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Vedlegg 1: Kandidater )l styre og valgnemd (Sak 3)

Kandidater *l styret:
Judith Giljebrekke
Margit Odeh
KrisYne Gamst Selstø
Morten Sirevåg
Harald Strand
Mirjam Vågen
Carl Erik Waaler

Kandidater *l valgnemda:
Oskar Fausk
Bjarte Frøvik
Gerd Olaug Gilje
Per Inge Langeland
Alf Middelthon
Solfrid Nåden
Sigmund Salte
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Vedlegg 2: Årsmelding for Salem Misjonsforsamling 2019
(Sak 4)
Forsamlingsleder har ordet
En ny begynnelse
I januar 2019 hadde Salem Misjonsforsamling besøk av Wenche Lunde, som gjennom ﬂere
møter gav oss glimt fra en rik tjeneste som misjonær i Peru og forkynner i Norge. Et av
møtene med Wenche Lunde hadde overskricen «En ny begynnelse». Dege er generelt en
god overskric. Og kan være en del av overskricen for livet Yl mange mennesker: Noe gikk i
stykker, noe ble ikke slik en hadde tenkt, men på et Ydspunkt ﬁkk man reise seg opp igjen,
og ﬁkk en ny start. Dege er kristendommens kjerne; Den nye begynnelse vi alle kan få del i,
pga Jesus Kristus. I dege ligger håp, retning for livet og relasjon med den levende og
nærværende Gud, som ikke er taus i møte med den som søker Ham.
Gud kan!
I mars 2019 hadde Salem besøk av Kurt Hjemdal, Ydligere rektor ved Bibelskolen i Grimstad.
Han talte bla fra Esekiel 37, hvor Gud viser profeten Esekiel en dal med mange døde ben.
Esekiel 37, 3: Så sa han 1l meg: «Menneske, kan disse ben bli levende igjen?» Jeg svarte:
«Herre Gud, det vet bare du.» Gud ba Esekiel tale, både en og to ganger Yl de døde ben. Og
bena reiste seg, og ble Yl levende mennesker. Et mekYg bilde på at Gud kan skape liv der det
er helt dødt. Og en oppmuntring Yl oss; der vi anser det som rimelig dødt og tørt, kan Gud
ved sig Ord og ved sin Ånd bringe nyg liv, nyg håp og en ny begynnelse.
Gud leder, ved sin Ånd!
I august 2019 hadde vi besøk av Norea og en ung kvinne fra Sentral-Asia som var blig kristen
gjennom Norea sin mediemisjon, og NLMs bibelarbeid. Det var sterkt å høre denne unge
kvinnens livshistorie og hennes vei Yl Norge hvor hun på forunderlig vis ﬁkk treﬀe de som
hadde lagt Yl rege for at hun ﬁkk høre om Jesus. Denne kvinnens historie er en tydelig
påminnelse om verdien av vårt misjonsengasjement. Nye mennesker får møte Jesus via
misjonsarbeid i sensiYve områder, og får håp, retning for livet og en ny begynnelse. Livet for
dem blir ikke nødvendigvis legere. Derfor trenger de vår forbønn og vår støge. Og vi og vår
forsamling trenger å fornye vår Yllit Yl at Gud kan, at Gud leder og at vi får være en del av
Guds store plan og Guds gode vilje: ..han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære
sannheten å kjenne.
Takk for trofast tjeneste og deltakelse i året som ligger bak, Gud velsigne deg!
Christoﬀer Inge Hovda
Forsamlingsleder
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Virksomheten i 2019
"Vi ønsker å bygge et kristent felleskap med Guds ord i sentrum".
Salem Misjonsforsamling hadde 9-13. januar 2019 møteuke med Wenche Lunde fra NLM
Norge. 15-17.februar hadde vi møtehelg med KrisYan Johansen. 22-24. mars hadde Salem
besøk av Kurt Hjemdal, som underviste fra profeten Esekiel.
Husets Basar ble gjennomført lørdag 6. april med godt oppmøte og et ﬁnt resultat Yl dricen
av bygget. Komiteen for Husets Basar opplevde at konseptet man har brukt de siste årene,
har behov for fornyelse, noe man også hadde en gjennomgang av under medlemsmøtet
våren 2019.
Fra mai Yl september var Cafe Uno utleid Yl Seamans Mission, som i løpet av sommeren
hadde besøk av ﬂere tusen ansage fra cruiseskip som anløper Stavanger Havn.
