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Minneord
Vi minnes de av våre medlemmer som fikk
hjemlov i 2022.

Ingrid Synnøve Våge

Vi lyser fred over hennes minne!

Ansatte

Jann Even Andresen, hovedpastor i 90 %.
Hildegunn Håbrekke, pastor i 50 %.
Lisa E. Hepsøe, barne- og familiepastor i 80 %.
Isak Gilde, studentpastor i 100 %.
Elise Birgitte Erland, ungdomsarbeider i 20 %.
Therese Lilleberg Johnsen, daglig leder i 100 %.
Elias Sundvoll, ungdomsarbeider i 20 %
Peter Skoland, leder Impuls i 10 %.

Kjellaug Andresen, daglig leder i 100 %.
Hildegunn Håbrekke, samtalepartner i 50 %.

Rasmus Oltedal Hartman, daglig leder i 100 %.
Kine Vik Ravndal, næringslivsansvarlig i 60 %.
Elman Baghirov, miljøarbeider i 100 %
Sissel Marie Gjerdseth, miljøterapeut i 60 %
Daniel Muli Kawinzi, kaféleder Francis i 100 %

Norkirken Trondheim Salem

Trondheim Samtalesenter

22B

Styret 22/23
David Gulaker, styreleder.
Bjarne Austad, nestleder og åndelig
lederskap.
Øyvind André Haram, driftsstyret.
Mari Linvik Nesje, driftsstyret
Olav André Hompland, vara i driftsstyret.
Tove Årseth Larsen, åndelig lederskap.
Elisabeth Raknes, åndelig lederskap.
Anna Bakkebø, vara i åndelig lederskap.

Sluttet i løpet av året
Ingrid Marie Natrud, ungdomsarbeider i 20 %.
Magnus Holta, ungdomsarbeider i 20 %

Takk for innsatsen!
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Vi vil gjøre
verdifulle mennesker

til bevisste
etterfølgere av
Jesus Kristus

Innledning
Norkirken Trondheim Salem er en levende kirke med et stort hjerte for byen vår. Vi driver et bredt og

mangfoldig arbeid, og når ut til mange mennesker i alle generasjoner, i ulike livssituasjoner, med et

mangfold av bakgrunner og nasjonaliteter. Selv om vi er ulike, finner vi enhet i vår tro på Jesus Kristus, og

et klart ønske om at enda flere av de verdifulle menneskene som bor i byen vår skal få møter med Gud og

bli bevisste etterfølgere av Jesus Kristus.

I februar kunne vi endelig etter 2 år med pandemi sette i gang all aktivitet for fullt uten avstandskrav,

kapasitetsbegrensninger og munnbindpåbud. Vi er glade for at mange fort fant veien tilbake til våre

gudstjenester, og til å være en del av de mange fellesskapene vi tilbyr.

Gjennom hele året var virksomheten preget av byggeprosjektet i lokalene våre Prinsens gate 22B, som ble

påstartet i november 2021. Her ble det bygget et nytt tilbygg med kafé, møterom og klasserom for Gå Ut

Senteret. Storsalen fikk et realt ansiktsløft, teknisk utstyr av høy standard, og et galleri som gjør at salen nå

kan huse nesten 500 gjester. Tregården ble også totalrenovert, med nye moderne kontorlokaler til staben

vår, Trondheim Samtalesenter, Normisjon region Trøndelag og Gå Ut Senteret. Vi takker Trebetong

entreprenør, Rojo arkitekter og byggherreombud Jonas Grønning for godt samarbeid og et fantastisk bygg

vi nå har kunnet flytte inn i.
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Selv om lokalene våre frem til åpningen i desember var opptatt med byggearbeider, har vi opprettholdt stor

aktivitet i leide lokaler rundt om i byen. Gudstjenester ble holdt i lokalene til Betel, på KVT og i

Misjonskirka, kontorer ble leid i Kjøpmannsgata, 22B og formiddagstreff var på Havly, og flere andre lokaler

i byen har også gjestet Salem-folk i løpet av året som har gått. Vi takker gode venner som har stilt lokaler

disponible for oss og tatt oss godt imot!

En annen stor endring for oss i året som gikk var navneendringen som ble gjennomført i forbindelse med

åpningen av nytt bygg. Med et ønske om å vise vår tilhørighet til Normisjon, og å i større grad omtale oss

selv som kirke, byttet vi navn fra Salem Menighet til Norkirken Trondheim Salem. Mye av identiteten vår

ligger likevel i Salem-navnet, som vi har beholdt både i navnet på menigheten og det flotte nye bygget vårt:

Salemhuset.

Vårt diakonale arbeid 22B har de siste årene sett et skifte i hvilke målgrupper og behov de har kommet i

kontakt med, og har det siste året hatt en stor oppblomstring i arbeid mot det internasjonale miljøet i byen

vår. Gjennom tilbud som internasjonal kafé har de nå skapt en trygg og viktig arena hvor mennesker med

ulike nasjonaliteter møter hverandre, blir kjent, lærer språk og får et møte med oss som kirke. Dette gir oss

også berøringspunkter til mennesker som har det vanskelig og har ulike behov for hjelp og omsorg som vi

kan tilby. Et fokusområde har vært å tilby vanskeligstilte mennesker arbeidstrening og en ordentlig jobb,

blant annet gjennom Francis kaffebar på Lager 11 hvor vi har tilbudt flere titalls mennesker jobb gjennom

året, en erfaring som videre har gitt dem muligheten til å få jobb andre steder i byen vår. Vi opplever

gjennom 22B berøring med Guds hjerte for mennesker i byen vår, og er glade for at vi kan hjelpe mange

mennesker gjennom det arbeidet som drives.

2022 innebar noen omrokkeringer i staben. Therese Lilleberg Johnsen tok i mars over rollen som daglig

leder fra Jann Even Andresen, slik at Jann Even nå kan fokusere enda mer på sin rolle som hovedpastor.

Rasmus Oteldal Hartman har tatt over som leder for 22B etter Kine Helén Vik Ravndal, som fortsetter å

jobbe i 22B i en rolle rettet mot næringsliv. Til sommeren fikk vi takket av våre dyktige ungdomsarbeidere

Ingrid Marie Natrud og Magnus Holta, og ungdomsarbeidet er nå i trygge hender ledet av Elise Birgitte

Erland og Elias Sundvoll. Vi takker den fantastiske staben vår for god innsats gjennom året som har vært,

og for deres tålmodighet og fleksibilitet gjennom et annerledes år, og ser nå frem til ny hverdag sammen i

nytt bygg.

STYRELEDER
NORKIRKEN TRONDHEIM SALEM

 
David Gulaker



127

Mennesker som går i

huskirke

2021: 35

Huskirker

2021: 3

10

347

Fastgivere

2021: 341

410

Betalende medlemmer

2021: 318
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G11
MÅLSETNING 

Målet for gudstjenesten er å skape et

inspirerende gudstjenestefellesskap der

store og små mennesker får et møte med

den levende Gud.  

