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Årsmøte i Salem misjonskirke, NLM BERGEN,
søndag 17. mars 2019 kl. 11.00
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ÅRET 2018 i SALEM MISJONSKIRKE, NLM BERGEN
Hva skjedde i 2018?
Hva vil det si at vi er kirke? Det var spørsmålet som var
utgangspunktet for de første gudstjenestene i 2018. I januar og
februar brukte vi møtene både i Salem Ung og på søndager til å se
på tema som Åndelig hjem, disippelgjøring, tjeneste og nådegaver,
medvandring, bønn, evangelisering og misjon.
Det er ikke alltid lett å måle om forkynnelse har noen effekt, kanskje
er ikke det en oppgave for noe så formelt som en årsmelding heller.
Men det gleder meg at vi i løpet av 2018 fikk satt sammen mange
medvandrerpar på tvers av generasjonene i Salem Ung. Så er det et
håp om at også bønnelivet og den personlige iveren etter å nå dine
bekjente med evangeliet også har fått blusse opp hos den enkelte.
Påsken 2018 ble et samarbeid mellom Salem og Betlehem. Vi
opplevde at det var mer høytid når vi kunne være flere samlet.
Tilbakemeldingene var også gode på dette samarbeidet som vi i
2019 velger å videreføre.
Det store høydepunktet våren 2018 var Camp Salem,
menighetsweekend i Sætervika. Vi var fullbooket og fikk oppleve
gøye aktiviteter og er godt fellesskap. Komiteen gjorde dette til en
helg vi gjerne husker. Det var her jeg ble bedre kjent med flere av
mine søsken. Evalueringen gav aldri noen tvil: Det blir selvfølgelig
Camp Salem i 2019 – og 2020 og 2021 osv.!
Høsten 2018 var på søndagene preget av Gudsbilde. Hvordan
åpenbarer Gud seg i Bibelen? Det var tema for gudstjenestene fra
august til november. Det er lenge, men det er et viktig tema. På
lørdagene gikk vi gjennom Filipperbrevet. Dersom du ikke har fått
med deg talseriene våre fra 2018, kan du vite at alt ligger på
podkast. Søk etter «Salem Bergen» i din Podkast-app.
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Høsten er en tid for mange starter. Alt startes opp, og det kan være
litt kaotisk. Midt i denne tiden gav styret meg rom og frimodighet til
å ta en studieuke. I september brukte jeg en uke på å sette meg
dypere inn i våre Lutherske bekjennelser. Det at vi får kalle oss en
luthersk menighet rommer så utrolig mye. Skulle ønske dere alle fikk
én uke til å sette dere inn i rikdommen i vår lutherske arv. Vi har en
teologi som er relevant for alle livets faser, og vi trenger ikke
importere noe teologi for å være dagsaktuelle. Takk til styret som
gav meg rom til dette, og takk til staben som dekket opp og alltid har
god kontroll – med eller uten meg.
I september samarbeidet vi med Åpne Dører om en helg med fokus
på forfulgte kristne. Å åpne bygget vårt for å tjene Åpne Dører var
helt spesielt. Jeg er stolt av å tenke tilbake på at Salem dekket alle
frivillige behov og åpnet bygg, lommebok og kalender for å tjene
våre forfulgte søsken gjennom denne konferansen. Åpne Dører har
flere ganger gitt uttrykk for deres takknemlighet til oss. Takk for at
dere er med på å være en gavmild, raus og gjestfri menighet!
Høsten innebærer også den faste julemessen. I år samlet vi inn
212.000 kroner. Det er veldig bra! Jeg fikk være med en del i
planleggingen og er overveldet av arbeidet som ble lagt ned av
komiteen og av andre frivillige. Det er så kjekt å sammen kunne
invitere til julemesse. Det er veldig kjekt å se storfamilien samles på
denne måten, og så er det jo kjekt å se mange ukjente ansikter også.
Gjennom hele høsten har vi hatt det som ble kalt «Søndagsskole for
voksne» hver 1. søndag i måneden kl. 13.00. Oppmøtet har variert
veldig og kanskje er konseptet modent for evaluering. Kanskje har
du noen innspill som er til hjelp for oss hva gjelder tidspunkt,
konsept og tema?
Nytt i 2018 var lanseringen av et nytt smågruppekonsept. Dette
videreføres med smågruppeledertrening i 2019. Vi får mange
tilbakemeldinger på at dette konseptet høres bra ut og at det kan
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bidra til både kvalitativ og kvantitativ vekst. Vi vil oppmuntre alle
smågrupper, foreninger og bibelgrupper til å ta kontakt med oss for
å få en innføring her. Vi kommer gjerne på besøk!
Statistikken pr november 2018 var at vi hadde 41
smågrupper/foreninger i Salem med 195 deltakere.
Året 2018 ble avsluttet med en julegudstjeneste på julaften. Det er
så stas at dette er blitt en tradisjon. Vi har gode musikere, fint
opplegg for barna og god forkynnelse. Bli med oss 24. desember i
2019 også.
