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2020
2020 har vært et spesielt år. Koronasituasjonen har 
satt sitt preg på det aller meste av vår virksomhet, og 
gjort at vi har måttet gjøre mange endringer, samtidig 
som vi har forsøkt å opprettholde en viss normalitet. 
Det er på sin plass å rette en spesiell takk til frivillige 
og ansatte som har båret ansvar for å gjøre kirkens 
formidling og møteplasser digitale. 

Etter forholdene er resultatene gode, og vi har 
kommet oss godt gjennom denne krevende tiden. 
Årsrapporten er også dette året verdt å lese med 
takknemlig hjerte. Den vitner om levende menighet 
som er stødig og sunn, takket være Guds trofasthet 
og vår felles innsats.  Takk til alle! 
 
Årsmålet for 2020 var todelt.  
Det første handlet om «åndelig  
fordypning.» Vi kom inn i året med  
en stor oppslutning rundt bønneskole  
og bønnemøter, samt vektlegging  
på sunn spiritualitet i tilknytning til  
menighetens møteplasser. På tross  
av koronarestriksjonene og begrensede  
fysiske samlinger, så klarte vi å holde  
fokus på åndelig fordyping  
året gjennom. 



2020
Den andre delen av årsmålet var «introduksjon av 
livsfasetenkning». Året begynte med serien «Den 
røde tråden,» hvor vi la et grunnlag for hvordan vi 
forstår disippelskap som en livslang reise. I Bergen 
blir de ulike livsfasene ledet av dedikerte ledere som 
bygger smågrupper og fellesskap. Vi ønsker å være 
intensjonelle med disippelgjøringen i hver enkelt  
fase, samtidig som vi jobber helhetlig. Målet er å se  
at mennesker elsker og følger Jesus hele livet.  
 
Vi er takknemlige for det som ligger bak,  
og strekker oss mot det som ligger foran.  
Ekstra mye dette året, da vi skal ut av 
koronasituasjonen og til større normalitet. 

Øystein Gjerme, hovedpastor.

Øystein Gjerme



V Å R  
Livsvisjon

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

V Å 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.

V Å 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.

Klikk her for video

https://www.youtube.com/watch?v=GwK5mN0h03c


Høydepunkter
i 2020

25.-27. september var det duket for tidenes 
første Saltkonferanse, fysisk i Trondheim. 
Konferansen ble en udelt positiv opplevelse 
for forsamlingen og til stor inspirasjon 
for teamene i Trondheim. Thomas 
og Karoline Neteland deltok 
fredag kveld og søndag avsluttet 
Gina Gjerme konferansen. I tillegg 
til forsamlingens egne team 
la Bibelskolen Substans 
sin høsttur innom Trondheim 
og ble viktige bidragsytere 
til både vertskap  
og barnekirken  
gjennom helgen. 

Historiens første 
Saltkonferanse 
i Trondheim

250 D
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Høydepunkter
i 2020

Tre år etter oppstart i 2017, tok Salt Skien steget 
fra menighetsplanting til menighet høsten 
2020. Selve markeringen skjedde i forbindelse 
med Saltkonferansen i Skien 17.-18. oktober, et 
arrangement som ble et skikkelig løft i koronaåret 
2020. Øystein Gjerme ledet launchen, og i tillegg 
til menighetens egne folk bidro musikere fra Salt 
Bergen samt Thomas og Karoline Neteland fra 
Sentrumkirken i Sandnes.  
 
Salt Skien har hatt jevn vekst  
siden starten, og hadde før  
nedstengningen i november  
åtte smågrupper og et  
gjennomsnittlig gudstjeneste- 
besøk på over 85 personer.  
Forsamlingen samles i  
Parkbiografen, en av  
Skiens konsertscener,  
og opplevde at mange  
nye mennesker tok  
kontakt og besøkte  
gudstjenestene i 2020. 

Launch og 
Saltkonferanse 
i Skien

160 D
ELTA

KERE



Høydepunkter
i 2020

På tross av en global pandemi arrangerte Salt 
Running For Freedom 26. september. Running 
For Freedom er et støtteløp for barn og voksne 
hvor alle innsamlede midler går til kampen mot 
menneskehandel. 

Running
For Freedom 

220 000  KR

Arrangementet bidrar også 
til å sette fokus på moderne 
slaveri i det offentlige rom. 
Rundt 50 løpere deltok 
på løpet i Bergen, mens 
omtrent like mange deltok 
andre steder i landet. Til 
sammen ble det fundraiset 
220 000 kr til Hope for 
Justice sitt arbeid med å 
bekjempe moderne slaveri. 

Tusen takk til alle som bidro! 



Å være en del av en flerstedskirke er en 
stor styrke, og dette året har vi fått kjenne 
på dette på en litt annen måte enn andre 
år. Å ha en stor ressurskirke som har levert 
online gudstjenester fra første søndag med 
nedstenging har betydd enormt mye. 
 