16-18 august hadde vi Oppstartshelg, som en markering av et oppstaren av et nyg semester.
Tema var «Forvandlet». Talere var Norene Sørdal og John Olav Selstø. Møtet på fredag i
Oppstart har de siste årene vært et møte hvor vi får en fra hver av våre tre møtepunkt Yl å
dele tros- og livshistorie over temaet for helga. Vi erfarer at å være sammen på tvers av
møtepunkt og bli bedre kjent med hverandres trosreise, er Yl inspirasjon. Søndag 18. august
hadde vi felles umlukt Yl Hommersåk, hvor vi ﬁkk benyge et selskapslokale hos familien
Stokka.
6-7 november hadde vi besøk av Grete Yksnøy MarYnsen, som jobber i NLM Norge sig
sjelesorg-team. Grete var med oss på ﬂere arrangement og var også Ylgjengelig for samtale.
Helga 15-17. november hadde vi besøk av Ole-Magnus Olafsrud, som underviste over emnet
«Hverandre». Ole-Magnus hadde også et seminar om medvandring i løpet av helga.
Årets julemesse var et meget godt besøkt arrangement og gav et godt resultat Yl NLMs
arbeid. Lørdag 24 november var det akYvitet fra kl 0900 Yl kl 2330 i Salem-bygget, inkludert
konsert og matsalg på kvelden. Talere var Kirsten Lundeby og Synnøve Helland. Komiteen for
julemessa fortjener ros for sin evne Yl å fornye dege tradisjonsrike arrangementet. Takk Yl
alle som på ulikt vis bidrar Yl denne misjonsdugnaden!
Før jul ﬁkk eldre som er knyget Yl Salem, besøk med en blomsterhilsen fra forsamlingen.
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I Yllegg Yl de avdelinger og grupper som i det videre omtales, har Forsamlingsrådet og
Husstyret hag jevnlige møter gjennom året.

De faste møtepunktene
Søndag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Kl. 1030
Kl. 1100
Kl. 1700
Kl. 1800
Kl. 1630
Kl. 1730/1930
Kl. 1900
Kl. 1930
Kl. 2100-2400

Bønnemøte i 2. etg
Gudstjeneste m/søndagsskole
Internasjonalt møte (IKF)
Bønnesamling
Uno Språkkafé
Uno Between og Uno Teens (annenhver uke)
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 2019 har det vært samling hver søndag kl
11, dvs 51 søndager. Det var ikke gudstjeneste søndag 26. mai 2019, da det var
regionårsmøte i NLM/Region Sørvest. I skolenes sommerferie var det sommermøter med lig
forenklet opplegg, hvor vi i utgangspunktet benyget møtesalen i 2.etasje. Også søndagene
22. desember og 29. desember var vi i 2.etasje. Oppmøte i løpet av året har vært ganske
stabilt, i snig 130 besøkende (før søndagsskolen går Yl eget opplegg). De som taler på
søndagsgudstjenesten oppfordres Yl å benyge søndagens tekst
I høyYdene har vi hag samlinger som følger: I påsken hadde vi nagverdmøte skjærtorsdag,
gudstjeneste langfredag og gudstjeneste 1.påskedag. Det var gudstjeneste første pinsedag.
Det var julegudstjeneste på julacen og gudstjeneste 1.juledag.
Den prakYske 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.
I 2019 har vi jobbet med evaluering og utvikling av Gudstjenesten Søndag. Forsamlingsråd,
GT-team og representanter fra styret har vært med i dege arbeidet. Det som særlig har
kommet fram, er et ønske om mer koordinering på tvers av møtegruppene, særlig for sangmusikk og møteledelse. Det vil i 2020 bli jobbet ygerligere med å styrke arbeidet rundt
gudstjenesten.
Lørdagsmøtet kl 19:30 er Salem Ung sig faste møtepunkt. SU hadde i 2019 48 møter (ekskl.
vinter- og høstweekend). Dersom man ser bort fra sommermøtene var medianoppmøtet i
2019 på 110 stk. Det er gledelig å se at det er mange som har dege som sig åndelige hjem
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og kommer igjen år eger år, samYdig er det også godt å se at det stadig er nye som ﬁnner
seg Yl rege i fellesskapet.
