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Innledning
Øystein Gjerme, Hovedpastor

VÅ R

Vi er stolte av å være én menighet på flere steder,
og årsrapportens innhold reflekterer dette. I min
innledning er det likevel naturlig å konsentrere
oppmerksomheten på den store milepælsoppnåelsen
som har gitt store konsekvenser for oss alle.
2019 ble et historisk år for Salt. Døren har blitt gjort
høyere, og portene videre ved at vi nå har flyttet inn
i et nytt hjem for Salt, som også er en kulturarena
for hele byen. Det kler Salt at dette er et bygg vi kan
dele på, og hvor vi enkelt også kan dele evangeliet
med stadig flere. Vi retter en stor takk til alle som
har gitt penger, deltatt i dugnadsarbeid, og fylt vitale
roller for å realisere dette prosjektet. Samlet er dette
en kraftanstrengelse av et format som bekrefter
valgspråket, «En gang i hver generasjon kan man
etterlate et skikkelig avtrykk, for neste generasjon. Nå
er det vår tur.» Vi klarte det!
Oppsummert måtte vi håndtere hele åtte store
mediesaker i tiden etter innflyttingen. Noen saker traff
oss direkte, andre indirekte. Det hele roet seg ved at
Statsminister Erna Solberg besøkte oss, og gav en
strålende tale om frikirkelighetens fornyende kraft i
Norge. Det varmet og bekreftet oss.
Salt har grepet at kirken er folkene, og ikke bygningen.
Denne forståelsen gjorde at vi kunne kjøpe Forum
Kulturarena, og dele det med hele byen. Å ha et sunt
forhold til bygg er viktig for teologien, og det misjonale
menighetslivet. Denne forståelsen gjorde også at
bygget ikke ble noe «endemål» i den foregående
perioden, men snarere en startstrek for en ny epoke.
Stab og kjernefrivillige trenger å puste litt ut etter
en slik kraftanstrengelse, så vi valgte å nyte det vi
kunne av høsten 2019 uten å ta for hardt i med nye
satsninger. Oppsummert ble 2019 et spennende
og viktig år, og vi er takknemlige for mulighetene
som nå ligger foran.
– Øystein og Gina Gjerme

Øystein Gjerme

Livsvisjon
Vår livsvisjon er å lede mennesker til et nytt
og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus.

VÅ R

Menighetsvisjon
Vår menighetsvisjon er å bygge en sterk og stadig voksende
lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk
og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur
og menighetsfellesskap.

VÅ R

Større visjon
Vår større visjon er å være et senter for nyskapning,
utrustning og trening, så at mennesker finner og fyller den
plass Gud har tenkt for dem, og slik ekspanderer
Guds rike lokalt, nasjonalt og globalt.

Høydepunkter 2019

AUGUST

> 303 gudstjenester > 915 medlemmer

1791 på gudstjenesten

Åpningsfest i Forum

MARS

Sammen
Samlivsdag med 226 deltakere
i Bergen og Trondheim

DESEMBER

Julekonsert
Med Redeemed gospelkor
og 1430 deltakere

APRIL

For Freedom
320 000 kr samlet inn

MAI

Barnas dag

SEPTEMBER

1500 deltakere i Os
og Nordhordland

979 solgte billetter

Saltkonferansen
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Pastorer
Rebekka og Ariel Lund
Ukentlig snittoppmøte: 91
Medlemmer: 80
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Historie fra Salt Voss
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Pastorer
Gina og Øystein Gjerme
Ukentlig snittoppmøte: 672
650 medlemmer

O

O

Jeg har alltid tenkt på meg selv som kristen, men
når jeg ser tilbake på størsteparten av livet mitt ser
jeg at troen har vært ganske lunken. Jeg er 54 år, og
for fire år siden ble jeg frelst. Nå opplever jeg troen
min på en helt annen måte.
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Pastorer
Sara og Vegard Hansen
Ukentlig snittoppmøte: 57
Medlemmer: 8 + 44
(Eget organisasjonsnummer)

S

Pastorer
Rikke Lina og Daniel Matthiesen
Ukentlig snittoppmøte: 61
Medlemmer: 36

Pastorer
Eirin og Sigurd
Bekkevold

Pastorer
Henrikke og Ruben Østrem
Ungdomspastorer
Lisa og Ruben Berge
*Etter innflyttingen i Forum er det to gudstjenester hver søndag i Bergen,
hvor begge har simultantolkning til engelsk og og engelske tekster på skjerm.
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Pastorer
Anja og Christian Thorbjørnsen
Ukentlig snittoppmøte: 68
Medlemmer: 68

Pastorer
Jenny og Espen Eidvåg

Barnepastor
Mari Kristine Algrøy

B E RG

LAND

NORD

N AT I O N A
ER

O

RD

*

T

Pastorer
Berit og Espen Marius Jensen
Ukentlig snittoppmøte: 59
Medlemmer: 42
(Til desember 2019)
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Vår modell for en region er en sterk ressurskirke
i en større by, med mindre nærkirker i områdene
rundt. Den lokale kirken med det lokale lederskapet i
spissen har stor selvstendighet, men samtidig tror vi
at vi får til mye mer sammen enn hver for oss. Et felles
navn, en felles visjon, felles verdier, en felles kultur,
felles praksiser og teologi binder oss sammen, og når
vi deler på ressurser, systemer og ideer sparer vi mye
tid. Dette er flerstedskirkens idé, og vi er fortsatt bare
i begynnelsen.
«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer
over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem
og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»
Apg. 1,8
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Salt er en kirkeplantende bevegelse, som siden den
første forsamlingen ble startet i 2004 har vokst fra
én gudstjeneste på ett sted i 2011 til 11 gudstjenester
på 7 steder i 2018. Vårt DNA er å stadig nå ut til nye
mennesker, og derfor sender vi ut våre beste folk til å
starte forsamlinger på nye steder.
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Én kirke på
flere steder
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Pastorer
Gro og Truls Åkerlund
Ukentlig snittoppmøte: 71
Medlemmer: 31

