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Innledning
Årsmålet for 2021 var «Sendt av Gud». I Johannes 
20,21 er Jesus tydelig i sin misjonsbefaling og sier 
«Som Far har sendt meg, sender jeg dere». Ved 
inngangen til dette året hadde vi håp om at vi skulle 
se enden av koronapandemien i løpet av året. Det 
var med denne forventningen til å kunne gjenåpne 
for gudstjenester, og drive aktivt menighetsarbeid at 
vi forstod årets mål. Men det skulle vise seg å bli et 
helt år hvor koronasituasjonen har satt sitt preg på vår 
virksomhet. Også dette året har vi 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 i 
stor grad digitale.
 
Å være «Sendt av Gud» er et uttrykk for menighetens 
hensikt. Denne hensikten er forankret i Guds vilje og 
vesen, derfor sier vi «Gud har ikke en misjon, han er en 
misjon». Det er godt å minne hverandre på at dette er 
sant også under pandemien som har preget oss. Gud 
har en misjon i verden, og vi får være med.
 

Korona-kommisjonen har nylig fremlagt sin vurdering 
av hvordan pandemien har blitt håndtert i Norge. Her 
står det ikke noe om konsekvensene restriksjonene 
har hatt for tro og livssynsamfunnene. Dette er 
skuffende lesning, men ikke overraskende. Vi lever i en 
tid av stor usikkerhet rundt hvordan tro og livssyn skal 
aktualiseres i offentligheten.
 
Desto viktigere er det at kirken er frimodig, og har en 
klar identitet som «Sendt av Gud.» På vei inn i 2022 
oppmuntrer vi hverandre med Johannes evangelium 
20,22 der det står: «Ta imot Den Hellige Ånd.» Med 
denne kraften som Gud gir er et sunt og sterkt 
comeback etter pandemien mulig.  
 
Takk til alle som er med. La oss gå videre sammen 
med tro og forventning!

Øystein Gjerme
Pastor Salt Bergen

Øystein Gjerme



Oppdrag

Verdier
Entusiasme for Guds kirke, for evangeliet og for Guds 
sak. Gudstjenestene og samlingene våre er preget av 
glede og begeistring over evangeliet om Jesus, og at 
vi får følge han. Dette står ikke i motsetning til å snakke 
sant om livet, men reflekterer at Jesus er vår frelser 
uansett omstendighet.

Gjestfrihet overfor hverandre og andre. Alle som 
kommer til gudstjeneste skal oppleve å bli inkludert, 
få høre et budskap de forstår, og få mulighet til å finne 
venner i kirken. Vi vil legge til rette for at man skal kjenne 
seg hjemme, uavhengig av om man er i kirken  
for hundrede gang eller første gang. 

Kvalitet som sjokkerer! Når vi legger ned tid og penger 
i samlingene våre er det fordi vi vil ære Jesus med det 
beste vi har. I tillegg handler det om å være en kirke som 
appellerer og skaper nysgjerrighet hos mennesker som 
hører om oss, og kommer på besøk. Kvalitet kommer 
ikke av den enkeltes talent, men av manges bidrag. 

Vekst av både kvalitativ og kvantitativ art. Vekst handler 
ikke bare om antall mennesker på gudstjenester, men 
også om den enkeltes tro. For å være en bærekraftig 
kirke vil vi hjelpe folk til en tro som har dype røtter og 
stadig vokser. I tillegg vil vi alltid ha plass til nye, og søke 
å ha et godt omdømme. Vi kan legge til rette for å være 
en sunn kirke, Gud gir vekst.

Vi vil lede mennesker til et nytt  
og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. 

Dette gjør vi som et fellesskap av vanlige mennesker 
som lever ut troen i vår hverdag, samles til gudstjeneste 
på søndager og smågruppe på onsdager – alt med 
Jesus i sentrum.
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Ruth Tonje Skum Edvardsen
Etter mange år uten kirke og aktiv tro, kom jeg til Salt Bergen september 2019. Jeg ble godt tatt 
imot og raskt invitert inn i en smågruppe. Den ble en avgjørende faktor for at jeg fortsatte å komme 
til kirken og tok små steg i troen. Det ble noen kontrastfylte måneder hvor jeg følte en dragning mot 
Jesus og kirken, samtidig som jeg opplevde å bli sterkt dratt i andre retninger. Våren 2020 tok jeg en 
bestemmelse på at jeg ønsket å bli en Jesus-etterfølger og valgte søke på bibelskolen Substans. Det 
ble et livsforvandlende år hvor jeg ble kjent med Jesus, og den friheten og freden som han kommer 
med. Gjennom bibelnær og relevant undervisning, dyktige lærere og et godt kristent fellesskap fikk jeg 
bygget et viktig fundament for et liv i etterfølgelse av Jesus. I slutten av bibelskoleåret ble jeg utfordret 
til å flytte til Trondheim for å bidra i Salt Trondheim. Fra høsten 2021 har jeg derfor vært trainee i Salt 
Trondheim hvor jeg er tett på kirkebygging, gjennom tweensarbeid, grafikk, sosiale medier og diverse 
annet. Kirken har vært en viktig døråpner og pådriver for livet med Jesus. 

Ola Witsø Veie
For 3 år siden ble jeg sammen med Ellen Marie. Siden Ellen Marie er tydelig i sin tro og aktiv i Salt 
Trondheim, ble jeg tidlig invitert med i Salt av henne. På den tiden hadde jeg ingen forhold til kristen tro, 
og hadde ikke vært i ei kirke på mange år. Derfor var jeg også litt skeptisk til å bli med i kirka i starten. 
Jeg husker det var både rart og spennende de første gangene jeg var med. Men jeg ble tatt godt i mot, 
og det tok ikke lang tid før jeg syntes det var fint å være med, selv om jeg ikke var kristen. I tillegg ble 
jeg også kjent med fine folk og fikk gode venner her. Utenom søndagene i Salt, var jeg også med Ellen 
Marie og ba, leste litt i bibelen, og snakket mye om troen på Jesus med henne. På nyåret i 2022 ble jeg 
også med i ei smågruppe, der vi har snakket om flere ulike aspekter ved kristen tro. Alt dette har gjort 
at nå, etter en tre år lang prosess, kaller meg selv kristen. Jeg er glad for å endelig ha invitert Jesus inn, 
noe som har gitt meg en indre fred og ro jeg aldri har kjent på tidligere!



