
Utkast til strategi 2021-2025 
 
Salem Stavanger har ikke et eksisterende strategidokument som utgangspunkt, derfor har 
jeg i det følgende arbeidet utifra de samlebetegnelser som NLM Ung har utarbeidet, som 
brukes i NLM region sørvest (og som NLM sannsynligvis vil bruke etter GF2021): Inn i 
fellesskapet; Inn i troen; Ut i Norge; Ut i verden.  
 
«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke 

tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen 
forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?» (Rom 10:13-15) 

 
Inn i fellesskapet 
Vi ønsker å se nye mennesker komme inn i våre fellesskap, og vi ønsker å se dem som 
allerede er en del av Salem få lov til å finne sitt åndelige hjem her.  
 

1. Smågrupper  
a. Vi ønsker at folk i alle aldersgrupper skal ha et tilbud om å delta i et mindre 

fellesskap.  
b. Vi vil legge til rette for og opprette nye fellesskap der det er behov, og vi vil 

oppmuntre den enkelte til å delta i slike.  
2. Grensekryssing  

a. Vi vil at samholdet i Salem skal gjenspeile det store mangfoldet vi har i 
arbeidet, gjennom grensekryssing på tvers av både alder, etnisitet og 
tilhørighet til de ulike møtepunktene.  

b. Vi vil oppfordre og undervise om ekstern grensekryssing, mellom våre 
medlemmer og deres naboer/kollegaer/venner.  

3. «Hele mennesket» --  
a. Vi ønsker å snakke sant om livet, og om mennesket.  
b. Vi vil at medvandring skal være et åpent tilbud for alle.  
c. Vi vil tilby samlivskurs og andre aktuelle kurs (hjertefokus/familiefokus?) 

4. Diakoni 
a. Vi vil at mennesker i alle aldersgrupper skal trives og føle seg hjemme i Salem, 

bli sett og hørt.  
b. Vi vil ivareta de eldre og syke hos oss gjennom besøkstjeneste, forbønn, 

nattverd i hjemmet og salving av syke 
c. Vi vil tilby personlig samtale og forbønn under gudstjenester og ellers.  

5. Struktur 
a. Vi er én forsamling med tre møtepunkter: Salem Ung, Gudstjenesten og IKF. 

Vi vil at båndene mellom møtepunktene og generasjonene skal styrkes.  
 
Inn i troen  
Vi ønsker å se våre medlemmer vokse og modnes i troen.  
 

1. Trosopplæring 
a. Vi vil ha fokus på å forsterke dåpsopplæringen for aldersgruppen 0-18 år.  
b. Vi vil utruste foreldre til å formidle tro i hjemmet.  



c. Vi vil ha bibelundervisning for voksne i form av forkynnelse, seminarer og kurs 
2. Sakramentforvaltning 

a. Vi skal forvalte sakramentene dåp og nattverd slik Bibelen lærer oss, og etter 
NLM sine retningslinjer.  

3. Bønn 
a. Vi ønsker at bønn skal være en viktig del av vårt arbeid. Dette vil vi blant 

annet sikre gjennom faste bønnesamlinger og fast bønn i møtene.  
4. Ledertrening 
5. Forkynnelse og undervisning 

a. Vår forkynnelse skal være forpliktet på Bibelen som Guds sanne ord. Hele 
Bibelen slik det står skrevet skal forkynnes 

b. Vi vil forkynne omvendelse til frelse, oppbyggelse og tjeneste 
c. Vi vil gjennom forkynnelse utfordre hverandre til en bevissthet på vårt ansvar 

som enkeltpersoner i å vinne mennesker for Gud.  
d. Vi vil forkynne et større kall til tjeneste, et økt misjonsengasjement og 

formidle større kjennskap til misjonsarbeidet hjemme og ute.  
e. Vi vil forkynne et kall til å forvalte nådegaver og evner, økonomiske ressurser 

og krefter, samt ta vare på skaperverket i samsvar med Guds ord.  
6. Gudstjeneste/møteuttrykk 

a. Vi vil jobbe med å få etablert en god struktur i gudstjenesten/møtene på alle 
våre møtepunkt. 