GUDSTJENESTEN – INNHOLD

Gudstjenestene gjennomføres med et

variert program hvor varm velkomst,

lovsang, bønn, kollekt, tale, mulighet for

budskap/ profetord, nattverd og

informasjon er naturlige og faste innslag.

Hver søndag er det søndagsskole for

alderen 0 år – 7. klasse. Åndelig lederskap

og pastorer utarbeider temaer for hvert

semester, og stab og pastor sørger for å

innhente talere, folk som bidrar med

informasjon, kollekttaler, vitnesbyrd og

historier mm. Lovsangere knytter lovsangen

opp mot de aktuelle temaene, og møteleder

er med og skaper helhet og retning i den

enkelte gudstjenesten. 

Stort sett følger møteledere en fastlagt

mal/program. Bønnemøte en halv time før

gudstjenesten er en viktig del av

forberedelsen til selve gudstjenesten.

Møteleder og taler deltar alltid, samt en del

fra bønnetjenesten og andre frivillige. Vi har

dette året forsøkt oss med nattverd

annenhver søndag en periode for å skape

mer rom for vitnesbyrd, budskap, intervjuer

mm, men har fra høsten 2022 hatt nattverd

hver søndag som tidligere. Praktisk team

og møteverter er med og legger til rette for

en god, varm og sosial ramme rundt

gudstjenestene. 

2022 har vært et spesielt år. Vi startet året

med gudstjenester i festsalen på KVT, og

med kirkekaffe i kantina. Søndagsskole ble

avholdt i ulike klasserom. Samarbeidet med

KVT fungerte godt, samtidig som det

innebar mye rigging av stoler og teknisk

utstyr i forkant og etterkant av

gudstjenestene.  
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Årsmeldinger 
fra gudstjenestefellesskapene
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Tema for dette vårhalvåret var Johannes-

evangeliet. Etter 2 år med nedstenging og

utsettelser var det denne våren både Impuls

og OFF-weekend som vi som fellesskap fikk

være med på, noe som utgjorde noen av

høydepunktene denne våren.

Høsten bød på en givende og samlende

Menighetsweekend på IMI-stølen med

180?? deltakere og stor stemning.

Hildegunn og Vegard Tennebø, sistnevnte

menighetsutvikler i Normisjon, var med oss

på denne weekenden. 

Andre høydepunkter gjennom høsten var

besøk av Jens Petter Jørgensen, tidligere

OASE-leder, og Marian Nygård, linjeleder

på ACTA bibelskole i Stavanger. Temaer for

disse helgene var Ærlighetsteologi og

Hvordan vokse i det profetiske. Tema for

høsten som helhet var Jesusmøter, og

hvilke konsekvenser får disse møtene for

våre liv med fokus på bibellesning, bønn,

evangelisering, forvaltning, Guds ledelse,

før vi avrundet høsten med fokus på ulike

nådegaver. 

Fra 11.-18.desember gikk årets store

høydepunkt av stabelen, Åpningsuke i nytt

bygg med konserter, kino,

næringslivsfrokost, juleverksted,

bolleutdeling og åpningsgudstjeneste

v/generalsekretær Kjetil Vestel Haga. Uka

ble en fest, og lot seg gjennomføre tross

fysisk innflytting kun 4 dager før

åpningsgudstjenesten.

Ved starten av 2022 hadde vi én huskirke

tilknyttet G11, ved utgangen hadde dette

økt til 3 huskirker. Antallet øvrige

smågrupper har vært stabilt gjennom året,

dvs 10 stk smågrupper. Flere kjenner flere

har fortsatt å være en viktig arena hvor folk

blir kjent med hverandre.  

LEDERGRUPPE

Ledergruppa for G11 har hatt 4 møter dette

året, to på våren og to på høsten, i tillegg til

medarbeidersamtaler med hver enkelt

leder. Gruppa består av lederne for de ulike

tjenestegruppene; Møteverter, Praktisk

team, Skjerm og Lys, Møteledere, Lovsang,

Forbedere, Smågrupper og Søndagsskolen.

Leder for ledergruppa har vært pastor

Hildegunn Håbrekke. 
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Formiddags-
treff

Det er avholdt tolv treff i løpet av 2021. Fire

på våren og åtte om høsten. Oppmøtet har

sunket noe, vi har i gjennomsnitt vært ca.

førti fremmøtte. Det har ikke vært mulig å

avholde Hellige Tre Kongers Fest samt årlig

tur grunnet corona.

I komiteen for treffene har disse vært med :

Sverre Granheim, Tormod Våge, Tormod

Thorvik, Jann Even Andresen og Dagfinn

Moksnes

Kjøkkengjengen har bestått av: Anne Marie

Gravås, Hildur Mårvik, Marit Granheim,

Lillemor Myhr, Ragnhild Myhr Sivertsen,

Gerd Erland, Kari Skei og Ragnhild Sørum.

AV DAGFINN MOKSNES
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G18
AV HALVARD L .  BERGE

No er me komen til år 5 med gudstenester

på sundag kveld, dog no klokka 18 i staden

for 19. Vi har sett at den sosiale

komponenten etter gudstjenesten naturleg

nok har vore mindre enn ynskja når møtet

slutta nærare 20.30, noko som har betra

seg betraktleg etter innføring av tidlegare

starttidspunkt. Annakvar sundag held me

gudstjeneste i Salemhuset, og annakvar

veke i forskjellige heimar i form av

huskyrkjer. Strukturen på gudstjenestene i

Salemhuset er noko annleis enn tidligare år.

Me har vald å gjere møta mindre tett i

programma ved å fokusere særskilt mykje

på lovsang og tilbedelse nokre gongar, og

på lengre, bibelfokusert undervisning andre

gongar. Me ynskjer at G18 skal vere ein

plass med ro og tid til særleg å dyrke

tilbedelse, disippelgjering og fellesskap.

Etter opninga av nybygget har me hatt tre

gudstenester i bygget med aukande antal

for kvar gong - sist rundt 45 menneske. 

LEDERGRUPPEN

Leiargruppa består per no av Anna

Bakkebø, Miriam Hansen, Viviann Hole

Pedersen og Ole-Magnus Pedersen, Peter

Skoland, Kjellaug Andresen, Jann Even

Andresen og Halvard Langegard Berge. 

N O R K I R K E N  T R O N D H E I M  S A L E M



Helga var fylt med god mat, leker, spill,

seminarer, aktiviteter, delekveld,

morgenmøter og god prat. Vi ser at helgen er

spesielt viktig for nye studenter som ønsker å

komme inn i miljøet. 

Helgas vitnesbyrd var fra en student som ble

momentant helbredet i ryggen på

delekvelden. Det bygger tro i mange

studenter å se hva Gud gjør. 

LEDERGRUPPE OG FRIVILLIG STAB

Ledergruppen på Lørdagsmøtet er lederne

for de ulike sektorene i arbeidet. En

fantastisk gjeng som har mye tanker og

drømmer for arbeidet. Vi har valgt å møtes

annenhver uke til ledermøter. Nokså ofte,

men vi ser at det gir frukter. Lederne blir fulgt

opp og de får påfyll i sin tjeneste.  

