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2022 ble året hvor ting vendte tilbake til normalen etter flere år preget av korona. 
Normalen var nok allikevel noe annerledes enn før korona.  
Også i Salemkirken har det vært en rød tråd gjennom året.  Aktiviteten har økt. 
Grupper som hadde hatt pause under pandemien har gjenopptatt sin aktivitet og 
grupper som har hatt redusert aktivitet har også økt aktiviteten igjen. I tillegg har 
nye grupper og aktiviteter blitt startet.  
Som de fleste andre menigheter har vi også i Salemkirken sett at pandemien har 
ført til endrede vaner hos mange. Ved pandemiens slutt, så vi at både 
gudstjenester og andre aktiviteter hadde færre deltagere en før pandemien. Det 
gledelige er at i løpet av året har vi sett at vi har blitt flere og flere som deltar igjen 
og ved årets slutt var vi stort sett enten tilbake der vi var før pandemien eller det er 
flere som deltar. Det er nye ansikter over alt, både i gudstjenester, barnegrupper, 
SalemUng og ikke minst i det interkulturelle arbeidet. Sandefjord og Larvik har tatt 
imot grupper av flyktninger fra Ukraina og flere av disse kommer jevnlig og deltar 
på gudstjenestene hos oss.  
Vi har i løpet av året hatt flere dåpshandlinger og vil også framover fortsette med å 
invitere til dåp fire ganger i året. Og selv om det ikke er så mange dåpskandidater 
hver gang, har vi sett at hver gang anledningen har blitt gitt så har noen svart 
positivt på innbydelsen og latt seg døpe.  
Lederrådet har ved siden av sitt faste virke hatt spesielt fokus på å utarbeide en ny 
visjon for menigheten. Rett før sommeren ble den presentert for medarbeidere og 
ved høstens oppstart for hele menigheten. Med Jesus – hele livet, vil Salemkirken 
skape rom for tro, være kjent for kjærlighet og formidle håp. Visjonen skal være 
med å sette retningen for arbeidet vårt og forhåpentlig vis være et godt 
styringsverktøy.  
 
Gjennom hele året har byggeprosessen fortsatt for fullt i Dronningens gate 30/32. 
Det har medført noen utfordringer, men gleden over et kommende nybygg er 
allikevel langt større enn frustrasjonen over eventuelle ulemper. Gleden var stor da 
vi fikk bekreftet av kommuneadministrasjonen ønsket å gå for vårt tilbud om utleie 
av lokaler til voksenopplæringen. Noe som senere også er bekreftet i 
formannskapet og i kommunestyret. 
 
Vi opplever det slik at vi har en god utvikling som kirke og gleder oss til å 
videreutvikle arbeidet vi står i sammen med alle frivillige medarbeidere og alle 
som er endel av Salemkirken. 
 
 
David Bye      Thor-Einar Krogh 
Pastor       Daglig leder 
 



   
 

   
 

 
Ansatte 2022: 
Thor Einar Krogh – Forstander / daglig leder 100% 
David Bye – Forstander / pastor 100% 
Mari Bøhlerengen – ungdomspastor 100% 
Kjersti Falk Berg – Internasjonal pastor 50% 
Dan Ruben B. Aakre – Barneleder 50%. 
 
VALGTE TILLITSVERV  
 
Lederrådet pr 31.12.2022 
David Bye 
Asbjørn Wendelborg 
Jorid Blindheim Horntvedt  
Merethe Larsen 
Øyvind Kleppan 
Fredrik Strandskogen Karlsen 
 
Misjon: 
Styret i Eastern Aid:  
Morten Røed 
Christian Sørhaug  
Leif Walmann 
Morten Moholdt 
Jan Kenneth Walmann 
 

MEDLEMMER OG TILHØRIGE 
 
 

 
 
 

 Medlemmer Tilhørige Totalt 
    
PR. 31.12.2022 468 173 641 

Innmeldt (ink Dåp) 6                    0 6 
Utmeldt 1                     1 
Døde 3  2 
    

Døpte   6 
Tentroelever vår   12 
Tentroelever høst   10 



   
 

   
 

HJEMLOV I 2022  
 

Ester Wendelborg   Født: 21 Januar, 1936 Død:19 Januar, 2022 
Viktor Halvorsen   Født: 4 April, 1935    Død: 15 Mars, 2022 
Randi Sætrang  Født:26.Januar 1939 Død: 24.mai 2022 
 
Vi lyser fred over deres minne.  
  