I løpet av året har vi døpt 6 barn. 5 herlige konfirmanter ble
konfirmert i Salem i mai. I tillegg har vi konfirmanter som ønsket å
konfirmere seg med venner i sin lokale kirke.
Som kirke har vi også et diakonalt ansvar for vårt nærmiljø. Her er vi
rikt velsignet med et stort engasjement gjennom Salem
Nærmiljøsenter (SNS). Sammen med Åpen Barnehage gir SNS oss en
stor kontaktflate inn mot befolkningen i nærmiljøet. Vi har et stort
potensial i å bruke denne kontaktflaten enda bedre.
Norskkursene som SNS driver er svært populære. Der er mage gode
frivillige lærere og hjelpelærere som stiller opp for de ca. 100
deltakerne fordelt på tre klasser. I tillegg har SNS følgetjeneste og
Gå-ut-tjenesten. Det er kjekt å få rapporter om gode samtaler og
meningsfull tjeneste.
Salem Åpen Barnehage (SÅB) har åpent mandag, tirsdag og torsdag.
Hver eneste uke er det mennesker i bygget vårt som er fremmede –
både for landet vårt og for den kristne tro. Jeg vil oppmuntre alle
med foreldrepermisjon om å se på SÅB som en tjeneste for å bli
kjent med nye mennesker vi kan nå ut til. Jeg vil vise til årsmeldingen
til SNS og SÅB for tall og resultater.
Ellers gikk året sin vante gang med TenFest, Salem Ung,
Gudstjenester, Seniortreff og Bønnemøter. Hver eneste en av disse
faste aktivitetene våre er plent umulig å gjennomføre uten frivillige.
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Staben arbeider i Salem, men det er virkelig de som «bor» her som
gjør den store forskjellen. Tusen takk for at du bruker dine gaver og
evner i Salem! Vi setter pris på alle timene som legges ned og alle
forsakelsene som gjøres. På vegne av hele storfamilien: Takk for at
du tjener oss i Salem!
Veien videre
Styret har valgt å satse på fire områder i tiden frem mot 2020. Det er
disippelgjøring, misjon, fellesskap og bønn. Dette skal vises igjen i
vårt arbeid. For å arbeide med disse områdene i tiden som kommer,
vil det være nødvending å starte noen nye tiltak. Men det handler
like mye om å spisse de tiltakene vi allerede har.
Hvordan kan medlemmer i Salem disippelgjøres? Vi tror noe av
løsningen ligger i et intensjonelt barne- og ungdomsarbeid. Her er vi
i en prosess der vi kartlegger og gjør nødvendige justeringer for å
designe arbeidet til å disippelgjøre barn og ungdom. Vi tror også at
medvandring kan være en nøkkel i disippelgjøring av studenter og
unge voksne. Her må vi prøve å utruste eldre medvandrere og gjøre
gode medvandringsopplegg tilgjengelig. Det nye
smågruppeopplegget vil også legge vekt på disippelgjøring og
lederutvikling. Derfor vil vi videre satse på god opplæring og
oppfølging av smågruppeledere. Også forkynnelsen må søke å være
disippelgjørende.
Satsningen på misjon viser seg i en større kontakt med våre
utsendinger og dermed en mer oppdatert misjonsinformasjon på
møtene våre. Jeg har en drøm om å sende ut flere utsendinger fra
Salem. Da trengs det arenaer der de som kjenner på kallet kan få
prate med noen om det. Ellers håper jeg at vi vil fortsette å være en
generøs menighet som gir til misjonsarbeidet vårt.
Fellesskap er ikke noe vi kan tvinge frem. Gud må skape det. Men vi
vil fortsette å satse på arrangementer der medlemmene våre får
møtes og bli kjent på tvers av interesser og generasjoner. Her trengs
det gode innspill fra hele forsamlingen.
Det siste satsningsområdet er bønn. Jeg er så uendelig takknemlig
fro at Signe og Nils Walde har tatt på seg lederansvaret for
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bønnemøtene våre onsdags kveld. Og jeg vil oppmuntre medlemmer
til å være med både her og i bønnemøtene før gudstjenestene våre.
Kanskje må vi gjøre noen praktiske endringer på bønnemøte
søndags morgen for å gjøre det mer tilgjengelig for alle. Her er vi
åpne for innspill. For at arbeidet skal vokse er vi avhengige av en
bønnebevegelse i Salem. Dette kan intet styre vedta, men hvert
enkelt medlem kan prioriterer tid i bønn, for sin egen og for
forsamlingens vekst.
I NLM er tanken om planting av menigheter voksende. Jeg håper at
vi i Salem også kan ta del i denne tenkningen. Mange av våre
studenter skal videre til andre steder, og det er områder i Bergen
hvor vi kan tenke planting. I vår handlingsplan står ikke noe direkte
om planting av menighet, men vi ønsker å utruste oss med kunnskap
om planting og trene noen til å være med i et plantingsteam.
Dersom dette er noe du ønsker å engasjere deg i, vil vi veldig gjerne
ha kontakt med deg.
Fred være med dere, søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far og
Herren Jesus Kristus.