Ledelse
Salt ledes gjennom de rundt 300 frivillige lederne 
som bærer større og mindre lederansvar fra uke til uke. 
Disse ledes av lokale forsamlingslederteam som igjen 
ledes av den ansatte staben. Overordnet ledes kirken 
av et lederteam og et styre som velges av årsmøtet. 

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.

Ansatt stab

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



Kvinner i lederskap 
Siden våren 2019 har Salt hatt en egen handlingsplan 
for kvinner i lederskap. Vi ønsker kvinner i alle 
ledernivå i kirken, og har jobbet med konkrete tiltak 
de siste årene, deriblant et forkynnerløft særlig rettet 
mot kvinner. For å måle i hvilken grad vi lykkes gjør vi 
en årlig kartlegging av kjønnsfordelingen blant ledere 
i styret, pastorteam, stab, team, samt møteledere og 
forkynnere. 

Den totale oversikten over ledere, viser at Salt Norge 
har 49% kvinnelige ledere. Av forkynnere var det  

20% kvinnelige predikanter og 42% kvinnelige 
møteledere på søndagsgudstjenestene i Forum, 
Bergen. Disse tallene viser at vi har kommet et godt 
stykke, men må fortsette å jobbe med strukturer og 
trening som tydelig viser en vei for ledere. 

I Salt Bergen ble to pastorer ordinert i 2021: Elisabeth 
Bakke Husabø og Elisabet Giske. 



Barn og ungdom er en viktig del av kirken vår. Gjennom 
Barnekirke, Salt Ung, Tentro og foreldrekvelder ønsker 
vi å disippelgjøre barn og ungdom og utruste foreldre 
til å gi troen videre til sine barn. Alle Salts forsamlinger 
har barnekirke parallelt med gudstjenesten med 
forkynnelse, bønn og lek. 

Barnekirke
Året startet med digital barnekirke de tre første 
månedene, før vi endelig fikk mulighet til å møtes ute. 
Med ulike restriksjoner rundt i landet fant man ulike 
løsninger og i Bergen hadde vi flere søndager med 
utendørs barnekirke. 

Høsten 2021 kunne vi ha vanlige gudstjenester med 
barnekirke, og det var godt å se at flere og flere familier 
fant veien tilbake til kirken når landet åpnet opp. I 
august hadde vi Tweensleir for Bergensregionen, med 
38 deltakere og 14 ledere. 

For å hjelpe familiene å gi troen plass i høytidene laget 
vi i 2021 både påskehefte og julehefte som ble delt ut til 
familier i Salt. 

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. 
Kulturskolen har undervisning på Fridalen skole og i 
Forum. Det undervises i sang, piano, gitar, trommer, fiolin 
og musikkproduksjon. Av dansetimer er det danselek 
for barn under skolalder, ballett og street og jazzballett. 
 
I 2021 var det totalt 67 musikkelever, 52 danselever 
og 10 lærere. Undervisningen ble gjennomført så langt 
det var mulig på normal måte, og både lærere og elever 
har vært fleksible med å tilpasse til restriksjonene.

Barn og ungdom
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Barn og 
tenåringer
innmeldt

Frivillige i 
Barnekirken

Se promovideo her

https://www.youtube.com/watch?v=4SPm-0eXESY


Salt Ung i Bergen
2021 var et spennende, men utfordrende år for Salt 
Ung. Våren besto av 6 samlinger på Zoom/online, 
4 samlinger ute og 10 i Forum. Det var utfordrende 
med så mye endring i møtested og mangel på fysisk 
fellesskap, men vi er takknemlige for kreative ledere 
som gjorde sitt ytterste for å legge til rette. Ruben 
Bakke avsluttet som ungdomspastor, og høsten 2021 
ble Ariana Gjerme ansatt som ny ungdomsleder.

Høsten 2021 har Salt Ung hatt samlinger hver 
fredag, men det var i begynnelsen krevende å samle 
ungdommene. Vi har sett verdifulle resultater av at 
vi startet «Lederlinjen» med 11 VGS-elever i august. 
De har sammen blitt en stabil kjerne og kulturbærere 
i ungdomsarbeidet! I tillegg til lederlinjen har 
foreldrekontakt vært et økt fokusområde og vi har 
startet opp med månedlige oppdateringer til foreldre. 
Høstleiren ble en viktig helg og bidro til fellesskap  
og styrket tro! Salt Ung hadde 4 smågrupper  
høsten 2021. 

Tentro – frikirkelig konfirmasjon 
Våren 2021 hadde vi 15 tentroelever som ble feiret 
med høytidsdag 29.august 2021. I september 
startet vi opp med ny gruppe og 16 elever. Gjennom 
tentroåret er det fokus på å utforske og lære om 
kristen tro, sterke vennskap og gode opplevelser 
gjennom samlinger, leirer og deltakelse på Salt Ung. 
Celine Gulbrandsen har ledet Tentro. 

Ane Fintland

Det har vært veldig lærerikt å være med på 
lederlinjen, det har blant annet vært veldig 
gøy å lære hvordan man driver en kirke og 
arrangementer. Salt ung betyr mye for meg, det 
er et trygt sted hvor jeg treffer venner og skaper 
relasjoner til både mennesker og Gud! I tillegg 
har det vært både spennende å utfordrende 
å være leder på Tentro, jeg har lært mye og 
fått prøvd meg i nye roller og situasjoner. Det 
har vært veldig fint å bli kjent med så mange 
ungdommer!

