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Vedlegg 1: Årsmelding for Salem Misjonsforsamling 2018  

(Sak 4) 

Forsamlingsleder har ordet 

«Ikke bare stemning, men Ånd» 
En god, eldre venn av meg i Hafrsfjord menighet, sa etter en gudstjeneste engang noe jeg ikke har 
glemt. «-Det va så godt i gudstjenesten i dag, Hovda. Det va ikkje bare stemning, det va ånd».  Noen 
slike konkrete erfaringer ser jeg tilbake på i Salem også i 2018. I gudstjenesten søndag 11.mars kl 11, 
hadde vi besøk av landsarbeider i NLM, Kristian Johansen, samt ungdomskoret KRASP. Mye folk, god 
sang og en begavet taler med god stemme, gir ofte god stemning. At mange av oss samtidig fikk en 
sterk berøring av Ånden, er Guds nåde.  
 
Å få møte den treenige Gud 
Ikke alltid er denne erfaringsdimensjonen så tydelig. Vi skal heller ikke måle våre samlinger for hardt 
på om vi «erfarer» Åndens tilstedeværelse eller ikke. Vi vet at ett og samme møte, en og samme 
gudstjeneste, oppleves særdeles forskjellig fra person til person. Men vi kan legge til rette for at Gud 
kan berøre. Dypest sett har våre storsamlinger som mål at vi må få et møte med den treenige Gud. 
Den hellige Gud, vår Himmelske Far, som tar imot vår syndsbekjennelse og har langmodighet med 
oss, for Jesu Kristi skyld. Jesus Kristus, vår Herre, som er Veien, Sannheten og Livet. Den Hellige Ånd, 
som åpenbarer Ordet, gir veiledning, utrustning og går i forbønn for oss. Disse møtene med Gud 
finner bla sted i sangen, forkynnelsen, bønnen, nattverden, i fellesskapet med de andre. Det er godt å 
komme sammen; vi trenger fellesskapet, hverandre og møtet med Gud. 
 
..være de andres tjener.. 
Julemesselørdagen 24.november var også en stor opplevelse. For de mest aktive i tilrettelegging og 
gjennomføring av arrangementet, er dagen en lang arbeidsøkt, og kanskje ikke så mye erfaring av 
hverken Ånd eller stemning. Men innsatsen er til lærdom for oss alle, og påminner oss om ordet i 
Matt 20, 26b-27: «Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, og den som vil være 
den fremste blant dere, skal være de andres trell.» Takk til alle tjenere i Salem Misjonsforsamling, 
enten tjenesten din er synlig eller usynlig! 
 
Misjon på nye måter, i Norge og i Utland 
De nyeste misjonsfeltene i NLM er i områder hvor tradisjonell, åpen virksomhet er vanskelig. Å holde 
kontakt med utsendinger og skape engasjement for misjon, må nå foregå i litt andre former enn før. 
Parallelt med dette, er det åpenbart at vi har et mye større ansvar enn før for å gi god 
kristendomsundervisning til våre barn og unge, samt forstå vår rolle som lys og salt i et samfunn som 
i stadig mindre grad kjenner Bibelens Gud og verdens frelser, Jesus Kristus. Vi har også fått et større 
innslag av innvandring i Norge, som gjør at innvandrerarbeid er en helt særegen misjonsmark, med 
store muligheter. I Salem Misjonsforsamling er vi involvert i alle disse nivåene av misjonsoppdraget. 
Det trengs både forbønn, giverglede og et kollektivt tjenersinn for å bære et slikt arbeid. Takk for at 
du er med på det. Gud velsigne deg og din relasjon til vår forsamling. 
 
 
Christoffer Inge Hovda 
Forsamlingsleder  
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Virksomheten i 2018 
 
"Vi ønsker å bygge et kristent felleskap med Guds ord i sentrum".  
 
Salem Misjonsforsamling hadde våren 2018 to møtehelger med landsarbeidere fra NLM :  9-

11. mars med Kristian Johansen og 13-15 april v/Per Ove Aarseth. Fredag 9.mars talte 

Kristian Johansen over emnet «Sendebud». Fredag 13. april talte Per Ove Aarseth over 

emnet: «..om Guds ledelse».  I tillegg deltok begge talerne på våre tre faste 

møter/gudstjeneste i løpet av helga. 

