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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

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.

 

Hele 
Danmarks
nye bibel
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Bibelen 2020 er en revideret udgave  af Den Nye Aftale og en nyoversættelse  
af Det Gamle Testamente til nudansk.  
Enkelte af de gammeltestamentlige skrifter 
er allerede udgivet. Læs et udpluk af anmeldelserne – og få  

et indtryk af, hvad du kan forvente dig  
af Bibelen 2020.

”Der er noget genialt over oversættelsen;  
alting står klart på en særlig måde, og man kan 

være i teksten på en ny måde.”JAKOB BRØNNUM, PRÆSTEFORENINGENS BLAD,  
OM DEN NYE AFTALE

”Nyoversættelse af Jobs Bog til nudansk er  
gribende, kraftfuld og overbevisende. At læse 

denne udgave er en gave og en oplevelse af de 
helt store. Det er som at drikke frisk kildevand. 

Man får hele tiden lyst til at standse op og  smage på ordene.”STEEN SKOVSGAARD, KRISTELIGT DAGBLAD,  

OM ”DET ER DIN EGEN SKYLD – JOBS BOG PÅ NUDANSK”

★ ★ ★ ★ ★ ★

”Tag og læs, det er alle pengene værd,  
og tiden er godt givet ud. Også for alle nye  

læsere, der virkelig får mulighed for at læse let 
– uden at blive snydt for de to teksters rå kraft.”RASMUS NØJGAARD, PRÆSTEFORENINGENS BLAD,  

OM ”BEGYNDELSEN OG TÆNKEREN”, 1. MOSEBOG OG 
PRÆDIKERENS BOG PÅ NUDANSK

”Al skepsis må forstumme over for  
det nye bud på den gamle græske originaltekst 
af Det Nye Testamente. Fortællingen om Jesus 

er gjort levende og tilgængelig.”HENRIETTE BACHER LIND, KRISTELIGT DAGBLAD,  
OM DEN NYE AFTALE

”... respektfuld og fornyende ...  
Ved hjælp af enkle, men stærke virkemidler ... 

En fin balance mellem sprogfornyelse og  
oversættelsestradition.”BETTY GRØNNE AHRENFELDT,  PRÆSTEFORENINGENS BLAD,  

OM ”TAK – SALMERNES BOG PÅ NUDANSK”

”Selv de små nuanceringer og fokuseringer  
på forståelighed løfter hele teksten fri af  

sin historiske kontekst og gør den mere læselig. 
En femstjernet indgang til Den Hellige Skrift.”

KRISTIAN DITLEV JENSEN, BERLINGSKE TIDENDE,  
OM  ”DET ER DIN EGEN SKYLD  – JOBS BOG PÅ NUDANSK”

★ ★ ★ ★ ★ 

Anmelderne siger:

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 Plakat Flyer/indbydelse

Blad

•	 Bibelen	2020 is published as print-book, 
e-book and for the first time in Danish  
we have a full bible as audio-book. 

• User-oriented translation – more than  
500 ordinary testreaders. 

• Bible Engagement site in cooperation with 
The Danish Lutheran Church – bible study 
groups version 2.0. 

• Bible Campaigning on: E-mail, website,  
Social Media etc.

Bibelen 2020

Bible course for authors
The Danish Bible in cooperation with the Danish Authors’ Association, a four- days-course – it has 

been a big success, helping the Bible Society to connect with new authors.

Digitalization
We are focused on digitalization in bible-translation, marketing, administration and fundraising.  

It is a big challenge, reforming the infra structure of the whole Bible Society.

Challenges

How to develop a sustainable business in the future: How to do in an increasingly digital world?  

How to effectively recruit new and younger donors?

New Contemporary Danish translation 
– to be launched 20th March

Varm op til ny bibeloversættelse:

Bestil bladet om  
Bibelen 2020

GENERALSEKRETÆR BIRGITTE STOKLUND LARSEN SKRIVER:
I februar måned udgiver Bibelselskabet et blad om Bibelen 

2020, hvor vi fortæller historien om, hvordan den nye bibel-
oversættelse er blevet til. Kom med ind i oversætterens  
maskinrum og sprogekspertens værksted. Mød nogle af de 
første læsere (og lyttere), der fortæller om deres læseroplevel-
se. Og få smagsprøver på Bibelen 2020, før den udkommer.

Bibelen 2020 er en ny samlet oversættelse af Bibelen i et mund-
ret og nutidigt sprog – oversat af eksperter i græsk og hebra-
isk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående 
kendskab til moderne dansk. Den udkommer den 20. marts 
2020.

