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Formandsberetning 
SBA’s repræsentantskabsmøde 10. april 2021 

 

ved Christian Canu Højgaard 

 

Kære repræsentantskab 

Det har på mange planer været et specielt år, 2020. Da vi afholdt repræsentantskabsmøde sidste år, 

var det første gang, vi gjorde det online, og jeg troede sådan set også, at det måske var sidste gang. 

Men Corona’en har bidt sig fast, og derfor har meget af SBA’s arbejde, herunder dette 

repræsentantskabsmøde, måttet rykke online. 

Ikke desto mindre er der stor grund til at være taknemmelig for det år, der er gået. SBA er en 

solid organisation, og vi mærker i høj grad medlemmernes trofasthed. Selvom vi ikke har kunnet 

være lige så synlige i den ”virkelige” verden som normalt, har vi stort set beholdt det høje antal 

medlemmer, og der er fortsat rigtig stor interesse for vores arbejde.    

 

TEL 

Man kan ikke sige SBA uden at sige TEL. Der er langt flere, der kender til TEL end til SBA. Og det 

er der en god grund til. Vores blad er på allerhøjeste niveau inden for det man kan kalde 

forskningsformidling. Selvom stoffet ofte er indviklet og kræver stor viden at kapere, så bliver det 

serveret på en let og ligefrem måde, som gør, at selv helt almindelige læsere kan få rigtig meget ud 

af det. Ikke mindst oplever jeg det som en styrke ved bladet, at temaerne og de arkæologiske 

nyheder knyttes til Bibelen, sådan at bibellæsere hver gang får nye aha-oplevelser. 

 Derfor vil jeg også sige en stor tak til TELs redaktion under kyndig ledelse af Morten 

Hørning. Vi har en utrolig stabil redaktion, der bliver ved med at levere TEL-blade, der både er 

indbydende at se på og stimulerende at læse i. Og jeg håber personligt, at vores gode redaktion har 

lyst til at fortsætte arbejdet langt ud i fremtiden. 

 

TEL-medlemskampagne 

Vi kørte i 2020 en medlemskampagne, hvor vi udlovede nogle flotte billedserier over evangelierne i 

NT. Billedserierne er lavet af Todd Bolen fra BiblePlaces.com, og han har i mange år fotograferet 

på bibelske steder og udbudt dem til meget pæne priser. Normalt er billeder beskyttet af meget 
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strenge rettigheder, men Bolen har gjort det til et princip, at de nemt skal kunne bruges. Vi bruger 

også jævnligt hans billeder i TEL. 

 Vi må dog konstatere, at kampagnen ikke blev den helt store succes. Kampagnen skaffede 

omkring ti nye medlemmer, og vi havde håbet på flere. Der kan være flere grunde til, at kampagnen 

ikke blev den store succes, vi havde håbet på. Corona-krisen har betydet, at vi ikke har kunnet holde 

så mange foredrag som normalt, og vi har derfor ikke haft så stor mulighed for at hverve 

medlemmer. Men det kan også skyldes, at tiden er løbet fra traditionelle hvervekampagner. I hvert 

fald må vi konstatere, at vi generelt hverver langt flere medlemmer gennem foredrag og møder samt 

gennem vores hjemmeside, hvor folk selv kan tilmelde sig. 

 

Digitalisering 

Vi har et stykke snakket om at tilbyde TEL som et digitalt produkt. Og efter mange overvejelser og 

eksperimenter lykkedes det så i 2020 at finde et godt format. I december 2020 lancerede vi en 

webshop på vores hjemmeside, hvorfra vi sælger digitale TEL-blade i løssalg 

(https://www.bibelskarkaeologi.dk/butik.html). Det er meget effektivt og nemt at bruge. Man kan 

vælge de TEL-blade man vil købe, betale med kreditkort, og så får man en mail med links til TEL-

bladene, der er klar til download. TEL-bladene har alle fået et vandmærke, som minder køberne om, 

at TEL-bladene kun er til eget brug. Til jul eksperimenterede vi også med at lave en såkaldt jule-

”bundle” med en hel samling TEL-blade om jul. Eksperimentet lykkedes, at vi fik solgt nogle 

pakker. Siden da har vi løbende solgt lidt TEL-blade, og det er en god og nem måde at få TEL 

endnu længere ud, samtidig med at vi genererer en indkomst. 

 Størstedelen af arbejdet har Jesper Risbjerg stået for. Han har gennemgået alle TEL-blade og 

samlet en række informationer for hvert af bladene (bladets overskrift, indholdsfortegnelse og 

manchetten for bladets hovedartikel). Ud over det har vi fået samlet alle bibelhenvisningerne i TEL-

bladene ved hjælp af et computerprogram. Det betyder, at vi har detaljeret info om alle TEL-

bladene, sådan at køberne kan se den vigtigste information om bladene, inden de køber. De 

autogenererede bibelhenvisninger betyder også, at man nu kan søge på en bibelhenvisning og få alle 

de blade, der har netop den henvisning. Det kan blive til en stor hjælp for læsere af TEL, fordi man 

nemt kan finde relevante TEL-blade. 

 Jeg vil sige stor tak til Jesper Risbjerg for hans gode og effektive arbejde i efteråret 2020. 

Hans arbejde har virkelig været med til at løfte hjemmesiden og distributionen af TEL.  

 

https://www.bibelskarkaeologi.dk/butik.html
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TEL til kirkeåret 

I forlængelse af digitaliseringsprojektet er vi gået i gang med et projekt om TEL til kirkeåret. 