Da vi flyttet til Voss hadde jeg lyst til å finne et
fellesskap, og ønsket om å besøke Salt ble sterkere
etter at en kollega fortalte at han gikk der. En kveld
satt jeg og leste i lokalavisen, der sto det at det
skulle være et bønnemøte i Salt. Jeg ble nysgjerrig
og bestemte meg for å ta steget og møte opp. Det
har jeg ikke angret på. Jeg ble møtt i døren med
varme og tilbudt en plass og sitte, det føltes trygt
selv om jeg egentlig følte meg litt bortkommen. Jeg
følte meg SÅ velkommen, og det føltes så ekte. Det
var av avgjørende betydning.
Den første tiden i Salt var god, men jeg følte også på
mye usikkerhet. Hva snakker man om i en menighet,
hvem er alle menneskene som går der, er jeg god
nok, passer jeg inn? Jeg hadde ikke behøvd å
bekymre meg, Jesus ledet meg til en menighet
hvor jeg kan kjenne meg hjemme. Ifra å ha lest mye
i Bibelen på egenhånd, har det vært fantastisk å
komme til et fellesskap. Det å ha noen til å dele tro
med, og å ha en kirke å gå til som i hengivenhet
tilber Jesus slik som i Salt betyr mye for meg.
– Anja Slåtten, Voss

Smågrupper
og disippelskap
«Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen,
og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen
med oppriktig og hjertelig glede.» Slik beskrives
den tidlige kirkes kjernevirksomhet i kapittel to av
Apostlenes gjerninger, og slik kan også Salts sentrale
menighetstankegang oppsummeres. Det betyr noe
når vi kommer sammen, enten det er i det store eller
det lille felleskapet.

270

Vår

1717
nye på gudstjeneste

245
Høst

En god smågruppe er en arena for trygghet,
vennskap, vekst og utvikling. Det er en gruppe
hvor noen ber sin første bønn, og andre leser et
bibelvers for tusende gang, og hvor mennesker blir
disippelgjort, uansett hvor de er i sin trosreise. Den
lokale menighetens sunnhet og vekst vil alltid sees
igjen i smågruppenes sunnhet og vekst.

138
Snittoppmøte

I 2019 har nye grupper kommet til og nye ledere blitt
trent. Mennesker har blitt med i grupper for første
gang, og fått opplevd det lille felleskapets verdi.
Smågruppearbeidet i Salt ledes av Elisabet Giske

11
37

Antall avgjørelser
Antall døpte
Deltok på
smågruppelederskurs
Historie fra en som er ny i troen

130

Smågrupper

mill. NOK
ant. mennesker
Antall smågrupper

106

Bergen og omegn

19

Trøndelag

5
Skien
10 år
yngste

65 år
eldste

Fadderordning
Når en person kommer til tro er det en stor endring
i dens liv. Man har gjerne opplevd noe, også skal
opplevelsen kombineres med en forståelse. Man
ønsker å starte en relasjon med Jesus, men man
vet kanskje ikke hvordan. Parallelt, og som en del av
reisen, begynner man gjerne i en menighet, kanskje
for første gang. I hele denne reisen er det lett å bli
overveldet og forvirret. Som kirke ønsker vi å være
et godt sted å bli kjent med Jesus. Derfor startet vi i
2019 arbeidet med en fadderordning for mennesker
som er ny i troen.
Fadderordningen er en en-til-en relasjon mellom
fadder og ny, hvor man møtes månedlig over flere år.
En person som er ny i tro eller på en trosreise vil ofte
oppleve at det med tiden dukker opp flere spørsmål
og utfordringer, og derfor kan vi ikke korte ned en
slik prosess til 12 uker. I 2019 lagde vi en ressurs til
faddere, samt at vi startet et lite pilotprosjekt i løpet
av høsten. Ved årsskiftet var det to personer med i
fadderordningen, og en av disse var Steffen med sin
fadder Aleksander.

Da jeg var liten hadde jeg lyst til å tro på Gud.
Jeg vokste opp i en utrygg familiesituasjon, og jeg
så hvor mye trygghet troen ga mine venner. Likevel
fikk jeg ikke til å tro. Da min bror var innlagt på
Evangeliesenteret i fjor, skulle han være med på et
kristent møte i Bergen. Jeg dro dit for å treffe ham.
Underveis i møtet kjentes det plutselig skikkelig
naturlig å tro på Jesus, og jeg måtte bare innse
at jeg nå trodde.
Da jeg kom til Salt fikk jeg et veldig godt førsteinntrykk.
Mange hilste på meg, blant annet Aleksander, som
ble veldig viktig for min trosreise. Jeg fulgte litt etter
ham de første gangene, og han hjalp meg til å bli kjent
med andre. Vennene mine i Salt har vært veldig viktige
for min trosreise, med god veiledning og tips, for
eksempel til hvordan lese Bibelen.
15. desember 2019 ble jeg døpt. Da viste jeg for meg
selv og familie og venner at jeg har inngått en pakt
med Gud, og at jeg ønsker å følge ham resten av livet.
I dag opplever jeg at Gud har gitt meg den omsorgen
og tryggheten som jeg ikke fikk i min barndom. Jeg
kan henvende meg til ham med alt, og stole på at han
hjelper meg. Det er fantastisk!
— Steffen Hjelmeland Stokkeland
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Oppmøte i Barnekirken, våren 2019

Barn og
ungdom

225

Oppmøte i Barnekirken, høsten 2019

66

Oppmøte på Salt Ung,
hvorav 55 er tenåringer, 11 er ledere.