 

Husets Basar, som er en viktig inntektskilde for driften av Salem, ble gjennomført lørdag 17. 

mars, med godt oppmøte og bra resultat.  

 

Fra mai til september var Café Uno utleid til Seamans Mission, som i løpet av sommeren 

hadde besøk av flere tusen ansatte fra cruiseskip som anløper Stavanger Havn.   

 

17-19 august hadde vi Oppstartshelg, som markerte begynnelsen på et nytt semester. Tema 

var «Forvandlet». Talere var Ingvild Hovda og Christoffer Inge Hovda. Møtet på fredag i 

Oppstart har de siste årene vært et møte hvor vi får én fra hver av våre tre møtepunkt til å 

dele tros- og livshistorie over temaet for helga. Vi erfarer at det å være sammen på tvers av 

møtepunkt og bli bedre kjent med hverandres trosreise, er til inspirasjon. Å ha en felles 

utflukt etter gudstjenesten på søndagen i Oppstart er også noe som knytter oss sammen.   

 

Styret som ble konstituert etter årsmøtet i 2018, besluttet å opprette et misjonsutvalg. 

Misjonsutvalget ønsker å bidra til at ytremisjonsarbeidet vi er en del av, kommer tydeligere 

fram i våre faste møter og gudstjenester. 24. oktober hadde vi en temasamling om 

misjonsarbeidet som NLM driver blant verdens minst nådde folkegrupper, hvor 

misjonsrådgiverne Rune Mjølhus og Elise Haugland informerte. 

 

Årets julemesse var et meget godt besøkt arrangement og gav et godt resultat til NLMs 

arbeid. Lørdag 24 november var det aktivitet fra kl 0900 til kl 2330 i Salem-bygget, inkludert 

konsert og matsalg på kvelden. Talere var Svein Anton Hansen og Lovise Dirdal. Komiteen for 

julemessa fortjener ros for sin evne til å fornye dette tradisjonsrike arrangementet. Takk til 

alle som på ulikt vis bidrar til denne misjonsdugnaden! 

 

Før jul fikk eldre som er knyttet til Salem, besøk med en blomsterhilsen fra forsamlingen. 

 

I tillegg til de avdelinger og grupper som i det videre omtales, har Forsamlingsrådet og 

Husstyret hatt jevnlige møter gjennom året. 
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De faste møtepunktene 

Søndag Kl. 1030 
Kl. 1100 
Kl. 1700 

Bønnemøte i 2. etg 
Gudstjeneste m/søndagsskole 
Internasjonalt møte (IKF) 

Mandag Kl. 1900 BASIC (annenhver uke) 

Onsdag Kl. 1800 Bønnesamling 

Torsdag Kl. 1630 Uno Språkkafé 

Fredag Kl. 1730/1930 Uno Between og Uno Teens (annenhver uke) 

Lørdag Kl. 1900 
Kl. 1930 
Kl. 2100-2400 

Bønnemøte i 3. etg 
Salem Ung 
Uno – Åpen café 

 
 
Søndagsgudstjenesten kl. 1100 . Gudstjenesteforsamlingen (GT) feirer gudstjeneste fast 
hver søndag kl 1100 i den store møtesalen i 3.etasje. I 2018 har det vært samling hver 
søndag kl 11, dvs 51 søndager. Det var ikke gudstjeneste søndag 27. mai 2018, da det var 
regionårsmøte i NLM/Region Sørvest. I skolenes sommerferie var det sommermøter med litt 
forenklet opplegg, hvor vi i utgangspunktet benyttet møtesalen i 2.etasje. Også søndagene 
23. desember og 30 desember var vi i 2.etasje, møtene hadde hhv 70 og 90 deltakere. 
Oppmøte i løpet av året har vært ganske stabilt, kanskje en anelse flere på gudstjenestene i 
høst. I vårsemesteret hadde mediangudstjenesten 95 besøkende (søndagsskolen startet da 
direkte i egne rom). I høstsemesteret har mediangudstjenesten hatt 135 besøkende (før 
søndagsskolen går til eget opplegg). Den best besøkte gudstjenesten var 
konfirmantgudstjeneste 6. mai, da det var nesten 300 tilstede. I 2018 hadde vi totalt 6 
gudstjenester hvor også søndagsskolen deltok. De som taler på søndagsgudstjenesten 
oppfordres til å benytte søndagens tekst. I høstsemesteret 2018 la vi ekstra vekt på å få inn 
talere som har konkrete livserfaringer som kan knyttes til søndagens tekst. Dette har blitt 
tatt godt imot i forsamlingen.  
 