Det har gitt nærkirkene mulighet til å bruke 
tiden på oppfølging av mennesker, i stedet 
for produksjon av gudstjenester og innhold 
til online sendinger. At kirken har klart å flytte 
seg til digitale flater har også vært en viktig 
samlende faktor. En felles møteplass i en tid 
der våre vante møteplasser har utgått.
  
Å være en del av et større nettverk av ledere 
er en annen stor oppside. Det å stå sammen 
med andre i lederskap har betydd ekstra mye 
i et år som har vært preget av usikkerhet  
og raske endringer. 

Én kirke på 
flere steder 



Én kirke på 
flere steder 
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Forsamlingsleder
Magnus Finnbakk
Medlemmer: 39
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Pastorer Trøndelag 
Rebekka og Ariel Lund
Medlemmer: 91
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Pastorer
Anja og Christian Thorbjørnsen
Medlemmer: 73

VO
SS

Pastorer
Sara og Vegard Hansen
Medlemmer: 64
(Eget org. nr.)

OS

Pastorer
Rikke Lina og Daniel Matthiesen
Medlemmer: 36

SK
IEN

Pastorer
Gro og Truls Åkerlund
Medlemmer: 53

B
E
R
G
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Pastorer
Gina og Øystein Gjerme
682 medlemmer

Ungdomspastor
Ruben Bakke

Pastorer
Eirin og Sigurd 
Bekkevold

Barne- og familiepastor
Mari Kristine Algrøy



Snittoppm
øte

Gjennom hele kirkehistorien har smågrupper stått sentralt,  
som en arena for å dele liv, tro og nærhet. Fra starten av møttes 
man i hjemmene, i tillegg til de mer offentlige stedene, og dette 
er også noe vi i Salt har hatt som en viktig verdi i hele vår historie. 
2020 har vært et annerledes år også for smågruppene i Salt. 
Der gruppene vanligvis møtes i hjemmene har gruppene dette 
året også møttes i parker og på fjellturer, på Zoom, Hangouts, 
Facetime og Messenger, på kaféer og rundt bålet. Noen grupper 
har møttes oftere enn vanlig, mens andre grupper har møttes 
sjeldnere. Koronaåret har brakt med seg utfordringer, men også 
kreative løsninger. Gjennom året har nye medlemmer kommet til  
i grupper, men med en litt lavere takt enn tidligere år.  
 
Dette året har vi også lansert en ny utgave av boken  
Tusen hjem: Smågrupper i menigheten, og med det også  
et nytt smågruppelederkurs. Høsten 2020 hadde vi med oss  
110 deltagere fra Salt, samt deltagere fra 28 andre menigheter  
i Norge på et online nasjonalt smågruppelederkurs.  

276
268

Vår

Høst

Smågruppene



100 stk
Bergen og omegn

21 stk
Trøndelag

8 stk
Skien

129
smågrupper
totalt

77%

16%

7%



Silje tok i mot Jesus hjemme 
i sin egen leilighet våren 2020, 
men ønsket å være en del av en kirke. 
Da hun kom til Salt ble hun kjent med 
Jesus og fikk gjennom vennskapet 
med fadderen Rebeca stille spørsmål, 
reflektere og lære å følge Jesus. 

Se samtalen her

Min historie

https://www.youtube.com/watch?v=uqv_o_eGob0


Min historie
Jeg heter Tormod Singstad og er 36 år, far til en gutt 
og en jente og leder i en bedrift. Jeg vokste opp i et 
kristent hjem, og husker godt gleden da jeg fikk min 
første bibel. På barneskolen endret dette seg da 
vi skulle ta med, og fortelle om vår favorittbok. Min 
presentasjon av Bibelen ble latterliggjort, og det ble 
starten på en periode hvor jeg ble gjort til narr av 
både barn og voksne. Jeg følte at jeg måtte skjule 
mitt kristenliv for andre.  
 
I ungdomsårene følte jeg meg bundet av religiøsitet, 
og etter hvert sluttet jeg å gå i kirken. Selv om jeg 
følte meg ensom og forlatt sluttet jeg aldri å tro, eller 
å be, og etter en livsforanding noen år tilbake økte 
lengselen etter å komme tilbake, og være nær Gud.  
 
Etter en oppfordring fra en person som er viktig for 
meg, åpnet jeg meg helt, og ting begynte å skje inni 
meg. I ettertid ser jeg at jeg stadig var velsignet og 
beskyttet, Gud forlot meg aldri. Sommeren 2020 kom 
jeg til Salt Trondheim hvor jeg ble tatt imot med åpne 
armer, jeg er nå blitt partner, er med i lovsangsteamet, 
og ønsker å bidra til at flere får møte Jesus og 
oppleve Hans kjærlighet til oss. 



Vi vil lede barn 
og ungdom til et liv i 
etterfølgelse av Jesus! 

