
TJENESTER I SALEM 
Salem er en nådegavebasert menighet. Det vil si at vi ønsker at du skal få bruke dine evner til å tjene 
Gud i menigheten. Vi er opptatt av at alle som hører hjemme i kirka vår skal finne seg til rette i en 
tjenestegruppe. På den måten kan vi både tjene Gud, tjene hverandre, og vi får et sosialt fellesskap i 
tjenestegruppen. 

Tjenestegruppene i Salem har to hovedfokus: 

1. Utforming og gjennomføring av gudstjenestene våre. 
2. Diakonalt, utadrettet arbeid gjennom Salem Nærmiljøsenter. 
3. Evangeliserende barne- og ungdomsarbeid gjennom NLM Region Vest. 

 

Vi håper du vil finne en tjeneste du kan trives med i Salem. I dette heftet får du en kort  

beskrivelse av de tjenestegruppene vi har. Dersom du har lyst å gjøre noe ut over disse tjenestene, 
hører vi gjerne på forslag fra deg om  

andre tjenestegrupper. Det viktigste for oss er at du får tjene med de gavene og evnene du har. 

 

Vær med oss i arbeidet på å 

«Vinne, Bevare, Utruste og Sende - til Guds ære.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lys 
Det visuelle uttrykket kan i stor grad prege et møte. Lysgruppen jobber med å lyssette scenen på en 
estetisk og tjenlig måte. En trenger ingen erfaring eller kunnskap om lys eller teknikk for å være med i 
lysgruppen. Blir du med her får du grundig opplæring og god oppfølging. Omfang: En helg i måneden. 

Lyd 
Uten lyd ville lovsangen og talen vært forgjeves. Lydgruppen består av flere team på to personer. Det 
kreves ingen erfaring eller kunnskap for å bli med i lydgruppen. Du vil få grundig opplæring i å styre 
lyd og du får jobbe sammen med erfarne lydfolk. Omfang: En helg i måneden. 

Storskjerm 
Sangtekster, bibelvers, videoer og info. Ingenting hadde vært tilgjengelig uten projektorgruppen vår. 
Kan du noe grunnleggende om data, er det nok i massevis for å være med. Opplæring vil bli gitt. 
Omfang: En helg i måneden. 

Kafé 
Vær med å legge til rette for det sosiale etter møtene! Lørdag: Kafetjenesten består av team på fem 
personer. Her sørger man for at det er noe å spise på etter møtene, samt salg og opprydning. Flott 
sosialt fellesskap på teamene! Omfang: En lørdag i måneden. Søndag: Stelle i stand kaffe, kaker og 
frukt som andre har bakt og tar med seg. Opprydning i etterkant. Omfang: Ca. hver sjette søndag. 

Vertskap 
Den første alle som kommer i Salem treffer, er en møtevert. Møtevertene ønsker velkommen, ordner 
kollekt, andre praktiske oppgaver og tar låserunden etter møtet. I denne tjenesten har du mulighet 
for å hilse på alle som kommer i Salem. Viktig og sosialt. Omfang: En lørdag i måneden eller ca. hver 
sjette søndag. 

Tolk 
Noen ganger kommer det folk som ikke kan norsk på møtene våre. For at de skal forstå talen og 
møtet, har vi tolker som oversetter til engelsk via headset. Kan du engelsk, er det alt du trenger for å 
legge til rette for fremmedspråklige i forsamlingen vår. Omfang: Ca. hver fjerde helg. 

Nattverd 
Nattverdsteamene kommer litt før møtet og gjør i stand til nattverd. Under møtet er de med og deler 
ut nattverd og rydder etterpå.  Hvert team består av 2-3 personer. Omfang: En lørdag/søndag i 
måneden. 

Forbønn 
På hvert møte i Salem er det flere som søker forbønn. Da er det forbedere som tar imot dem med 
åpne armer og ber for dem. Forbederne i Salem jobber sammen i team, så en er ikke alene om dette. 
En har månedlige samlinger med undervisning og samtale om forbønn. Omfang: En lørdag/søndag i 
måneden. 

Lovsang og band 
Vi brenner for at lovsangen skal ha en sentral plass i møtene våre. Til det trenger vi musikere og 
sangere som kan lede oss i lovsang. Vi har mange dyktige musikere og trenger stadig flere. For å være 
med i denne tjenesten stilles krav til at du er med på øvelser og setter av de datoene du er satt opp 
på. Omfang: Ca. en lørdag/søndag i måneden. 

Estetisk uttrykk 
Hvordan ser scenen ut når vi kommer på møte? Takket være gruppen som er glad i å pynte og tenke  
helhetlig om scenen, ser det bra ut i Salem. Har du estetisk sans og liker å sette sammen blomster  
og farger og lyssette en scene, er dette tjenesten for deg. 

 



Grafisk gruppe 
Grafisk gruppe er ansvarlig for infomaterielle, bakgrunnsbilder og den grafiske profilen til Salem. Har 
du kunnskap om webdesign og lignende er det stort behov for det også. Det er en fordel med noe 
kjennskap til design og relevant software. Omfang: Prosjektbasert. 

Film 
Den beste informasjonskanalen vi har er gjennom egenproduserte filmer. Filmgruppa i Salem lager 
informasjonsfilmer, temafilmer og masse annet moro til glede for hele forsamlingen. Har du lyst å 
lære om film, har vi gode ledere som mer enn gjerne lærer vekk. Omfang: Prosjektbasert. 