10

Smågrupper i Salt Ung,
hvorav 82 er tenåringer, 13 er ledere.

Vi vil være en kirke hvor barn og ungdom får bli kjent
med Jesus, får gode venner og får en tro som varer hele
livet. Fordi foreldrene er den største påvirkningskraften
på sine barn, er det det viktig for oss å jobbe sammen
med foreldrene og utruste dem til å disippelgjøre sine
barn. Hver uke inviteres ungdommene i Bergen til Salt
Ung på fredager og smågrupper på onsdager, og barna
i hele landet møtes på søndager. I tillegg har det vært
arrangert leirer for barn og ungdom.
I Bergen har innflytting i Forum fått mye fokus, utforming
av arealer til barn og ungdom, rekruttering av frivillige
og utarbeiding av nye rutiner og sikkerhet i et nytt bygg.
Arbeidet med trosopplæringsplanen har vært viktig, og
i november var barneledere fra de fleste forsamlingene
på trosopplæringskonferansen “Gi Jesus videre” i
Kristiansand. I tillegg har flere forsamlinger gjennomført
kurset “Trygge kirker” for sine medarbeidere.
Det var en stor glede å arrangere saltkonferanse for
barn og ungdom i Forum, med 100 ungdommer og 165
barn fra hele landet.
I 2019 var det 235 barn og ungdom som var
menighetstilhørige i Salt. Mari Kristine Algrøy
er barnepastor. Lisa og Ruben Berge er pastorer
for Salt Ung.

Tentro

Er vårt konfirmasjonsalternativ og en fantastisk mulighet
til å fortelle ungdommer hvem Jesus er, og bygge tro
gjennom et helt år. Salt Trondheim samarbeidet om
Tentro med Salem, og i Bergen har det vært en egen
tentrogruppe i Salt. Høsten 2019 startet vi opp
med rekordstort kull, 25 elever og 6 ledere.

Historie

Vi har hatt en fantastisk barneleir i helgen! Nydelig
å sitte på rom med to gutter som ikke vil gå til matsalen,
det ligger en bibel på gulvet. Jeg plukker den opp og
spør om jeg skal lese favorittsalmen min for dem.
Jeg leser salme 23 og de hører etter.
Vi snakker litt og så spør den ene gutten den andre:
– Er du kristen?
Han svarer:
– Nei, jeg er agnostiker.
Den første:
– Vil du bli kristen da?
Den andre:
– Ja, det tror jeg. Jeg være med i kirken din, jeg må
bare spørre hjemme og så må vi prøve å finne den.
Jeg sitter og hører på dette og hjertet mitt blir
så rørt av hvordan Gud ser barna der de er,
så enkelt og herlig
— Eirin Bekkevold

Kirkeplanting
og nettverk
Planting av nye forsamlinger og kirker er kjent som
den mest effektive måten å nå ut til nye mennesker
på. Viktigere enn hvor mange vi klarer å samle, er hvor
mange vi klarer å utruste til tjeneste og sende ut. Det
er også Jesus sitt oppdrag til kirken – vi sendes ut for
å gi de gode nyhetene videre.

Kirkeplantingskolen

Kirkeplantingsfondet

I 2017 ble et eget fond etablert for å understøtte
kirkeplanting i Salt. Totalt er 1 006 092 kr reist i kapital,
i hovedsak fra eksterne kirker og kristne investorer
og filantroper, hvorav i 2019 438 790 kr. Fondet
fungerer slik at når kirkeplanterne selv reiser kapital
på egenhånd, går fondet inn med et tilsvarende beløp,
under følgende vilkår:

For å lykkes med kirkeplanting er det avgjørende at de
som står i spissen får en god utrustning til tjenesten
og planlegger godt. Etter en pilot i 2012 har Salt siden
2015 hatt et årlig kull på Salt Church Planting Institute
(CPI), et ett-årig program med studium og praksis,
som en forberedelse til kirkeplanting. Totalt har 59
deltakere fullført CPI, hvorav 32 har gått ut og startet
totalt 17 nye forsamlinger og kirker.

•

Tildelinger basert på konkrete budsjetter
og egeninnsamlet kapital.

•

Tilbakebetaling innen 5 år, for å understøtte
videre kirkeplanting.

•

Forpliktelse til å investere en liten prosentandel
av omsetning til kirkeplanting.

Hvert år har det vært deltakere fra andre kirker
nasjonalt, og i 2020 blir programmet utvidet og
adoptert av Pinsebevegelsen i Norge som det
nasjonale programmet for trening og utrustning
av nye kirkeplantere.

•

Forpliktelse til å delta i kirkeplantingskolen
og arbeide for videre kirkeplanting.