   
 

   
 

MENIGHETENS ARBEID 
 
BØNN  
 

ONSDAGSBØNN  
Hver onsdag formiddag gjennom året har en gruppe samlet seg til bønnemøte 
I sidesalen. Vi er takknemlig for å ha mennesker i menigheten med bønn som 
tjenestegave. Dette rommet skaper takknemlighet, tro og forventning til hva Gud 
kan gjøre i livet og hjertene hos oss som menighet og som enkeltmennesker. 
 
BØNNEHUSET I SANDEFJORD 
Et annerledes bønnefellesskap hadde oppstart i Salem fra 15.08.2022 som bygger 
på et felleskristent grunnlag. Norkirken har samlinger på dagtid. I Salem møtes vi 
hver mandag kveld utenom skolens ferier. Det legges stor vekt på takknemlighet, 
tilbedelse, velsignelser, stillhet og faste bønner for byens hverdagsliv. Det er også 
god plass for deling av både tanker, opplevelser og vitnesbyrd. Dette er et 
bønnefellesskap som er både overkommelig og gjennomførbart for de fleste, og 
verd å prøve. 
Vi møtes i sidesalen, og bruker deler av hovedsalen til bønnestasjoner. Det kan 
skrives bønnelapper som legges i bønnekrukka, det gjøres plass for overgivelse 
foran korset, og det er alltid mulighet for å tenne lys og be velsignelser over 
enkeltpersoner. Vi har også nattverd enkelte mandager. Samtlige menigheter blir 
bedt for hver mandag både på dagtid og kveldstid.  
 
Ingunn og Per Arne Drivdal 
 
LOVSANGSARBEIDET  
 

Lovsangsarbeidet i Salemkirken er et stort arbeid som har vokst de siste årene. Vi 
opererer nå med en pool-løsning, hvor man ikke er i faste team, og ett fast team. I 
løpet av et år så har de aller fleste i arbeidet spilt og sunget sammen.  
 
I år har kunne vi endelig ha vår julekonsert igjen. Den ble et høydepunkt med 
rundt 70 frivillige medarbeider og to konserter der salen var overfylt av publikum. 
 
Vi har nå rundt 50 mennesker i vårt lovsangsarbeid. 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

OMSORGSTEAM  

Omsorgsgruppa i Salemkirken består av 3 elementer/grupper: 

 
1. Ekteskap: Forebyggende. Ektepar som ønsker det, kan ha samtaler med 
veiledere.  

2. Samtaleteam (sjelesorg): Vi har samtaler med mennesker som ønsker det.  

3. Besøksgrupper for eldre. 

 

Alle involverte har taushetsplikt 
Samtaleteamet har i 2022 bestått av: Einar Nymoen, Oddbjørg Karlsen,  Mailén 
Angelsen, Ingbjørg Østbu, Anne-Gro Steinstad, Mina Kleppan, Helga Borg og 
David Bye.  
 

Omsorgsteamet og besøkstjenesten har hatt noen samlinger i løpet av året. 
Tjenesten løftes jevnlig i forbindelse med gudstjenesten.  

Siste halvår ar vi jobbet aktivt med å utarbeide menighetens diakoniplan. Arbeidet 
har gått ut på å systematisere det vi allerede gjør, se på nye områder hvor vi bør 
gjøre noe og utarbeide rutiner som hjelp for stab og frivillige i dette arbeidet. 
Planen vil bli fremlagt for lederrådet tidlig 2023. 

Vi begynte også planleggingen av samlivskurset “7 kvelder for 2”. Det ble besluttet 
å invitere de andre menighetene som deltar i pastorfellesskapet i Sandefjord med 
på dette og kurset vil starte 1. mars 2023. 

Besøkstjenesten har som oppgave å besøke eldre og syke i vår menighet. Dette 
skjer regelmessig etter oppsatte lister og faste besøksrunder.Besøkstjenesten for 
2022 var: Aase-Berit Hoff Thomsen, Egil og Wera Johansen, Anne-Gro og Nils 
Steinstad, Per Magnar Bakke, Berit Walmann, Alfhild Haukøya, Einar og Lill 
Nymoen og Gunn Karlsen. I  

Menighetens pastor besøker også, så langt det lar seg gjøre, de eldre og syke  

David Bye 

 
 



   
 

   
 