Misjonsprosjekt 
Misjonsprosjektskomiteen har hovedansvar for misjonsprosjektet i Salem Ung. Hvert år velges et nytt 
misjonsprosjekt. Misjonsprosjektkomiteen er ansvarlige for at det informeres om prosjektet på 
møtene våre og for at det avholdes arrangementer til innsamling til prosjektet. Omfang: opp til 
komiteen. 

Barnearbeid 
Det er viktig at barna blir godt ivaretatt i Salem. Det er alltid behov for ungdom og voksne som vil 
engasjere seg i barnearbeidet. Det meste av barnearbeidet i Salem foregår under søndagsmøtene. I 
tillegg har vi hvert semester enkeltaktiviteter. Alle som   melder seg til barnearbeid vil bli bedt om å 
vise politiattest. 

Hver søndag har vi søndagsskole for barna. Her kan du være med å leke, ha andakt lede aktiviteter og 
være et godt forbilde. Søndagsskolen i Salem er inndelt i følgende aldersklasser: 0-2 år I 3-6 år og 1.-4. 
klasse I 5-7. klasse: B-tweens. Omfang: Hver 4. til 5. helg. 

Vi har også et eget B-tweensband.  Bandet øver parallelt med B-tweenssamlingene ca. hver 3. søndag. 

Tenåringsarbeid og konfirmantarbeid 
TenFest i Salem er rettet mot ungdommer på ungdomsskolen og videregående. Vi samles annenhver 
fredag til fantastiske aktiviteter, herlige folk, god mat og en andakt. Tenåringsarbeidet i Salem er 
ledet av tenleder Andreas Skjelde og en herlig gjeng andre ledere. Vi har plass til flere ledere! 

Salem driver også med konformantarbeid. Undervisningen foregår fredag  
ettermiddag. Ta kontakt dersom du kan tenke deg å bidra inn mot undervisningen eller være med på 
konfirmantleir. 

 

Salem Nærmiljøsenter (SNS) 

Norskkurs 
SNS tilbyr norskkurs på ulike nivå for fremmedspråklige som ikke har rett på kurs fra det offentlige. Vi 
trenger lærere og hjelpelærere for å kunne gjennomføre kursene. Du trenger ikke å være lærer for å 
undervise, men kunnskap om norsk grammatikk og litt pedagogisk teft er en fordel! Omfang: Ca. 
annenhver uke. 

Gå-ut tjenesten 
Denne gruppa har hatt kontakt med rusmiljøet i Bergen by, Hver mandag fra 16 til 18.30 deler vi ut 
mat, prater, lytter og ber for de vi treffer på. Utgangspunktet er at vi vil vise Jesu kjærlighet til 
"gatefolket" i Bergen by. 

Seniordata 
Du trenger ikke å være datanerd for å undervise på dette datakurset. Undervisningen foregår på 
nybegynnernivå. Kursdeltakerne møter en kveld i uka. De frivillige deler kurskveldene mellom seg 
etter kapasitet. 



Leksehjelp 
Leksehjelp er en tjeneste som har lagt nede en stund, men med nok frivillige, starter vi gjerne  
opp igjen. I tjenesten hjelper vi skoleelever med leksene en ettermiddag i uka. Omfang: Avhengig av 
antall frivillige. 

Følgetjeneste 
SNS får ofte spørsmål om assistanse fra hjemmesykepleien. For eldre og andre bevegelseshemmede, 
kan det være en stor utfordring å komme seg til legetimer uten pårørende som kan følge dem. Vi 
trenger frivillige som kan stå på ringelisten vår. Omfang: Tekstmeldinger med forespørsel om 
enkeltoppdrag. Du velger selv hvilke oppdrag du vil ta. 

Besøkstjeneste 
I denne tjenesten får hver besøksvenn tildelt en bruker. Tildelingen skjer etter samtale med den  
frivillige, og den frivillige gjør selv avtale med brukeren om rammer for besøka. 

Salem Åpen Barnehage 
Salem Åpen Barnehage er et pedagogisk og sosialt tilbud til familier med små barn som er heime på 
dagtid. Barnehagen er bemanna med førskolelærer og flere fremmedspråklige frivillige som hjelper til 
på kjøkkenet, samtidig som de lærer norsk. Barnehagen ønsker flere norsktalende frivillige som kan 
bistå med praktisk arbeid og snakke norsk med de andre frivillige. 

Evangeliserende barne- og ungdomsarbeid. 
Her trenger vi ledere og andaktsholdere til leirer, barne- og ungdomslag i NLM Region Vest. Kontakt 
oss for en uforpliktende prat. 

Hvordan kan jeg bli med? 
Dersom du kan tenke deg å være med i en tjeneste i Salem, kan du enten fylle ut kortet du finner på 
infopulten bak i hovedsalen, fylle ut skjemaet på salem.no eller du kan kontakte oss direkte. 

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss: 

 

 

Christian Lilleheim          Kristin S. Odeh        Gjermund Øygarden      Runar W. Slettebø 
Hovedpastor                   Menighetsutvikler        Menighetsutvikler    Administrasjonsleder 
clilleheim@nlm.no         kodeh@nlm.no               goygarden@nlm.no       rslettebo@nlm.no  

 

David Skutlaberg              Andreas Skjelde         Jorunn-Marie Haugstad 
Barne- og familieleder    Tenåringsleder         Daglig leder Salem Nærmiljøsenter 
dskutlaberg@nlm.no      askjelde@nlm.no          salemnaer@nlm.no  