Historie

For Sentrumkirken er det viktig å være koblet på et
større fellesskap. Det Salt er og gjør inspirerer oss, og
derfor er vi glad for muligheten til å koble oss på Salt
nettverk. De siste årene har vi plantet to forsamlinger
og våre kirkeplantere har blitt trent gjennom Salt sitt
kirkeplantingsinstitutt. I 2019 har vi nytt godt av inputen
vi får gjennom nettverkssamlingene og personlig kontakt
med pastorer fra Salt og andre kirker i nettverket. Å være
koblet på Salt gjennom nettverket tilfører oss veiledning,
ressurser, inspirasjon og fellesskap. Takk at dere sjenerøst
deler det dere har fått!
- Per Eivind Kvammen, pastor Sentrumskirken

Fondet har så langt understøttet kirkeplantingene
i Trondheim og Skien.
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For hele byen
Innflytting i Forum
Siden 2014 har Salt arbeidet med å realisere
gamle Forum Kino som det langsiktige hjemmet for
kirken i Bergen. Etter et langvarig ombyggings- og
oppussingsprosjekt og signering av kjøpsavtale i
2018, ble Forum offisielt åpnet i august 2019 som et
hjem for Salt og som byens nest største kulturarena
med plass til ca 1.000 sittende og 1.500 stående i
hovedsalen. Samtidig overtok Salt 75% av aksjene
i eiendomsselskapet som eier Forum, i tråd med
kjøpsavtalen som ble signert i 2018.

totalt fundraiset ved årsslutt 2019
16,0 mill etter fratrekk av kostnader i prosjektet
Historie fra innflyttingen

Kjøpet av Forum representerer en milepæl i Salt sin
historie. Det har likevel vært viktig i hele bygge- og
fundraisingsperioden å huske på det vi har undervist
hele veien; at kirken er menneskene og ikke bygget,
og at det er et hjerte for hele byen og alle som bor der
som er drivkraften bak prosjektet. Vi er glade for å ikke
bare ha funnet et hjem for kirken, men samtidig kunnet
åpne dørene til en vakker konsertarena for hele byens
befolkning.

Å flytte inn i Forum var en spennende prosess.
Det virket som om alt var nytt! Nytt bygg, nye rutiner,
nye folk på team og nye kaffemaskiner. Mye skulle
planlegges, læres og koordineres med andre team.
Heldigvis kunne vi ta med oss mye fra tiden på Ricks:
Engasjerte team og teamledere, tjenestevillighet og
et fokus på å skape et gjestfritt miljø for alle. Personlig
har utvidelse av kapasitet og perspektiv vært to
avgjørende prosesser for innflyttingen i Forum. I juli
var jeg skremt av alt som lå foran, og det var vanskelig
å se at jeg hadde de rette lederegenskapene.
Balansen mellom egen kapasitet, teamets kapasitet,
formidlingen av det store (hvorfor vi gjør dette) og
det lille (de små detaljene) har vært en stor del av
prosessen. I notatboka mi fra sommeren 2019 står
dette: «Gud, hjelp meg. Dette klarer jeg ikke, og vil
jeg ikke, gjøre alene.» Dette er så viktig for meg. Gud
er den som gir rett perspektiv, og Han er den som gir
styrke. Siden innflytningen har vertskapsteamene
vokst i kapasitet, og det har vært fantastisk å følge
teamene som med villighet og gjestfrihet har vært
med på å gjøre Forum til et hjem for Salt.

Substans

— Sarah Bjerk, leder for vertskap

Det har vært viktig å skille mellom Forum som en
kulturarena i Bergen, og en del av byens kulturarv,
og Forum som et hjem for kirken. Eiendomsselskapet har
to faste leietakere: Salt, som også fremleier til Substans,
og Forum Scene AS – et uavhengig utleieselskap
som skal maksimere kommersiell utleie til kulturog konsertformål, samt kurs- og konferanseformål.
Det kommersielle utleiepotensiale er en viktig
forutsetning for den langsiktige finansieringen
av bygget.

Bibelskolen Substans, som eies av Salt i fellesskap
med Pinsekirken Tabernaklet og Credokirken, hadde
35 elever som fullførte vårsemesteret, og 36 elever
ved oppstart av høstsemesteret. Skolen er nå på sitt
syvende år. Øystein Gjerme og flere av Salts pastorer og
ledere er involvert i skolen med undervisning, coaching
og tilrettelegging av studentenes praksis.
Fra Salt sitter Hanne Frøyshov og Daniel Matthiesen
i styret for bibelskolen. Mari Kristine Algrøy,
Elisabet Giske og Mathilde Hartvigsen var ansatt som
lærer i 2019. Johnny Omdal er rektor for skolen.