I 2020 skjedde dette både med Barnekirke  
i de ulike forsamlingene og på skjerm store  
deler av året. Våren 2020 laget vi Barnekirke-TV 
for Salt i hele Norge, og høsten 2020 laget flere 
av forsamlingene egne samlinger på zoom for 
sine barn. Dette hjalp oss å holde kontakt med 
mange av barna i kirken.  
 
Før jul delte vi ut Barnekirkens julekalenderhefte 
til 200 familier som en ressurs til trosformidling 
i desember. Dette var også et verdifullt kontakt-
punkt med gode samtaler på trappen og en 
hjelp til å sette Jesus som sentrum av julen.  
 
31. desember 2020 var det 245 tilhørige barn  
og ungdom i Salt. 

Se Salt Barnekirke-TV her

https://www.youtube.com/watch?v=euNNuw7OFKI&t=9s


Salt Barn



Salt Ung
Salt Ung ble i 2020 ledet av Lisa  
og Ruben Berge første semester,  
før Ruben Bakke tok over i august.  
Det har vært krevende å lede ungdoms-
arbeid under korona, og det har 
sett ulikt ut fra uke til uke. Vi har hatt 
gudstjenester i Forum, samlinger  
på zoom og samlinger ute.  
 
De syv smågruppene i Salt Ung har vært 
veldig viktige, både for å holde kontakt 
med ungdommene gjennom året og for 
gode samtaler og åndelig vekst.  
 
Helgen før Norge stengte ned var  
Salt Ung med å arrangere Radiance  
20 i Forum for 250 ungdommer. 
Radiance er en tverrkirkelig 
ungdomsfestival for ungdommer på 
Vestlandet. En festhelg med lovsang, 
forkynnelse og masse gøy.  

Se video fra Radiance

https://www.facebook.com/watch/?v=1113653502313865


Radiance 2020



Tentro
Våren 2020 var det 24 Tentroelever, 
som ble feiret med høytidsdag  
30. august. Celine Gulbrandsen tok 
over som Tentroleder høsten 2020  
og ledet 15 elever og 5 ledere. 

Tentro er frikirkelig konfirmasjons-
undervisning, og en del av vårt 
ungdomsarbeid. Tentro ønsker å ta  
tak i tenåringers hverdag og virkelighet, 
og knytte dette opp mot kristen tro. 
Gjennom samtale, lek, undervisning og 
opplevelser får ungdommene gjennom 
året bli kjent med Jesus og kristen tro.



Salt Online
Da landet ble nedstengt 12. mars 
startet en eventyrlig reise med online 
tilstedeværelse for oss som kirke. 
Vårt første og største mål ble å holde 
menigheten samlet gjennom krisen, og 
samtidig gripe muligheter til å nå bredt 
ut med evangeliet. Søndag 15. mars var 
vi sammen til online gudstjeneste med 
Øystein forkynnende fra egen stue.  
 
Ansatte og et stort antall frivillige fra 
media, teknisk, lovsang, produksjon,  
og helt nye funksjoner (!) har lent seg 
over oppgaver og muligheter gjennom 
året og bidratt til å skape en rekke 
digitale møteplasser og produksjoner.  



Både youtube og facebook har  
vært viktige kanaler for å nå bredt  
ut med innhold, mens portalen på 
live.salt.co har samlet kirken til online 
gudstjenester søndag kl 1100. Noen 
nøkkeltall som synliggjør omfanget  
av Salts facebookside i 2020:  

1270% økning
Økning fra 2019: 300 000 minutter med innhold sett

431% økning
Økning fra 2019: 8200 engasjement med videoinnhold

110% økning
Økning fra 2019: 1251 nye følgere

Sosiale medier



Salt på 
Youtube

1300 seere
Thor Haaviks fortelling

1100 seere
Gudstjenesten 5. april

1000 seere
Gudstjenesten 29. mars

600 seere
«Ved korsets fot»  
Fremført av Ariana Gjerme  
og Samuel Skorpen

700 seere
Gudstjenesten 1. påskedag
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Salt 
Kulturskole

Salt Kulturskoles mål er å gi god 
opplæring i kulturfaglige ferdigheter, 
videreformidle kulturglede og jobbe  
for at kulturfag skal være tilgjengelig  
og økonomisk oppnåelig for barn,  
unge og voksne i Bergen.  
 
Ved inngangen av året besto den 
administrative staben av Charlotte 
Thorvaldsson og Thea Katrine 
Buckholm. Ved sommeren sluttet  
Thea i sin stilling, og inn dørene  
kom Håkon Ege Hetland og Mathilde 
Hartvigsen. 

Fag: Sang, piano, 
gitar, bass, fiolin, 
ukulele, trommer, 
danselek, ballett 
og street-dans

129 
elever

20 
lærere



Fritt Spillerom er Salt Kulturskoles 
lavterskeltilbud for barn i 4.-7. klasse 
i Fridalen-området. Hver uke er det i 
gjennomsnitt 20 barn som er innom 
oss for å få leksehjelp, en god og 
sunn middag og for å delta på kjekke 
aktiviteter. 12 frivillige miljøarbeidere 
sørger for at det alltid er trygge voksne 
med på aktivitetene våre.  
 