Vi setter av tid til mer enn bare sakslister. Vi

prioriterer å lese Guds ord sammen, be med

og for hverandre, dele troshistorier og

vitnesbyrd. Samt lederundervisning. Vi

ønsker at lederne våre skal få tjene

fellesskapet med sine gaver og få påfyll fra

menigheten med jevne mellomrom. 

Eivind og Anette er med som frivillig stab i

Norkirken. Det har vært utrolig fint å ha

studenter inn i staben sammen med Isak for

å lede arbeidet. De har tilført arbeidet mye

bra og får brukt gavene sine til konkrete

oppgaver. Det gjør også at Isak, som er

studentpastor, får brukt mer tid på det han er

god på.  

 

Student-
arbeidet
AV ANETTE ABRAHAMSEN,
FRIV ILL IG  STAB

SLørdagsmøtet har hatt et veldig godt år.

Selv om vi har hatt et år på bortebane, så

har vi vært heldig med å få leie Betel

Trondheim sine lokaler, på grunn av

beliggenhet og størrelse på lokalet.

Studentforum ble avlyst på grunn av

nedstenging knyttet til korona, men Impuls

2022 ble holdt på KVT, hvor mange fra

studentarbeidet bidro. Vi har hatt dåp av

studenter og flere som søker veiledning og

samtale. 

STUDENTWEEKEND PÅ MJUKLIA

Dette året gikk vi tilbake til å ha én helg på

Mjuklia. Det har vært ressurskrevende med to

helger, og det har ikke vært veldig lett å få nok

medarbeidere. Det er en utfordring å involvere

folk før sommeren, men erfaring fra i år tilsier at

det er nødvendig. Selv om vi kom seint i gang

med planlegging denne gangen, kom vi til slutt i

mål. De riktige folka kom inn og tok ansvar for

delegering av arbeidsoppgaver til ulike tjenester

og organisering. Vi opplever studentweekend

som veldig viktig, både sosialt og åndelig.

Temaet for helga var “koble seg av for å koble

seg på”. Vi opplever at Gud utfordrer oss som

menighet til å prioritere han og sette han øverst.

Temaet satte fokus for helgen og utfordret oss

alle til etterfølgelse av Jesus og hvordan han

trakk seg unna for å være med sin Far.
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HUSKIRKER

Det har vært mange fra studentarbeidet

som har meldt inn ønske om å bli med i en

huskirke. Det er veldig bra. Antall huskirker

øker for hvert år og flere og flere skjønner

hva konseptet går ut på og hva som skiller

smågrupper fra huskirke. Dessverre har det

vært en utfordring å finne ledere for disse

nye gruppene. Det er noe vi jobber med og

skal ha noen ledersamlinger på nyåret. Vi

satser på å samle huskirke-ledere til en

ledersamlinger etter hvert. Dette er viktig

for oppfølging av lederne. Vi ber og håper

på gode samlinger i året som kommer. Til

nå har vi 12 huskirker/smågrupper. Vi vet at

ikke alle fungerer som huskirke per nå, men

vi jobber for at flere og flere grupper skal

være åpne, inviterende og ha misjonalt

fokus.  

SOSIALE MEDIER

Mediegruppa har blitt gode på kontinuitet,

blant annet ved å legge ut tilbakeblikk fra

forrige møte. Det har også vært laget ulike

serier (eksempel: huskirkeserie) hvor det

jevnlig har blitt postet bilder og tekst av

personer som er involvert i studentarbeidet.

I tillegg lages det facebook-arrangement

hver uke for kommende lørdagsmøte,

eventuelt beskjed om at det ikke er møte

den uka. Det har vært et mål å bli gode på

informasjon og synlighet, og det har blitt

bedre gjennom 2022. 

- 10 -

Å R S M E L D I N G  2 0 2 2N O R K I R K E N  T R O N D H E I M  S A L E M

TJENESTEGRUPPENE

På Lørdagsmøtet er det mange som bruker

gavene de har i tjeneste. Å være med i

tjeneste gjør at folk får mer eierskap til

menigheten og at Kristi kropp blir

synliggjort enda tydeligere. Vi opplever at

mange studenter synes det er kjekt å være

med i tjeneste. Vi ønsker at mange er med

og gjør litt.

Vi er heldig med å ha så mange

medarbeidere knyttet til Lørdagsmøtet. Per

februar 2023 er det 152 personer knyttet til

Lørdagsmøtet på Planning Center, og disse

listene skal ha vært oppdatert nylig. Vi er

glade for at så mange kan få brukt gavene

sine i tjeneste for Gud. Det har allikevel

vært litt skjev fordeling i de ulike

tjenestegruppene, om de har nok

medarbeidere. Det har blant annet vært

vanskelig å rekruttere til UT-sektor og team

sosial, også i etterkant av korona. Vi ser nå

at dette begynner å løsne, men ønsker

fortsatt å jobbe for at alle tjenestegruppene

kan være bærekraftig – at det er nok folk til

at arbeidet kan bli gjort uten at det hviler på

noen få personer. Salem Media (navnebytte

har ikke skjedd, men vurderer Salemhuset

Media) har per nå kun folk knyttet til

Lørdagsmøtet, men de bidrar i flere

gudstjenestefellesskap.
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Vi 2022 har Solid holdt til i Misjonskirka, og er

veldig takknemlig for å ha fått være der. Ingrid

Marie Natrud og Magnus Holta var ledere for

arbeidet frem til sommeren. En god gjeng fra

Solid fikk endelig vært med på Impuls, der de

hadde ansvar for giverprosjektet og samlet inn

hele 47.000 kroner til åpne dører! Vi har også

hatt godt samarbeid med konfirmantene som

jevnlig er med, og med Tweens-gjengen vi har

delt Misjonskirka med annenhver fredag.

Høsten 2022 startet vi opp med to nye ledere

for Solid, nemlig Elise Birgitte Erland og Elias

Sundvoll, som begge hadde vært med som

ledere året før. I september var ca 25

ungdommer og fem ledere med på

Menighetsweekend på Mjuklia som en "leir i

leiren" med noe eget opplegg (både dag og

natt), og noe felles med resten av de 180 som

var der.

Denne høsten har vi jobbet med å starte opp

huskirker, og vi har fått i gang én huskirke for

de på videregående, som ledes av Sara og

Kjetil Vasland. Vi håper å få opp flere huskirker,

der det nære felleskapet står i fokus, og man

har mulighet til å stille spørsmål og grave

dypere i troa.

Det er rundt 50 ungdommer på møtene, med

en relativt stabil kjerne. Det må jobbes jevnlig

med å snakke om inkluderende felleskap, og å

unngå klikker og gjenger, slik at de som

kommer opplever seg sett og velkommen.
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SOLID!

Medarbeiderfest på Berg prestegård

21.April hadde vi en medarbeiderfest for

alle frivillige på Lørdagsmøtet. Det

skjedde på Berg prestegård og det var

bra oppmøte. Der spiste vi pizza, delte

vitnesbyrd om hva Gud gjør og ba for

arbeidet vi står i. Vi opplever at slike

samlinger forener oss og hjelper oss å

gå i samme retning. Vi brukte også god

tid på å snakke om tematikk for høsten,

fokus og retning i arbeidet. 