I høytidene har vi hatt samlinger som følger: I påsken hadde vi nattverdmøte skjærtorsdag, 
gudstjeneste langfredag og gudstjeneste 1.påskedag. Det var gudstjeneste første pinsedag. 
Det var julegudstjeneste på julaften og gudstjeneste 1.juledag. 
 
 
Den praktiske gjennomføringen av Gudstjenesten ivaretas av fire gudstjenestegrupper som 
rullerende har ansvar for hver sin søndag. Lederne for de ulike gudstjenestegruppene, 
forsamlingsleder og Barne- og familieleder utgjør GT-teamet, som har ansvar for å 
koordinere arbeidet med planlegging og gjennomføring av gudstjenestene.  
 
 
Lørdagsmøtet kl 19:30 er Salem Ung sitt faste møtepunkt. SU hadde i 2018 51 møter (inkl. 
vinter- og høstweekend, julebord og sommermøter). Dersom man ser bort fra 
sommermøtene var snittoppmøtet i 2018 på 112 stk. Det er gledelig å se at det er mange 
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som har dette som sitt åndelige hjem og kommer igjen år etter år, samtidig er det også godt 
å se at det stadig er nye som finner seg til rette i fellesskapet.  
 
Talene på lørdagsmøtene følger ikke kirkeårets tekster, men er heller lagt opp etter tema og 
gjerne i møteserier over flere helger. En annen sentral del av SU-møtene er fellesskapet i 
etterkant av møtet; Åpen café i Uno hver lørdag, og matsalg i 2. etg én gang i mnd. er to av 
de tjenestegruppene som særlig bidrar til et godt miljø og godt fellesskap i etterkant av 
møtene.  
 
For øvrig er det mange som er engasjert i ulike tjenester i Salem Ung, og det er godt å se et 
fellesskap som er opptatt av å kunne tjene og være til oppbyggelse for hverandre. Med totalt 
14 ulike tjenestegrupper, og ca 135 tjenesteposter fordelt på omlag 110 frivillige, er det 
mange gode ressurser som bruker sine gaver til menighetens oppbyggelse.  
 
Søndagsmøtet kl 17 er IKFs faste møtepunkt. IKF hadde i 2018 50 søndagsmøter, i tillegg til 
den årlige julefesten. Dette faste møtepunktet har også en viktig sosial funksjon, ettersom 
våre medlemmer bor nokså spredt rundt i Stavanger/Sandnes området. Det er søndagsskole 
på hvert møte, samt månedlige nattverd- og familie-møter. 
 
En viktig del av IKF søndagsmøtet er maten og fellesskapet rundt bordene. Mange frivillige 
stiller trofast opp, og serveringen bidrar til at mange blir sittende igjen i samtale, noe som 
bidrar til å styrke fellesskapet i forsamlingen. 
 
Fremmøtet ligger som regel på 70-100 stk.. Det er nesten alltid noen nye på møtene våre, 
noe som er gledelig. Dette gjør IKF til en viktig del av det utadrettede arbeidet i Salem. 
 
Samlet sett er det nok mer enn 20 nasjonaliteter som møtes i IKF i løpet av året. Tidligere var 
det en stor gruppe filippinere i IKF. Dette har minket noe, kanskje fordi tiden med «au-pairs» 
er noe forbi i Stavanger-området. Det er heller ikke så mange arabisk-talende som det var da 
strømmen av flyktninger til Norge var på sitt høyeste. Den kinesiske gruppen har vokst, og vi 
startet i slutten av året opp med dåpsundervisning.  
 
IKF-møtene krever en del ressurser i tillegg til det vanlige, med tanke på f.eks. tolking og 
mat. Vi er svært takknemlige for alle de som trofast stiller opp og gjør at vi kan gjennomføre 
samlingene. Behovet for nye frivillige er likevel stort, og vi trenger stadig å fornye tjeneste-
gruppene, da folk flytter mer på grunn av det internasjonale miljøet.  

