Solveig Sæther

Litt om meg selv

Eg heiter Solveig Sæther, er 28 år gamal og jobbar som politibetent. Eg
starta å gå i Salem for ca 8 år sidan – medan eg var student i Bergen.
Sidan den gong har eg budd i Oslo, Sør-Korea og Trondheim. I 2016
flytta eg tilbake til Vestlandet. Det var då naturleg og fint å koma heim
til Salem.

Dette synes jeg er bra med
Salem Misjonskirke

Salem misjonskyrkje har vore viktig for meg den tida eg har budd på
Vestlandet. Det er ein trygg stad å koma, med tydeleg og bibeltru
forkynning. Jesus er i fokus.
Vidare er det flott at misjonsarbeidet i ulike land får merksemd.
Gjennom presentasjonane av månadens misjonsland, får vi innsyn i
arbeidet NLM gjer. Vi får også ei forståing av at ein i misjonen treng
menneske med mange ulike eigenskapar og kunnskapar. Dine evner og
talent kan bli brukt.
Også i lokalmiljøet er Salem synleg – gjennom til dømes gå-ut-tenesta
og nærmiljøsenteret.

Dette synes jeg vi kan bli
bedre på

Sjølv om Salem er synleg i lokalmiljøet gjennom ulike tiltak, er dette
noko eg opplever at vi også kan bli betre på. Til dømes blir det snakka
ein del om kor viktig og flott det er å vera ein tydeleg kristen på jobb og
i studentmiljøet. Sjølv om vi høyrer dette under gudstenesta, er det
ikkje alltid like enkelt å følgja det når ein går ut dørene etter møtet på
laurdag eller søndag. Korleis kan vi i kyrkjelyden hjelpa kvarandre til å
bli meir frimodige på jobb, på studiestaden og blant venner?
Vidare er Salem ein stor kyrkjelyd. Mange snakkar om kor viktig det er
at vi ser nye og inkluderer dei i miljøet. Sjølv om mange snakkar om det,
blir det ikkje mindre viktig. Vi må aldri slutta å prøve å bli betre på å
inkludera og invitera nye menneske til fellesskapet vårt. Og som
Christian nyleg snakka om i ei av preikene sine – menneske treng
vennskap, ikkje berre vennlegheit.

Stig Nesse

Litt om meg selv

Jeg arbeider som norsklærer på NLA Høgskolen. Jeg er gift med
Kari, og vi har vært medlem i Salem i ca. 10 år. I denne perioden
har jeg vært styremedlem i fire år, undervist på samlivskurs og
vært gruppeleder på Alphakurs.

Dette synes jeg er bra med Salem
Misjonskirke

Salem Misjonskirke er en misjonerende kirke, og jeg er glad for at
vi har sterkt fokus på misjon samtidig som vi utvikler
menighetsfunksjonen. Gudstjenestene/søndagsmøtene er det jeg
setter mest pris på ved Salem Misjonskirke. Her får vi solid
forkynnelse innrammet av god møteledelse og inkluderende
kristent fellesskap.

Dette synes jeg vi kan bli bedre på

Salem Misjonskirke har i sin strategiplan fokus på fire
hovedområder: disippelgjøring, misjon, fellesskap og bønn. Jeg
tenker at det viktigste arbeidet framover blir å utvikle disse
satsingsområdene gjennom handlingsplaner og konkrete tiltak.

Javier Peducase

Litt om meg selv

Jeg heter Fanz Javier Iala Peducassé. Kommer opprinnelig fra Suce i Bolivia.
Ha bodd i Norge siden 2006. Jeg ble kristen gjennom en organisasjon som
ligner på KRIK, kristne idrettsutøvere. Jeg er gift og ha to sønner på 11 og 8
år. Vi ha gått i Salem siden 2016.

Dette synes jeg er bra
med Salem Misjonskirke

Vi trives i Salem og jeg setter stor pris på at det er så mange barn på
søndagsskole som får lære det som står i Bibelen.