Vi ønsker å jobbe med videre rekruttering

fra lørdagsmøte, da de har vært litt få, men

vi ønsker også å rekruttere fra andre

gudstjenestefellesskap. Til neste år ønsker

vi oss en “estetikkgruppe” som kan ha

ansvar for pynt / dekorering til

gudstjenestene. Det skal gå på tvers av

gudstjenestefellesskapene.  

ANNET



36 % Enkeltgaver
28 % Fast givertjeneste
16 % Andre inntekter
11 % Tilskudd
6 %   Kollekter
1 %   Leieinntekter

Inntekter
Totale inntekter:  kr  14 891 439

Utgifter
Totale utgifter: kr 11 142 948

52 % Lønn
15 % Andre kostnader
9 %   Lokaler
9 %   Arrangement
6 %   Eksterne tjenester
5 %   Misjon og bistand
4 %   Avskrivninger

Resultat 2022
Kr. 3 748 490
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Vår visjon er «Gjøre verdifulle barn til

bevisste etterfølgere av Jesus Kristus». Vi

vil vandre sammen med barna og peke på

Jesus og være forbilder, undre oss

sammen, studere, lure, være spørrende i

møte med vanskelige spørsmål. Vi ønsker å

formidle tro til barna i alle aldersgrupper og

har stort fokus på trygghet og inkludering.

Vi ønsker også at barn som ikke har hørt

om Jesus, skal få bli kjent med ham. 

Barne- og familiearbeidet i Norkirken

Trondheim Salem har hatt et annerledes år

fordi vi har vært ute av eget bygg. Det har

naturligvis medført litt ekstra rigging og

sjauing, med flytting av ting frem og tilbake

mellom KVT og andre lokasjoner. Vi har

hatt søndagsskole på KVT, Tweensklubb i

Misjonskirka, Foreldre og barn-treff på

Lager 11, 60 barn på menighetsweekend

på Oppdal, og prøvd oss på litt nye

undervisningsressurser fra AWANA. 

Barne- og familiearbeidet

Avslutningen på året ble spennende og

travel, med innflytting i nytt bygg,

åpningsgudstjeneste, juleavslutninger og

hyggelig juleverksted sammen med Acta i

åpningsuka. 

Vi gleder oss til mer "normale" tilstander uten

pandemi og mange praktiske oppgaver som

må løses, og enda tettere samarbeid med

Acta, andre menigheter i byen og flotte

frivillige!
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Takk til alle frivillige ledere som har

vært uvurderlige dette året, GUS-

elever som har hatt praksis i

søndagsskolen, Bjørg Solemsli som er

frivillig stab, foreldre og kolleger som

har heiet og støttet oss dette året. Det

har virkelig vært nok et utfordrende år,

men sammen har vi vært sterke og

jobbet sammen for å nå ut med Jesus

til barna.
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Foreldre og barn- treff på Lager 11 er et samarbeid mellom Norkirken Trondheim, 22B og

Lager 11 på Sluppen. Trondheim Frikirke ble nødt til å trekke seg ut, og dermed reduserte vi

tilbudet til annenhver uke. Hit har vi invitert småbarnsforeldre med barn til sang, musikk og

dramafortellinger annenhver onsdag kl 12.00. Vi har sunget om lille Petter edderkopp,

bjørnen som sover, Jesus i båten og mange flere, til stor begeistring for liten og stor. Vi har

flyttet kirka ut på et nøytralt sted og har opplevd å bli tatt veldig godt imot og samtidig bygd

relasjoner med flere nye barn og voksne fra alle byens kanter.

Foreldre og barn-treff 

Trondheim Soul Children er Norkirken Trondheim sitt eget kor for tweens og ungdommer.

Høsten 2022 ble koret gjenoppstartet av dirigent, Marte Frivold, med lederteam, og tok imot

en fin liten gruppe med glade sangere. Koret øver annen hver torsdag og har foreløpig

fokusert på samsang, fellesskap, bevegelse og musikkglede. Fremover skal koret øve til å

synge på diverse gudstjenester i menigheten. Det blir veldig stas! Vi ser frem til å fortsette

veksten inn i det nye året.

Trondheim Soul Children
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Koret har som misjon å gjøre sine medlemmer

kjent med Jesus og å fremme den musikalske

utviklingen til medlemmene. Ved utgangen av

2022 hadde koret 30 medlemmer, hvorav 8

styremedlemmer. Dirigent er Johannes G.

Holten og pianist er Jonas Lund. Yadah har

øvelser hver torsdag klokken 18:30 til 21:00

og har hatt øvelser på Åsveien skole under

ombyggingen av Salemhuset.  

 

Koret har gjennom året hatt flere aktiviteter og

opptredener. I februar hadde koret en lørdag

med øvingsdag etterfulgt av opptreden på

gudstjeneste i Frikirken på søndagen. I mai

hadde koret opptreden på både lørdagsmøtet i

Norkirken Trondheim Salem og på

studentprestenes kvedsmesse i

Nidarosdomen. På 17. mai gikk koret sammen

i folketoget. Koret avholdt årsmøte i mai, og

der ble det vedtatt nytt styre for det

kommende året.På høstsemesteret

gjennomførte koret nye opptredener på 

Menighetens aktiviteter

Yadah gospel
AV CECIL IE  WOETMANN BORE OG
JAKOP STAVSET
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Impuls er en kristen ungdomsbevegelse

som eksisterer for å oppmuntre og utfordre

unge mennesker til å elske Jesus og være

kirka. I 2022 ble det endelig Impuls igjen

etter pandemi (og en ekstra utsettelse), og

ikke bare én festival, men to! I Trondheim

ble det Impuls på KVT 18.-20. mars med ca

200 ungdommer og 150 ledere, og i tillegg

startet vi Impuls Molde 4.-6. mars der det

ble en fin festival med ca. 100 deltakere.

Til sammen fikk altså 300 ungdommer med

seg Impuls-stemning, Jesus-forkynnelse og

god lovsang! Molde-gjengen overtar gradvis

arrangementet selv, under veiledning fra

Trondheims-teamet, og vi er takknemlige

for det Impuls gjør for ungdommer i

regionen vår.

Impuls

lørdagsmøtet i Norkirken Trondheim Salem

og på studentprestenes kvedsmesse i Vår

Frue kirke, og koret hadde årets siste

opptreden var på julekonsert i Betania i

desember. I oktober dro koret på tur til

Vassfjellkapellet for en helg med øving og

mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. 
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2022 har vært et svært travelt år for Teknikerlauget. Vi har bidratt med lyd-, lys- og

bildeteknikere til gudstjenester og diverse arrangementer på flere ulike lokasjoner, samtidig

som vi har lagt ned mange dugnadstimer for å sikre at de scenetekniske løsningene i det

nye Salemhuset skulle bli best mulig egnet til å dekke menighetens ønsker og behov.