Dåp og nattverd 

I IKF ble det i 2018 døpt to barn. Det ble også startet dåpsundervisning på kinesisk.  
Det ble døpt fem barn i Gudstjenesteforsamlingen i løpet av 2018. 
 
Det er avholdt månedlige nattverdsamlinger i IKF, i Salem Ung og på Gudstjenesten på 
søndag.  
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Registrerte medlemmer 

Salem Ung (SU) og Gudstjenesteforsamlingen (GT) hadde i 2018 totalt 331 betalende 
medlemmer. IKF hadde 126 betalende medlemmer.  

Staben 

Forsamlingsleder: Christoffer Inge Hovda, 100%  
Ungdomsleder: Torgeir P. Nygaard, 100%, til 15. aug. 18. Fra 15. aug. John Olav Selstø, 100%  
Barne- og familieleder: Aud-Norunn Myklebust, 50% 
IKF pastor: Jan Helge Aarseth, 50%  
IKF medarbeider: Ingvild Hovda, 50%  

Styret 

Styret har i 2018 bestått av følgende personer:  
Eimund Fjeldskaar (leder)  
Harald Valderhaug (nestleder/kasserer) 
Synnøve Helland (sekretær)  
Maurits Endresen 
John Erik Thomassen 
Greta Ydstebø 
Anette Bru Staurland 
 
Varamedlemmer:  
Helge Vatland 
Bjarne Middelthon 
 
Det er avholdt 11 styremøter hvor det ble behandlet 85 saker.  
 
 
 
Styret for Salem Misjonsforsamling 
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Onsdagssamlinger 

Vårt faste bønnemøte på onsdag kl 18 har hatt jevnt bra oppmøte hele året. I tillegg har vi 

hatt et økende antall samlinger på onsdag kl 19, hvor det varierer mellom bibelundervisning 

og temasamlinger med ulike emner. Spesielt godt besøkt var temasamlingen «La masken 

falle», med Runar Mulelid, med ca 100 deltakere. Til bibelundervisning har det ofte vært 

rundt 50 deltakere. Vi ønsker å fortsette med denne vekslingen mellom bibelundervisning og 

temasamlinger.  

Barne- og ungdomsarbeidet 

Salem søndagsskole har det siste året hatt 32 samlinger på Liten grupe (< skolealder), 28 
samlinger på Mellomstor gruppe (1.-4. klasse) og på Stor gruppe (5.-7. klasse), samt 4 
fellessamlinger for de to største gruppene. Skoleåret 17/18 ble undervisningsopplegget 
Awana benyttet – et omfattende og godt gjennomarbeidet opplegg. Til tross for at vi var 
fornøyd med dette på mange områder valgte vi å ta en pause fra Awana ett år, da særlig 
ettersom det manglet ressurser til å få fullt utbytte av opplegget. Høsten 2018 har fulgt 
M∙aks hjelp på Liten gruppe; Mellomstor gruppe har fulgt undervisningsopplegget til 
«Tidslinjen» (som henger på rommet der hvor gruppen samles); Stor gruppe har brukt B-
tweens. Ved utgangen av 2018 var det 25 medlemmer på Liten gruppe, 25 medlemmer på 
Mellomstor gruppe og 19 medlemmer på Stor gruppe. Totalt sett en økning i antall 
medlemmer på 17% sammenlignet med 2017.  
 
Det siste året har vi hatt en solid og stabil ledergruppe som vi er svært takknemlige for. Vi 
har også utfordret noen av de største barna til å være hjelpeledere på den minste gruppen, 
noe som både har vært til glede og hjelp. Vi skulle likevel gjerne hatt flere ledere, og ber 
derfor forsamlingen om å ha øynene åpne og hendene foldet, på leting etter noen vi kan 
utfordre til å gå inn i tjenesten.  
 