17,1 mill
4,8 mill

8,3 mill

0,6 mill

3,0 mill

Saldo oppspart
byggfond sep 2018

Gaver fra
medlemmer

Kollekt

Gaver fra
vennekirker og
eksterne gaver

Verdsettelse ved overtakelse (NOK)

Finansiering

115 mill

15 mill

Byggets verdi

Kontantvederlag

33 mill

10 mill

Egenkapital

Lån

25 mill
Salt sine 75%

Kreativitet
Lovsang, media og teknisk

Salt er en kirke for alle slags mennesker, også de kreative
og skapende. Vi tror gode nyheter kan formidles på
så mange forskjellige måter, og vil legge til rette for at
kreativitet og nytenkning får spillerom i kirkens liv og
formidling. Daniel Matthiesen har det overordnede
ansvaret for disse avdelingene, som ledes av Bjørnar
Algrøy (lovsang), Marius Skimmeland (teknisk) og
Rebekka Bjerk/Simon Tonev (media 2019).
I Salt Norge er godt over 100 mennesker involvert i sang,
musikk, teknisk, foto, film, grafisk og andre kreative team.
Både på lovsangsfronten, og ikke minst i media skapes
utrolig mye av det innholdet vi bruker i Salt av egne
frivillige. Å formidle hva en prekenserie handler om, å få
frem en personlig fortelling i et videovitnesbyrd, å skrive
en sang som løfter frem en side ved Gud – alt dette både
feirer vi, og vil se mer av. Vi mennesker er skapt for å
skape, og vi tror Salt skal være en kirke som skaper nytt,
til Guds ære. Nedenfor ser du et utvalg av noe av det
2019 bød på:

Kulturskolen

Salt Kulturskoles hjerte er å møte alle mennesker
med godhet, spre glede gjennom musikk- og
danseundervisning og å bidra til at barn i lokalmiljøet får
en bedre hverdag.
I 2019 hadde SKS 227 elever og 20 lærere fordelt på
fagene sang, piano, ukulele, gitar, bass, fiolin og trommer
i musikk og klasser med danselek, ballett og street i
dans. Vi arrangerte fagdag, 2 prosjektuker, juniorkonsert,
danseforestilling, samt semesterforestilling, deltok med
innslag på div åpninger av Forum, arrangementer som
valgdebatt mm. og ulike kurs & konferanser.
Fritt Spillerom fikk 300 000,- i midler fra BufDir
+ 50 000,- i en bonusgave, som vi har brukt på stipender,
et bibliotek for stab, kursholdere, kulturelle utflukter,
samt å arrangere ukentlige FS-tirsdager med samlinger,
middager og aktiviteter. Det har vært ca 10-12 faste
miljøarbeidere på turnus og ca. 40 unger som stikker
jevnlig innom med ca 20-25 per gang.

Salt Kulturskole ledes av rektor
Charlotte Thorvaldsson og daglig leder
Thea Buckholm.

Historie

Jeg har vært interessert i musikk siden jeg var liten.
Da jeg var 13 begynte jeg å spille gitar i lovsangsteam
i kirken. Jeg elsket det! Men selv om jeg hadde det
gøy, fikk jeg etterhvert et mer funksjonelt forhold til
musikken. Lovsang var ikke noe spesielt, bare en av
mange sjangere man kunne bli god på. I kirken lærte jeg
hva lovsang faktisk handlet om, men det ble ubevisst
skjøvet lengre og lengre bak i tankene mine. Jeg
skulle spille bra, også kunne lovsangslederen ta seg
av den åndelige biten. Vendepunktet kom en gang jeg
spilte på en konferanse. Under et av møtene skjedde
det noe helt spesielt. Vi spilte som vi pleide, men fra
scenen kunne jeg se mennesker i salen som gråt, ba
for hverandre, løftet hendene i tilbedelse sammen, og
trøstet hverandre. Det var et veldig sterkt øyeblikk. Guds
ånd var påtagelig til stede og betjente mennesker. Han
møtte de akkurat der de var. Denne kvelden endret
synet mitt på kraften i lovsang. Det handler ikke først
og fremst om å levere et musikalsk produkt, men om
å legge til rette for de nære møtene mellom Gud og
mennesker. Og det er det stort å få være med på.
— Andreas Ulfsten

Diakoni
og misjon

Glocal

For Freedom

Glocal er Salt sitt misjonsarbeid, nå sammen med flere
menighetspartnere i hele Norge. Navnet uttrykker vår
overgivelse til å gjøre det samme globalt som vi gjør
lokalt. Helt siden starten har misjon vært en del av
hjerteslaget til Salt, og vi har ett tydelig mål for øyet; å
kunne gi mennesker et bedre liv og evig liv.

For Freedom (FF) er Salt sitt diakonale arbeid mot
moderne slaveri. Vår visjon er å gjøre slutt på slaveriet,
og være en kraft til endring på dette feltet i Norge. Siden
2011 har FF jobbet forebyggende og med etteromsorg for
menneskehandelsutsatte.

Glocal ledes av Daniel Matthiesen, og 2019 ble et år
av fremgang for evangeliet i India. Fra begynnelsene
i 2011 og til nå er over 300 menigheter plantet, og
12 000 mennesker kommet til tro på Jesus. Det er
ringvirkningene av at en menighet tenker både lokalt
og globalt, og vi tror enda mer ligger foran oss å få være
med på! Dette er Glocal sine hovedaktiviteter:

FF Aksjonen 2019 samlet inn nærmere 320.000 kr,
og nådde over 2000 mennesker med informasjon.
Over 100 frivillige bidro til gjennomføringen i Bergen
og Trondheim.
FF har deltatt i referansegruppen for Bergen Kommune sin
handlingsplan mot moderne slaveri. I tillegg til å gi innspill
til Norges nye Bistandsprogram mot moderne slaveri i
Utenriksdepartementet.

•

Vi trener menighetsplantere og lokale evangelister
gjennom en ettårig bibelskole

•

Vi planter og utvikler menigheter og husfellesskap

•

Vi utruster neste generasjon troende gjennom
søndagsskole, ungdomsprogrammer og sosiale
aktiviteter for barn og unge

I august lanserte FF en selvhjelpsmanual for
menneskehandelsutsatte, skrevet av Benedicte Ekman
Rønneberg. FF har holdt foredrag for flere hundre
mennesker, og skrevet 17 artikler i nettmagasinet vårt.
I November arrangerte FF Symposium om moderne slaveri
sammen med Hope for Justice og Skaperkraft i Trondheim.
Professor Kevin Bales var blant innleggsholderne.

