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Farver
CMYK  0 - 0 - 0 - 100

RGB 0 -0 - 0

HEX 000000

Rubrikker, brødtekst og vignetter.

CMYK  43 - 0 - 13 - 0

RGB  137 - 211 - 221

HEX 89d3dd

Primært til bundfarve og andre store flader til fremhævning af det lyse grafiske udtryk på  
designet af Bibelen 2020. Kan også bruges til grafisk krydderi på rammer, bjælker eller elipsen.

CMYK  0 - 0 - 0 - 0

RGB  255 - 255 - 255

HEX ffffff

Primært til rubrikker, streger, bjælker eller elipsen på bundfarven.

CMYK  15 - 55 - 84 - 29

RGB 169 - 105 - 43

HEX a9692b

Sekundær farve som krydderi til streger, bjælker og elipsen.
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Typografi Argo (alternativt Arial)

Swift (Alternativt Times New Roman)

Bibelselskabet er afsender på 
Bibelen 2020. Dermed følger 
typografien Bibelselskabets 
CVI, med Argo som til  
displayskrift og pay-off  
og Swift til brødtekster.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Light italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Regular italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Book italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Bold 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Bold italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><  Extra bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Extra bold italic
bcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Light italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Regular italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Book italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><  Bold 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Bold italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><  Extra bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ123456789,.;:-?!/”=+><   Extra bold italic
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Vignet

Pack-shots

 

Hele 
Danmarks
nye bibel

Vignetten bruges som signatur i e-mails, breve, kuverter, labels  
og altid på hvid bund.

Vignet og pack-shots optræder ikke sammen.

I Bibelen 2020 identiteten optræder kun lightudgaven af Bibelselskabets logo.

På breve og kuverter udelades Bibelselskabets logo og navnetræk,  
da det er fortrykt på formaterne.

Pack-shots af Bibelen 2020 bruges som  
hovedillustration på bundfarven (se afsnittet, 
farver) til at fremhæve det lyse design.

Pack-shots og vignet på Bibelen 2020  
optræder ikke sammen.

Vignettens design tager ud-
gangspunkt i coveret på Bibelen 
2020.

Pay-off og vignet må ikke  
adskilles.

Streg, logo og navnetræk kan 
udelades, hvis logoet optræder 
andre steder i tryksagen.

Bibelen 2020 vises altid på
denne bundfarve, dvs ingen 
hvid bund under produktet.
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Sådan bruger 
du de grafiske  
elementer

Pack-shots, Bibelen 2020 grafik 
og udvalgte bibelcitater er  
de grafiske elementer, der 
støtter op om produktet.

Der er ingen billeder i  
Bibelen 2020 identiteten.

Bibelselskabets logo og
Bibelen 2020 grafik,  
kan downloades på  
bibelselskabet.dk/presse

Rom 10,17

Troen
kommer
altså af,
at man
hører ...

Hele 
Danmarks
nye bibel
Udkommer den 20. marts 2020

NYHED!

Roll-ups

Her kommer flere eksempler ind.

A4 

Forudbestil allerede nu og spar!
Bestil senest 31/12-2019 til kun kr. 399,95
sendes sammen med faktura når Bibelen 
2020 udkommer den 20. marts 2020. 
leveringsomkostninger er kr. 49,-.  
I alt kr. 448,95

Om Bibelen 2020
Bibelen 2020 er en ny samlet oversættelse af 
Bibelen i et mundret og nutidigt sprog – oversat 
af eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet af 
forfattere og sprogfolk med indgående kendskab 
til moderne dansk. 

Den nye bibel baserer sig på en revideret udgave 
af Den Nye Aftale, der udkom i 2007, og så en ny, 
samlet oversættelse af Det Gamle Testamente.  
Et arbejde, der blev påbegyndt i 2013

Om Når Bibelen oversættes
Når Bibelen oversættes. Der er mange spørgsmål 
at besvare i arbejdet med en bibeloversættelse: 
Må man oversætte til geder, når der står får i 
grundteksten? Kan et ord som velsignelse fungere 
i dag? Taler Gud nudansk?

Når Bibelen oversættes er et kig ind i oversætternes 
værksted. Bogen er blevet til på baggrund af 
arbejdet med en komplet nudansk oversættelse 
af Bibelen, Bibelen 2020. Når Bibelen oversættes 
er skrevet af Birgitte Stoklund Larsen, teolog og 
generalsekretær for Bibelselskabet.

Bibelen 2020 
– Hele Danmarks nye bibel

Bibelen 2020 +  
Når Bibelen oversættes  
i alt kr. 519,95

NAVN    

ADRESSE     

POSTNR./BY  

E-MAIL  

TLF.  

UNDERSKRIFT

 

Aflevér sedlen her på standen
Ved bestilling vil jeg samtidig løbende modtage elektroniske nyheder om Bibelen 2020 og Bibelselskabets arbejde.