Talene på lørdagsmøtene følger ikke kirkeårets tekster, men er heller lagt opp eger tema og
gjerne i møteserier over ﬂere helger. Det ble holdt nagverd omlag hver 3./4. uke i 2019.
I Yllegg Yl selve møtene har fellesskapet i egerkant av møtene vært av stor betydning for
fellesskapet. Tilbud som åpen café i Uno hver lørdag, og matsalg i 2. etg én gang i mnd. er to
Yng som bidrar posiYvt Yl det sosiale miljøet.
Det er mange som er engasjert i ulike tjenester i Salem Ung, og det er godt å se et fellesskap
som er opptag av å kunne tjene og være Yl oppbyggelse for hverandre. Med totalt 13 ulike
tjenestegrupper, og ca 135 tjenesteposter fordelt på omlag 120 frivillige, er det mange
medlemmer som bruker sine gaver Yl oppbyggelse for fellesskapet.
Søndagsmøtet kl 17 er som før IKFs faste møtepunkt. IKF hadde i 2018 48 søndagsmøter, i
Yllegg Yl den årlige julefesten. Medlemmene våre bor nokså spredt rundt i
Stavanger/Sandnes området, dege gjør søndagsmøtet også har en vikYg sosial funksjon. Det
er søndagsskole på hvert møte, samt månedlige nagverd- og familie-møter.
Noe av IKF sig særpreg ligger også i det faste fellesskapet rundt maten og bordene. Mange
sYller trofast opp på kjøkkenet og gjør dege mulig. MålYdet og samtalen er med på å styrke
fellesskapet i forsamlingen vår.
IKF er en av de vikYgste arenaene i Salem sig utadregede arbeide. Oppmøtet kan nok
variere lig gjennom året, men ligger oce på 70 – 100 personer med småg og stort.
Vi samler fremdeles en stort knippe med nasjonaliteter. Siste året har vi opplevd at ﬂere som
har vært deltakere på UNO språkkafé kommer innom, og noen ﬁnner sin plass her. Den
kinesiske gruppen er fremdeles svært akYv, og opplever vekst. Ellers har vi en ﬁn kjerne av
trofaste medlemmer. Mange er også ﬂinke Yl å invitere med seg nye på samlingene.
IKF-møtene krever en del ressurser i Yllegg Yl det vanlige, med tanke på f.eks. tolking og
mat. Vi er svært takknemlige for alle som trofast sYller opp og gjør at vi kan gjennomføre
samlingene. Behovet for nye frivillige er likevel stort, og vi trenger stadig å fornye tjenestegruppene, da folk ﬂyger mer på grunn av det internasjonale miljøet.

Dåp og naJverd
I IKF ble det i løpet av 2019 døpt tre barn. Vi hadde også dåp på IKF julefesten av en voksen
kineser. Sistnevnte har fåg dåpsundervisning på kinesisk siden høsten 2018.
Det ble døpt seks barn i Gudstjenesteforsamlingen i løpet av 2018.
Det er avholdt månedlige nagverds-samlinger i vårt internasjonale arbeid, i Salem Ung og på
Gudstjenesten på søndag.
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Registrerte medlemmer
Salem Ung (SU) og Gudstjenesteforsamlingen (GT) hadde i 2019 totalt 333 betalende
medlemmer. IKF hadde 127 betalende medlemmer.

Staben
Forsamlingsleder: Christoﬀer Inge Hovda, 100%
Ungdomsleder: John Olav Selstø, 100%
Barne- og familieleder: Aud-Norunn Myklebust, 50%
IKF pastor: Jan Helge Aarseth, 50%
IKF diakon/evangelist: Ingvild Hovda, 50%

Styret
Styret har i 2019 beståg av følgende personer:
Eimund Fjeldskaar (leder)
Bjarne Middelthon (nestleder)
Helga Bøe (kasserer)
Vidar Frøysa (sekretær)
John Erik Thomassen
Greta Ydstebø
Anege Bru Staurland
Varamedlemmer:
Sølve Sivertsen
KrisYn Lende
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 hag jevnt bra oppmøte hele året. I Yllegg har vi
oce hag samlinger på onsdag kl 19, hvor det varierer mellom bibelundervisning og
temasamlinger med ulike emner. Gjennom NLM Region Sørvest har Salem
Misjonsforsamling Ylgang Yl gode bibellærere. Vi har høsten 2019 blant annet hag fem
samlinger med bibelundervisning fra profeten Jeremia, ved forkynner Magne Vatland. Dege
formatet ser ut Yl å fungere godt og har hag bra oppmøte. Vi tar også taleopptak av
bibelYmene som blir Ylgjengelig på salem.stavanger.no

Barne- og ungdomsarbeidet
Salem søndagsskole hadde 34 samlinger i 2019. Første halvår hadde vi tre grupper; under
skolealder, 1.-4. klasse og 5. klasse+. Eger sommeren startet vi opp en terde gruppe kalt
«TENketanken» for tenåringene. I vår brukte vi undervisningshecer fra «M·aks hjelp» på
liten gruppe, «Tidslinjen» på mellomstor gruppe og «B-tweens» på stor gruppe. I høst gikk vi
Ylbake Yl «Sprell Levende» (fra Søndagsskoleforbundet) for de to yngste gruppene, og
fortsage ned B-tweens for den store gruppa. TENketanken har ikke undervisningsopplegg.