Christian Lilleheim
Pastor, Salem misjonskirke NLM Bergen
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ÅRSMELDING 2018 SALEM UNG
Takknemlighet er et godt ord når vi ser tilbake på året 2018. Ikke få
timer er lagt ned av de frivillige, noe som gjenspeiler et engasjement
for felleskapet som er forbilledlig. 2018 var et godt år for felleskapet
i Salem Ung.
Arrangementer i Salem Ung i 2018
Salem Ung året 2018 startet som vanlig med en innholdsrik, både
åndelig og aktivitetsmessig tur til Helgatun i Myrkdalen. En fantastisk
komité, la godt til rette for en strålende skiweekend for de over 80
påmeldte.
Ellers, som vanlig har det også i 2018 vært en rekke arrangementer i
regi av Salem Ung. Blant annet en stor dugnad, 17. mai frokost,
lovsangkveld, Høstweekend. En helg i september arrangerte vi også i
samarbeid med Åpne dører FORFULGT 2018. Alle disse
arrangementene viser at flere har eierskap til fellesskapet vårt, noe
som er gledelig, og nødvendig for at en menighet skal gå rundt.
Dette håper vi å bygge videre på og dra nytte av i fremtiden.
Høsten 2018 ble sparket i gang med Bli-kjent-måneden (BKM). Her
var det en rekke arrangementer hvor det var godt oppmøte, blant
annet bålkos på Landåsfjellet var blant disse. Skal vi være et godt
åndelig hjem er nettopp mottakelsen viktig, og her er BKM en svært
viktig brikke.
Smågrupper
Smågruppene er viktige for oss i Salem, og de siste årene har vi hatt
et stort antall medlemmer og ikke-medlemmer i våre smågrupper.
Noe som kanskje viser igjen at smågruppene våre når også de som
ikke er født og oppvokst i Salem, det er i så fall gledelig. Da når vi ut.
Det eksakte tallet på personer som er tilknyttet våre smågrupper er
vanskelig å spore opp per dags dato, men vi har rundt 200 personer
totalt. I høst har vi som flere vet jobbet med å utarbeide smågruppeopplegget vårt i Salem. Vi ønsker å være en menighet som når
mennesker rundt oss, og da er smågruppene våre utrolig viktige. Vi
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rette derfor fokus på ledere for smågruppene, derfor skal vi i våren
2019 undervise lederne våre om det å være smågruppeleder.
Misjonsprosjektet
I Februar 2018 ble det arrangert FASTGIVER FEBRUAR, hvor
misjonsgruppen satte fokus på fastgivertjeneste. Gruppen opplevde
positive tilbakemeldinger, og flere meldte seg som nye givere og
flere som økte sin allerede givertjeneste. I Salem og i NLM er vi
stolte over ytremisjonsarbeidet vårt, og vi setter ære i å sende mest
mulig penger ut. Ut til de som enda ikke har hørt evangeliet forkynt.
Fastgiver-kampanjen i februar genererte og vil fortsette å genere
midler til misjonen.
Lørdagsgudstjenestene
Det er mye som skjer i Salem Ung miljøet, men gudstjenestene våre
på lørdagskveldene er det viktigste vi holder på med. Vi i stab er
utrolig takknemlige over de ca 150 frivillige som utfolder og bruker
sine nådegaver inn mot lørdagsgudstjenestene. De frivillige legger til
rette for at Salem er et åndelig hjem der det er lett å trives i.
I Salem Ung opplever vi at folk som ikke har vært i Salem før,
kommer på besøk til oss. For et privilegium! Vi ber om utrustning og
visdom til å kunne ta imot alle nye som trenger et kristent felleskap.
I vertskapet har de rettet fokus på å nå de som er nye i Salem, for at
hver enkelt som kommer inn i Salem skal oppleve seg ønskt. Antall
besøkende i Salem Ung i 2018 lå på 160 på våren og 188 på høsten.
Generasjonspåfyllet nedenfra startet på høstsemestret i 2017, og
har også vært en gjennomgående tråd i 2018, det er gledelig å se
den yngre generasjonen ta tak og har funnet seg en tjeneste.
En spesiell takk
Til slutt vil jeg takke en gjeng gode venner av meg, som har en
avgjørende innvirkning i arbeidet i Salem Ung, både strategisk og
praktisk. Disse har også hjulpet meg mye når jeg som nyansatt
startet i jobben, noe jeg er takknemlig og stolt over. De har gitt meg
råd og veiledet meg. En stor takk til Ledergruppen 2018: Åshild
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Johansen (Leder), Ingvild Vårvik Sønnesyn, Ragnhild Naterstad,
Martin Ivar Risøy Kristoffersen, Hanna Marie Heggset, Mathias
Hansson Espedal, Eivind Hugdal Sakseide, Martine Lødemel, Tomas
Hersdal, Ole-Vinjar Egeland, Malene Skartveit. Takk for god hjelp,
gode råd, initiativ og tjenestevilje!