Siste rest av pandemi og et ikke ukjent byggeprosjekt har gjort det vanskelig å avholde

"vanlige" teknikersamlinger, som vanligvis har foregått annenhver onsdag, med sosialt

samvær, vedlikehold av utstyr og kake. Vi startet derfor året med en digital teknikersamling,

hvor vi gikk gjennom bruk av Planning Center Services. Også Teknikerlaugets årsmøte ble

avholdt delvis digitalt, da flere medlemmer var i karantene.

Vi fikk etter hvert kompensert for de siste års manglende samlinger. Det hele startet med

HMS-kurs med entreprenør i nybygget 28. september. 10. oktober gjennomførte vi første

etappe av et to måneder langt installasjons-maraton. Etter dette var Teknikerlauget

representert i nybygget stort sett hver dag, fram til og med siste arrangement i åpningsuka,

lovsangskveld 18. desember. Vi har montert oppheng og nødvendig infrastruktur til

sceneteknisk utstyr, hengt opp høyttalere, scenebelysning, LED-skjerm, diverse mindre

skjermer, og trekt mange hundre meter med kabler. Representanter fra Teknikerlauget har

bidratt til å tilrettelegge datanettverket for både våre egne og entreprenørens behov.

Styringssystemer for enkel bruk av lydanlegg uten tekniker har blitt programmert. Grunnet

forsinkelser fra entreprenør og leverandører, gikk ikke arbeidet med installasjonen så fort vi

skulle ønske, men vi rakk akkurat å bli "ferdige nok" til å kunne gjennomføre

åpningsgudstjeneste søndag 11. desember. Gjenstående arbeid vil bli gjennomført

fortløpende i 2023.

Teknikerlauget
AV RUNE BJØNNUM,  LEDER
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Vi er medlemmer fra flere menigheter som er med på evangelisering i Trondheim sentrum –

oftest på Brunhjørnet – annenhver lørdag kl. 11.- 15.- året rundt. Vi er 3 stk fra Salem.

(ønsker oss gjerne flere)

 I 2022 har vi vært på gata 24 ganger. I all slags vær! Dette året har vi hatt utgangspunkt

fra Havly, Den indre sjømannsmisjon lokaler, pga. bygging i Salem. Møtes kl. 10,- for å

forberede vaffelrøre, kaffe og saft. Vi ber sammen før vi går ut! 

Vi ønsker at flere kan være med å støtte oss i bønn og økonomisk. Det er sterkt merkbart,

når vi har bønnestøtte! Vi har mange samtaler om evangeliet og vi ber og velsigner folk i et

travelt gateliv. Opplever både helbredelser og frelse. Det er det største vi opplever! Mange

går også rett forbi. Det må vi tåle.

 Ellers deler vi flyers om møtene i Salem, + NT, Marcus evangeliet og annet materiell.

«Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være hans sendebud»

Gateevangelisering på Nordre
AV R IGMOR HILL  DRAGSJØ
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Styret i Teknikerlauget har siden forrige årsmøte bestått av Rune Bjønnum, Jon Villy Meidell,

Kjell Inge Røed, Jonatan Solheim og Elias Sundvoll. I praksis har styremedlemmenes roller

vært ganske flytende, med unntak av turnusansvarlig (Jonatan). Styrets fokus i 2022 har i

veldig stor grad vært nybygg-prosjektet, og mye innsats har blitt lagt ned for å innhente

tilbud på sceneteknisk utstyr, vurdere mottatte tilbud opp mot hverandre, og gjøre

nødvendige justeringer for å få en mest mulig riktig pakke i forhold til behov og budsjett.

Vi ser fram til et litt mer normalt år, hvor vi i større grad kan fokusere på å bygge

teknikermiljøet i menigheten. Vi gleder oss til å virkelig ta i bruk bygget (og alt det fine, nye

utstyret vårt), for å tilrettelegge for at verdifulle mennesker skal bli bevisste etterfølgere av

Jesus Kristus.
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Konfirmantarbeidet

Året 2021-2022 besto av 23 konfirmanter og tre ledere. På starten av året 2022 var samfunnet

fortsatt preget av korona og delvise nedstengninger, men utover våren åpnet det mer og mer

opp. Vi fikk tross nedstengninger til å gjennomføre samlingene noenlunde normalt våren 2022. I

overgangen april-mai dro hele gjengen sammen med ledere og tre foreldre til Bergen på

konfirmanttur. Vi koste oss med klatring, kajakk, Fløien, tid i Bergen sentrum og gudstjeneste

på søndagen. Det var en vel etterlengtet tur etter mye som ble avlyst de to foregående årene. 

Året 2022-2023 har vi 12 konfirmanter og seks ledere. Av lederne har vi med oss fire

videregående elever. Disse er et positivt tilskudd til gruppa som bidrar til en naturlig overgang

inn i Solid og resten av ungdomsarbeidet. Vi gleder oss over et mer normalt år, der vi allerede

har fått oppleve normale samlinger, Londontur i november og Impuls i februar. Framover blir

det samlinger ca. annenhver uke fram til konfirmasjonsdagen den 3. juni. Våren 2023 har Isak

Gilde pappapermisjon og vi har fått inn Eivind Landmo som vikar. 

Vi bruker fortsatt opplegget Smak og Se som er utviklet av blant annet Imi-kirken i Stavanger.

Vær gjerne med og be for arbeidet, at ungdommene skal få se mer av hvem Gud er og få en

smak av livet som kristen i løpet av året som konfirmant i Norkirken Trondheim. 

Å R S M E L D I N G  2 0 2 2N O R K I R K E N  T R O N D H E I M  S A L E M

AV RANVEIG N IEMI ,  KONFIRMANTLEDER

Formiddagstreff
Også i 2022 har det vært formiddagstreff mer eller mindre som normalt bortsett fra at vi ikke

kunne gjennomføre Hellige Tre Kongers fest i januar grunnet smittesituasjonen. Dette året har vi

vært i Indre Sjømannsmisjons lokaler "Havly" i EC Dahls gate 3. Det er en solid base med

oppslutning, som var økende ut over året med rundt 40-50 stk tilstede.

Ledergruppa har bestått stort sett av de samme, men med noen forsterkninger, og det setter vi

pris på. Det er kjekt når folk engasjerer seg og ønsker å bidra. Vi har også en stabil

kjøkkengruppe som ordner til mat og kaffe til kaffetørste deltakere. Takk for innsatsen til alle!

I åpningsuka samarbeidet formiddagstreffet med Normisjon Strinda og Helge Gudmundsen om

en salmekveld med godt oppmøte! Det var kjekt og fristet til gjentakelse, og var en fin

avslutning på året da den tradisjonsrike grøtfesten måtte avlyses på grunn av forsinkelser med

nybygget.