De går ut sammen med en leder eger talen i gudstjenesten. Der snakker de sammen om det
de har vært med på, og har mulighet Yl å sYlle spørsmål om Yng de lurer på. Ved utgangen
av året hadde vi 65 barn og unge som er relaYvt faste på de ﬁre gruppene.
Vi har hag en del umordringer med å ha nok ledere Yl alle gruppene i høst. De tre lederne vi
hadde Yl den største gruppa (5.-7. klasse) ønsket å prioritere annet arbeid eger høsmerien.
Vi ønsker dem Guds velsignelse i andre tjenester. På samme Yd er vi takknemlige over at tre
nye ledere har valgt å ta over denne gruppa. Vi har med andre ord nok ledere, men ikke for
mange.
Flere av de eldre barna i søndagsskolen har vist interesse for å være med i arbeidet, og vi
prøvde i høst å få Søndagsskolen Rogaland med å holde et kurs for unge ledere. Dege ble
utsag, men vi satser på å holde et kurs i mars for å inspirere de unge Yl å bli med i arbeidet.
Dege blir et samarbeid mellom Salem Søndagsskole og IKF-søndagsskole.
I løpet av høsten arrangerte vi tre barnegudstjenester for søndagsskolebarna. Dege viste seg
å være noe barna sage pris på. På disse samlingene har vi hag lig ekstra fokus på misjon, og
har hag besøk av to misjonærer som har holdt andakt og fortalt fra misjonsfeltene. Det hele
avsluges med barnas egen «kirkekaﬀe».
Søndagsskolen er en vikYg del av arbeidet, og vi håper at mange vil være med å løce dege
arbeidet fram for Gud i bønn.
IKF-søndagsskole har hag 29 samlinger og 10 familiemøter, inkl. julefesten 8. des. Vi har
gjort bruk av Region Sørvest sine barnearbeidere for å kunne gi et Ylbud ﬂest mulig søndager
i skoleåret. Barna er i alderen 2-14 år, og oppmøtet varierer fra 5-22 barn hver gang. Siden vi
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bare har hag kapasitet Yl én gruppe, er de pedagogiske umordringene store. Vi har mistet
noen ledere og assistenter i løp av året, og fra nygår 2020 får vi mindre besøk av regionens
medarbeidere, pga deres prioriteringer. Barna trives, og kommer regelmessig, om enn ikke
hver søndag.
Familiemøtene i IKF skjer en gang i måneden, vanligvis den andre søndagen i måneden. Vi
har nå innarbeid en fast form med inspirasjon fra Søndagsskolen sig materiell. Det
gjenkjennelige virker posiYvt for store og små, og den inkluderende pedagogikken når hele
forsamlingen.
IKF-staben i samarbeid med regionens ansage har gjort en innsats i 2019 for å få ﬂere
innvandrer barn på regionens barneleirer og UL. Noe som har virkelig hjulpet med dege er at
NLM-Ung sentralt har fåg en stor pog statsstøge for å avhjelpe barnefavgdom, og dit har vi
kunnet søke om støge for den enkelte leirdeltaker. Dege har gig oss mulighet Yl å sende 7
barn på leir, noen ﬂere ganger, og 5 ungdommer på UL fra IKF-Salem forsamlingen. Dege
gleder vi oss stort over. Dege kan bety mye for både vekst i trua og inkludering i det kristne
fellesskapet og det norske samfunnet.