Synne Wanvik 

Salt ung betyr så mye for meg, både for 
troen min og mitt sosiale liv. Det er et så trygt 
og inkluderende miljø og det er virkelig et 
høydepunkt i uken! Jeg liker spesielt godt de 
gangene jeg er på FOLK team. Da får man vært 
med fra start til slutt, selv om det kan være 
slitsomt på slutten av en lang uke, er det veldig 
givende å være med å skape Salt Ung og se 
hva de betyr for de yngre ungdommene! Jeg 
syntes også det har vært et utrolig lærerikt og 
spennende å være med på lederlinjen. Jeg har 
alltid gledet meg til hver samling og det har 
styrket vennskapene mine med de andre der. 
Jeg sitter igjen med mye god lærdom som jeg 
definitivt skal ta med meg videre i livet!

Ane Fintland og Synne Wanvik går i 1. klasse på VGS 
og har de siste årene vært en del av Salt Ung. De har  
i år vært deltakere på Lederlinjen og er med som 
ledere på Tentro:



Trondheim
108 medlemmer
14 smågrupper
70 frivillige på team
55 faste giveravtaler
1,4 mill. i totale gaver

Nordhordaland
72 medlemmer
9 smågrupper
27 frivillige på team
26 faste giveravtaler
0,8 mill. i totale gaver

Bergen
628 medlemmer
80 smågrupper
247 frivillige på team
293 faste giveravtaler
6,3 mill. i totale gaver

Voss
67 medlemmer
4 smågrupper
30 frivillige på team
12 faste giveravtaler
0,6 mill. i totale gaver

Skien
61 medlemmer
6 smågrupper
25 frivillige på team
20 faste giveravtaler
0,5 mill. i totale gaver

Levanger
38 medlemmer
3 smågrupper
12 frivillige på team
9 faste giveravtaler
0,4 mill. i totale gaver

Os
36 medlemmer
2 smågrupper
11 faste giveravtaler
0,3 mill. i totale gaver

1010
medlemmer

En kirke på 
flere steder

Gudstjenestene er en hovedarena for 
virksomheten i Salt. Våre gudstjenester har til 
hensikt å være til ære for Gud, til inspirasjon  
og oppbyggelse for de som tror og 
forståelige og interessante for våre venner. 
Gudstjenestene er åpne for alle, med en 
gjestfri og inkluderende atmosfære der det 
skal være lett å komme og delta. Samtidig er 
gudstjenestene en viktig rytme i vårt liv som 
kirke og i livet til den troende. 

Sammen med gudstjenesten er smågruppen 
den andre hovedarenen vi møtes på i Salt. I 
smågruppene deler vi liv og tro, blir bedre kjent 
med hverandre, og ber for hverandre.
Smågrupper er for kirkevante, kirkefremmede, 
erfarne troende og den som er nysgjerrig på 
tro. Mange har satt ord på at smågruppene har 
vært ekstra verdifulle gjennom perioden med 
restriksjoner og avstand i koronapandemien.

Kirken er ikke bygget på noen få menneskers 
talenter, men på at vi alle kan bidra med vår tid 
og våre gaver. Å bli med i et team er en veldig 
god måte å bli kjent med nye mennesker og få 
gode vennskap i kirken. Vi tror Gud har skapt 
oss med ulike evner, slik vi kan tjene han på 
ulike måter. Når et mangfold av mennesker 
bruker det de er god på for å tjene Gud vil vi 
kunne nå flere mennesker med fortellingen  
om Guds godhet!

Salt er i stor grad finansiert gjennom gaver, og 
vi er utrolig takknemlig for sjenerøsiteten fra 
våre mange givere. Gjennom året inviterer vi til 
å gi en gave i alle våre gudstjenester, samtidig 
som vi oppmuntrer til å investere i kirken 
gjennom fast givertjeneste. De faste giverne er 
den største gruppen givere, og gir stabilitet til 
Salts økonomi og drift. Givertjenesten er med 
å skape en kultur av sjenerøsitet og raushet, 
både i og ut ifra kirken.

Gudstjenester

Frivillighet Givertjeneste

Smågrupper

Salt er en flerstedsmenighet 
med forsamlinger på syv ulike 
steder. Det er samme visjon, 
verdier og kultur, men med 
ulike lokale uttrykk.
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Faste giveravtaler:
Ikke korrigert for at ektefeller gir sammen, 
slik at det reelle tallet for antall givere er langt høyere



Året 2021 var fortsatt preget av korona, og spesielt 
første kvartal hadde strenge restriksjoner. Gjennom 
året har Salt hatt både gudstjenester online og 
fysisk rundt i landet. Fra april 2021 har det vært 
gudstjenester hver uke i Bergen og Trondheim, de 
andre forsamlingene har møttes annenhver uke. Salt 
Os hadde ikke gudstjenester i 2021, men har hatt 
en periode av hvile og mobilisering. Forsamlingen 
har fortsatt smågrupper og deltar på gudstjenester i 
Bergen. 

Online og media
Gjennom 2021 var Salt både online og tilbake til 
fysiske gudstjenester. Vi har sendt en rekke live-gud-
stjenester, skapt utadrettet innhold, og gjort større 
evangeliske satsninger. I sum er det laget omtrent 
70 produksjoner, med totalt 23.400 avspillinger på 
YouTube, Facebook og Vimeo. Salt sin podkast har ca 
3.000 ukentlige lyttere og ble lastet ned hele 135.237 
ganger i løpet av året.

Mediaavdelingen i Salt inkluderer en stor bredde  
av ferdigheter, og en aktiv lærlingkultur. Teamet har 
jevnt og trutt dekket livet i kirken med film og foto, 
ukentlig formidlet invitasjoner og inspirasjon i sosiale 
medier, produsert flere vitnesbyrd og andre kreative 
videoer, skapt grafikk som setter fokus for kirken,  
og mye mer. I løpet av 2021 har omlag 25 personer  
har vært involvert. 