Menighetsutvikler Salem Ung
Gjermund Øygarden

- 11 -

UTSENDINGENE VÅRE
Vi er veldig takknemlige for å ha flere utsendinger vi i Salem får se på som
våre. Vårt ansvar er å be for disse og gjennom givertjeneste støtte det
arbeidet de står i.
Ved årsskiftet 2018/19 har vi følgende utsendinger:
• Sveinung og Sara Janne Kiplesund m/barn i Etiopia
• Eivind Johannes og Nadia W Lindtjørn m/barn i Øst-Afrika
• Israel & Anne Marie Mandujano i Peru
• Bergfrid Almelid i Vest-Afrika
• Kjersti Gangstø i Vest-Afrika
• Fredrik & Anna Birgitte Berge m/barn i Vest-Afrika
• Magnar og Carol Olsen i Hong Kong
• Sigrid Lise Lindseth (ettåring) i Vest-Afrika
• I tillegg har vi tre enheter i sensitive områder.

BARN DØPTE I SALEM I 2018
Dåpsdato

Navn

14. januar 2018

Elijah Lindbjerg

14. januar 2018

Adam Olai Brekke

14. januar 2018
11. mars 2018
20. mai 2018
20. mai 2018
20. mai 2018
20. mai 2018
3. juni 2018
4. november 2018

Oscar Bjerkvik Angeltveit
Markus Myhre
Vilde Eldholm Sandal
Selma Gunvordal
Rakel Odeh
Sigrid Wold Slettebø
Isak Haugland Schwarz
Nathaniel Frøystad
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KONFIRMERTE I SALEM I 2018
Dåpsdato

Navn

27. mai 2018

Hannah Grøvan

27. mai 2018

Didrik Greve Johannesen

27. mai 2018
27. mai 2018
27. mai 2018

Leah George Kiserud
Stuart Tom Obeng
Yosefa Kaysa Abigail

HEIMLOV
Styret har fått melding om følgende misjonsvenner i Salem
misjonskirke har fått heimlov i 2018: Arnar Øygard
ANSATTE
Salem har ingen ansatte med arbeidsgiveransvar. Ansatte som har
hatt sitt arbeidsted i Salem er ansatt av NLM Region Vest.
2018 var enda et år med store endringer i stab:
Jorunn Bergo Aarvik, som har vært barne- og familiearbeider (60%),
gjekk ut i ett års permisjon på vårparten. Hun har valgt å si opp
stillingen sin høsten 2018. Hun hadde også en 15% stilling i
nærmiljøsenteret (SNS). Jeg er svært takknemlig for å ha fått jobbe
sammen med Jorunn i 5 år. Hennes hjerte for barn og familier i
Salem har vært beundringsverdig. Jeg vil takke Jorunn for all tid hun
har lagt ned i Salem!
Styret valgte i permisjonstiden å dele stillingen til Jorunn i to.
Dermed fikk Synnøve Steine en vikarstilling (20%) som Barneleder og
Andreas Skjelde en vikarstilling som TenLeder (30%).
Da det var klart at Jorunn sa opp sin stilling, skulle disse stillingene
gjøres fast. Det har resultert i at Andreas Skjelde har fått fast stilling
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som TenLeder og David Skutlaberg er blitt ansatt fast som Barne- og
familiearbeider (30%).
Kristin Sætre Odeh er ansatt som forsamlingsutvikler i 50%. Hun har
i 2018 vært hjemme i morspermisjon. David Skutlaberg ble ansatt
som vikar for henne. Han er pr i dag også ansatt i en 20% vikarstilling
ro Runar Wold Slettebø som er i delvis farspermisjon.
Ingve Frøystad var forsamlingsutvikler i Salem Ung frem til
sommeren 2018. Her er nå Gjermund Øygarden ansatt i en fast
stilling (50%).
Jorunn Bergo Aarvik hadde også en stilling på 15% i Salem
Nærmiljøsenter. Disse 15% er også nå besatt.
Følgende var ansatt pr 31.12.2018:
Pastor:
Christian Lilleheim
Administrasjonsleder:
Runar Wold Slettebø
Forsamlingsutvikler Salem Ung Gjermund Øygarden
Forsamlingsutvikler (permisjon) Kristin Sætre Odeh
Forsamlingsutvikler (vikariat) David Skutlaberg
Barneleder (vikariat):
Synnøve Steine
Tenåringsleder:
Andreas Skjelde

100 %
80 %
50 %
50 %
50 %
20 %
30 %

I tillegg har vi disse ansatte i tilknyttede virksomheter pr. 31.12.2018:
Daglig leder i Salem Konferansesenter
Daglig leder i Salem Nærmiljøsenter
Daglig leder i Salem Nærmiljøsenter
Styrer i Salem Åpen Barnehage
Pedagogisk leder i SÅB

Susanna Brännström
Jorunn-Marie Haugstad
Runar Wold Slettebø
Kari Aarsland
Kari Viksund

Fast stillingsmasse Salem misjonskirke:
Fast stillingsmasse Salem Nærmiljøsenter:
Fast stillingsmasse Turneren Næring:
Fast stillingsmasse Salem Åpen Barnehage:
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340%
115%
100%
85%

80 %
80 %
20 %
45 %
40 %

MEDLEMMER I SALEM MISJONSKIRKE NLM BERGEN
I 2018 var det totalt 322 betalende medlemmer i Salem pr 31.12.
(2017: 313 stk. 2016: 305 stk.). Av medlemmene i 2018 var 106 stk.
under 26 år (2017: 95 stk.) (godkjent for Frifond-støtte).
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ÅRSMØTE 2018
1. Årsmøteinnkalling og saksliste ble godkjent
2. Ordstyrer: Dag-Askild Bleka ble valgt.
3. Referent til protokoll: Magnhild Wittersø og Anne-Hjørdis Grøvan ble
valgt.
4. Underskrivere av protokoll: Svein Strand og Eilin Åsland ble valgt.
5. Valg av 3 medlemmer til styret for Salem misjonskirke for to år:
Birgitte Malde, Dag-Martin Frøystad, Paul Reidar Odeh og Sveinung Moi
ble valgt.
6. Valg av 3 varamedlemmer til styret for Salem misjonskirke for 1 år:
Stig Nesse (1.vara), Reidunn Henriksen (2.vara) og Olav Rune Skutlaberg
(3.vara) ble valgt.
7. Valg av 2 nye medlem til valgnemnd, for to år:
Fredrik Grøvan og Åse Bjorvatn Sævik ble valgt.
Ny valgnemnd: Hege Rob Moi (1 år), Sondre Dahl (1 år),
Fredrik Grøvan (2 år), Åse Bjorvatn Sævik (2 år).
8. Årsmeldingen for 2017
Årsmeldingen for 2017 ble godkjent uten kommentarer.
9. Regnskapet for 2017
Regnskapet for 2017 ble godkjent uten kommentarer.