Uno Between (5.–7. klasse) hadde i 2019 17 samlinger i kafé UNO. Det har kommet mellom
5 og 12 barn på disse samlingene.
Vi lederne syns det er veldig kjekt å få være sammen med disse barna. No er vi i 2. etasje i
Salem, og gler oss Yl Uno-lokalene blir ferdig oppussa. Det trur vi blir veldig bra! Vi starter
med andakt og bønn, for dereger ein akYvitet. AkYvitetene vi har hag er MC Donalds besøk,
50 leiken, pynte muﬃns konkurranse, pepperkakehus pynYng, bøgeleik m.m. Vi prøver å
gjøre akYviteter som barna ønsker og liker. Eger akYvitet er det selvsagt kiosk og fri lek/prat.
I år har vi brukt andaktsopplegget Yl Bibelleseringen og Normisjonen sig Btweens opplegg.
Fokus har vært på blant annet å være den du er skapt Yl å være, Gud ønsker å lede og er
med alle dager, forbønn og lovsang. John Olav har også vert innom og hag andakt, det har
vert ﬁnt.
Fortseg å be for Between og arbeidet som blir gjort der. Det er så ﬂog at barna i menigheten
har ein plass å gå og vi opplever god stemning og at barna trives og har det bra. Det er stort
seg barn som Ylhører forsamlingen som kommer, og dege er veldig ﬂog. Likevel skulle det
gjerne komt ﬂeire barn. Vær gjerne med å be om det! Barna som kjem tar av og Yl med seg
venner og det er så kjekt. Vær med å be om frimodighet Yl å fortsege å ta med venner.
I høst valgte vi å være to team slik at vi såg barna lig ocere og ﬁkk mer konYnuitet. Dege har
fungert bra! Det har vært utskicing i lederﬂokken, og vi vil rege ein stor takk Yl de som har
vært med i mange år som ledere, og takke de som fortseger som ledere. Det er så ﬂog å ha
dere med på Between! Vi har fåg to nye ledere i gjengen, men vær gjerne med å be om at vi
kan få 1-2 leder Yl. Barna er i en alder der det er mye som forandrer seg. Ikke minst blir de
mer bevisst på sin egen idenYtet. Da er det godt at det ﬁnnes møtepunkt der de får lov å
komme og være seg selv, sYlle spørsmål om tro og liv, og være trygge. Det er et slikt
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møtepunkt vi vil at UNO Between skal være. Vær med å be for barna som kommer Yl UNO
Between, og husk også på for lederne i bønn. Be om velsignelse og glede for både lederne,
barna og hjemmene de kommer fra. Takk!
Uno Teens (8.klasse-3.vgs) hadde i 2019 15 samlinger, hovedsakelig i Café Uno, og noen
ganger hjemme hos lederne. Det har kommet mellom 10-20 ungdommer på disse
samlingene. Faste innslag er andakt egerfulgt av ulike akYviteter. Lederne har byget på å
holde andakt, og det har også vært besøk utenfra. Til dels kom ungdomslederen, John Olav,
og hadde andakt ved juleavslutningen i 2019. AkYvitetene er svært variert, i alt fra spill og
konkurranser Yl jente- og gugekveld hos lederne. Tradisjon tro, har vi hag
sommeravslutning med grilling i Vaulen og grømest i desember som juleavslutning. Fra
høsten har det vært en mer stabil ungdomsgruppe som har deltag på Teens. Dege er ﬁnt, da
det blir større konYnuitet i samtaler om tro, men også for miljøet sin del. Dessverre har
lederne ikke hag mulighet Yl å møte på hver samling, og vi har derfor måge avlyse to
samlinger. Ledersituasjonen i 2020 er foreløpig lig uavklart.
Familiegruppa: I begynnelsen av året var det lig usikkert om det fremdeles var behov for en
familiegruppe i Salem. Eger samtale rundt dege på medlemsmøtet i mars ble det klart at
både ønske om, og behov for, en slik gruppe var Yl stede i forsamlingen. Kanskje er behovet
ekstra stort i en Yd som denne der familien som insYtusjon står svakere enn noen gang i vår
historie. «Om ikke for arrangementenes del, men for at noen skal holde fokus på familiene i
forsamlingen …» ble det sagt, og med dege fokuset fortseger familiegruppa sig arbeid.