Bibelen 2020 er en ny oversættelse af hele Bibelen. Det er en 
oversættelse, hvor der er tænkt meget på læserne. Hvad er 
det, der er særligt svært at forstå, hvis man ikke kender  
meget til kristendom eller bibelsprog? Og hvad ville det  
hedde på helt almindeligt, godt dansk? Hvordan kan man 
oversætte, så Patrick på 16 år og hans mor, sygeplejersken på 
48 år forstår det? Og hvad med hans storesøster Elisa, som  
læser samfundsfag på universitetet? 

De bibelske fortællinger er grundfortællinger i vores  
kultur. Vi har brug for teksterne til at forstå os selv og til 
at kaste lys ind over vores verden. Derfor er det vigtigt, 
at teksterne også er tilgængelige for moderne menne-
sker, og at det kan opleves som vedkommende og  
relevant – ja, livsvigtigt – at læse dem. 

Glæd dig – og læs allerede meget mere om Bibelen 
2020 på www.bibelen2020.dk. 

Mød Bodil Jørgensen, Adrian Hughes og mange flere, og kom bag om arbejdet med Bibelen 2020,  
når Bibelselskabet udgiver et blad om hele Danmarks nye bibel.

En sprogrevser revser Bibelen 2020
Hvad er meningen med at lave om på  
Bibelen? Kan man skrive ”sex” i Bibelen?  
Og hvorfor alverden laver I om på jule-
evangeliet?  

Adrian Hughes revsede Bibelen 2020, og  
Birgitte Stoklund Larsen stod for skud, da 
oversættelsen blev debatteret på efterårets 
Bogforum. 

”Salmernes Bog er utroligt smuk, så poetisk  
og så dramatisk. Den favner på én gang det liv, 

vi lever her, og det himmelske rum.” 

SÅDAN SIGER SKUESPILLER BODIL JØRGENSEN OM 
OVERSÆTTELSEN AF SALMERNES BOG I BIBELEN 2020. 

MEN HVILKE ORD FINDER BODIL JØRGENSEN STØRST 
INSPIRATION I FRA BIBELEN?  

DET HAR VI SPURGT HENDE OM.

Få hul på Bibelen
Hvor skal man begynde, hvad 
skal man læse, hvor er højde-
punkterne? 
   Har du også savnet hjælp til at 
komme i gang med at læse i Bibe-
len? Med Bibelselskabets guide 
kan du nemt og bekvemt  
komme i gang. 

Citater fra Bibelen 2020 
5 MOS 30,19:
Med himlen og jorden som vidne  
stiller jeg jer nu over for et valg  
mellem livet og døden, mellem velsignelsen 
og forbandelsen. Vælg livet!

1 SAM 16,7:
Mennesker ser på udseendet,  
men jeg ser på hjertet.

SALMERNES BOG 121,8:
Gud beskytter dig, når du går ud, og  
når du går hjem, fra nu og til evig tid.
 
ORDSPROGENES BOG 25,24:
Det er bedre at bo oppe på taget  
i strid vind end at bo i en kæmpe  
villa med en strid kone.

”Bibelen har altid været  
en kampplads”
Kampen om bibeloversættelser er en  
gammel historie, fortæller en af Danmarks 
førende kirkehistorikere, Carsten  
Bach-Nielsen:  
”For hvem har i grunden ret til at oversætte 
den, hvordan skal den oversættes, hvem 
skal den ud til – og hvem bestemmer?”  
Mød ham i bladet.

Kom med bag om  

Bibelen 2020

Er  
velsignelsen 

med?

Er der  
engle  

i den nye  
bibel?

Hvem taler, 

er det Gud, 

Moses eller 

Aron?

 

Hele 
Danmarks
nye bibel

Varm op til en ny 
Bibeloversættelse

Kom bag om Bibelselskabets 
arbejde med Bibelen 2020

Glæd dig – Bibelselskabets  
generalsekretær Birgitte Stoklund 
Larsen fortæller om, hvordan den 
nye bibeloversættelse er blevet til.

DATO:
XXXXXXXXX

FOREDRAGSHOLDER
XXXXXXXXX

STED:
XXXXXXXXX

DELTAGERANTAL OG PRIS:
XXXXXXXXX

TILMELDING: 
XXXXXXXXX.

ARRANGØR: 
XXXXXXXXX.

Birgitte Stoklund Larsen fortæller historien 
om, hvordan den nye bibeloversættelse er 
blevet til. Kom med ind i oversætterens ma-
skinrum og sprogekspertens værksted. Mød 
nogle af de første læsere (og lyttere), der 
fortæller om deres læseroplevelse. Og få 
smagsprøver på Bibelen 2020, før den ud-
kommer.

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. 

Bibelen 2020 udkommer den 20. marts.