•

Vi driver uformell grunnskoleundervisning gjenom
flere landsbyskoler for barn som faller utenfor

I 2019 gav FF etteromsorg til fire menneskehandelsutsatte,
samt at vi hjalp noen utenlandske arbeidere hjem til jul.

•

Vi driver yrkesfaglig utdanning, spesielt for jenter,
gjennom datatreningssenter og symaskinskole for
å gi en ny generasjon mulighet til å bygge seg en ny
framtid

•

Vi gir tilbud om helsehjelp i landsbyene gjennom
prosjektet «Health camps»

FF var ledet av styret ved Benedicte Ekman Rønneberg
(styreleder), Karoline Løvoll Strømme (daglig leder, 40%),
Fredrik Eide, Benedicte Knudsen og Daniel Matthiesen.
FF har hatt god hjelp fra trainee, og frivillige som gjør
arbeidet mulig.
For mer informasjon, og detaljert årsrapport:
post@forfreedom.no

Ledelse og
organisasjon

Omsetningsvekst fra 2004-2019
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Salt har vokst til å bli en betydelig virksomhet de
siste 10 årene. Vår kjernevirksomhet er å plante,
utvikle og multiplisere den lokale menigheten for
å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse
av Jesus. Alt vi gjør i den organisatoriske og
økonomiske delen av virksomheten skal
understøtte dette.
Totale inntekter i 2019 var på 22,3 mill. NOK, med
et overskudd på 6,9 mill. Det samlede overskuddet
i 2018 og 2019 var på 12,9 mill. og representerer
innsamlede midler ifm.fundraisingen til Forum.
I driften for øvrig var samlede inntekter i 2019 på
15 mill., og går i null. Forum representerer en
stor eiendel, men også en stor forpliktelse i Salt
sine regnskaper. Eierandelen på 75% av aksjene
i Fjøsangerveien 28 Holding AS, er verdsatt
til 25,4 mill. ved årsslutt, og i tillegg kommer et lån
til eiendomsselskapet på 4,3 mill. for fullførelsen av
byggeprosjektet. Finansieringen fremkommer ved
en gjeld til medaksjonæren Ten Commandments AS
på 14,5 mill. samt økt egenkapital tilsvarende
innsamlede midler. Totalt har kirken en egenkapital
på 43% noe som må anses som solid gitt det store løftet
investeringen i Forum representerer. At menigheten
fortsetter å gi til bygg styrker bærekraften og er
nødvendig for å øke egenkapitalen ytterligere.
Ved årsslutt var det 20 ansatte i staben i Salt,
hvorav 8 kvinner og 12 menn, fordelt på 9,0 årsverk,
i tillegg til to fulltidsmisjonærer i Thailand. Totale
personalkostnader utgjør 35% av driftskostnader, et
relativt lavt nivå som kan sees i sammenheng med
en god kultur for frivillighet blant ledere og partnere
i kirken. Arbeidsmiljøet i staben er godt, med god
score på arbeidsmiljøundersøkelsene og mindre enn
1% sykefravær. Det har ikke vært skader eller ulykker i
kirken. Lederteamet består av fire menn og to kvinner,
og styret består av fem menn og to kvinner. Det er ikke
utbetalt honorar til styret.

Salt har også en rekke tilstøtende virksomheter,
foruten eierskapet i Forum:
•
Salt Voss, som er en forsamling i
flerstedskirken men med eget organisasjonsnr.
•
Glocal, misjonsarbeidet som har vært skilt ut som
en egen organisasjon siden 2016
•
Glocal Aid, bistandsorganisasjon med
hovedaktiviteter i India
•
Opplett AS, et reklamebyrå 100% eid av Salt, med
daglig leder Lisa Berge i spissen
•
Salt Kulturskole og For Freedom, under Salt sitt org.
nr men med en egen økonomi
•
Forum Eiendomsdrift AS og Salt Eiendomsutvikling
AS, inaktive selskap ved årsslutt
•
Bibelskolen Substans, en selvstendig forening som
Salt eier sammen med Credokirken og Pinsekirken
Tabernaklet. Leietaker i Forum.

800

15

600
10

400

5

200

0

0

Salt

Glocal

Gudstjenestebesøk

Økonomisk og organisatorisk må 2019 sies å ha vært
et år som har strukket kirken kraftig, men det har vært
et løft vi har klart sammen i fellesskap.
— Sigurd Bekkevold
Administrasjonsleder og pastor

Driftsinntekter: 22,3 mill.

Driftskostnader: 15,2 mill.

Andre inntekter 2,4
Salt Kulturskole 0,9
Glocal 0,9

Lønnskostnader 5,3

Byggfond 7,3
Annet 5,6

Offentlige midler 2,8

Andre gaver 1,2
Kollekt 1,4

Avtalegiro 5,5

Avskrivninger 0,3

Misjon 0,9
Leie lokaler 3,1

Felleskost. 1,8 mill.