I januar arrangerte familiegruppa en temakveld med Jarle Haugland fra Tro & Medier. Det
ble en lærerik kveld med fokus på mediebruk og mediebevissthet. Dessverre var det ikke det
store oppmøtet, kanskje på grunn av lite informasjon i forkant. I oktober arrangerte de en
tur Yl «Trollskogen» på Hundvåg en søndag eger gudstjenesten. Her ble ﬂere familier med,
og trivselen var stor blant de oppmøge. I Yllegg har familiegruppa hag ansvar for mat eger
to familiegudstjenester og eger julespillet i desember.
Det har også dege siste året bare vært kvinner i familiegruppa. Det er et stadig ønske med
lig maskuline innspill, så vi vil oppfordre forsamlingen Yl å være på utkikk eger familiefedre
med øye for samarbeid mellom familiene og forsamlingen.
Egersom barne- og familieleders sYlling stadig krymper har familiegruppa Ylbudt seg å være
en «utstrakt hånd» i barne- og familiearbeidet. Et kjærkomment Ylbud. Gud velsigne dem.

UtadreJet arbeid
UNO Språkkafé har nå vært i dric i 4 år. Det er et vindu ut mot byen, der vi møter både et
diakonalt og misjonalt behov. Vi er svært takknemlig for alle de trofaste frivillige som gjør
dege mulig. Tallet på frivillige i høst har vært 26 personer. Høsten 2019 hadde vi 81
registrerte deltakere, med maks oppmøte en kveld på 49 personer. Disse representerte 32
forskjellige nasjoner fra hele verden unntag Nord-Amerika. Flere av kontaktene våre i
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Språkkaféen har kommet på andre arrangement i Salem som Damens Acen, IKF-Julefest, og
vanlige IKF-møter.
Smågruppene i IKF har også en utadrega funksjon i at de er arenaer hvor nye mennesker
stadig blir invitert, også ikke-kristne. Se punkt om «Smågrupper».
IKFs julefest hadde 250 deltakere med stort og småg, med mange besøkende, bl.a. fra UNO
Språkkafé, men også umra medlemmenes egne negverk. I år blei en kineser døpt på
julefesten. Vi tror der er uutnyga misjonalt potensiale i slike store arrangement.
Vision er møtehelger på NLMs videregående skoler, i regi av NLM ung. I 2019 hadde frivillige
fra Salem Ung ansvar for disse møtehelgene på Tryggheim, Lundeneset og Kongshaug.
Tilbakemeldingene fra skolene er at disse møtehelgene betyr mye for elevene, det gir mye
utbyge gjennom det som formidles på møtene, men også gjennom muligheten for
forbønn/samtale. Vision har også vist seg som en god arena for å bygge fellesskapet i Salem
Ung, og for å prøve og oppdage nådegaver.
Studentarbeid på UiS er en annen arena hvor vi er engasjert med utadreget arbeid. Salem
Ung og IKF var synlig og Ylstede på universitet i fadderuka, og det ble rekrugert ﬂere nye
både Yl Salem Ung og Yl Språkkaféen. Nyg av året var arrangementet ‘Velkommen Yl
Stavanger’ hvor vi i samarbeid med Laget og andre menigheter i byen inviterte nye studenter
Yl byen, hvor de ﬁkk møte andre- og tredjeårsstudenter i byen. Arrangementet blei holdt i
Salem og 80 studenter var med på dege, en svært posiYv respons. Det ble også iverksag et
Yltak i høst (eger iniYaYv 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.

Øvrig virksomhet
Kvinner i Salem er nå rimelig etablert. Målet er fortsag å styrke fellesskapet mellom kvinner
på tvers av forsamlingene i Salem, og videre at det på sikt kunne være møtepunkt hvor man
kan invitere med seg venninner, også ikke-kristne venninner. Foreløpig er det helst kristne
som kommer, kanskje med unntak av innvandrerkvinner. I 2019 hadde vi 2 Damenes AOen,
og 1 Damenes Lørdag: 10.jan med Wenche Lunde og temaet ‘Kristen tjeneste – meningsfullt
og kjekt, eller slitsom plikt?’ 7. nov med Grete Yksnøy MarYnsen og temaet ‘Hvorfor bruke
mer Yd med Jesus?’ På disse arrangementa var der ca. 100-120 kvinner. 16. mars var fokuset
på å lære å lage mat fra ulike nasjoner, men også med lig styrt temasamtale. Her kom 70
kvinner og 15 barn, med overvekt av innvandrerkvinner. Dege var et krevende arrangement
reint prakYsk bl.a. plass på kjøkkenet, og også for de frivillige, men vi ser stort diakonalt
potensiale i slike arrangement.