Som de aller fleste andre har også 
Salt Kulturskole blitt påvirket av 
covid-19 pandemien. Musikk- og 
danseundervisningen har i perioder 
måtte gjennomføres digitalt og flere 
planlagte aktiviteter for Fritt Spillerom 
ble utsatt. Men på tross av disse 
uforutsigbare tidene har lærerne i 
kulturskolen og de frivillige på Fritt 
Spillerom lagt ned en innsats som har 
fått oss gjennom året på en god måte  
og med økt elevtall.  



Glocal
Idet vi skriver dette er India inne i en forferdelig 
smittebølge. Vi ber om at den skal avta, og 
om beskyttelse for våre venner. 2020 ble 
et år med svingende rammebetingelser for 
misjon i India. Bibelskolen og menighetene har 
hatt perioder av normal hverdag, men også 
lange perioder med nedstengning, zoom-
gudstjenester, og flere mindre samlinger  
i hjemmene. 
 
Midt i krisen har Gladwin og teamet mobilisert 
for å gjøre godt i Delhi, Varanasi og mindre 
landsbyer. Symaskinssenteret har laget 
munnbind til utdeling, bibelskolen startet 
matstasjon og delte ut til syke og hjemløse, 
pastorer og menighetsarbeidere har tatt sine 
forholdsregler men stilt opp for tusenvis av 
mennesker med hjelp og forbønn. 



Ved inngangen til 2021 har Glocals arbeid i India 
vokst til å omfatte: 
• 12591 mennesker som har kommet til tro på 

Jesus 

• Over 300 menighetsfellesskap er plantet, og 
du kan se på det nye kartet på www.glocal.no 
hvor de er plassert 

• 25 ansatte fulltid i ledelse, administrasjon, 
bibelskole og pastor-oppfølging 

• 167 fulltids-arbeidere - evangelister og 
menighetsplantere som får støtte prosentvis 
etter hvor selvbærende de har blitt: 

• 100% støtte til 47 arbeidere 

• 75% støtte til 20 arbeidere 

• 50% støtte til 26 arbeidere 

• 25% støtte til 31 arbeidere 

• 0% støtte til 13 arbeidere  
(her har Gladwin et fond  
på 250,000 Rs til rådighet  
for å hjelpe dem som  
måtte ha behov for  
ekstra støtte) 

Gå til glocal.no

Glocal

https://www.glocal.no


Hope for justice
I 2011 startet For Freedom med et lite arrangement til inntekt 
for kampen mot menneskehandel. Dette arrangementet ble 
starten på For Freedom, et arbeid som jobber for å forebygge 
menneskehandel, og samtidig hjelpe utsatte Gjennom årene 
har For Freedom gitt utsatte muligheten til å tilhøre et 
 fellesskap, få venner og finne veien hjem igjen.  
 
De siste årene har vi kjent på en økende forventning til 
kapasitet og profesjonalitet som vi opplever som både 
spennende og utfordrende med de ressursene vi har til 
rådighet. I 2020 slo vi oss derfor sammen med en organisasjon 
som vi har jobbet tett med de siste årene, nemlig Hope for 
Justice Norge! Dette er en organisasjon som deler de samme 
verdiene som oss, og som sikter på å jobbe mot de samme 
målene. Vi opplever det derfor som helt naturlig at vi forener 
krefter ved å slå oss sammen. Vi tror at det vil gi viktige 
synergieffekter i årene som kommer. 
 
Hope for justice eksisterer for å gjøre slutt på moderne slaveri 
gjennom å forebygge utnyttelse, redde ofre, rehabilitere liv 
og reformere samfunn. Med mange års erfaring fra arbeid 
både i Asia, USA, Afrika og Europa vet vi verdien av å jobbe 
systematisk og skreddersy løsningene til det samfunnet vi 
jobber i.  
 
Vi gleder oss til å være en del av en større  
familie med en global visjon om å leve  
i en verden fri fra slaveri. Vi tror at ved  
å forene krefter så kan vi få til enda mer,  
for enda flere! Sammen kan vi  
stoppe slaveriet. 

For Freedom slår seg sammen 
med Hope for Justice

Klikk her for å se video

https://youtu.be/RPOB9ZTTPvc


Salt har stått sammen med Evangeliesenterets 
kontaktcafé i Bergen gjennom det krevende året 
2020. På jevnlig basis er kontaktcaféen i kontakt med 
nesten 300 mennesker. På de to faste dagene i uken 
har totalt 41 000 kilo mat blitt delt ut. Kontaktcaféen 
ledes av Rolf Helge Ødegård, og de jobber målrettet 
for å hjelpe mennesker ut av rus. I 2020 ble 8 
mennesker formidlet videre til rehabilitering.  
 