Kreativitet og lovsang
Lovsang er en stor del av gudstjenestene våre, og vi 
ønsker å ha et entusiastisk, inkluderende og tydelig 
sang- og musikkuttrykk. Lovsangslederne våre 
jobber stadig med hvordan de på gode måter kan 
gjøre det lett for folk å delta i lovsangen. De ulike 
Saltforsamlingene har noe ulikt uttrykk, om det er fullt 
band og flere sangere, eller en mindre og akustisk 
setting. 

Repertoaret av låter vi bruker i Salt oppdateres 
gjennom året, og vi vil i hovedsak ha låter som setter 
ord på hvem Gud er, og har mer fokus på Jesus enn 
oss selv. Gjennom 2021 har lovsangen og kreativiteten 
i gudstjenestene vært preget av rammevilkårene 
koronarestriksjonene har satt. Men lovsangsteamet 
har gitt sitt beste, både online og i fysiske 
gudstjenester, med og uten antallsbegrensninger.
Gjennom året har lovsangen og kreativiteten i 
gudstjenestene vært preget av begrensningene 
restriksjonene har satt. En stor gjeng av 
lovsangsteamet har gjennom perioden stått på og gitt 
sitt beste, enten det har vært ved onlineproduksjoner, 
akustisk lovsang med 50 i salen eller helt åpent 

Gudstjenester



Vi vil skape gudstjenester som er til ære for Gud, til inspirasjon og oppbyggelse for troende, 
og interessant og forståelig for våre venner.

Sendt av Gud
2021 startet med Jesu ord fra Joh 20,21:  
«Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»  
Dette ordet tok vi med oss inn i bønneuken,  
og videre gjennom året.  

Frem til påske
Fastetiden, perioden frem til påske, snakket vi 
om bevegelser i disippellivet. Fra magefølelse til 
etterfølgelse, fra erkjennelse til nåde, fra ukledd 
til utrustet, fra forsont til utsendt, og fra stillhet til 
lovsang. Vi satt fokus på bibellesning, bønn og 
muligheten til å gripe tak i Guds gode gaver.

Tankene mine
Romerne 12 viser oss at det er en kamp om vårt 
sinn. I denne serien snakket vi om hvordan vi 
kan være oppmerksomme på å ikke la følelsene, 
gruppepresset eller kulturen styre, men velge å 
høre Guds ord.  

100 dager med Jesus
Høsten betydde comeback til gudstjenesteliv 
og fellesskap. Den store overskriften var navnet 
Jesus, og størstedelen av høsten var Johannes 
evangeliet og boken 100 dager med Jesus av 
Niklas Piensoho fokus. 500 kjøpte andaktsboken, 
og mange fulgte lydboken vi spilte inn og 
daglig publiserte. Boken preget både søndager, 
onsdager og hverdager. 



Hanne og Daniel Melkeråen 
Vi har vært en del av Salt i 3 år og Barnekirken 
betyr så mye for vår familie. Vi tror det er viktig 
for barna å være en del av et miljø hvor de møter 
andre barn og voksne som deler tro og liv. Vi har 
valgt å prioritere høyt å komme i barnekirken, og 
vi merker hvordan det blir mer og mer en del av 
barnas liv og noe de ser frem til. Der kan de få 
erfare selv hvem Jesus er, ha det gøy og få nye 
venner.

Harriet Akumo
Eg er frå Kongo og kom til Noreg for fire år sidan. 
Eg ynskja å finne ei kyrkje her og ble fortalde av ein 
ven om Salt Voss. Då eg kom der kjende eg meg 
heime med ein gong. Det var fint å vere der, og alle 
menneska der var hyggelige. I år har eg blitt med på 
team i vertskap. Då eg budde i Kongo var eg ofte 
i kyrkja å vaska og hjalp til. Eg blei glad då eg blei 
spurt om å vere med i vertskap her også. Det er litt 
vanskeleg med språket, men eg likar å vere med.  
Eg blir også veldig glad når eg ser at barna mine likar 
å vere i kyrkja. Her treffer dei andre barn, og har det 
kjekt saman. I Afrika var heile familien min i kyrkja.  
No er eg komen til Noreg, saman med mine tre born, 
og no er kyrkja her vår nye familie.

Birgitte Skjelbreid Drevland leder  
en smågruppe som har truffet hverandre gjennom 
hele 2021:

Midt i et år med pandemi, nedstenginger, 
sosiale begrensninger og mye ensomhet så har 
smågruppen betydd utrolig mye for både meg 
som leder og de andre i gruppen. Når det å møtes 
på gudstjenestene har vært begrenset har vi 
likevel fått til å møtes ukentlig gjennom hele året. 
Denne faste rytmen har vært så viktig for å kunne 
bevare og styrke  
vår tro, følelse av tilhørighet og behov  
for sosial kontakt.





Den første kristne kirke hadde rytmen av å møtes  
på tempelplassen og i hjemmene (Apg 2.46). Å møtes 
slik i det store og det lille fellesskapet har også vært 
kjernevirksomheten i vår kirke, gjennom hele Salt sin 
historie. Det er betydningsfullt å komme sammen, 
både i det store og det lille fellesskapet. 

Smågruppen er en arena for trygghet, vennskap, 
vekst og utvikling. For mange er nettopp smågruppen 
stedet hvor man tar nye steg, både som disipler og 
som ledere. For noen er også smågruppen det første 
kontaktpunktet inn til kirken. 

Også dette året har smågruppene måtte forholde seg 
til smittevern og ulike restriksjoner, noe som har brakt 
med seg både utfordringer, men også muligheter. For 
mange har nettopp smågruppen betydd ekstra mye i 
denne perioden.  

Gjennom året har nye mennesker kommet til i 
gruppene, og nye ledere blitt trent. 

Smågruppearbeidet i Salt ledes av Elisabet Giske.