VEDLEGG
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Årsregnskap 2022
Salem Menighet Normisjon Trondheim

Org.nr.: 952 739 344



Salem Menighet Normisjon Trondheim
Resultatregnskap

Årets resultat

Overføringer
Overføring til annen egenkapital
Sum overføringer

Driftsinntekter og -kostnader 

Salgsinntekter, turer, kurs
Momskompensasjon 
Leieinntekter
Medlemskontingent
Kollekter
Givertjeneste og gaveaksjoner
Tilskudd
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Overført til andre organisasjoner
Arrangementskostnader
Reparasjon og vedlikehold bygninger
Brannteknisk oppgradering
Lønnskostnad
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter
Rentekostnader
Resultat av finansposter

8
8
9

7

6
2
6

10

Note

3 748 490

3 748 49
0
3 748 49
0

2022 

254 066
566 565
217 367

36 650
881 546

9 580 058
1 684 238
1 558 276
14 778 767

601 333
988 391

0
0

5 831 360
402 760

3 180 933
11 004 776
3 773 990

 

112 672
138 172
-25 501

8 788 689

8 788 68
9
8 788 68
9

2021

74 032
594 854
338 294

89 452
555 828

13 122 120
2 705 326

216 671
17 696 576

835 947
439 200

-9 419
31 689

5 097 294
73 582

2 491 361
8 959 653
8 736 923

 

53 773
2 007

51 766



Salem Menighet Normisjon Trondheim
Balanse pr 31.12

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER
Tomter og bygninger
Driftsløsøre, inventar o.l.
Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

3

5

Note

2, 8, 10, 11
2, 8

10  998  1
47
12  909  9
27

83 812 0

97

927 679 
984 100 

1 911 779

2022
 

62 069 220
8 832 950
70 902 170

34  344  2
28
35  434  4
15

49 661 0

07

2021
 

13 070 404
1 156 188
14 226 592

0 
1 090 187
1 090 187



Salem Menighet Normisjon Trondheim
Balanse pr 31.12

David Gulaker
styreleder

Elisabeth Raknes
styremedlem

Tove Årseth Larsen
styremedlem

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelse
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Bjarne Austad
nestleder

1

3
4

1
1
1
0

Mari Linvik Nesje
styremedlem

Note

Trondheim, _____________
Styret i Salem Menighet Normisjon Trondheim

27  920  4
00
27  920  4
00

27 920 4

0028  326  8
08
20  000  0
00
48  326  8
08

 

3 679 32

2
349 844
675 552

2 860 171
7 564 88

9

55 891 6

96

83 812 0

97

2022

Therese Lilleberg Johnsen
daglig leder

Øyvind André Haram
styremedlem

Olav André Hompland
styremedlem

24  171  9
11
24  171  9
11

24 171 9

11

2021

0
20  000  0
00
20  000  0
00

 

4 505 56

9
296 562
681 824

5 141
5 489 09

6

25 489 0

96

49 661 0

07



Noter til regnskapet 2022

Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk. Menigheten har fulgt relevante
bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av
fortsatt drift og etter samme regnskapsprinsipp som tidligere år. Anleggsmidler og driftsmidler
avskrives i henhold avskrivningsplan. Inntekter føres ved mottak og kostnader når de påløper.
Menigheten er ikke skattepliktig og skatt avsettes derfor ikke i regnskapet.

22B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim inngår fra 2021 som en del av
regnskapet til Salem Menighet Normisjon Trondheim.

Note 1 Egenkapital

Annen egenkapital
Pr. 01.0124 171 911
Årets resultat3 748 490
Pr 31.1227 920 400

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Sum egenkapital
24 171 911 
3 748 49 0 

27 920 400

Note 2 Anleggsmidler
 

Anskaffelseskost pr. 01.01.22
+Tilgang kjøpte driftsmidler
=Anskaffelseskost 31.12.22
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22
=Bokført verdi 31.12.22
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid
 

Bygninger
og tomter
13 070 40
4
49 156 84
5
62 227 24
9
158 029
62 069 22
0
158 029

 
10-50 år
 

Driftsløsøre,
inventar ol.
1 755 12 7
7 921 49 3
9 676 62 0
843 670
8 832 95 1
244 731

 
0-10 år
 

Sum
 

14 825 531
57 078 338
71 903 869
1 001 69 9
70 902 170

402 760
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Noter til regnskapet 2022

Note 6 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og

revisor Lønnskostnader 2022
Lønninger 4 734 177
Arbeidsgiveravgift 721 155
Pensjonskostnader 250 866
Andre ytelser125 162
Sum 5 831 360

Selskapet har i 2022 sysselsatt 11 årsverk. 

2021 
4 084 89 4
648 957 
294 243 

69 200 
5 097 29 4

Note 3 Kortsiktige fordringer og annen kortsiktig gjeld

Kortsiktige fordringer består av utestående fordringer hos kunder og tilgodehavende hos
Normisjon relatert til givertjenesten for november og desember 2022. 

 
Menigheten har en fordring på 22b Mestring AS på kr 303 760. Det er ikke beregnet renter og det
er ikke avtalt nedbetalingstid. Beløper er inkludert i andre kortsiktige fordringer.

Annen kortsiktig gjeld består av påløpte feriepenger og påløpte renter byggelån.

Note 4 Avsetning for forpliktelse

Avsetning for forpliktelse består av forvaltning av arv for en privatperson. Beløpet skal stå urørt på
kontoen inntil den tid boet skal skiftes. 

Note 5 Bundne bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler 
Innskudd vedr forvaltning av arv

2022 

215 560
2 934 818

2021 

196 873
5 141

Salem Menighet Normisjon Trondheim Side 6



Noter til regnskapet 2022

Pensjonsforpliktelser
Menigheten har avtale om innskuddsbasert Obligatorisk tjenestepensjon - OTP. Ordningen tilfredsstiller
kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Ytelser til ledende personerDaglig leder
Lønn 512 778
Annen godtgjørelse18 813
Sum 531 591

Det er ikke betalt godtgjørelse til menighetens styre.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr 72 325.
Inkludert i beløpet er honorar for andre tjenester med kr 16 575. 
Beløpene er inkludert merverdiavgift.
Refusjon
Menigheten får refundert deler av sin lønnskostnad fra Misjonsskolen Gå Ut Senteret og hovedkontoret til 
Normisjon pga utleie av personell. Refusjonen er bokført som reduksjon av menighetens lønninger.

Note 7 Overført til andre organisasjoner 

Trondheim Samtalesenter
Åpne Dører
Senegal
Gå Ut Senteret
Kirkens Nødhjelp
Sosialstøtte
TV-aksjonen
Musikkfabrikken
Hope for Justice
Natteravnene
Norges Kristelig Student- og Skoleungdsomslag (NKSS)
Sammen for Trondheim
Alpha Norge
KRIK
Normisjon sentralt
SUM

2022 
146 000
51 281 
200 000
100 000
28 867 

500
 

11 300
 

11 850
 

21 800 
17 300

3 685
8 750 

601 333 835 947

2021
145
000

 
384
915
185
200 25
608 48
881 17
000

 
2 400

 
26 943
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Note 8 Nybygg 

Menigheten har ført opp nytt bygg. I den forbindelsen ble det fra 2017 til 2022 mottatt gaver
som var øremerket til dette formålet. Øremerkede midler har gått til finansiering av bygget i
2022. 

