemøte.  

Se s 2 

Ole Tørresen 

Bibelfortelling 
med 

forestillingen 
HØYSANGEN  

Se s 3 

Anne Kristin              
Aasmundtveit 

Konsert  

Se s 2 
Trygve Skaug 

Mye å glede seg 
til! 

KONSERTER 
BIBELUTSTILLING 

FAMILIEMØTE 
BIBELFORESTILLING

ARRANGØRER:  
RISØR MENIGHET, 

SØNDELED MENIGHET, 
FRELSESARMEEN, 
RISØR FRIKIRKE 

Baptistkirken støtter 
også arrangementet.

FELLESKIRKELIG 
GUDSTJENESTE 

Søndag 

30. oktober kl 11 

I Risør kirke.



Konsert med 
Trygve Skaug 
En konsert med Trygve 
Skaug gir oss 
spennende tanker, 
musikalitet, lunhet, 
humor og 
tilstedeværelse i skjønn 
forening. 
Trygve Skaug er låtskriver og vokalist, 
kjent fra bandet St.Morritz som 
debuterte på norsk med albumet 
"Tusenvis av ting" i 2010. Han står bak 
låter som har spillerekord på NRK P1. 

Skaug har også gitt ut to diktbøker 
som har fått positiv oppmerksomhet i 
media og høstet gode kritikker. 

Mikropoesien hans har blitt et godt likt 
fenomen både på Twitter og 
Instagram, og bøkene har havnet på 
favorittlistene både i Kamille og KK. 

Familiemøte 

Før den offisielle 
åpningen av 
Bibeljubileet, 
samles hele 
familien til 
familiemøte. Her 
synger Gnisten barnekor fra Songe og 
Ole Tørresen har et program. Barn fra 
barnegruppene i Risør deltar. 
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KL 17.30 I RISØRHUSET                                                                                                                                                                   FOTO: HÅKON SUNDBY

SPENNENDE FOREDRAG 
Bibelen har vært med å prege vår kultur og vårt 
lokalsamfunn. Med oss på jubileet har vi 
Jon Magne Lund, mangeårig redaktør i 
avisen Vårt Land og kjent skribent. 
Sokneprest Arne Lauvhjell er kjent for sin 

kunnskap om historie og lokal kultur. 

Dette foredraget bør du få med deg. Se baksiden. 



Bibelselskapet 
feirer 200 år 
Bibelen er den mest solgte og 
leste bok i verden, og den 
viktigste boka i vår kultur. 
Bibelselskapet arbeider derfor 
for å gi mennesker Guds ord 
"på et språk de forstår og til 
en pris de kan betale".                                                  
........................................................... 

Det norske bibelselskap ble stiftet i 
1816 og er den eldste felleskirkelige 
organisasjonen i Norge. Bakgrunnen 
var både opprettelsen av et 
bibelselskap i England i 1804 og 
Norges frigjøring fra Danmark i 1814. 
Bibelbevegelsen skjøt fart på 
begynnelsen av 1800 - tallet med Det 
Britiske Bibelselskap som 
moderselskap og opprettelsen av en 
rekke nasjonale bibelselskapet i 
Europa og USA. Målet var å gjøre 
Bibelen til folkeeie. 

I Norge var det et ønske om en 
nasjonal bibelproduksjon. Sammen 
med opprettelsen av eget norsk 
universitet i 1811 og frigjøringen fra 
Danmark, var dette tre begivenheter 
som har hatt betydning for norsk 
historie fram til vår tid.  

Bibelen er bærer av vårt folka historie 
og bærer også med seg hele Guds 
fortelling fra skapelsen til fullendelse. 
Det er denne fortellingen som skal 
feires i Risør 29. oktober. 

                                Bilde: Tor Tjeransen 
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BIBELFORESTILLING  
KJÆRLIGHETENS HØYSANG 

Anne Kristin Aasmundtveit vil 
framføre Høysangen som er 

bibelens vakre kjærlighetsdikt  
og en av verdenshistoriens 

største tekster. 

Forestillingen gir deg den 
klassiske bibelfortellingen og 
poesien, krydret med nåtidens 

erfaringer av kjærlighet i 
hverdagslivet. 

Dette må du få med deg! 
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PROGRAM FOR BIBELJUBILEET I RISØRHUSET 29. OKTOBER 2016  
Kl. 12.00 : STORT FAMILIEMØTE.                                                
   Sted: Inger Johanne.                                                                                
   Ole Tørresen og Gnisten barnekor fra Songe 

Kl 13.30: JUBILEUMSMARKERING                                           
   Sted: Inger Johanne                                                                              
   Risør motettkor synger. Hilsen ved Ordfører Per Lunden 

Kl 14.15: Foredrag: Arne Lauvhjell:"BIBELEN I SPRÅK OG                                                             
   KULTUR"                                                                              
   Sted: Litteraturrommet i Risørhuset 

Kl 15:00  Foredrag: Jon Magne Lund: "BIBELEN FRA 1814 
   TIL BETYDNINGEN I DAG.                                         
   Sted: Litteraturrommet i Risørhuset  

Kl 16.00: Bibelforestillingen: HØYSANGEN.                    
   Framføring: Anne Kristin Aasmundtveit                                          
   Sang: Vegår Vocale og Signe Sollien Andresen.                            
   Sted: Inger Johanne. 

Kl 17.30: KONSERT MED TRYGVE SKAUG.                             
   Sted: Inger Johanne 

BIBELUTSTILLING "Bibler fra Risør" 

ÅPEN KAFÉ I FRIKIRKEN - hele dagen. 
Salg av lapskaus, pølser, kaffe og kaker. 

KL 13.30  Kinoen setter opp filmen  
   "Den lille prinsen".               
   Sted: Dikken. Vanlig kinopris. 
                                                                                                                                                       

 

FELLESKRISTEN 
GUDSTJENESTE I RISØR 

KIRKE 
Søndag                         

30. oktober kl 11. 

Prester og pastorer 
deltar. Motettkoret 

synger. 

Nattverd.             
Takkoffer til Det 

Norske Bibelselskap