Smågrupper

Bergen

62 grupper 
har nestleder

33 personer på 
smågruppelederkurs 

120
smågrupper

Trondheim

Nordhordland

Skien

Voss

Levanger
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Salt er en kirke med høy grad av frivillige. Det er mange 
som er med på team, og det er alltid plass til flere. VI tror 
at det å være med å bidra i kirken er et naturlig uttrykk 
for etterfølgelsen av Jesus. Vi kan alle få bruke våre 
nådegaver, talenter og evner for sammen å bygge en 
kirke som ærer Gud, er til inspirasjon for de troende og 
interessant for våre venner. Det er mange muligheter til 
å være med som frivillig. Hvert team er et uttrykk for en 
eller flere av verdiene våre. Vi er så takknemlige for alle 
de frivillige i kirken vår
 
Barnekirken (93 frivillige totalt i Salt Norge)
Salt er en kirke med mange barn. Vi drømmer om å se 
en hel generasjon som vokser opp og elsker Jesus. Hver 
søndag samler vi over 150 barn totalt i forsamlingene 
våre. Barna får lære om hvem Jesus er, får nye venner 
og har det skikkelig gøy. Vi leker, underviser, smiler, 
synger, lytter, oppmuntrer, og heier barna i Salt frem!
 
Salt Ung            
Salt Ung er et voksende miljø av tenåringer fra 
Bergen og omegn med ungdomsmøter hver fredag, 
smågrupper, tentro og deltakelse på søndager. Både 
ungdommene selv, studenter og voksne er med som 
frivillige i lovsang, teknikk, rigging, kafé, spill og leker. 
Det er høyt fokus på relasjon i alle team. Vi ønsker å vise 
ungdom gleden av å bidra og tilhøre noe større enn seg 
selv.
 
Vertskap (113 frivillige totalt)
Å være vertskap handler om å skape et gjestfritt, inklu-
derende og varmt miljø som alltid har plass flere.  
Vi hilser folk velkommen og lar de føle seg sett, inklud-
ert og hjulpet dersom de lurer på noe. Kafé er en del av 
vertskap, fordi det å sette seg ned med en kaffekopp 
og en kake er enkle ting som tilrettelegger relasjoner i 
kirken. Trygghet er viktig, også i kirken, og sikkerhet er 
en del av vertskap. 
 
Teknisk (41 frivillige totalt)
Teknikere i Salt bruker ferdighetene sine for å bidra til 
å skape helhetlige gudstjenester hvor mennesker kan 
oppleve et møte med Gud. Teknisk avdeling i Salt består 
av lyd-, lys, og skjerm-team hvor vi har frivillige som har 
tiår med erfaring, og frivillige som begynner uten teknisk 
bakgrunn. 

Frivillighet



Lovsang (88 frivillige totalt)
Lovsangsteamet er et stort tetam som ønsker å 
lede kirken i helhjertet tilbedelse. Vi er en god gjeng 
lovsangere og musikere som hver uke leder lovsang 
på gudstjenester, bønnemøter og tirsdagssamlinger. Vi 
møtes ellers på teamkvelder og øvelser, og har et godt 
miljø med plass til mange flere.
 
Media (23 frivillige totalt)
I Salt Media jobber vi sammen for å formidle hvem 
Jesus er og hva som skjer i kirken gjennom film, foto og 
grafisk design, på gudstjenester og på sosiale medier. 
Temaet består både av folk med og uten profesjonell 
erfaring, og alle får god opplæring gjennom kreative 
prosesser og prosjektarbeid.
 
Tolking 
Tolketeamet er til for å gjøre gudstjenestene våre 
tilgjengelige for mennesker som har bosatt seg i byen 
vår på lengre eller kortere sikt, som ikke snakker norsk. 
Tolking innebærer å oversette til engelsk (og i fremtiden 
også andre språk) simultant med det som formidles på 
scenen. Vi vil tilby tolking både formiddag og kveld. 

Produksjon
Gudstjenestene har en stor og betydningsfull plass i 
Salt. En produsent er sammen med møteleder ansvarlig 
for at gudstjenestene gjennomføres iht. plan, og at alle 
frivillige har en god opplevelse. Produsent fungerer som 
bindeledd mellom team, og har ansvar for timing og 
«det store bildet.» 
 
Fritt spillerom - Salt kulturskole  (15 frivillige totalt)
I Salt Kulturskole jobber vi sammen for å formidle Jesu 
kjærlighet til barn gjennom gratis aktiviteter, middager 
og leksehjelp arrangert av Fritt Spillerom. Vi er lokalisert 
på Fridalen skole og sammen sprer vi glede og trygghet 
til barna vi møter. Vi er et sammensatt team av folk med 
ulik kapasitet, og er på team ca annenhver uke.
 
Veiledning- og samtaletjenesten 
Veiledningsteamet tilbyr samtaler til de som ønsker 
noen å snakke med. Det kan dreie seg om at man står 
overfor et viktig veivalg, eller har behov for å rydde 
i tanker og følelser. Veiledningsteamet tilbyr inntil 5 
samtaler, og tilbudet er gratis. Vi ønsker veiledere i alle 
aldre for å hjelpe alle til å leve sunne og hele liv. 



Givertjeneste
Sjenerøsitet og giverglede er en viktig verdi i kirken, 
og en måte å gjenspeile Guds sjenerøsitet i møte med 
mennesker. Raushet og gjestfrihet skaper et positivt 
og livgivende miljø, og er først og fremst indre verdier. 
Men det får også sitt uttrykk i hvordan vi forvalter 
pengene og ressursene våre. 

Givertjeneste er dessuten selve bærebjelken i 
menighetens økonomi. I all hovedsak er det gaver fra 
medlemmene som utgjør inntektene og muliggjør den 
organiserte virksomheten. 

Fast givertjeneste
Alt er frivillig, men de fleste som er partnere og 
medlemmer i kirken har en fast givertjeneste med 
innbetaling hver måned. Dette skaper forutsigbarhet 
og mulighet til å planlegge og utvikle virksomheten. 