Dette synes jeg vi kan bli
bedre på

Jeg synes Salem kan bli bedre på å inkludere alle.

Eilin Åsland

Litt om meg selv

Jeg er 24 år gammel, og går 5. året på medisin ved UiB, men er for tiden på
utveksling i Buenos Aires, Argentina. Jeg har vokst opp i Kenya og i Østfold.
Mens jeg har bodd i Bergen har jeg gått fast i Salem Ung og hatt
mesteparten av min tjeneste der.

Dette synes jeg er bra med
Salem Misjonskirke

Jeg setter pris på at Salem Bergen har et tilbud for alle aldre, og er
takknemlig for at Salem er tydelige på hva de står for.

Dette synes jeg vi kan bli
bedre på

Jeg tror Salem kan bli bedre på å møte mennesker utenfor vårt vanlige
miljø. Og derfor syns jeg det er viktig at vi har et fokus på misjon både i
nærmiljøet og utover landegrensene. Samtidig vil jeg arbeide for at vi
utruster medlemmene våre til å takle de utfordringene man kan møte i
Norge i dag. Jeg vil jobbe videre for at vi fortsatt skal være en menighet
som er godt plantet i Guds Ord og tar det på alvor.

Daniel Flaktveit

Litt om meg selv

Daniel Flaktveit, 24 år i fra Arna og er utdannet elektriker.
Er med i Tenfest arbeidet, styrer lyd og generelt mye på leir i tjeneste for
Salem.

Dette synes jeg er bra
med Salem Misjonskirke

Liker at det er tilbud for alle aldre og at alle kan ha en plass de hører
hjemme. Ellers er det veldig godt å komme til Salem, for en føler seg
hjemme.

Dette synes jeg vi kan bli
bedre på

Tenker at vi kan bli bedre på å ta i mot nye og inkludere de i arbeidet vårt. Vi
kan bli bedre på å nå enda flere barn og unge i Bergen, kanskje lage et barne
opplegg utenom søndagsmøte? Noe lignende Tenfest.

Alice Kråkenes

Litt om meg selv

41 år, gift med Arne og mor til Enok, Elia og Anna. Jobber som
rådgiver på Danielsen ungdomsskole Sotra og tar videreutdanning
innen spesialpedagogikk. Gått i Salem siden 2009, vært i styret siden
2017.

Dette synes jeg er bra med Salem
Misjonskirke

Et herlig sted med alle generasjoner representert!
Et sted som holder Guds ord høyt.
Et sted jeg føler meg hjemme.
God blanding av nøkternhet og visjoner.
Flott stab!

Dette synes jeg vi kan bli bedre
på

Vi har ikke helt funnet ut hvordan vi virkelig kan dra nytte av byggets
plassering i hjertet av byen.
Jeg tenker vi har mer å gå på forhold til hvordan vi inviterer både nye
og mer etablerte inn i smågrupper og tjenestegrupper.
I tiden fremover har jeg lyst å jobbe spesielt med hvordan vi kan
skape glød og overskudd i tjenestegruppene.
Vi er godt i gang med å legge en god plan inn mot alle barna våre,
men fortsatt gjenstår det en del arbeid.
Det blir spennende å jobbe videre med hvordan vi kan omforme
strategiplanen vår til handling.

Ingvild Ølfarnes Gustavsen

Litt om meg selv

Eg er 30 år, arbeider som fysioterapeut i Bergen kommune.
Budd i Bergen i 2,5 år, aktiv i Salem like lenge m.a. i
søndagsskulearbeidet

Dette synes jeg er bra med Salem
Misjonskirke

Eg trivs svært godt med at det er god struktur og plan bak
forkynninga, både i Salem ung, på søndagsgudstenestene og i
barne- og ungdomsarbeidet. Det er trygt å tilhøyre ein
menighet som har fokus på god og bibeltru forkynning

Dette synes jeg vi kan bli bedre på

Eg trur me framleis kan bli betre på å tenkje Salem som eit
fellesskap, ein stor familie, som tek vare på, utfordrar og
peiker på Jesus for kvarandre - uavhengig av alder,
livssituasjon og om ein er "ny" eller "gamal" i menigheten.
Slik kan me som menighet lage eit rom det er lett å kome til,
vere i, engasjere seg og invitere med seg nye.