Et høydepunkt i Salt sitt engasjement var julefesten 
17. desember. Gjennom dagen delte en gruppe på 
8-10 frivillige ut over 400 julegaver og velluktende 
julemiddager til unge og voksne. Takknemligheten  
og stemningen var stor hos alle som var med.  

Salt støttet Evangliesenteret  
med 35 000 kroner i 2020.

Samarbeid med 
Evangeliesenteret 



Ledelse og 
organisasjon

Forretningsrapport
Salt sin 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.   
 
Etter noen store økonomiske steg de tre 
foregående årene, med kirkeplanting i Trondheim 
og Skien, og byggsatsingen i Forum i Bergen, 
skulle 2020 være et år der vi hentet oss inn 
og bygget det hele stabilt, både i staben og 
økonomisk. Det var ikke «stabilt» som ble 
overskriften i koronaåret, men økonomisk har  
vi likevel kommet godt gjennom. 
 
Staben i Salt har måttet håndtere et år med 
stor usikkerhet og kontinuerlige endringer i 
rammebetingelsene for virksomheten. Deler av 
staben ble permittert i april-mai 2020, men da 
vi så at menighetens givere trofast opprettholdt 
givertjenesten, samtidig som online virksomheten 
tok seg opp i arbeidsomfang, valgte vi å hente 
alle tilbake fra midten av mai. Mange fikk nye 
arbeidsoppgaver, og gjennom høsten har  
staben manøvrert gjennom hyppige endringer  
i restriksjoner og rammebetingelser. 



Kombinert med hjemmekontor har det vært en 
krevende arbeidssituasjon for mange, men i det 
store bildet viser arbeidsmiljøundersøkelser, 
medarbeidersamtaler og svært lavt sykefravær at 
arbeidsmiljøet har holdt seg godt. 
Det har ikke vært skader eller ulykker i kirken.  
En stor takk rettes til både stab, ledere og frivillige  
for fleksibilitet og endringsvilje underveis.

Totale inntekter i 2020 var på 16,1 mill. kr, med et 
overskudd på 0,2 mill. Den faste givertjenesten 
har holdt seg stabil, men uten den budsjetterte 
veksten. Kollektinntekter har gått ned uten 
fysiske gudstjenster, men andre gaver har gått 
opp, spesielt etter Hjerte for Kirken kampanjen 
mot slutten av året. Foruten staben er den største 
økonomiske forpliktelsen i Salt eierskapet og 
leien i Forum i Bergen, og vi har kunnet betale leie 
som planlagt siden givertjenesten har holdt seg 
stabil. Dette har vært et viktig signal til banken, 
som har vist stor vilje til å hjelpe oss gjennom 
krisen. Se for øvrig eget avsnitt om Forum. 
 
Totalt har kirken en egenkapital på 44%, noe 
som må anses som solid gitt de store 
økonomiske løftene som er gjort de siste 
årene. At menigheten fortsetter å gi til bygg 
styrker bærekraften og er nødvendig for å øke 
egenkapitalen ytterligere. Det arbeides nå 
med å etablere byggsatsinger i de andre lokale 
forsamlingene.  
 



Ved årsslutt var det 24 ansatte i staben 
i Salt, hvorav 8 kvinner og 16 menn, fordelt 
på 10,2 stillinger. Våre misjonærer i Thailand har 
fra høsten 2020 et sabbatsår hjemme, der de 
tjener i kirken og jobber med kirkeplantingskolen 
i Pinsebevegelsen. Personalkostnader 
utgjør 37% av totale driftskostnader, et relativt 
lavt nivå som kan sees i sammenheng med 
en god kultur for frivillighet blant ledere og 
partnere 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.   
 
Til tross for at 2020 har vært et krevende 
koronaår har vi kommet oss helskinnet gjennom, 
takket være trofaste givere og en fleksibel  
og arbeidsom stab.

Sigurd Bekkevold  
Daglig leder 



Gave-
inntekter

Totalt

JAN
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JUN
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OKT

NOV
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5,8 mill
Fast givertjeneste

3,7 mill
Andre gaver og kollekt

0,7 mill
Byggfond



Drifts-
inntekter 

5,7 mill
Avtalegiro

0,7 mill
Byggfond*

*Inntekter til Byggfond i 2020 har gått inn  
i driften til å dekke leie i Fjøsangerveien 28

0,5 mill
Andre inntekter

0,7 mill
Salt Kulturskole

Totalt 16,1 millioner

0,7 mill
Misjon

0,3 mill
Arrangementer

1,1 mill
Kollekt

2,6 mill
Andre gaver

3,2 mill
Offentilige midler

0,6 mill
Utleie 

personell,
lokaler, 

utstyr



Drifts-
kostnader 
Totalt 15,4 millioner

0,1 mill
Varekostnad

5,7 mill
Lønnskostnad

0,4 mill
Avskrivninger

3 mill
Leie lokaler

0,9 mill
Misjon

5,3 mill
Annet*

*Se kommentar i note 2 under spesifikasjon av driftskostnader



Gave-
inntekter 
Totalt 10,2 millioner

63%
Bergen

10,5%
Trondheim

6,8%
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6,7%
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3,5%
Levanger