- 16 -

STYRETS ÅRSMELDING 2018
Det har hendt at jeg har vært i Salem ganske alene. På vei til et eller
annet styremøte eller komitémøte. Det er en stillhet som fyller
bygget og alle rom. Da slår det meg igjen at Salem ikke er en
institusjon eller et bygg. Det er et levende byggverk av alle oss som
går her. Vi er levende steiner i et levende byggverk. Ikke en utydelig
masse eller en liste av navn, men helt unike individer som til
sammen er Salem. På vegne av styret så vil jeg takke alle dere som
har vært med å fylle disse rommene med liv, kraft og ånd i det året
som har gått. Vi vil takke for at du har gitt av deg selv, for at du
prioriterte fellesskapet og for at du ville være med å bygge dette
bygget sammen med oss. Vi vil takke for alle kakene, for alle dere
som var med og gav noe til barna på søndagsskolen, for den gode
lyden og for dere som ledet oss i lovsangen. Vi vil og takke dere som
tok i mot oss med et vennlig blikk og håndtrykk, og dere som gikk ut
av Salem og gav noe til de som trengte det mest i denne byen. Vi vil
takke for givertjeneste og bønnetjeneste, og for alle andre synlige og
usynlige tjenester. Og så vil vi takke dere som bare kom og var her –
dere som kom selv om livet var vanskelig og bakkene var bratte. Vi
er ingen dugnadsklubb, men et sted der trette kan finne hvile og et
sted der Gud kan få forvandle ånd, sjel og kropp.
Det viktigste som har skjedd i Salem dette året har ikke vært styrets
møter, men det åndelige og sosiale livet som har blitt levd ut
gjennom årets gudstjenester, ungdomssamlinger, bønnesamlinger,
Tenfest, seniortreff og alle andre arrangement. Likevel har styret
behandlet 72 saker i 2018. Flere av dem har handlet om økonomiske
rapporter og ansettelser og vikariater i staben. Vi har også fulgt opp
strategiplan og handlingsplan fra 2017, som er med og gir retning for
arbeidet vårt. Her har vi sagt at disippelgjøring, misjon, fellesskap og
bønn er viktige satsingsområder for Salem misjonskirke.
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Det pågår et arbeid i NLM for å kunne gi en retning og en ramme
rundt gudstjenesten i vår organisasjon. Dette har vi også arbeidet
med i styret i flere omganger.
Vi har også opplevd en gledelig problemstilling i Salem med større
grupper i søndagsskolen, noe som har gitt oss noen utfordringer
knyttet til rom til søndagsskolen og til tenåringene våre. Styret –
sammen med trosopplæringskomiteen – ser også på en helhetlig
plan for hvordan vi kan gjøre Salem til et godt åndelig hjem for alle
aldergruppene av våre barn og unge. Her har vi mange spennende
muligheter framover.
Styret vil også takke en fantastisk stab! Vi kjenner på en stor
takknemlighet for at vi er velsignet med alt dere legger ned av
arbeidsiver, kreativitet og åndelig visdom.
Takk til Christian Lilleheim (pastor), Runar Wold Slettebø
(administrasjonsleder), Gjermund Øygarden (menighetsutvikler
lørdag), Synnøve Steine (barne- og familieleder (vikar)), David
Skutlaberg (barne- og familieleder og menighetsutvikler søndag
(vikar)), Andreas Skjelde (tenåringsleder), Jorunn Bergo Aarvik (for
fantastisk innsats som barne- og familieleder i mange år! Lykke til i
nye oppgaver!), Jorunn-Marie Haugstad (Salem Nærmiljøsenter) og
Susanna Brännström (Turneren Næring).
På vegne av styret
Sveinung Moi
Etter årsmøtet har styret i 2018 hatt denne sammensetningen:
Sveinung Moi (styreleder), Dag Askild Bleka (nestleder), Alice B.
Kråkenes, Jon Amador Mandujano, Birgitte Malde, Paul Reidar Odeh,
Dag Martin Frøystad, Stig Nesse (1. vara), Reidunn Henriksen (2.
vara), Olav Rune Skutlaberg (3. vara)
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Styret
Styret i Salem misjonskirke, NLM Bergen konstituerte seg slik:
Leder:
Sveinung Moi
Nestleder:
Dag-Askild Bleka
Referent:
Administrasjonsleder
Styret har hatt 12 styremøter og 1 styresamling i 2018. Det ble
behandlet 72 saker.
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Årsregnskap Salem misjonskirke, NLM Bergen 2018
Regnskap 2018 Regnskap 2017 differanse
Salgsinntekt
Salgsinntekter
Fast givertjeneste
Gaver og kollekter
Gaveinntekter
Offentlige tilskudd og refusjoner
Annen driftsrelatert inntekt
Andre driftsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

