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VELKOMMEN TIL DBI’s  

ÅRSMØDE 2023 
21. april kl. 19.00 

 

I år skal vi lytte til et foredrag af Bibelselskabets generalsekretær,  

Johannes Baun, der for nylig har meldt ud, at en ny autoriseret bibel-

oversættelse skal sættes i gang og forhåbentlig være færdig i 2036.  

 

BIBELEN TIL 

DANSKERNE 

Bibelselskabets 

mission er at gøre 

Bibelen nærværen-

de i samfundet, i 

kirken og for den 

enkelte.  

Men hvordan ser 

det konkret ud i 

2023? Hvordan 

arbejder Bibelsel-

skabet med de tre 

ben – og hvordan 

hænger de sammen?  

Og hvordan kan det store projekt med en kommende autoriseret over-

sættelse af Bibelen være med til at virkeliggøre missionen?  

Generalsekretær i Bibelselskabet, Johannes Baun, fortæller om arbej-

det, dets mange udtryk og dets inderste nerve: At enhver skal møde 

Guds ord. 

Hvordan kan en kommende bibeloversættelse hjælpe mennesker til at 
møde Gud? Fotograf: Carsten Lundager  



 

 

 

I år skal vi lytte til et foredrag af Bibelselskabets generalsekretær, Jo-

hannes Baun, der netop har annonceret, at en ny autoriseret bibel-

oversættelse skal sættes i gang—og forhåbentlig være færdig i 2036.  

 

BIBELEN TIL DANSKERNE 

Bibelselskabets mission er at gøre Bibelen nærværende i samfundet, i 

kirken og for den enkelte.  

Men hvordan ser det konkret ud i 2023? Hvordan arbejder Bibelsel-

skabet med de tre ben – og hvordan hænger de sammen?  

Og hvordan kan det store projekt med en kommende autoriseret over-

sættelse af Bibelen være med til at virkeliggøre missionen?  

Generalsekretær i Bibelselskabet Johannes Baun fortæller om arbej-

det, dets mange udtryk og dets inderste nerve: At enhver skal møde 

Guds ord. 

Johannes Baun, generalsekretær i Bibelselskabet, fortæller om bibeloversæt-
telse og den inderste nerve i arbejdet: At enhver må møde Gud.  
Fotograf: Carsten Lundager  

PROGRAM 

Til årsmødet skal vi også høre mere om, hvad der sker på DBI lige nu, 

og hvad der ligger i støbeskeen til fremtiden. Vi gennemgår også års-

regnskabet for 2022, og man er velkommen til at stille spørgsmål! 

 

19.00  -  Velkommen!  

Bibelen til danskerne! Johannes Baun, generalsekretær i 

Bibelselskabet.  

19.50 -  Vi byder på en kop kaffe og te. 

20.20   Hvad sker der på DBI lige nu? Rektor Henrik 

Nymann Eriksen 

20.30   Hvor er DBI på vej hen? DBI’s formand Jens Pe-

ter Rejkjær 

20.40   Et kig ind i studiehverdagen. Studerende på DBI 

20.50   Kort gennemgang af DBI’s årsregnskab for 

2022. Sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen 

21.00   Afslutning og tak for i dag. 

 

Vi streamer også årsmødet. Hvis man er forhindret i at komme fysisk, 

så kan man være med online. Tjek DBI’s hjemmeside i dagene op til 

mødet for et link til online deltagelse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

TILLID TIL BIBELEN 

GLÆDE OVER EVANGELIET 

KÆRLIGHED TIL MENNESKER 