Mannskvelder 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. Våren 2019 ble
det avholdt to mannskvelder. Eger sommeren 2019 ble dege Ylbudet lagt på is, men kan
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gjerne iverkseges igjen dersom det er noen som virkelig brenner for dege og er klare for å ta
i et tak.
«Sammen» ble iverksag som et nyg Yltak i Salem Ung høsten 2018. Dege er en
tjenestegruppe som har som mål å arrangere eg arrangement i mnd. av mer sosial art.
Sammen er tenkt som en arena for å bygge fellesskap i Salem Ung, og samYdig tjene
misjonalt som en lavterskels inngangsport Yl Salem. I 2019 ble det arrangert 11
arrangement, alt ifra overnavngstur Yl «romjulsbingo».
Uno coﬀee shop har gjennom året hag seks team som har vekslet mellom å stå i kafeen
eger Salem Ung (SU) på lørdagene. De ulike teamene har selv bidrag Yl menyen og
besøkstallet svarer Yl oppmøtene på SU-møtene. Økonomien i Uno for 2019 er vanskelig å
lese noe av, egersom inntektene fra iZegle går inn på en konto som også er koblet Yl annet
bruk i Salem. I Yllegg har utbetalinger ifm innkjøp gåg på en samlet konto og har derav ikke
blig registrert spesiﬁkt på Uno. Dege gjør det ikke mulig å skille ut en egen post på økonomi
og overskudd i Uno. Hvordan vi evt. skal rapportere dege regnskapet i fremYden vil avklares
i løpet av 2020.

Smågrupper
IKF. Tre internasjonale kvinnegrupper møtes en gang i måneden, en farsi-talende
kvinnegruppe en gang i måneden, og en kinesisk kvinnegruppe møtes annen hver uke Yl
bibelstudium. Den kinesiske gruppa inviterer også Yl uformelle lavterskel samlinger i Salem
en lørdag i måneden for å nå sine egne i byen.
SU. Det er totalt 15 bibelgrupper registrert i Salem Ung (84 pers), og alle ønsker om å bli
med i bibelgruppe behandles fortløpende. Det er likevel fortsag behov for å tenke nyg om
åpenhet for nye i smågruppene, egersom de ﬂeste eksisterende bibelgruppene er nok så
fulle og det er en umordring å Ylby grupper Yl nye som ønsker dege. Det ble jobbet en del
med denne temaYkken i 2019 og staket ut en retning for smågruppearbeidet. Det vil jobbes
med implementeringen av denne strategien i 2020. Forøvrig ﬁkk Salem Ung i 2019 Yldelt
prosjektstøge Yl innkjøp av trosopplæringsmateriell, som vil komme smågruppene Yl gode.
GT. Det er totalt 14 smågrupper og foreninger knyget Yl 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-Salem samarbeider fortsag teg med IKF-Region om 3 større arrangement i året:
Vinterweekend i januar og kvinneweekend i september har skjedd mange år, men nyg av
året oppstod sommerleiren (siste gang var i 2011) som blei holdt på Solgry leirsted for å
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møte et behov på nordsida. IKF-Salem bidrar mye med frivillige og deltakere på disse leirene.
Det er gode arenaer for å bygge fellesskap og bli kjent med nye innvandrere i et større
geograﬁsk område. Vi drømmer fortsag om at ﬂere kunne se sin oppgave i dege arbeidet.
Salem Ung arrangerte vinterweekend i februar 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.
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Vedlegg 3: Forslag )l vedtektsendring (Sak 5)
(Forslag Yl endring i vedtektene merket rødt)
§ 1 Bekjennelse, *lhørighet og formål
Salem Misjonsforsamling står Ylsluget Norsk Luthersk Misjonssamband, region Sørvest og
NLM Ung, og er dermed forpliktet på Bibelen, den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og
NLMs grunnregler. Misjonsforsamlingens formål er å utbre Guds rike i Norge og på
Misjonssambandets misjonsfelter, i samsvar med regionens lover og NLMs grunnregler.