122 354
122 354
2 554 589
1 372 402
3 926 991
287 253
515 454
802 707
4 852 053

162 562
162 562
2 077 572
1 661 673
3 739 245
203 564
764 668
968 232
4 870 039

-40 208
-40 208
477 017
-289 271
187 746
83 689
-249 214
-165 525
-17 986

Varekjøp
Varekostnader
Av- og nedskrivning
Kostnad lokaler
Leie maskiner, inventar o.l.
Verktøy, inventar og driftsmateriell
Reparasjon og vedlikehold
Fremmed tjeneste
Kontorkostnad, trykksak o.l.
Telefon og porto o.l.
Reisekostnad
Salgs-, reklame- og representasjonskostnader
Kontingent og gave
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
Annen kostnad
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSUTGIFTER

68 879
68 879
23 859
1 252 560
10 349
125 813
8 293
150 632
63 378
26 596
262 096
12 405
8 167
2 753
70 149
2 017 050
2 085 928

105 215
105 215
21 174
1 251 960
12 706
136 732
0
168 268
99 075
38 364
196 792
43 319
20 723
2 627
98 203
2 089 944
2 195 158

-36 336
-36 336
2 685
600
-2 356
-10 919
8 293
-17 637
-35 697
-11 769
65 305
-30 915
-12 556
126
-28 054
-72 894
-109 230

2 766 125

2 674 880

91 244

96
96
41
41
55

57
57
4
4
53

39
39
37
37
2

2 766 179

2 674 933

91 246

2 749 992
16 187
0
2 766 179
2 766 179

2 667 713
0
7 221
2 674 933
2 674 933

82 280
16 187
-7 221
91 246
91 246

Brutto driftsresultat
Finansinntekt
Finansinntekt
Finanskostnad
Finanskostnad
RESULTAT FINANSPOSTER

Resultat før overføringer og disp.
8935
Overføring til NLM's hovedkontor
8960
Overføring til annen egenkapital
8961
Overføring fra annen egenkapital
Overføringer og disponeringer
Overføringer og disponeringer
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Balanse Salem misjonskirke, NLM Bergen 2018
2017

Bevegelse

2018

64 825
64 825

-23 859
-23 859

40 967
40 967

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.
Kontanter, bankinnskudd o.l.
Sum omløpsmidler

58 824
14 730
137 198
210 752

-58 674
133 894
-30 933
44 287

150
148 624
106 266
255 039

SUM EIENDELER

275 578

20 428

296 006

192 427

EIENDELER
Anleggsmidler
Transportmidler, inventar, maskiner o.l.
Sum anleggsmidler

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital

176 240

16 187

Udisponert resultat

0

0

0

Sum egenkapital

176 240

16 187

192 427

61 288
38 050
99 338

19 566
-15 325
4 241

80 855
22 725
103 579

275 578

20 428

296 006

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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BYGGET – SALEM KONFERANSESENTER
Salem har siden 2009 vært lokalisert i Sigurds gate 6, i Salem
Konferansesenter. Lokalet driftes til daglig av Turneren Næring AS,
som leier ut til konferansevirksomhet etc. når Salem ikke selv bruker
lokalene til sitt forsamlingsarbeid.
Styret for Turneren Næring AS hadde følgende sammensetning etter
generalforsamlingen 4. juni 2018:
Styreleder (repr. Salem Bergen):
Styremedlem (repr. NLM region vest):
Styremedlem (repr. NLM Eiendom):
Styremedlem (repr. Salem Bergen):
Styremedlem (repr. Salem Bergen):
Styremedlem (repr. Salem Bergen):
1. varamedlem:

Helge Vatnedalen
Helge Kvamme
Morten Pettersen
Sivert Nistad
Endre Egeland Tørnby
Arnhild Margrethe Frøystad
Runar Wold Slettebø
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MELDINGER FRÅ DE ULIKE LAGENE
TENFEST
For rundt 2 år siden startet vi opp med Tenfest i Salem. Vi har
opplevd en stor tilstrømming av ungdommer, og er nå ca. 30
ungdommer som samles annenhver fredag. Vår målsetning
fremover er å bygge enda tettere relasjoner med ungdommene, og
kommer til å satse på konfirmasjonsarbeid og ledertrening. Tenfest
ønsker å være et lav-terskel tilbud til ungdommer, der ungdommer
våger å invitere med seg venner som ikke er kirkevante. Dette året
har vi i tillegg startet med jente- og guttegruppe for deltakerne. Her
har ungdommer fått mulighet til å dykke ned i bibel og virkelig blitt
bedre kjent med Guds ord.
Tenfest er i sterk vekst, og det er en ære som ungdomsleder og se at
vi har så dedikerte ledere, som brenner for Jesus og at ungdommer
skal bli frelst. De gir 110 prosent, noe som er så godt å være med på.
Vi ønsker at Tenfest skal fortsette å vokse, og vi har stor tro på at
Gud har utrustet Salem til å være et trygt sted i Bergen, hvor
ungdommer kan få møte Jesus.
En kveld på Tenfest:
Før hver samling ryddes storsalen tom for stoler, bordtennisbordet
settes opp og rommet klargjøres for lek og moro. Etterhvert som
ungdommene kommer på plass, setter lederne i gang planlagte
aktiviteter. Dette er alt fra ballspill til strategiske lagkonkurranser
hvor hele bygget tas i bruk. Samtidig som aktivitetene gjennomføres
tilbereder frivillige medhjelpere fra Salem mat på kjøkkenet, som
står klar mot slutten av kvelden. Her samles ungdommene rundt
langbord hvor praten går løst og gode relasjoner bygges. Kvelden
avsluttes med at en av lederne holder en liten andakt for en lydhør
ungdomsgjeng.
Tenfest er et relasjonsbyggende arbeid hvor ungdommene får bruke
tid med eldre ungdommer som har valgt å leve livet sitt sammen
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med Jesus. Gjennom gode forbilder og formidling av Guds ord
ønsker vi å være med å lede ungdommer til tro, og disippelgjøre
dem til etterfølgelse av Jesus.
Jeg har veldig stor tro på at dette arbeidet kommer til å fortsette å
vokse, samt at vi skal få disippelgjort ungdommer i enda større grad.
Samt bygge tettere forhold til menigheten i Salem.
Jeg vil og gjerne utrykke min takknemlighet for styre, og alt dere
bidra med! Takk for at dere våger å satse på dette arbeidet. Vil
avslutte med et bibelvers som har betyd mye for meg den siste
tiden.
Matteus 6:32:
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det
andre i tillegg.
Andreas Skjelde
Tenåringsleder