3%
Os

1%
Hardanger



Felles-
kostnader 
Totalt 3 millioner

77,5%
Bergen

7%
Nordhordaland

3%
Os

7,5%
Trondheim

5%
Voss



Forum og tilstøtende 
virksomheter

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 24,2 mill. kr ved årsslutt, og i tillegg kommer et lån fra 
Salt til eiendomsselskapet på 5,2 mill. kr fra fullførelsen 
av byggeprosjektet. Finansieringen fremkommer i 
egenkapitalen, samt en gjeld til medaksjonæren  
Ten Commandments AS på 14,8 mill. kr. Daglig leder i 
Fjøsangerveien 28 er Ruben Østrem, og styret består 
av Jens-Petter Glittenberg og Sigurd Bekkevold. 
 
Da Norge stengte ned i mars 2020 ble også alle 
arrangementer i Forum utsatt eller avlyst. De to 
faste leietakerne i Forum er Salt – som fremleier til 
Bibelskolen Substans – og Forum Scene AS, som 
driver all kommersiell utleie. Gjennom 2020 har Salt 
kunnet betale full leie da gaveinntektene har holdt 
seg stabil, men Forum Scene har ikke kunnet betale 
de månedene det har vært nedstengt. Dette har 
gitt grunnlag for tilskudd fra myndighetene, både via 
kontantstøtteordningen til næringslivet og den lokale 
tiltakspakken fra Bergen Kommune. Fra høsten 2020 
har Salt også kunnet redusere en stor del av leien til 
bibelskolen, da de har hatt vesentlig færre elever enn 
normalt. Totalt har Fjøsangerveien 28 selskapene fått 
2,4 mill. kr i tilskudd.  
 
Totalt ble omsetningen i Fjøsangerveien 28 selskapene 
7,4 mill. kr med et underskudd på 1,6 mill. kr, og vi 
konkluderer med at etableringen av den kommersielle 
virksomheten i Forum fikk ett års utsettelse på grunn  
av korona. 



Forum og tilstøtende 
virksomheter

Salt har også en rekke tilstøtende 
virksomheter, i tillegg til 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, 
og Glocal Aid, bistandsorganisasjon med 
hovedaktiviteter i India. Daglig leder i Glocal  
er Daniel Matthiesen (20%). 

• Opplett AS, et reklamebyrå 100% eid av Salt, 
med daglig leder Lisa Berge i spissen  

• Salt Kulturskole, under Salt sitt org.nr men med 
en egen økonomi. Daglig leder i kulturskolen 
er Håkon Hetland, og rektor er Charlotte 
Thorvaldsen. 

• Forum Eiendomsdrift AS og Salt 
Eiendomsutvikling AS, inaktive selskap  
ved årsslutt  

• Bibelskolen Substans, en selvstendig 
forening som Salt kontrollerer sammen med 
Credokirken og Pinsekirken Tabernaklet. 
Leietaker i Forum. Rektor på Bibelskolen er 
Christian Thorbjørnsen. 



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 er menighetens øverste organ 
innenfor juridiske, eiendomsrelaterte, økonomiske  
og administrative saker.   
 
Lederteamet:  
• 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.  
 
Styret:  
• Håkon Jahr, hovedpastor Filadelfiakirken  

Oslo, styreleder  

• Kjartan Håvik, daglig leder OKS  

• Jens-Petter Glittenberg  

• Elisabeth Leirgul  

• Gina Gjerme  

• Øystein Gjerme  

• Sigurd Bekkevold  



• Øystein Gjerme (100%), hovedpastor Salt  
og leder for Pinsebevegelsen i Norge 

• Sigurd Bekkevold (100%), daglig leder Salt  
og pastor Salt Bergen  

• Daniel Matthiesen (80%), stabspastor,  
produksjon og leder for Glocal (eksternt 20%)  