IKF-søndagsskole har hatt 28 samlinger og 10 familiemøter, inkl. julefesten 9. des. 
Utfordringen med andaktsholdere er mye den samme som før. Vi fortsetter å gjøre bruk av 
egne forkynnere og Region Sørvest sine barnearbeidere for å kunne gi et tilbud flest mulig 
søndager i skoleåret. Mange innvandrere reiser ikke bort på ferie, det ideelle ville derfor 
være å ha søndagsskoletilbud hver søndag hele året. Barna er i alderen 2-14 år, og oppmøtet 
varierer fra 5-22 barn hver gang. Da vi bare har hatt kapasitet til én gruppe, er de 
pedagogiske utfordringene store. Vi syns likevel flere barn har blitt mer trofaste på 
søndagsskolen; De trives, er engasjerte og kunnskapsrike.  
 
Familiemøtene i IKF fortsetter å være svært positive for IKF-forsamlingen. De har begynt å få 
en fast form, og både store og små gleder seg over forkynnelsen, sangen og fellesskapet. Vi 
har også lagt til rette for, praktisk og økonomisk, at noen barn fra IKF har kunnet reise på 
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Regionens barneleirer, noe vi tror kan bety svært mye for både vekst i troen og inkludering i 
det kristne fellesskapet og det norske samfunnet.  
 
Uno Between (5.–7. klasse) hadde i 2018 19 samlinger i kafé UNO. Det har kommet mellom 
4 og 12 barn på disse samlingene. Vi starter ofte kvelden med bønn og andakt, etterfulgt av 
en aktivitet. Etter dette er det åpen kiosk og frie aktiviteter. Vi bruker andaktsopplegget til 
Bibelleseringen for Betweens. På vårparten hadde vi fokus på Jesus, å være Jesu disippel og 
venn, mens på høstparten hadde vi mer fokus på Gud, meningen med livet og «er alt 
sannhet?».  
 
Det er god stemning og vi opplever at barna som kommer trives og har det bra. Det er en tid 
med mye forandring for barna, og det er behov for å kunne stille spørsmål om tro og tvil og 
ha en trygg arena – det er dette Uno Between ønsker å være. Vær gjerne med å be om at det 
må være enda flere barn som får med seg disse samlingene, også barn som ikke er tilknyttet 
forsamlingen. Det er også behov for flere ledere.  
 
Uno Teens (8. klasse +) hadde i 2018 13 samlinger, til dels i kafé Uno, til dels hjemme hos 
lederne. Det har kommet mellom 8-15 ungdommer på disse samlingene. Faste innslag på 
samlingene er andakt etterfulgt av smågrupper (fordelt på rene jente- og guttegrupper). 
Dette har opplevdes positivt for alle parter, og samlingene i hjemmene har også åpnet opp 
for ærlige samtaler om tro og liv. Dette har gjort at samlinger i hjemmene har blitt en 
satsning utover høsten.  
 
For øvrig har aktivitetene variert i alt fra spill og konkurranser, til utflukter til gymsal på Forus 
f.eks.. Det har også blitt arrangert grøtfest, og i desember en juleavslutning sammen med 
Young Life i kafé Uno. Trivselen er god hos alle parter, og det er mange gode ledere som er 
trofaste i tjenesten.  For øvrig takker vi for at Salem husker på oss i bønn, det er alfa og 
omega! 
  
Familiegruppa har i løpet av 2018 hatt 6 komitemøter og ansvar for flere samlinger. De 
hadde ansvar for familiegudstjeneste i mars i forbindelse med bibelhelg med Kristian 
Johansen. I september ble det delt ut barnebibler til fireåringene, og bønneengler til 
ettåringene i Salem. Tredje søndag i advent var det gudstjeneste med julespillet: «Det 
skjedde i de dager». Mirjam Vågen hadde ansvar for selve julespillet og hadde fått med seg 
en god flokk søndagsskolebarn og musikere. Kollekten ved disse gudstjenestene gikk til 
Barnas misjonsprosjekt.  
 