Gudstjenester
Hver gudstjeneste inneholder også en mulighet til å 
gi en gave, og for mange er dette en viktig del av det 
å delta i gudstjenesten og fellesskapet. Den største 
kollekten på en enkelt søndag i 2021 var på 93.019 kr, 
til misjonsarbeidet Glocal under julekonsertene den 
12. desember.

Andre gaver
Mange gir også gaver utover de faste anledningene, 
av ulike grunner. Dette er direkte innbetalinger på 
menighetens gavekonto. 

Hjerte for kirken
En gang i året har vi et spesielt fokus på givertjenesten 
i kirken, kalt Hjerte for kirken. Mange nye givere 
etablerer da en fast givertjeneste, og mange endrer 
på sitt månedsbeløp. Målet for Hjerte for kirken-
kampanjen i 2021 var 1,2 mill kr i økt givertjeneste. 
Resultatet ble 1,4 mill kr, med 72 nye og endrede 
faste giveravtaler på totalt 0,7 mill. kr årlig, samt 
engangsgaver på 0,7 mill. kr. Kirkens medlemmer er 
virkelig med og ta ansvar for virksomheten og veksten.

Lisbeth og Dan Richard 
Vi er faste givere til kirken fordi vi ønsker at 
våre liv skal få betydning for flere enn oss selv. 
For oss har det betydd at en bestemmelse om 
det vi har blitt velsignet med også skal kunne 
velsigne andre. Givertjenesten uttrykker slik 
sett vårt ønske om å bidra til at mennesker, 
både her i byen vår og ved verdens ende, får 
møte Jesus til et bedre og evig liv.

Se video her

https://www.youtube.com/watch?v=GwK5mN0h03c&t=43s


69%

21%
10%

502 faste giveravtaler*

Fast givertjeneste: 7,5 millioner

Andre gaver: 2,3 millioner

Kollekt: 1,1 millioner

* Ikke korrigert for 
at ektefeller gir sammen, 
slik at det reelle tallet 
for antall givere er 
langt høyere.
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Økonomi

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.

Også 2021 ble et koronaår, med hyppige endringer i 
restriksjoner og forsamlingsliv. Dette har påvirket både 
økonomien, arbeidet i staben og frivilligheten i kirken. 
Enkelte avdelinger har strukket seg langt i møte med 
disse rammebetingelsene. Mye ressurser har gått til å 
produsere online innhold, og inntektene fra kollekter 
har gått ned. Samtidig har den øvrige givertjenesten 
fått et løft, spesielt med Hjerte for Kirken kampanjen 
på slutten av året. Resultatet av Hjerte for Kirken ble 
totalt 1,4 mill. kr i økt givertjeneste, hvorav 0,7 mill. kr i 
årlig fast givertjeneste og 0,7 mill. kr i engangsgaver. 

Totale inntekter i 2021 var på 16,2 mill. kr, med et 
underskudd på 0,4 mill. kr. Underskuddet stammer i 
hovedsak fra et planlagt underskudd i Salt Kulturskole, 
da kirken påtok seg å drifte aktivitetstilbudet Fritt 
Spillerom til tross for manglende tilskudd fra Bufdir 
i 2021. I 2022 ligger finansiering av dette i budsjettet 
til Bergen Kommune. Egenkapitalen i Salt var ved 
utgangen av året på solide 44%. Den største og 
viktigste eiendelen i regnskapene er eierskapet i 
Forum i Bergen. Se eget avsnitt om bygg og eiendom, 
inkludert flytting av hovedkontoret.

Ved årsslutt var det 25 ansatte i staben i Salt, hvorav 
9 kvinner og 16 menn, fordelt på 11,7 stillinger. Våre 
misjonærer i Thailand reiste ved årsslutt tilbake til 
Thailand etter et sabbatsår hjemme, noe forlenget 
pga. pandemien. Personalkostnader utgjør 43% av 
totale driftskostnader, som er noe økning fra 2020. 
Dette skyldes i hovedsak nyansettelser, men kirken 
innførte også et nytt lønnssystem i 2021, som tar 
hensyn både til lederansvar, utdanning, erfaring og 
ansiennitet i lønnsfastsettelsen. Sykefraværet var 
under 2% i 2021. Lederteamet består av fire menn og 
to kvinner, og styret består av fem menn og to kvinner. 
Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Selv om 2021 også ble annerledes enn planlagt, feirer 
vi mange seire og retter en stor takk til både giverne i 
kirken, alle de frivillige og staben som har stått på!
 
Sigurd Bekkevold
Daglig leder

Sigurd Bekkevold

En sunn, forsvarlig og transparent forvaltning av innsamlede midler er et viktig prinsipp i den overordnede 
ledelsen av kirken. Styret i Salt er det øverste organet for økonomistyring og forvaltning, og legger rammer 
som staben følger i den daglige driften.
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Felleskostnader er den delen av 
driftskostnadene som alle forsamlingene 
i Salt Norge er med og dekke, med en 
prosentandel av sine gaveinntekter.
Ressursdeling er en del av gevinsten ved 
å være flerstedsmenighet. 



Bygg og eiendom 
Forum i Bergen
Forum er Bergens nest største kulturarena, og 
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 14,6 mill. kr. Daglig leder i 
Fjøsangerveien 28 er Håkon Hetland, og styret består 
av Jens-Petter Glittenberg og Sigurd Bekkevold.

De to faste leietakerne i Forum er Forum Scene 
AS som driver all kommersiell utleie, og Salt som 
fremleier til Bibelskolen Substans. Store deler av året 
var virksomheten under strenge restriksjoner pga. 
pandemien, men takket være en iherdig innsats i 
Forum Scene ble totale leieinntekter likevel på 7,6 
mill. kr med et underskudd på 1,6 mill. kr. Dette er på 
nivå med året før, til tross for at det var langt mindre 
tilskudd over koronatilskuddspakkene enn i 2020.