• Ariel Lund (90%), pastor Salt Trondheim og Levanger 

• Sara Dalsbø Hansen (60%), pastor Salt Voss,  
oppfølging nærkirker 

• Mari Kristine Algrøy (100%), barne- og familiepastor  
Salt Bergen, HR 

• Ruben Bakke (40%), ungdomspastor Salt Bergen 

• Truls Åkerlund (25%), pastor Salt Skien  

• Christian Thorbjørnsen (20%), pastor Salt Nordhord-
land 

• Elisabet F. Giske (40%), leder smågrupper og 
velkomst  

• Håkon Aasebø (50%), misjonær i sabbatsår,  
arbeid i Plant og Glocal  

• Christer Dyngeland (40%), mediaavdelingen  

• Bjørnar Algrøy (20%), leder lovsangsavdelingen  

• Marius Skimmeland (20%), leder teknisk avdeling  

• Ruben Østrem (20%), livsfaseleder Salt Bergen  

• Eivind Galdal (20%), livsfaseleder Salt Bergen 

Stab i Salt



Stab i Salt
• Lynn Åsnes (20%), administrasjon Salt Skien 

• Kenneth Ulstein (50%), økonomi- og regnskapsleder   

• Ruben Berge (40%), PA for hovedpastor  

• Nina Kjønli (20%), økonomimedarbeider   

• Sarah Bjerk (20%), leder vertskapsavdelingen  

• Charlotte Thorvaldsson, rektor Salt Kulturskole  

• Håkon Hetland (40%), daglig leder Salt Kulturskole  

• Mathilde Hartvigsen (20%), medarbeider  
Salt Kulturskole / Fritt Spillerom 

• Samuel Solberg, lærer  
Salt Kulturskole 

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, en økt ansvar  
i Pinsebevegelsen, samt delvis dekning av personlig 
assistent for å koordinere arbeidet. 



Kvinner
i lederskap

Siden oppstart har Salt ønsket kvinner i lederskap, 
og vi anerkjenner viktigheten av å lage strukturer 
for å ytterligere tilrettelegge for dette. For å måle i 
hvilken grad vi lykkes gjør vi årlig en kartlegging av 
kjønnsfordelingen blant ledere i styret, pastorteam, 
stab, team, avdelinger, ansvarsområder og pastorer, 
samt møteledere og forkynnere i Forum.  
 
Den totale oversikten, med alle de overnevnte 
kategoriene, viser at Salt totalt sett har  
42 % kvinnelige ledere.  

Kartleggingen viser at det er mulig for kvinner  
å lede på alle nivå i kirken. Likevel erkjenner vi at  
vi må fortsette å jobbe med dette, særlig trenger vi  
å jobbe med synligheten av kvinnelige predikanter  
og møteledere i Forum. 

I tillegg til denne kartleggingen har vi formulert et 
teologisk notat om kvinners mulighet til å tjene på 
alle nivåer av lederskap i kirken. Vi har også jobbet 
med ulike pastor-par-modeller, som setter pastor-par 
(par som leder en forsamling, der bare den ene har 
en stilling i kirken) fri til selv å lande hvilke involvering 
ektefellen skal ha i pastorjobben. 



Resultatregnskap
Driftsinntekter 
og driftskostnader 

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Varekostnad 
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Annen driftskostnad 
Sum driftskostnader

Driftsresultat 

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

Ordinært resultat  
før skattekostnad

Årsresultat

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 
Sum overføringer

Note

1
1

2
2

2, 3
2

4

2020

818 045
15 322 688

16 140 733

116 494
5 667 639

353 500
9 264 760

15 402 393

738 341

24 823
920

453 060
26 960

-454 278

284  063

284 063

284 063
284 063

2019

1 079 235
21 204 141

22 283 376

230 752
5 334 639

282 900
9 360 131

15 208 421

7 074 954

71 293
422

265 978
650

-194 913

6 880 041

6 880 041

6 880 041
6 880 041



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

Sum anleggsmidler
 
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 

Note

3

3, 5
3

7, 8
5, 8, 9

9

6

2020

99 172
99 172

2 475 430
757 519

3 232 949

29 304 679
5 158 066

34 462 745

37 794 866

211 851
2 640 476
2 852 327

4 250 625
4 250 625

7 102 952

44 897 818

2019

126 672
126 672

2 586 430
840 778

3 427 208

30 531 039
4 282 649

34 813 688

38 367 569

133 050
2 183 610

2 316 660

3 417 055
3 417 055

5 733 714

44 101 283

Balanse



Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

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

Sum gjeld 

Sum egenkapital og gjeld

Bergen, 18.05.2021
Styret i Salt

Håkon Jahr
styreleder

Øystein Gjerme
styremedlem

Kjartan Håvik
styremedlem

Sigurd Gulbrand Bekkevold
styremedlem/daglig leder

Jens Petter Haaland Glittenberg
styremedlem

Elisabeth Leirgul
styremedlem

Gina Viviann Gjerme
styremedlem

Note

4

5
8, 9

2020

19 643 225
19 643 225

19 643 225

1 968 750
20 186 022
22 154 772

255 633
422 936

2 421 253
3 099 822

25 254 594

44 897 818

2019

19 359 162
19 359 162

19 359 162

2 081 250
19 777 650

21 858 900

1 168 267
363 041

1 351 914
2 883 221

24 742 121

44 101 283

Balanse



Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper
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.
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.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Gjeld vurderes til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.



Noter til regnskapet 2020

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.

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. 



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

*Inntekter til Byggfond i 2020 har gått inn i 
driften til å dekke leie i Fjøsangerveien 28.