b. Vi vil holde oss orientert og ta til etterretning de styringsdokument for 
Gudstjenesteordninger som NLM utarbeider.  

c. Vi vil at sang og musikk skal være en viktig del av våre gudstjenester/møter, 
derfor skal vi tilstrebe at tekstene og musikken understøtter forkynnelsen.  

d. Vi vil oppfordre medlemmer til å engasjere seg i tjeneste, i samsvar med de 
nådegaver og naturgaver som hver enkelt har blitt gitt.  

 
Ut i Norge 
Vi ønsker å se våre medlemmer utrustet til et liv i tjeneste, som disipler i sitt nærmiljø.  
 

1. Nådegavebasert tjenestetenkning 
a. Vi vil forvalte frivillighet og menneskelige ressurser med omtanke og 

takknemlighet 
2. Interkulturelt arbeid 

a. Vi vil bygge bro mellom mennesker fra ulike kulturer i Salem 
b. Vi vil nå ut til interkulturelle miljøer med evangeliet gjennom ulike metoder 

og aktiviteter til alle generasjoner 
c. Vi vil trene og utruste medlemmene til å nå ut til mennesker fra ulike kulturer.  

3. Samhandling 
a. Vi vil være en ressurs for alle fellesskap innen NLM i region sørvest, etter det 

behov de forskjellige måtte ha.  
b. Vi vil utvikle og styrke samarbeidet med Seamans Mission og Laget. 
c. Vi vil videreutvikle samarbeidet med NLM Region Sørvest og andre innen NLM 

og organisasjoner som står på samme bibelske grunn som oss.   
 



Ut i verden 
Vi er så heldige å få være en del av en større verdensvid sammenheng i NLM, med den 
overordnede visjonen: «Verden for Kristus». Vi vil jobbe med å videreformidle denne arven, 
og dette misjonskallet. 
 

1. Formidling 
a. Vi vil jobbe mot et fornyet fokus på forkynnelsen av Bibelens misjonsbudskap 
b. Vi vil formidle kallet til misjonærtjeneste og følge opp dem som vurderer en 

tjeneste som misjonær.  
c. Vi vil at misjon skal være et naturlig og sentralt fokus i alle våre møter.  

2. Utsendinger  
a. Vi vil knytte nærere kontakt med utsendinger, be for dem og formidle konkret 

informasjon fra misjonsarbeidet inn i felleskapene.  
3. Givertjeneste 

a. Vi vil forvalte innsamlede midler med nøyaktighet og troskap, og i 
overenstemmelse med NLMs retningslinjer 

b. Vi vil oppfordre til, og forkynne kallet til å være med å sende gjennom 
økonomisk støtte.  

 
 
Annet 
I tillegg følger en del praktiske gjøremål ved hverdagen i forsamlingen.   
 

1. Administrasjon/drift 
a. Vi vil legge til rette for at forsamlingen administreres på en god måte. 
b. Vi vil forvalte bygget og eiendelene knyttet til Salem på en god måte. 

2. Økonomi 
a. Vi vil ha en transparent og troverdig forvaltning av økonomi, lokaler og utstyr. 
b. Vi vil ha en tett dialog med Region Sørvest angående forventninger til Salem. 
c. Vi vil legge opp til en balansert finansiering av misjonsoppdraget vs. 

forsamlingens ambisjoner.  
3. Organisering og ledelse 

a. Vi ønsker å oppdage og engasjere frivillige som har gaver inn mot organisering 
og ledelse, og ytterligere fordele arbeidsoppgaver og tildele roller tilpasset 
frivillig innsats.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Handlingsplan 2021-2025 
 
(Kan ikke skrives før etter at strategien er satt) 