- 24 -

SENIORTREFF 2018
Dette året har det vært arrangert ni møter, i den siste onsdagen i
måneden. Det var ingen samlinger i juni, juli og desember. I
gjennomsnitt har fremmøtet vært på 35 personer.
Talere og sangere har dette året vært: Karina Hestad Skeie, Christian
Lilleheim, Jorunn og Osvald Hindenes, Tove og Einar Bondevik, Astrid
og Bård Hauge, Kristin Belt Skutlaberg, Asbjørn Kvalbein, Odd Sverre
Hove og Ole Abel Sveen.
På møtene er det alltid god og oppbyggelig fellessang.
To matkomitéer, under ledelse av Aud Kråkenes og Reidun
Henriksen, har sørget for god servering på møtene og fortjener
derfor en stor takk for dette.
Komitéen for Seniortreff har dette året bestått av Marit og Torleif
Belt, Bjørg og Jan Selvik og Brith-Lise og Helge Thomsen (leder).
11.02.2019
Helge Thomsen
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SALEM NÆRMILJØSENTER 2018
I 2018 kunne Salem Nærmiljøsenter (SNS) feire 15-årsjubileum.
Dette ble markert på diakonisøndag i Salem misjonskirke i mai og på
NLM region vest sin frivilligfest i oktober.
I nært samarbeid med Salem Misjonskirke er det diakonisøndag vår
og høst. Da har gudstjenesten fokus på diakoni og på noe av
arbeidet i SNS.
Salem Nærmiljøsenter ønsker å rekruttere og motivere til frivillig
innsats for å bygge fellesskap, skape engasjement og formidle hjelp i
nærmiljøet, slik at mennesker som bor der kan få en lysere hverdag.
I stillingen som daglig leder arbeider Runar Wold Slettebø i 20 % og
Jorunn-Marie Haugstad 80 %. Jorunn Bergo Aarvik har i 2018 hatt
permisjon fra sin stilling som medarbeider i 15%.
Familiearbeid: SNS har samarbeid med Salem Åpen Barnehage og
Jorunn-Marie Haugstad bruker noe tid i barnehagen hver uke.
Frivillige fra SNS hjelper til på kjøkkenet, noen av dem med
fremmed-språklig bakgrunn. Flere av dem vil ha kontakt med
nordmenn for å praktisere norsk.
Samlivskursene i 2018 hadde hovedoverskrift «Jakten på
kjærligheten». Begge samlivskursene ble holdt i november, - Prekveld for kjærestepar og samlivskurs for de som har levd sammen en
stund. Anine og Thomas Mildestvedt var kursholdere på begge
kursene.
Besøk, følgetjeneste og praktisk hjelp: Tjenesten gjøres i samarbeid
med hjemmesykepleie, pårørende eller brukeren selv. Det er mange
forespørsler om følge til lege, tannlege med mer.
Nærmiljøsenteret samarbeider med Salem misjonskirke (SMB) om
en besøksgruppe som følger opp eldre medlemmer i SMB med
besøk og i forhold til runde dager, sykdom og begravelser.
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SNS fortsetter samarbeidet med Teatergaten kafé, der demente og
deres pårørende kommer. Tilbudet har utviklet seg fint, med
fornøyde deltakere.
Gå-Ut-tjenesten: Gå-Ut oppsøker rusavhengige ved Straxhuset på
Damsgård med mat, drikke og omsorg en gang pr uke. Eller de har
snakket med tiggere i byen. Taco-middag med innlagt informasjon
om Gå-Ut-tjenesten to ganger på høsten resulterte i nye frivillige, og
Gå-Ut-tjenesten har fungert godt utover høsten.
Norskkurs og norsktrening: Mange voksne innvandrere benytter seg
av tilbudet med norskkurs i SNS. Det arrangeres også Internasjonal
samtalegruppe, som bygger på norskkurs 3. Her tas det inn 15
deltakere vår og høst. På norskkursene og i samtalegruppen i 2018
ble det tatt inn 205 deltakere fra i alt 25 nasjoner. Samtalegruppen
og norskkursene er i samarbeid med Kristent Interkulturelt Arbeid
(KIA). Frivillige lærere og hjelpelærere underviser.
Våren og høsten 2018 hadde SNS flere frivillige på norskkurs enn
noen gang før. Dette var en stor styrke, og kurslærerne brukte disse
frivillige ressursene godt!
Det var piknik i Nygårdsparken i juni i samarbeid med Salem
misjonskirke og Salem Åpen Barnehage.
To lærere på norskkurs fikk frivilligprisen for 2018. Denne ble utdelt
på diakonisøndagen 2. desember. Det ble ingen juletrefest dette
året, men SNS deltok på Vi synger julen inn i Salem misjonskirke.
SNS vil være en formidler og et møtepunkt der alle kan bidra og lære
av hverandre. Vi er takknemlige for mange gode tilbakemeldinger og
for mange flotte frivillige medarbeidere som legger ned en stor
innsats! Vi ønsker at de frivillige, deltakere og andre
tjenestemottakere skal få oppleve glede, mening og trivsel gjennom
arbeidet i Salem Nærmiljøsenter!
Jorunn-Marie Haugstad
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BARNE- OG FAMILIEARBEIDET 2018
Jorunn Bergo Aarvik gjekk ut i permisjon i starten av 2018, og
Synnøve Steine har i 2018 vore Barneleiar i 20% som vikar for henne.
Trusopplæringsutvalet hadde 2 møte i 2018(11.4 og 19.9). Utvalet
har fylgjande medlemer: Marta Nes Frøystad, Gunn-Britt Grøvan,
Målfrid Gunvordal og Alice Kråkenes. I tillegg møter barne-og
familieleiar i utvalet. Utvalet har fortsett arbeidet med å legge til
rette for gode relasjonar mellom dei ulike barna i Salem, og har følgt
opp organiseringa av vennegrupper som blei påbegynt hausten
2017. Ikkje alle gruppene har fungert slik dei var tiltenkt, og det har
vore nødvendig å slå saman nokre av gruppene. Utvalet har også
evaluert det øvrige barnearbeidet i Salem og har kome med
verdifulle innspel til Barneleiar i løpet av året.
Sundagsskulen i Salem hadde i 2018 42 betalande barn. I alt hadde
sundagsskulen rundt 75 registrerte medlemer dette året, fordelt på
Gullivergjengen(førskuleborn) og Tårnagentane(1.-4.klasse). Pr.
31.12 delte 14 leiarar fordelt på fire team ansvaret for
sundagsskulen. Hovudleiar her er Målfrid Gunvordal. Sundagsskulen
har hatt ansvar for to gudstenester i laupet av 2018, kalla
SuperSøndag. 4.-7. klasse utgjer B-tweensgjengen og heldt til på
medarbeidarrommet. Etter sommaren auka B-tweensgruppa
vesentleg og det vart difor naudsynt å planlegge rombytte og
rekruttering av fleire leiarar. Fleire av foreldra til B-tweensborna har
meldt seg, og det er pr. 31.12. 6 leiarar som fordeler ansvaret for
samlingane.