Harvig Wagner og Jørgen Bækgaard Thomsen har tidligere lavet en flot oversigt over kirkeårets 

tekstlæsninger (https://www.bibelskarkaeologi.dk/tel-til-kirkearingret.html). Her kan man finde 

TEL-artikler, der er relevante for læsningerne til hver helligdag i kirkeåret. Vi vil gerne opdatere 

oversigten med de nyeste TEL-blade og alle de bibelhenvisninger, der er blevet fundet gennem 

føromtalte computerprogram. I den anledning har Michael Højgaard Jensen, der til dagligt er 

studerende på Dansk Bibel-Institut, gennemgået alle de relevante TEL-blade og lavet en ny oversigt 

over kirkeårets gammeltestamentlige læsninger. Senere vil vi sammenskrive denne oversigt med 

Harvig Wagners. Målet er, at præster og andre forkyndere kan få en let tilgængelig oversigt over 

TEL-blade, der er relevante for helligdagenes tekstlæsninger. 

 Jeg vil sige tak til Michael Højgaard Jensen for hans gode arbejde, som er med til at skabe en 

stærk TEL-ressource. 

 

Meget sund økonomi 

Som tidligere nævnt har SBA en solid økonomi. Det skyldes ikke mindst det stabile antal 

medlemmer, som hvert år betaler kontingent og dermed skaber en god bund i organisationen. Den 

gode økonomi skyldes dog også det årlige driftstilskud fra Kulturstyrelsen på omkring 50.000 kr. og 

de mange frivillige gaver, der er nødvendige for at kunne søge driftstilskuddet. Vi har også fået 

både distributionstilskud og penge fra CopyDan, fordi TEL-blade er blevet brugt og kopieret i 

skolesammenhæng. Vi glæder os meget over disse tilskud, der giver os gode betingelser og 

mulighed for fortsat at udvikle SBA. Tilskuddene er også med til at dække for det hul, som 

manglende annonceindtægter de sidste par år har medført. Vi håber dog stadig at finde annoncører 

til TEL. 

 Personen med det store overblik er Birgit Poulsen, vores regnskabsfører, der laver et stort 

arbejde med at indkræve kontingent, sende rykkere, betale regninger og indberette til relevante 

myndigheder. Jeg vil herfra sige en stor tak til Birgit for hendes flotte og konstante arbejde. 

 

Shilo 

Corona-virussen har været en stor hindring for arkæologisk arbejde. Det har også betydet, at 

udgravningen af Shilo blev aflyst i 2020. I 2021 er udgravningen udsat fra maj til juli, og 

organisationen bag, Associates for Biblical Research (ABR), håber, at man er så langt med 

https://www.bibelskarkaeologi.dk/tel-til-kirkearingret.html
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vaccinationen, at udgravningen kan gennemføres der. SBA har siden 2018 sendt en delegation 

afsted på udgravning, og det håber vi meget at kunne gøre også i år. Stor tak til Johnny Tidemand, 

der også i år har gjort et kæmpe arbejde for at arrangere udgravningsrejsen og have kommunikation 

med ABR. Efter min mening er det vigtigt, at SBA tilbyder en mulighed for aktivt at komme ned og 

grave, sådan at både nye og ældre generationer kan få jord under neglene og opleve suset ved at 

grave i den bibelske historie. Af den grund tilbyder vi også hvert år stipendier til folk, der rejser, og 

vi opfordrer alle til at søge.  

 

Tak! 

Vi har meget at være taknemmelige for. Først og fremmest vil jeg sige tak til repræsentantskabet for 

det engagement, der bliver vist. SBA er ikke meget uden et repræsentantskab, der repræsenterer 

SBA rundt omkring i landet og gør opmærksom på vores arbejde. En særlig tak skal lyde her til 

Ninna Toft Rasmussen og Peter Worm Madsen for deres medvirken i repræsentantskabet. Begge 

har valgt ikke at genopstille i år. Ninna nåede at sidde i repræsentantskabet næsten 25 år, efter at 

hun blev valgt ind i 1997. Hun har været en stærk støtte for SBA’s arbejde, ikke mindst i kraft af 

hendes arbejde for Felix Rejser, hvor hun har været med til at promovere SBA og vores ressourcer 

for rejsende til bibelske lande. Af tidsmæssige grunde trak Jens Bruun Kofoed sig fra 

repræsentantskabet i utide. Også stor tak for hans medvirken gennem en meget lang årrække. 

 Dernæst vil jeg sige tak til bestyrelsen og for vores gode samarbejde. Vi har arbejdet sammen i 

nogle år nu og bidrager på hver vores måde til en effektiv og velfungerende bestyrelse. Vi har godt 

nok kun to årlige bestyrelsesmøder, men til gengæld sker der rigtig meget mellem møderne, og det 

er noget, der flytter noget. Tak til TEL-redaktionen og til alle vores foredragsholdere, der 

repræsenterer SBA i kirker og missionshuse i hele landet. 

Til sidst skal der lyde en tak til alle vores samarbejdspartnere: Vores layouter Dan Møller 

(Freehand), vores revisorer, Maria Laursen og Niels Kristian Mikkelsen, og trykkeriet Økotryk. 

Og ikke mindst en tak til Gud for hans store velsignelser, som vi også i 2020 fik lov til at 

opleve! 

 

København 10. april 2021 

 

      

Christian Canu Højgaard 