Dag Askild Bleka

Litt om meg selv

Jeg er 56 år og jobber som skoleutvikler for de åtte Danielsen-skolene. Jeg
har hatt mitt åndelige hjem i Salem siden jeg kom til Bergen i 1998. Jeg trives
aller best når jeg kan bidra til forbedring og videreutvikling, og når jeg kan
jobbe systematisk fram mot et mål. Når jeg skal slappe av, leser jeg gode
bøker eller trasker rundt i fjellheimen.

Dette synes jeg er bra
med Salem Misjonskirke

Vi hører mye god og livsnær forkynnelse i Salem. Forkynnelsen gir meg både
ny kunnskap og innsikt, sunn sjelesorg og utfordring til å la det bibelske
budskapet få konsekvenser for dagliglivet mitt. Gudstjenestene bidrar til å
holde fokus på at vi er en misjonsbevegelse og at hver enkelt av oss har et
medansvar for at det glade budskapet om Jesu frelse når ut til nye – både i
vår egen nærhet og til de som ennå ikke har hatt mulighet for å høre det.
Salem har dyktige og engasjerte medarbeidere som virkelig bidrar til å
virkeliggjøre visjonen vår. Og så er det flott at vi har en strategiplan med
fokus på disippelgjøring, misjon, fellesskap og bønn. Det hjelper oss til å
sette retning for arbeidet og å prioritere bruken av ressursene våre.

Dette synes jeg vi kan bli
bedre på

Vi må være bevisste på hva det innebærer å leve som kristne i et samfunn
der kristen tro og tenkning skiller seg stadig mer fra de dominerende
samfunnskulturene. Vi må legge enda sterkere vekt på undervisning som
både gir oss god forståelse av hva bibelsk kristendom er, hva som er de
største utfordringene fra de sekulære samfunnskulturene og hvordan vi skal
formidle evangeliet – i ord og handling – på en måte som når fram til folk
omkring oss. Dette er slett ikke ukjent tematikk i Salem, men jeg tror vi
trenger å styrke dette ytterligere i tiden som kommer. Og så må vi jobbe
kontinuerlig med å bygge relasjoner til hverandre i menigheten – ikke minst
på tvers av generasjonene. Dette er et arbeid som alltid må ha stor
oppmerksomhet.

Lea Starck

Litt om meg selv

Navnet er Lea (Sjurine) Starck, jeg er 23 år og fysiker. Jeg er vokst opp
i en familie med en konservativ, veldig lavkirkelig bakgrunn, og med
en stor bokhylle man ble oppfordret til å bruke. Siden studiestart har
jeg beveget meg i Luthersk retning. Jeg er aktiv i Navigatørene, en
tverrkirkelig organisasjon.

Dette synes jeg er bra med
Salem Misjonskirke

Det er mange ting som er bra med Salem, blant annet fokuset på
engasjement i menigheten. Her kan folk få oppgaver som de har
talent for og kan vokse på. Men det beste er, spesielt i Salem ung, at
det sjeldent er lenge mellom hver gang evangeliet blir forklart –
tydelig og grundig.

Dette synes jeg vi kan bli bedre
på

Vi kan bli flinkere til å gi og ta imot gjestfrihet, og det hadde vært kult
hvis man var så glad i Bibelen at man begynte å lære den utenat. Man
kan sikkert legge til rette for det så mye man vil, men til sist er det
opp til enkeltmenneskene Salem består av. Bønn er et stikkord da.