Jentegruppa er eit tilbod til elevane på ungdomsskulen og
vidaregåande. Gruppa møtest ein gong i månaden under
gudstenestene. Det er eit ønske å få fleire mannlige leiarar til denne,
og å utvide gruppa til ei ungdomsgruppe. Planen er å arbeide med
dette våren 2019.
- 28 -

Elles har me gjennomført fylgjande barneaktivitetar i laupet av året:
Jule- og påskevandringar i samarbeid med open barnehage, samling
for fireåringane, piknik til Nygårdsparken, markering av skulestart
for seksåringane, utdeling av bibel til 4. klassingane, hallo-kos 31.
oktober og Mini-TenFest.
Hausten 2018 gjennomførte me i samarbeid med Salem
Nærmiljøsenter og Familieskolen ein kjærestekveld og ein
samlivskveld. Her deltok det fleire par, både frå Salem og frå andre
menigheiter.

For barne-og familiearbeidet;
David Skutlaberg
Barne-og familieleiar i Salem
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FØLGENDE TJENESTEGRUPPER ER AKTIVE I SALEM MISJONSKIRKE NLM
BERGEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALPHA
FORBØNN
H2-GRUPPELEDERE (BIBELGRUPPER SALEM UNG)
KAFÉ
LEDERGRUPPEN SALEM UNG
LYD
LYS
MISJONSPROSJEKTKOMITEEN
MØTELEDERE
VERTSKAP
NATTVERD
PILOTGRUPPEN
PROJEKTOR
SANG OG MUSIKK
SOSIALGRUPPEN
SØNDAGSMØTEKOMITEEN
TOLKER

GRUPPER
I alt 39 foreninger/smågrupper/barnelag/bibelgrupper er registrert under
Salem misjonskirke NLM Bergen (NLM Region vest).
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FASTE SAMLINGER I SALEM, SIGURDS GATE 6
Onsdag kl.11.30 Seniortreff siste onsdag i mnd.
Onsdag kl.19.00 Bønnemøte
Lørdag kl.19.30 Gudstjeneste med Salem Ung (bønn kl.19.00)
Søndag kl.11.00 Gudstjeneste. Søndagsskole. (bønn kl.10.30)
For hele programmet, se: www.salem.no
Opptak av taler fra Salem på Ptro
Hver søndag kl.19.00 og hver fjerde søndag i måneden kl.11.00 sendes
opptak av taler fra Salem. Se www.ptro.no for Webradio og frekvenser!

Kontaktinformasjon:
Kontor- og postadresse: Sigurds gate 6, 5015 Bergen
Telefon: 55 90 48 00
E-post: salembergen@nlm.no
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Salem Bergen er på Facebook og Instagram!
Lik og følg oss for å få sistenytt om hva som skjer i
menigheten vår.

For mer informasjon, kalender, podkast, besøk

www.salem.no
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