Note 9 Tilskudd 22b 

Tilskudd består av:2022
Tilskudd fra BUFDIR
Tilskudd fra Fylkeskommunene
Tilskudd fra Trondheim kommune868 000
Tilskudd fra Konfliktrådene
Tilskudd fra Helsedirektoratwt
Tilskudd fra Salem Diakoni Trondheim600 000
Tilskudd fra Stiftelsen Fridheim45 000
Andre tilskudd171 238
SUM 1 684 238
 
Prosjektregnskap for 22b er vedlagt årsregnskapet til Salem Menighet.

2021
200 000 

54 000 
815 622 
170 000 
644 800 
500 000 

50 000 
270 904 
2 705 326

Note 10 Øvrig langsiktig gjeld 

Øvrig langsiktig gjeld består av:20222021
Gjeld til Normisjon12 500 00012 500 000
Gjeld til Salem Diakoni Trondheim5 000 0005 000 000
Gjeld til Normisjon Region Trøndelag2 500 0002 500 000
SUM 20 000 000 20 000 000
 
Gjeld er avdragsfri frem til forfall 30.11.2026.
Renter beregnes med 3 % pr år. Rentene er aktivert på byggeprosjektet frem til innflytting og som 
rentekostnad etter innflytting.

Eiendommen, Prinsensgt 22, er pantsatt som sikkerhet for lånet.
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Gjeld som er sikret ved pant o.l.

Note 11 Gjeld til kredittinstitusjoner 

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler

Tomter, bygninger o.a fast eiendom

Eiendommen, Prinsensgt 22, er pantsatt som sikkerhet for lånet. 
Lånet er avdragsfritt fremt til Q3 2023 og har nedbetalingstid på 25 år.

2022 

28 326 808

62 069 220
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INNLEDNING 

22B Kontaktsenter har lagt bak seg et år med store endringer. Vi flyttet midlertidig 
ut av 22B lokalet grunnet oppussing og leide oss inn på Havly, Den indre 
sjømannsmisjonens lokaler i sentrum. Vi har opplevd endringer i staben og har 
endelig fått lov å drive på stort sett vanlig uten korona restriksjonene. Det har vært 
gledelig for både oss og våre gjester. 

22B staben har endret seg en smule, men er i al hovedsak fortsatt den samme. 
Internt har Rasmus tatt over som daglig leder pr. 1.10.22. Kine har etter eget ønske 
fått nye og mere spesifikke oppgaver for 22B. Hun har markedsansvar og står for 
stort sett alt kontakt til næringsliv mm. Dette er noe vi har stor tro på for fremtiden. 
2022 ble året hvor vi brukte en del tid på å se fremover. Hvor skal 22B hen og hvor 
kommer vi fra? Hva skal vi bruke tiden på når vi kommer tilbake til våre vante 
rammer på Prinsensgate 22B? 

Vi har gjennom flere år opplevd en gradvis overgang til en større og bredere 
målgruppe, med stort internasjonalt fokus. Pågangen og behovet fra denne 
målgruppe har vist seg å være en del større enn vi hadde forutsett. Samtidig hadde vi 
gjennom flere år opplevd å bli kjent med færre og færre ungdommer. Færre stak 
innom og vi ble mere og mere spesialisert på bare å tilby aktivitet på dagtid for 
ungdommer som ikke passet inn andre plasser. Da vi måtte legge ned aktiviteten på 
Sørum Gård i 2021, tenkte vi at tiden nå var moden for å ta et tydeligere 
retningsvalg. 
Vi har derfor siktet oss ennå mere inn på å åpne dørene våre for folk med annen 
bakgrunn enn norsk. Behovet og ønsket hos mange er å få seg et større nettverk, få 
lov å bidra og ikke minst, få lov å bety noe for noen andre. Det tror vi på at vi som 
22B og menighet kan hjelpe med. 
Våre verdier har siden oppstarten stått sterkt og vi ønsker at verdighet, 
anerkjennelse, omsorg, tid, håp og tro skal gjennomsyre alt arbeidet, alle menneske- 
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møtene og i samarbeidet med oss internt og eksternt. Uansett endring av tilbud og 
stab. 

Verdighet: Alle skal oppleve å bli møtt og bekreftet som verdifulle mennesker. Ingen 
skal oppleve seg nedverdiget. Anerkjennelse: Anerkjenne den enkelte for den de er, 
og gi positive og tydelige bekreftelser på ressurser og sterke sider. Omsorg og tid: Gi 
våre brukere en opplevelse av ekte/personlig omsorg og av å bli satt av tid til. Håp og 
tro: Opprettholde håpet og troen på̊̊ positiv endring uavhengig av utgangspunkt og 
livssituasjon. 

Treffstedet 22B Internasjonal Kafé er en populær flerkulturell arena som gjennom 
året 2022 har hatt stigende besøkstall, tross nytt og midlertidig lokale. 

Kafeen er åpen for alle som ønsker et trygt internasjonalt fellesskap. Et sted å høre til 
uavhengig av bakgrunn. Her er det rom for samtaler og bygge nettverk. 
Åpningstidene er hver tirsdag fra kl. 15- 19. Vi serverer gratis varmt måltid med kaffe 
og te. Vi tilbyr alltid etiopisk mat + annen internasjonal mat. 
Kafeen er vårt klart mest besøkte tilbud. På grunn av flytting til nye lokaler var vi 
veldig spent på om folk ble med videre. Vi opplevde på starten av året at flere sleit 
med å finne frem. Etter hvert fant folk ut av hvor vi var, og samtidig kom mange nye 
til. Mange nye grupper har funnet frem til kafeen og har blitt trofaste gjester. Vi kan 
blant annet nevne en stor gruppe tegnspråklige, en gruppe av folk fra Sør-Amerika, 
en stor gruppe utvekslingsstudenter og flere og flere fra Ukraina. 
Vi har i 2022 fått stor hjelp av frivillige og opplevd at flere og flere har ønsket å 
engasjere seg. GUS studenter har blitt et fast positivt innslag og flere frivillig har blitt 
trofaste og viktige medhjelpere. 

Antall besøkende har ligget på mellom 50-80 gjester pr gang. Gjennom året har vi 
sett at det har vært spredning i alder og etnisitet, men det er overvekt av ungdom og 
unge voksne. Det har vært en jevn fordeling mellom etnisk norske og innvandrere. 

22B INTERNASJONAL KAFE 
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FRIVILLIGE OG STØTTESPILLERE 

SPRÅKKAFE, ÅPEN KAFE OG TURGRUPPE 

I 2022 har vi satset ennå mere på språkkafe og åpen kafe som supplerende tilbud til 
den internasjonale kafe. Her har fokuset vært på et mindre fellesskap med spesielt 
fokus på språk, samvær og hygge. Tilbudene har hatt stor oppakning og vi har sett 
flere grupper ta det til seg som «sitt». Antall deltakere har ikke nødvendigvis vært 
veldig høyt, men mange folk kommer tilbake igjen og igjen. 