I midten av september arrangerte familiegruppa foreldremøte med overskriften: 
«Foreldrelivet med hvilepuls?!» Vi fikk besøk av Oddrun Høie fra Sandnes og Eli Bjuland fra 
Nærbø som snakket om viktige prioriteringer i foreldrehverdagen, og at alt ikke må være 
fullkomment for å være godt. Til denne samlingen kom det også foreldre som ikke går fast i 
Salem. Tidligere har familiegruppa hatt ansvar for Hallo Venn 31. oktober. Vi så at dette var 
et arrangement som var for stort for en så liten gruppe. Det ble bestemt at Salem likevel ville 
fortsette å arrangere denne festen. Familiegruppa tok ansvar for innkjøp av godteri og mat, 
og for salg av mat under arrangementet. I flere år har familiegruppa bestått av kvinner. Det 
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hadde vært positivt å ha med to eller tre menn som kunne bidratt med maskuline tanker i 
familiearbeidet i Salem.  

Utadrettet arbeid 

UNO Språkkafé kjører nå to semester i året på 12 uker, med tilbud på to ulike nivå. Det er 
omlag 30-40 personer som deltar hver torsdag, men i løpet av et semester kan det være 
flere enn dette innom. Vi har hatt fire teamsamlinger for språkassistentene og lærerne, noe 
som har gitt godt utbytte både med tanke på teambygging og utrusting til tjeneste. I høst har 
vi savnet en stabil gruppe ungdommer som assistenter, slik som vi har hatt før. Vi oppfordrer 
flere i Salem til å bli «språk-venn» i språkkaféen vår.  
 
UNO Språkkafé er noe av det mest utadretta vi driver i Salem. Her får en møte mennesker 
med ulik tro, og får bli kjent og være noe for dem. Flere fra språkkaféen kom dette året på 
Salem sine førjuls-arrangement, og for flere ble det deres aller første møte med en kristen 
forsamling. 
 
Smågruppene i IKF har også en utadretta funksjon i at de er arenaer hvor nye mennesker 
stadig blir invitert, også ikke-kristne (Se for øvrig punkt om «Smågrupper»). 
 
IKFs julefest hadde 200 deltakere med stort og smått, med mange besøkende, bl.a. fra UNO 
Språkkafé, men også utfra medlemmenes egne nettverk. Vi ser stort framtidig misjonalt 
potensiale i slike store arrangement.  
 
Vision er møtehelger på NLMs videregående skoler, i regi av NLM ung. I 2018 stod tre team 
fra Salem Ung (bestående av 20 ledere pr. team) for disse møtehelgene på Tryggheim, 
Lundeneset og Kongshaug. Tilbakemeldingene fra skolene er at disse møtehelgene betyr 
mye for elevene, og gir mye utbytte gjennom det som formidles på møtene, og gjennom 
muligheten for forbønn/samtale. Vision har også vist seg som en god arena for teambuilding 
i Salem Ung, og for å prøve og oppdage nådegaver.  
 
Studentarbeid på UiS er en annen arena hvor vi er engasjert med utadrettet arbeid. Salem 
Ung og IKF var synlig og tilstede på universitet i fadderuka, og det ble rekruttert flere nye 
både til Salem Ung og til språkcaféen. Det ble også iverksatt et tiltak i høst (etter initiativ fra 
Laget) om å arrangere seks samlinger i året på UiS med seminarer om trosforsvar, «grill en 
kristen», etc. med oppstart i 2019. Representanter fra Salem Ung er engasjert i komitéen for 
disse samlingene.  
 
Gateevangelisering var en tjeneste som var oppe og gikk fra høsten 2016 til våren 2018, 
hvor alt fra to til fem stk. fra Salem gikk ut på gaten i Stavanger for å dele evangeliet. Det ble 
bare noen få kvelder våren 2018, men kvelder preget av flere gode samtaler med mennesker 
man ellers ikke ville truffet på. Etter at Ben David Normann flyttet har vi ikke fått på plass 
noen nye ansvarlige for denne tjenesten. Arbeidet ligger derfor nå litt på is.  
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Øvrig virksomhet 

Kvinner i Salem. Prosessgruppa med kvinner fra alle tre møtepunktene har møttes 5 ganger i 
løp av året. Vi ønsker å initiere varierte arrangement og aktiviteter hvor kvinner kan møtes 
på tvers av alder, nasjonalitet og tru, og har etablert oss med navnet Kvinner i Salem. Målet 
er både diakonalt, misjonalt, og for å styrke fellesskapet mellom ulike grupperinger i Salem. I 
2018 hadde vi en Damenes Aften i april og en åpen UNO café i oktober, med henholdsvis 100 
og 30 damer tilstede.  
 