Salt har betalt full leie gjennom hele 2021. På grunn 
av lavt elevtall har ikke Bibelskolen Substans klart å 
betale full leie, slik at det ved årsslutt lå ubetalt leie  
på 0,3 mill. kr.

Nytt hovedkontor
I oktober 2021 flyttet kirken hovedkontoret etter 8 
år i slitne og altfor små kontorlokaler på Kronstad 
i Bergen. Med 700 kvm i en egen fløy i bygget 
«Fanteria» på Fantoft sør for sentrum ble det plass til 
en egen seksjon for Salt sine ansatte, samt et åpent 
kontorlandskap for fremleie. Samarbeidspartnerne 
Opplett AS (Salt sitt heleide reklamebyrå), Steffensen 
Multimedia AS (hovedleverandør i Forum) og 
Fjøsangerveien 28 Drift AS (driftsselskapet i Forum) er 
da samlokalisert som faste leietakere, i tillegg til at det 
er areal for kontorplassutleie (coworking spaces). Ved 
årsslutt var 3 av 12 coworking plasser utleid.

Totale kostnader i dette prosjektet er 1,5 mill. kr per år, 
der 1,4 mill. kr dekkes inn ved planlagt fremleie. 

Les mer om coworking her

https://www.salt.co/blogg/nye-kontorer-med-coworking-plasser


Glocal

Misjonsarbeidet med hovedaktivitet i 
India. Daglig leder er Daniel Matthiesen, 
og misjonærene Håkon og Eva Aasebø er 
også ansatt i Glocal.

 
Inntekt:   2.783.113 kr
Resultat:  600.043 kr

Glocal Aid

Bistandsarbeidet med hovedaktivitet i 
India. Daglig leder er Daniel Matthiesen 
(20%).

 
Inntekt:   1.040.845 kr 
Resultat:  22.001 kr

Salt Voss

En forsamling i flerstedskirken, men 
med eget org.nr og regnskap. Salt Voss 
bidro med 0,2 mill. kr til dekning av 
felleskostnader i Salt.

 
Inntekt:   613.534 kr
Resultat:  59.666 kr

Tilstøtende virksomheter

Opplett AS

Et reklamebyrå 100% eid av Salt, 
med 4 ansatte på 2,8 stillinger.  
Daglig leder er Lisa Landvik Berge  
(i permisjon) og Therese P Eide  
i vikariat fra høsten 2021.

 
Inntekt:  2.109.915 kr 
Resultat: -160.958 kr

Bibelskolen Substans

Salt er en av tre eiermenigheter,  
sammen med Credokirken og Pinsekirken 
Tabernaklet. Leietaker i Forum.  
Rektor er Christian Thorbjørnsen.

 
Inntekt:   3.086.900 kr
Resultat:  -499.424 kr

Bibelskolen Substans hadde 24 elever på våren 
og 20 elever høsten 2021. Det var langt færre 
enn normalt, men elevene som har vært med 
har opplevd at Jesus har forvandlet liv gjennom 
året. Også “korona-kullet” fikk et fullverdig år, 
med livsnær undervisning, praksis i menighet, 
coaching, fellesskap, retreat og turer. Årets kull 
har i tillegg kunnet reise utenlands igjen.

Regnskapstall for 2020, da 2021 ennå ikke er revidert. 
Overskudd skyldes periodisering fra tidligere år. Regnskapstall for 2020, da 2021 ennå ikke er revidert. 



Misjon og diakoni
Glocal
Glocal er Salt sitt misjonsarbeid, sammen med 8 
partnermenigheter fra hele Norge. Navnet Glocal 
uttrykker vår overgivelse til å være engasjert globalt, 
slik vi er lokalt. Siden starten har misjon vært en del av 
hjerteslaget til Salt, og vi har ett tydelig mål for øyet; å 
hjelpe mennesker til et bedre liv og evig liv gjennom 
forkynnelse av evangeliet, humanitære prosjekter, og 
planting av nye menigheter.

I 2021 ble 0,9 mill. kr gitt via Salt til Glocal og arbeidet 
i India, i tillegg til 0,1 mill. kr som ble gitt direkte til 
Glocal på ulike Salt arrangement, totalt 1,0 mill. kr 
(9,2% av samlede gaveinntekter). Vi har 167 personer 
ansatt fulltid, både i lederroller, administrasjon og 
pastortjeneste. 2021 var et krevende år preget av 
korona i stor grad. Likefullt har mennesker tatt imot 
Jesus og latt seg døpe, menigheter blitt planet og 
sosialt arbeid pågått. Vi takker Gud for hans trofasthet 
gjennom alle tider.  

Glocal Aid 
Glocal Aid eksisterer for å bidra med utdanning 
og helsetjenester til mennesker i nød. Vårt 
ønske er å øke menneskers livskvalitet og skape 
langvarig endring. Siden 2016 har fokuset til 
Glocal Aid vært på India, og grunnskoleutdanning 
for barn og ungdom. Glocal Aid jobber sammen 
med 3 lokale skoler i Bihar, Uttar Pradesh og Vest-
Bengal. I 2021 mottok hele 1000 barn økonomisk 
støtte til skolegang. Fjoråret har vært preget 
av lange perioder med covid-19-restriksjoner, 
men nettbasert undervisning, hjemmebesøk og 
andre kreative løsninger har fortsatt gitt elevene 
mulighet til læring. Totalt 1,6 millioner kroner er 
donert til Glocal Aid sitt arbeid i 2021.

Hjerte for India - Bedre liv Hjerte for India - Evig liv

https://www.youtube.com/watch?v=QQKWpVZMRIM
https://www.youtube.com/watch?v=JHqxdfhGlas


Hope for justice
Hope for Justice ble etablert i Bergen høsten 2020 
etter en sammenslåing med For Freedom. Salt har 
i lang tid vært viktig partner for Hope for Justice. 
Vi er glad for å stå sammen for å gjøre slutt på 
moderne slaveri. I Norge jobber Hope for Justice 
med forebygging, identifisering og oppfølging av 
mulige ofre, med å avdekke tilfeller av moderne 
slaveri, og med opplæring og bevisstgjøring om 
menneskehandel og moderne slaveri. 