Samtidig har vi fortsatt vår satsing på å tilby tur i byen vår. En lavterskel tur som 
tilpasses gjestene sine ønsker og behov. Igjen med stort fokus på fellesskapet og 
samvær. 

For store deler av driften er vi avhengige av frivillig arbeidskraft. I 2022 har vi 
registrert 25 antall frivillige, der hovedvekten har tilknytning til Norkirken Trondheim 
Salem. Antall frivillighetstimer utført ved 22B Kontaktsenter er ca. 2700 timer, 
omtrent 1,5 årsverk. 

Vi har benyttet frivillige medarbeidere i vårt lavterskel arbeid 22B Kafé, på̊̊ turer og 
aktiviteter, samt frivillige hjelpere på Lager11. I tillegg har vi hatt hjelp av frivillige til 
å kjøre ut mat fra Matsentralen til trengende husstander. 

Det er en forutsetning for 22B å søke bredt samarbeid. Både med tanke på̊̊ tiltakets 
eksistens, og i forhold til vår evne til å tilrettelegge god hjelp for den enkelte bruker. I 
2022 har 22B samarbeidet med følgende virksomheter/tiltak: 

Uteseksjonen, Politiet, Kriminalomsorgen, Konfliktrådet, Helseteamet, div. 
helseinstanser, Lokale NAV kontorer, Barne- og familietjenesten og Helse og velferd. 
22B jobber aktivt med å sikre forutsigbar og sikker finansiering for årene fremover. 
Stiftelsen Salem Diakoni Trondheim har fra oppstarten i 2004 vært den økonomiske 
ryggraden til 22B Kontaktsenter. Gjennom midler fra salg av bygningsmasse bidrar 
stiftelsen med betydelige summer årlig til drift av 22B. 
I 2022 har 22B blitt finansiert med bidrag fra følgende: 

Trondheim Kommune, Stiftelsen Salem Diakoni, Helse Dir (Aktivitet) 
Buf. Direktoratet, Salem menighet, Rebekka logen, Stiftelsen Fridheim og Torstein 
Erbos gavefond 

I tillegg har vi en trofast gjeng faste givere, som vi er utrolig takknemlige for å ha 
med oss. Det skaper trygghet og langsiktighet i arbeidet vårt. 
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22B MESTRING 

Våren 2020 ble 22B Kontaktsenter tilbudt å drive 
en av matbodene på̊̊ Lager11, som en flerkulturell 
arbeidspraksisarena. Lager11 er en mathall på 
Sluppen med Street Food og egen scene. Siden 
oppstarten i 2020 og til jul 2021 har vi drevet 
matboden «Sesam Stasjonen». I sommeren 2021 
ble vi spurt om å overta driften av en dessertbod 
og videreutvikle den til en kaffebar. I kaffebaren 
har vi kun ansvar for bemanningen, og her ser vi 
mulighet til å kunne ansette enda flere 
medarbeidere. Arbeidsarenaen er ment å bistå̊̊ 
mennesker i integreringsfasen med 
arbeidserfaring og være et springbrett ut i 
arbeidslivet. Ved utgangen av 2021 valgte vi å 
avvikle driften av Sesam Stasjonen, og kun 
fokusere på driften av kaffebaren. En vinn-vinn-
situasjon for oss, da vi her kan fokusere enda mer på å gi flere folk muligheten. Vi har 
siden oppstarten hatt 35 personer ansatt, hvor av 31 er i målgruppen. Innvandrere 
som sliter med integreringen i det norske samfunnet. Mange har allerede kommet 
seg videre ut i jobb eller påbegynt utdanning. 

Vi har fortsatt også et samarbeid med Lager11 om å arrangere ”Foreldre og barn 
treff”, babysang, under lunsjserveringen til Lager11. 
2022 ble vårt første år med vanlig drift uten korona restriksjoner. Vi har derfor vært 
veldig spent på å se hvordan dette skulle utvikle seg. Vi har opplevd stor etterspørsel 
etter å få seg jobb hos oss. Langt flere enn hva vi klarer å hjelpe ønsker seg inn til 
oss. Det ser vi som et positivt tegn i forhold til hva vi gjør. 
Vi håper at vi i 2023 kan utvikle denne arenaen ennå mere. 
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HOVEDINNTRYKK 

Året 2022 bød på̊̊ mange endringer for 22B Kontaktsenter. Samtidig kjenner vi på en
stø kurs, og at vi er i endring ut fra naturlige behov i samfunnet. 22B skal være et 
sted for mennesker i byen vår som trenger et nettverk, og en hjelpende hånd inn i
samfunnet på̊̊ et eller annet plan. Vi har ønsket å skape et trygt treffsted som favner
bredt. Lavterskeltilbudet har gitt oss muligheten til å komme i kontakt med 
mennesker som av ulike årsaker står utenfor samfunnet, enten det handler om
ensomhet, fattigdom, integreringsutfordringer, arbeidsløshet, mangel på̊̊
oppholdstillatelse mm. Det har igjen gitt oss muligheten til å følge opp 
enkeltpersoner i møter med systemet, være en tolk, støttespiller, sjåfør, referanse,
eller generelt gi rom for samtaler. Dette er et område med stort potensiale for videre
vekst og utvikling. 

Lager11 har siden oppstarten i 2020 vært en utrolig spennende arena, hvor vi har 
fått lov til å ansette folk i målgruppen og fått lov til å sende folk videre til neste jobb. 
Økonomien ble utfordret i takt med innstramninger av koronatiltak, men håpet er at 
det kan lysne med et mer åpent samfunn igjen og ennå større kjennskap til plassen. 
Revisorattestert årsregnskap legges ved til våre finansieringspartnere og årsmøtet i 
Norkirken Trondheim Salem. 

22B Staben 























ÅRSMELDING 
IMPULS TRONDHEIM 2022 

Leder, Impuls Trondheim 

På høsten av 2022 fortsetter arbeidet med å planlegge nye konferanser i 2023. 

Impuls er en rusfri, kristen ungdomskonferanse som arrangeres i Trondheim! Impuls
Trondheim har som mål å oppmuntre og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og
være Kirka. 

Nytt av året arrangerte vi for første gang Impuls Molde i samråd med 7 ulike
menigheter i Molde. Arrangementet ble holdt i Sion Moldes lokaler 4.-6. mars med
100 deltakere. 16 stk fra Trondheim var med for å bidra inn mot møtene, innhold,
seminarer og praktisk gjennomføring. Prosjektet i Molde har som mål at de selv skal
drive Impuls videre etter en overføringsperiode med bistand fra Trondheim over 3 år.

Året 2022 var igjen krevende grunnet nye smittevernregler i forkant av planlagt
konferanse i begynnelsen av februar. På grunn av smittevernsituasjonen ble derfor
konferansen Impuls Trondheim utsatt, og arrangementet ble gjennomført 18.-20.
mars med 200 deltakere. De fleste deltakerne var lokale fra Trondheim, og
medarbeidere hovedsakelig fra Salem Menighet. 

2023 

Impuls Molde 2022 

 

Impuls Trondheim 2022 

 

Peter Skoland 
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post@salemmenighet.no
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