Mannskvelder var et nytt tiltak som ble iverksatt i 2018 med gode tilbakemeldinger. Det ble 
avholdt en kveld på vårparten med filmvisning og samtale i grupper, og en ny samling i høst 
med undervisning av Øyvind Solheim, også her avsluttet med samtale og bønn i grupper. 
Mannskveldene har som hensikt å skape et samlende fellesskap av menn på tvers av 
generasjoner for å dele tro, bli utrustet som disipler og utruste hverandre.  
 
«Sammen» ble iverksatt som et nytt tiltak i Salem Ung i høst. Dette er en ny tjenestegruppe 
som har som mål å arrangere ett arrangement i mnd. av mer sosial art. I høst ble den første 
samlingen en «Julespesial» i Uno. Sammen er tenkt som en arena for å bygge fellesskap i 
Salem Ung, og samtidig tjene misjonalt som en lavterskels inngangsport til Salem.   
 
Uno coffee shop har gjennom året hatt seks team som har vekslet mellom å stå i kafeen 
etter Salem Ung (SU) på lørdagene. De ulike teamene har selv bidratt til menyen og 
besøkstallet svarer til oppmøtene på SU-møtene. 
 
Økonomien i UNO var nokså lik sammenlignet med 2017. Av de samlede tallene kan vi se at 
det har vært noe mindre salg i kafeen. Inntektene (kr 68 151) har hatt en nedgang på 17 % 
sammenlignet med fjoråret. Det er vanskelig å si noe konkret om hva nedgangen i salget 
skyldes da hyppigheten av bruk har vært nokså lik. På samme måte har varekostnadene hatt 
en nedgang på 27 %, og utgjør tilnærmet hele den samlede driftskostnaden i UNO (30 098 
kr). Hovedgrunnen til dette er omleggingen fra tradisjonell betalingsterminal til iZettle-
terminal, i tillegg til at det ikke har vært noen inventarkostnader i 2018. Den samlede 
nedgangen i utgifter fra 2017 til 2018 er derfor på 50 %. Det samlede resultatet for 2018 er 
på 38 052 kr, noe som er en økning på 16 009 kr fra fjoråret. 
 
BASIC bestod i 2018 av 16 faste medlemmer (20-36 år). Koret hadde på vårparten 3 
sangoppdrag i Salem og 1 sangoppdrag på Fredheim. Foruten de faste øvingene og 
oppdragene ble det arrangert sosialkveld, en minikonsert i Café Uno, samt 
sommeravslutning. På høstparten hadde koret 2 sangoppdrag i Salem, deriblant under 
oppstart. Foruten faste øvinger ble det arrangert noen sosialkvelder og juleavslutning. Like 
før jul gav Eva Irene Vea seg som dirigent for koret, og det er nå startet en prosess 
(v/ungdomsleder) med å få på plass ny dirigent.  
  
Nå som 2019 året har begynt, møter Basic en usikker framtid. La oss legge dette i Guds sine 
hender. Må han styre det til det beste for Basic. Selv om vi ikke vet noe om Basic sin framtid, 
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må ikke folk være redde for å ta kontakt med oss. Hvis du er glad i å synge, vil vi ønske deg 
hjertelig velkommen til Basic. Her er det plass for alle! 

Smågrupper  

IKF. Tre internasjonale kvinnegrupper møtes en gang i måneden, og én kinesisk 
kvinnegruppe møtes annenhver uke til bibelstudium. Den kinesiske gruppa inviterer også til 
uformelle lavterskel-samlinger én gang i måneden for å nå sine egne i byen. Den 
swahilitalende gruppa er avslutta, og den filippinske gruppa møtes bare sporadisk. For begge 
grupper gjør ledermangel seg gjeldende.  
 
SU. Det er totalt 14 smågrupper registrert i Salem Ung (omlag 90 pers), og alle ønsker om å 
bli med i smågruppe behandles fortløpende. Det er likevel behov for å tenke nytt rundt 
smågrupper, ettersom de fleste eksisterende smågruppene begynner å bli fylt opp. Det vil bli 
jobbet mer med denne tematikken i 2019.  
 