26. oktober 2021 arrangerte Hope for Justice 
Freedom Run i samarbeid med Salt, Frikirken, 
Pinsekirken, Salem og Arna Misjonsmenighet. 
Freedom Run er et støtteløp for barn og voksne 
med fokus på bevisstgjøring om moderne slaveri og 
innsamling av midler for å hjelpe flere mennesker ut 
av utnyttelse i Norge. Freedom Run samlet 93 barn og 
voksne og tilsammen ble 150.000 kr samlet inn for å 
bekjempe moderne slaveri i Norge. 

Se høydepunkter fra Freedom Run 2021

Evangeliesenteret
2021 var både et krevende og givende år 
for Evangeliesenterets kontaktcafe i Bergen. 
Mange perioder med mye nedstengning gjorde 
rammevilkårene vanskelige, men likevel har omlag 
42 tonn mat blitt delt ut, fordelt på 6750 poser. 
Mennesker har fått ta imot omsorg, varme og 
godhet, og 3 personer har også blitt hjulpet videre til 
avrusning ved Evangeliesenterets tilbud på Østlandet. 
I desember deltok Salt og Bibelskolen Substans i å 
skape en stemningsfull julefest. 120 personer var 
inne og spiste juletallerken, hørte julekonsert og 
fikk innpakket gave og matpose. Vi ser det som en 
stor glede og ære å få stå sammen med daglig leder 
Rolf Helge Ødegård og hans stab i dette diakonale 
arbeidet for Bergens rusavhengige.

https://www.youtube.com/watch?v=Jo-KVybCGok


Årsregnskap 
2021
Resultatregnskap

Organisasjonsnr: 986 356 991

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
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

Note

1
1

2
2

2, 3
2

4

2021

302 219
15 924 739

16 226 958

107 335
7 041 253

374 585
8 802 741

16 325 913

-98 955

19 076
1 667

328 036
1 416

-308 709

-407 665

-407 665

0
407 665

-407 665

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
0

284 063



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

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

2021

71 172
71 172

2 464 765
645 323

3 110 088

29 304 679
5 158 066

34 462 745

37 644 006

769 001
1 360 104
2 129 105

4 153 066
4 153 066

6 282 171

43 926 177

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

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

Note

4

5
8, 9

2021

19 235 560
19 235 560

19 235 560

1 912 500
19 868 699
21 781 199

1 076 947
513 987

1 318 483
2 909 417

24 690 617

43 926 177

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



Noter til regnskapet 2021
Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 
Forutsetningen 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.

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.



Note 1 Driftsinntekter

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

* *Salt Kulturskole mottok ikke tilskudd fra Budfir i 2021, men valgte å likevel å opprettholde tilbudet “Fritt Spillerom”,  
og dette er hovedforklaringen for underskuddet i 2021.
**Inntekter til Byggfond i 2020 og 2021 har gått inn i driften til å dekke leie i Fjøsangerveien 28.

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

Lønnskostnader

Lønninger 
Arbeidsgiveravgift 
Pensjonskostnader 
Sum

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

Spesifikasjon av driftskostnader

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

2021

6 357 992
1 020 143
2 172 400
2 551 236

953 052
800 672
487 239
568 814
687 124

628 286
16 226 958

2021

5 681 505
925 477
434 271

7 041 253

12

2021

107 335
7 041 253

374 585

3 722 723
856 672

4 223 346
16 325 913

2020

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

582 828
687 670
295 911

694 010
491 000
741 348

16 140 733

2020

4 642 248
771 934
253 457

5 667 639

10

2020

116 494
5 667 639

353 500

3 018 517
884 417

5 361 826
15 402 393

Noter til regnskapet 2021
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Note 3 Varige driftsmidler

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

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

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, 
også foreligger det en kontraktsgaranti til Fanteria AS på kr 650 000 i forhold til leie.

Note 6 Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler

Det er i tillegg avsatte midler til spesifikke øremerkede formål på kr 3 498 525.

Totalt
5 974 668

223 725
6 198 393

3 017 132
3 181 260

374 585

2020
5 158 066
1 406 250

2020
1 968 750

2020
2 356 876

2020
176 273

Nettside
137 372

0
137 372
66 200 

71 172

27 475

Lineær
5 år

Annen 
egenkapital
19 643 225

-407 665
19 235 560

2021
5 158 066
1 350 000

2021
1 912 500

2021
2 346 211

2021
260 048

Fast 
eiendom

3 090 780
105 919

3 196 699
731 934

2 464 765

119 026

Lineær 
4-50 år

Driftsløsøre, 
inventar o.l

2 746 516
117 806

2 864 322
2 218 998

645 323

228 084

Lineær 
3-10 år



Note 7 Andre langsiktige aksjer og andeler

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

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

Balanseført verdi av eiendeler i Fjøsangerveien 28 Holding AS

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern

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

Gjeld
Salt Eiendomsutvikling AS
Sum gjeld

Noter til regnskapet 2021

Kostpris
24 234 679

60 000
5 000 000

10 000
29 304 679

2021
5 158 066

14 558 902
5 236 122

2021
48 574 637

2021
219 719
70 063

588 932
5 158 066
6 036 779

2021
5 236 122
5 236 122

Eierandel
75 %

100 %
100 %

1 %

Balanseført
verdi

24 234 679
60 000

5 000 000
10 000

29 304 679

2020
460 922

69 263
551 661

5 158 066
6 239 912

2020
5 167 319
5 167 319



Adresse: Fantoftvegen 38, 5072 Bergen
Telefonnummer: 476 16 000
E-post: post@saltbergen.co
Nettside: salt.co

Kontonummer: 3000.30.14661
Vippsnummer: 12345