Gaveinntekt: 8,6 mill.
Skien 6%

Trondheim 10%

Levanger 5%

Os 5%
Bergen 62%

Trondheim 11%

Voss* 9%

Os 3%
Voss* 6%

Bergen 61%
Nordhordland 14%

Nordhordland 8%

Lederteam og styre

Lederteamet er menighetens øverste organ i pastorale og åndelige saker og står ansvarlig for menighetens
drift og åndelige liv. Styret har sitt mandat delegert fra lederteamet og ermenighetens øverste organ innenfor
juridiske, eiendomsrelaterte, økonomiske og administrative saker.

Lederteamet med hovedpastor
•
•
•
•
•
•

Øystein Gjerme, hovedpastor
Gina Gjerme
Daniel Matthiesen
Sara Hansen
Ariel Lund
Sigurd Bekkevold

Lederteamet med hovedpastor i spissen følges opp av
menighetens tilsynsmenn, Scott Wilson, Egil Svartdahl
og Karl Inge Tangen. Styret har ansettelsesansvar
for hovedpastor og administrasjonsleder.

Årsregnskap
2019

Styret
•
•
•
•
•
•
•

Håkon Jahr, hovedpastor
Filadelfiakirken Oslo, styreleder
Kjartan Håvik, daglig leder OKS
Jens-Petter Glittenberg
Elisabeth Leirgul
Gina Gjerme
Øystein Gjerme
Sigurd Bekkevold

Resultatregnskap

Kvinnelige ledere i Salt

Siden oppstarten av kirken har Salt ønsket kvinner i lederskap. På grunnlag av vårt teologiske standpunkt vil vi legge til
rette for at alle kan vokse inn i sitt kall. Generelt er vi gode på å trene kvinner til lederskap på mellomnivå og avdelingsnivå.
Når det gjelder frekvensen av kvinnelige forsamlingsledere, møteledere og predikanter, har andel økt siden 2018.
Vi jobber videre med et overordnet mål om at fordeling av menn og kvinner i alle lederroller skal være 50/50.

Ansatt stab i Salt ved årsslutt 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Øystein Gjerme (100%), hovedpastor og daglig leder
Sigurd Bekkevold (100%), administrasjonsleder og
pastor Salt Bergen
Daniel Matthiesen (80%), stabssjef og pastor Salt Os,
leder for Glocal (eksternt 20%)
Mari Kristine Algrøy (100%), barne- og familiepastor
Ruben Berge (80%), ungdomspastor og PA
for hovedpastor
Ariel Lund (70%), pastor Salt Trondheim
Christian Thorbjørnsen (40%), pastor Salt
Nordhordland, oppfølging nærkirker
Elisabet F. Giske (40%), leder smågrupper
og velkomst

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Truls Åkerlund (30%), pastor Salt Skien
Ruben Østrem (20%), pastor Salt Bergen
Sara Dalsbø Hansen (20%), pastor Salt Voss
Kenneth Ulstein (50%), økonomi- og regnskapsleder
Nina Kjønli (20%), økonomimedarbeider
Bjørnar Algrøy (20%), leder lovsangsavdelingen
Marius Skimmeland (20%), leder teknisk avdeling
Sarah Bjerk (20%), leder vertskapsavdelingen
Simon Tonev (20%), mediaavdelingen
Charlotte Thorvaldsson, rektor Salt Kulturskole
Thea Buckholm (50%), daglig leder Salt Kulturskole
Karoline Strømme (40%), daglig leder For Freedom
Eva og Håkon Aasebø (100%), misjonærer Thailand

Øystein Gjerme tok fra 1.januar 2020 over som leder for Pinsebevegelsen i Norge. Det er avtalt en kompensasjon til Salt fra
Pinsebevegelsen som dekker en noe redusert stilling i Salt, økt ansvar i Pinsebevegelsen, samt delvis dekning av personlig
assistent for å koordinere arbeidet.

2019

2018

1
1

1 079 235
21 204 141
22 283 376

877 580
19 187 188
20 064 768

2
2
2, 3
2

230 752
5 334 639
282 900
9 360 131
15 208 421

311 522
4 843 048
242 600
8 640 189
14 037 359

7 074 954

6 027 409

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

71 293
422
265 978
650
-194 913

51 166
91
62 045
675
-11 462

Ordinært resultat før skattekostnad

6 880 041

6 015 947

Årsresultat

6 880 041

6 015 947

6 880 041
6 880 041

6 015 947
6 015 947

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note

Driftsresultat

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

4

Organisasjonsnr: 986 356 991

Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
Nettside
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

Balanse
Note
3

3, 5
3

7, 8
5, 8, 9

Sum anleggsmidler

2019

2018

126 672
126 672

0
0

2 586 430
840 778
3 427 208

2 565 876
676 021
3 241 897

30 531 039
4 282 649
34 813 688

5 111 000
0
5 111 000

38 367 569

8 352 897

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum bankinnskudd, kontanter o.l
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