GT. Det er totalt 14 smågrupper og foreninger knyttet til Gudstjenesteforsamlingen. Noen av 
gruppene er misjonsforeninger, andre er bibelgrupper. Sammen med Salem Ung og IKF 
ønsker vi framover å jobbe mer med grupper som kan ha medlemmer på tvers av 
forsamlingene. 

Spesielle arrangement 

IKF region sørvest har i løpet av 2018 arrangert 2 leirer. Den første var den årlige vinter-
weekenden på Tonstadli 26.-28. januar. I høst var det også kvinneweekend på Holmavatn, 
hvor Marit Andersen var med som taler. IKF Salem har deltatt mye med ressurser til disse 
arrangementene. Sammen med Ebeneser Ganddal hadde IKF Salem planlagt en dagstur på 
Kristi Himmelfartsdag, men denne gikk ut på grunn av været. I stedet ble IKF invitert på 
grilling til Christoffer Inge Hovda sin hjemplass på Fogn, første helgen i juni. Dette ble en flott 
utflukt, der en stor gruppe IKF-ere ble med. 
 
Salem Ung arrangerte vinterweekend på vårparten i 2018 og en høstweekend i oktober. Det 
gir en egen verdi å reise bort sammen som fellesskap, noe som her ble gjenspeilet med godt 
oppmøte og godt åndelig og sosialt fellesskap.   

Prosesser / Utviklingsområder 

Smågrupper 
Onsdag 5.september hadde vi en temasamling om «Smågrupper i Salem». I etterkant av 
denne samlingen har vi jobbet med å få en samlet oversikt over smågruppene og 
foreningene som er tilknyttet Salem. Totalt er det ca. 35 grupper. Vi ønsker å utvikle en 
strategi for smågrupper som kan gå mer på tvers av møtepunktene i Salem.   
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Bibelundervisning 
Responsen på den bibelundervisning vi har tilbudt fra Salem i 2018, har vært god. Vi vil 
fortsette med bibelundervisning som bidrar til oversikt og kunnskap om innholdet i Bibelens 
ulike bøker. I 2019 utvider vi formatet til også ha noen onsdager med opplesning fra Bibelen.  
 
Misjonsfokus 
Misjonsutvalget som ble opprettet i 2018, har allerede bidratt til økt informasjon om 
misjonsarbeidet som NLM driver. Vi håper at vi i 2019 også kan få bedre oversikt over og 
kontakt med de utsendinger det er naturlig at Salem holder kontakt med. Formidling fra 
misjonsarbeidet og forbønn for de enkelte utsendinger og deres tjeneste er noe vi ønsker å 
gjøre mer av i 2019. 
 
Grensekryssing 
I Salem er det potensial for utvikling av enda flere relasjoner på kryss og tvers mellom 
forsamlingene. Målet er at vi i 2019 får enda flere enkeltarrangement og/eller mindre 
fellesskap som har i seg et element av «grensekryssing». Stikkord kan være medvandring og 
relasjonsbygging på tvers av nasjoner og generasjoner.  
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Vedlegg 2: Forslag til vedtektsendring (Sak 5) 
 

 

 

Gjeldende: 

 

§ 5 Årsmøte 
På årsmøtet, som avholdes innen utgangen av februar, legges det av styret fram årsmelding, 
revidert regnskap og budsjett for kommende år. Det velges et styre, en valgnemnd bestå-
ende av fem personer og to revisorer. Alle viktige valg foregår med stemmesedler og når 
minst ett medlem ber om det. Vedtektene for Salem Misjonsforsamling legges ved i sakspa-
pirene til årsmøtet. 
  
Forslag (endring uthevet i rødt): 
 
§ 5 Årsmøte 
På årsmøtet, som avholdes innen utgangen av februar, legges det av styret fram årsmelding, 
revidert regnskap og budsjett for kommende år. Det velges et styre, en valgnemnd bestå-
ende av fem personer og to revisorer. Valgnemndkandidaten med flest stemmer blir valgt 
for en periode på to år, mens resten av valgnemnda velges for en periode på ett år. Reviso-
rer velges for en periode på ett år. Alle viktige valg foregår med stemmesedler og når minst 
ett medlem ber om det. Vedtektene for Salem Misjonsforsamling legges ved i sakspapirene 
til årsmøtet. 
 
 

 

  
 
 