2020

5 768 342
1 106 023
2 607 283
3 166 318

582 828
687 670
295 911
694 01

491 000
741 348

16 140 733

2019

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
22 283 374

Note 1: Driftsinntekter



Lønnskostnader   

Lønninger    
Arbeidsgiveravgift  
Pensjonskostnader
Sum 

Gjennomsnittlig antall årsverk 
sysselsatt i regnskapsåret 

Ytelser til ledende personer 
Lønn og annen godtgjørelse 
Annen godtgjørelse
Sum  

Revisor 
Kostnadsført honorar til revisor for 
2020 utgjør 228 828 inkl. mva.

Lovpålagt revisjon
Andre tjenester 
Sum honorar revisor

2020

4 642 248
771 934
253 457

5 667 639

10

Daglig leder
634 934

10 101
645 035

104 625 
124 203

228 828

2019

4 369 862
673 991
290 786

5 334 639

9

Note 2:
Lønnskostnader, antall ansatte, 
godtgjørelse, lån til ansatte mm.

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.



Spesifikasjon av driftskostnader

Varekostnad   
Lønnskostnad   
Avskrivninger
Andre driftskostnader:
- Leie lokaler   
- Misjon
- Annet*    
Sum      
 

2020

116 494
5 667 639

353 500

3 018 517
940 417

5 305 826
15 402 393

2019

230 752
5 334 639

282 900

3 056 495
909 780

5 393 855
15 208 421

*I 2020 ble For Freedom arbeidet overdratt til organisasjonen 
Hope For Justice Norge. I den forbindelse ble det overført til 
Hope For Justice som har vært holdt tilbake av innsamlede 
midler fra tidligere år for å dekke driftskostnader. Dette utgjør 
en ekstraordinær kostnad i 2020 på kr 458 543, som må 
sees i sammenheng med tidligere års overskudd.

Note 2:
Lønnskostnader, antall ansatte, 
godtgjørelse, lån til ansatte mm.



Driftsløsere

Anskaffelseskost 01.01 
Tilgang  
Anskaffelseskost 31.12
Akk. avskrivninger 31.12 
Balanseført verdi 31.12
 
Årets avskrivninger  
Avskrivningsplan  
Økonomisk levetid
  

Note 4 Egenkapital  
Pr. 01.01  
Årets resultat  
Pr 31.12  

Inventar o.l.

2 614 785
131 741

2 746 526
1 989 006

757 519

215 000
Lineær
3-10 år

Fast eiendom

3 090 780
0

3 090 780
615 350

2 475 430

111 000
Lineær
5-50 år

Nettside

137 372
0

137 372
38 200
99 172

27 500
Lineær

5 år

Totalt

5 842 937
131 741

5 974 678
2 642 556
3 332 121

353 500

Note 3: Varige driftsmidler

Annen egenkapital
19 359 162

284 063
19 643 225

Note 4 Egenkapital  
Pr. 01.01  
Årets resultat  
Pr 31.12 

Annen egenkapital
19 359 162

284 063
19 643 225

Note 4: Egenkapital



Fordringer med forfall senere enn ett år
Gjeld til kredittinstitusjoner med forfall  
senere enn fem år 
Gjeld som er sikret ved pant o.l.
Gjeld til kredittinstitusjoner
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Tomter, bygninger o.a fast eiendom

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

Bundne skattetrekksmidler
Det er i tillegg avsatte midler til spesifikke 
øremerkede formål på kr 3 552 715.

Selskap

Fjøsangerveien 28 Holding AS 
Opplett AS 
Salt Eiendomsutvikling AS
Bergen Kristne Bokhandel AS
Sum    

2020

5 158 066
1 406 250

2020
1 968 750

2020
2 356 876

176 273

Kostpris

24 234 679
60 000

5 000 000
10 000

29 304 679

Eierandel

75 %
100 %
100 %

1 %

2019

4 282 649
1 581 750

2019
2 081 250

2019
2 467 876

162 542

Balanseført
verdi

24 234 679
60 000

5 000 000
10 000

29 304 679

Note 5: 
Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v  
     

Note 7: 
Andre langsiktige aksjer og andeler



Langsiktige fordringer Fjøsangerveien 28 Eiendom AS
Langsiktig gjeld Ten Commandments AS
Langsiktig gjeld Salt Eiendomsutvikling AS

Balanseført verdi av eiendeler i  
Fjøsangerveien 28 Holding AS

Fordringer

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

Gjeld
Salt Eiendomsutvikling AS    
Sum gjeld      
 

2020

460 922
69 263

551 661
5 158 066
6 239 912

2020
5 167 319

5 167 319

2020
4 282 649
14 772 262

5 167 319

2020
48 562 583

2019

575 085
44 377

535 593
4 282 649

5 437 703

2019
5 080 285

5 080 285

Note 8: 
Fordringer og gjeld knyttet til investeringer 
Fjøsangerveien 28 Holding AS

Note 9: 
Mellomværende med selskap i samme konsern  
     



Tusen takk
for året 2020