9

6

133 050
2 183 610
2 316 660

143 296
1 339 043
1 482 340

3 417 055
3 417 055

6 578 737
6 578 737

5 733 714

8 061 077

44 101 283

16 413 974

2019

2018

19 359 162
19 359 162

12 479 121
12 479 121

19 359 162

12 479 121

2 081 250
19 777 650
21 858 900

2 193 750
246 441
2 440 191

1 168 267
363 041
1 351 914
2 883 221

406 298
317 573
770 791
1 494 661

Sum gjeld

24 742 121

3 934 853

Sum egenkapital og gjeld

44 101 283

16 413 974

Egenkapital og gjeld

Note

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

4

Sum egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

5
8, 9
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Regnskapsprinsipper

Note 1 Driftssinntekter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Forusetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer i samsvar med opptjeningsprinsippet som er leveringstidspunktet for salg av varer.
Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene utføres.
Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottaktstidspunktet. Tilskudd og midler som det knytter
seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av kostnader knyttet til den støttede aktivitet. Ikke
inntektsførte tilskudd og midler regnskapsføres i balansen som annen kortsiktig gjeld.
Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode
som tilhørende inntekter inntektsføres.
Vurdering og klassifisering av balanseposter generelt
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Driftsinntekter består av:
Avtalegiro
Kollekt
Andre gaver
Offentlige midler
Utleie personell, lokaler, utstyr
Misjon
Arrangementer
Salt Kulturskole
Andre inntekter
Byggfond
Sum

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

Pensjoner
Foreningen har innskuddsbasert pensjonsordning. Pensjonspremien er klassifisert som lønnskostnad.
Aksjer og andeler i andre foretak
Langsiktige plasseringer i aksjer og andeler vurderes etter den generelle vurderingsregel
for anleggsmidler i regnskapsloven § 5-3.
I samsvar med god regnskapsskikk for små foretak vurderes kortsiktige investeringer
etter den generelle vurderingsregel for omløpsmidler i regnskapsloven § 5-2.

5 505 884
1 362 984
1 197 531
2 788 767
915 292
853 780
951 572
865 956
551 123
7 290 486
22 283 376

5 075 878
1 300 783
1 493 208
2 127 121
587 214
1 297 494
1 149 808
782 312
586 415
5 664 536
20 064 768

2019

2018

4 369 862
673 991
290 786
0
5 334 639

4 095 542
583 201
164 305
0
4 843 048

9

8

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

2018

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal
avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget
for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Gjeld vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

2019

Ytelser til ledende personer
Lønn og annen godtgjørelse
Annen godtgjørelse
Sum

Daglig leder
690 267
10 729
700 996

Det er ikke utbetalt styrehonorar til foreningens styre.
OTP
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
og har etablert innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2019
utgjør 233 538 inkl. mva.
Lovpålagt revisjon
Andre tjenester
Sum honorar til revisor

103 938
129 600
233 538
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Spesifikasjon av kostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivninger
Andre driftskostnader:
•
Leie lokaler
•
Misjon
•
Annet
Sum
Note 3 Varige driftsmidler

2019

2018

230 752
5 334 639
282 900

311 522
4 843 048
242 600

3 056 495
909 780
5 393 855
15 208 421

2 827 726
961 967
4 850 495
14 037 359

Driftsløsøre,
inventar o.l
2 275 827
338 958
2 614 785
1 774 006
840 778

Fast
eiendom
2 972 226
118 554
3 090 780
504 350
2 586 430

Nettside
0
137 372
137 372
10 700
126 672

Totalt
5 248 053
594 884
5 842 937
2 289 056
3 553 880

Årets avskrivninger

174 200

98 000

10 700

282 900

Avskrivningsplan
Økonomisk levetid

Lineær
3-10 år

Lineær
5-50 år

Lineær
5 år

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang
Anskaffelseskost 31.12
Akk. avskrivninger 31.12
Balanseført verdi 31.12

Note 4 Egenkapital
Pr. 01.01
Årets resultat
Pr 31.12
Note 5 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

Annen
egenkapital
12 479 121
6 880 041
19 359 162

Bundne skattetrekksmidler

2019
162 542

2018
158 109

Kostpris
25 410 039
51 000
60 000
5 000 000
10 000
30 531 039

Balanseført
verdi
25 410 039
51 000
60 000
5 000 000
10 000
30 531 039

Note 7 Andre langsiktige aksjer og andeler
Selskap
Fjøsangerveien 28 Holding AS
Forum Eiendomsdrift AS
Opplett AS
Salt Eiendomsutvikling AS
Bergen Kristne Bokhandel AS
Sum

Eierandel
75 %
51 %
100 %
100 %
1%

Note 8 Fordringer og gjeld knyttet til investeringer
Fjøsangerveien 28 Holding AS
Langsiktige fordringer Fjøsangerveien 28 Eiendom AS
Langsiktig gjeld Ten Commandments AS
Langsiktig gjeld Salt Eiendomsutvikling AS

2019
4 282 649
14 450 924
5 080 285

Balanseført verdi av eiendeler i Fjøsangerveien 28 Holding AS

2019
48 563 064

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer med forfall senere enn ett år
Gjeld til kredittinstitusjoner med forfall senere enn fem år

2019
4 282 649
1 518 750

2018
0
1 631 250

Gjeld som er sikret ved pant o.l.
Gjeld til kredittinstitusjoner

2019
2 081 250

2018
2 193 750

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Tomter, bygninger o.a fast eiendom

2019
2 586 430

2018
2 565 876

Det er i tillegg stilt kausjon for lånet med kr 400 000 fra privatpersoner i foreningen.

Note 6 Bankinnskudd

Fordringer
Foreningen Glocal
Forum Eiendomsdrift AS
Salt Eiendomsutvikling AS
Fjøsangerveien 28 Eiendom AS
Sum fordringer

2019
575 085
44 377
535 593
4 282 649
5 437 703

2018
574 117
24 938
100 000
0
699 054

Gjeld
Salt Eiendomsutvikling AS
Sum gjeld

2019
5 080 285
5 080 285

2018
0
0