§ 2 Foreninger og Grupper
Foreningene består av troende som har syn for NLMs misjonsarbeid. Det velges formann og
kasserer, som sammen har ansvar for at foreningen er innmeldt i Misjonsforsamlingen. Det
bør ikke bli holdt foreningsmøter de dager Misjonsforsamlingen har sine ordinære møter. De
innsamlede midlene skal snarest mulig bli overført Yl NLM. Ved årets slug skal dege skje
senest innen 15. desember.
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Misjonsforsamlingen kan tegnes av personer som:
- bekjenner seg Yl den kristne tro og er døpt
- vil arbeide på den læremessige basis og eger de formål og bestemmelser som
kommer Yl ugrykk i NLMs grunnregler og Misjonsforsamlingens lover
- betaler medlemskonYngent fastsag av forsamlingen.
For å kunne sYlle Yl valg, og for å ha stemmereg på årsmøtet, må en ha vært medlem siden
1.oktober forutgående år. Aldersgrense for medlemskap er 15 år.
Dersom et medlem lever i strid med Guds ord, skal vedkommende behandles eger Mageus
18,15-18. Vil medlemmet ikke vende om fra sin synd, medfører dege tap av alle Yllitsverv og
regen Yl nagverdfellesskap.
§ 4 Salem
Bedehuset Salem eies og drives av Salem Misjonsforsamling i samsvar med
Misjonsforsamlingens vedtekter.
§ 5 Årsmøte
På årsmøtet, som avholdes innen utgangen av februar, legges det av styret fram årsmelding,
revidert regnskap og budsjeg for kommende år.
Det velges et styre, en valgnemnd bestående 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 eg år. Revisorer velges for en periode på eg år. Alle
vikYge valg foregår med stemmesedler og når minst eg medlem ber om det. Vedtektene for
Salem Misjonsforsamling legges ved i sakspapirene Yl årsmøtet.
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§ 6 Styre
Styret består av minimum sju personer, som velges for perioder på to år. Det skal sikres både
konYnuitet og variasjon i styresammensetningen. Det velges to vararepresentanter, som
velges for eg år. Styret konsYtuerer seg selv med formann, nesmormann og kasserer. Styret
er beslutningsdykYg når minst fem personer er Yl stede.
Styret har hovedsakelig ansvar for dric av forsamlingen, herunder økonomiske og
administraYve spørsmål knyget Yl Misjonsforsamlingen.
Styret kaller inn og gir talereg Yl den de ønsker.
§ 7 Forsamlingsleder og øvrige stab
Salem Misjonsforsamling har egen forsamlingsleder/pastor.
Forsamlingsleder/pastor blir kalt av regionstyret i Region Sørvest av NLM eger innsYlling fra
Misjonsforsamlingens styre og i samråd med hovedstyret. Forsamlingsleder/pastor har et
særlig ansvar for forkynnelse og sjelesorg i Misjonsforsamlingen, og har sammen med
Forsamlingsrådet det øverste åndelige ansvaret i forsamlingen. Forsamlingsleder/pastor skal
bistå styret med administraYve oppgaver. Se ellers ‘Instruks for forsamlingsleder’.
Øvrige stab blir Ylsag eger behov og mulighet.
§ 8 Forsamlingsråd
Styret oppnevner et forsamlingsråd bestående av ﬁre menn som er medlemmer av
forsamlingen, i Yllegg Yl forsamlingsleder. Disse blir utnevnt for to år om gangen.
Forsamlingsrådet har et særlig ansvar for nådemiddelforvaltningen og den åndelige
situasjonen i forsamlingen. Forsamlingsrådet skal være en støge og ressurs for
forsamlingslederen i den åndelige delen av hans arbeid, og har sammen med
forsamlingsleder/pastor det øverste åndelige ansvaret i forsamlingen.
Styret og forsamlingsrådet kommer sammen minst to ganger i året for å drøce den åndelige
situasjonen i forsamlingen.
§ 9 Endring av vedtektene
Disse vedtektene kan bare forandres når styret har mogag forslag Yl endring senest tre
måneder før årsmøtet. Eger at styret har behandlet forslaget, blir medlemmene gjort kjent
med det minst to måneder før årsmøtet. Forslaget Yl vedtektsendring skal gjengis i sin
helhet i innkallingen. Forandringer kan bare skje med 2/3 ﬂertall. Blanke stemmer blir
forkastet
Sist endret: 18/2/2020
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