VERTSKAPSGRUPPA  
 

Vertskap i Salem 2022. 
Dette året er vi blitt 12 medlemmer i vertskapsgruppa. Det oppleves som en 
positiv og givende tjeneste. Noen praktiske gjøremål hører med, men 
hovedoppgaven er å møte alle som kommer til kirken vår – og at de skal oppleve 
seg sett, og kjenne seg så velkommen at de ønsker å være en del av det store 
fellesskapet. Og også finne sin plass i de mindre gruppene/aktivitetene, uansett 
alder og bakgrunn. Vi ønsker oss flere med i vertskapsgruppa, som i dag består av 
følgende personer: 
Kari og Thor Arne Bjerke, Odd Myrmo, Lise Marit Lund, Maylen Angelsen, Solfrid 
og Morten Melbye, Rolf Larsen, Linda og Stig Runar Malerød, Vidar Andersen, og 
Jorid B Horntvedt. 
Jorid 
 
NETTVERKSGRUPPENE  
     
Mellom 10 og 12 smågrupper har møttes jevnlig rundt i hjemmene i 2022. Også 
en utegruppe har holdt det gående. Menigheten jobber med en ny ledelsesform 
og et opplegg som kan serve smågruppene på en bedre måte framover. Det er 
potensiale for mange nye småfellesskap til oppbyggelse av troen på Jesus, 
ivaretagelse av nye, støtte til hverdagsmestring, og et sted å dele både vitnesbyrd, 
sorger, og gleder. 
Per Arne Drivdal 
 
 
TEKNISK, INFO OG VIDEOPRODUKSJON /SOSIALE MEDIER  
 

Skjerm 
 
Etter pandemien har det vært færre folk på teamet. I 2022 har det i liten grad vært 
turnus og storskjerm har i stor grad vært utført av Øyvind og Daniel Bjerke. I løpet 
av året ble Ola Kåre Risa, Kristian Bye og Simon Haraldsvik med i teamet. 
På gudstjenestene håndteres storskjerm av et team. Ungdommene har eget team 
for ungdomsmøtet. I sommerferien er det sommersamling på søndager og 
storskjerm-teamet har ikke ansvaret. 
  
Utstyr og programmer 
Storskjerm består av Venstre og høyre projektor, samt en TV i taket. Anlegget 
består av mye utstyr fra oppussingen. Vi har fått ny TV i taket som fungerer som 
Stage-Display men utover sette har det vært lite utskiftning. 
Endret turnus-program fra PlanningCenter til Elvanto i juli. Av programmer brukes 
ProPresenter og Powerpoint.  



   
 

   
 

Det finnes også en videomixer. I 2023 er det mulig vi må skaffe ny videomatrise. 
  
Sanger 
Sang-databasen i ProPresenter  er under konstant utvikling. Det kommer inn nye 
sanger som skal legges inn og det kommer nye versjoner av gamle sanger. 
  
Informasjon 
Info bilder vises under gudstjenesten på søndag og på skjermen i vestibylen. 
 
Øyvind Bjørnerud 
 
Lyd 
 
Teamet består av: Kay Thomas, Hans Christian, Daniel, Gabriel. 
Geir Anders, har sagt seg villig til å hjelpe oss med å fikse ting ved behov. 
Vi har klart å dekke opp alle søndagene, selv om det kan bli mye på enkelte.  
 
 
Vi har i år kjøpt inn en del kabler, nye hodebøyler, og 2 di bokser. 
 
 
Vi har hatt utfordring med mixepulten som plutselig sluttet å virke. Den er nå fikset 
uten at vi helt vet hva som var årsaken til at den ikke ville mer. Geir A. Tuve hadde 
oppe mixere blåste den ren, skiftet noen batterier og frigjorde plass på minnet.  
Vi må vurdere behovet for investering av ny mixepult. 
 
 
Vi har plass til flere teknikere :) 
 
Kay Thomas Haaland 
 
 
VASKELAGENE  
 

Det er syv vaskelag med fire eller fem på hvert lag i 2022. Lagene er flinke til å 
jobbe på tvers for å hjelpe hverandre ved sykdom og lignende. Lagene samlet seg 
om å la Salem få en rundvask på våren. Oppfordrer flere til å bli med. Selv om du 
føler du ikke kan gjøre stort kan alle bidra med noe. Takk. 
 
Anne-Bjørg  
 
Kreativ kveld  
Kreativ kveld er samlinger som er åpne for jenter/kvinner i alle aldre. Dette er et 
lavterskeltilbud og tanken er å bli kjent med hverandre på tvers av alder og 



   
 

   
 

interesser, og også være et møtepunkt for de av oss som ikke har et stort nettverk 
rundt seg.  
 
Alle tar med seg det de ønsker å gjøre - om det er hobby, håndarbeid eller bare 
for det sosiale. Samlingene har vært på mandager fra kl 18.00 - 21.00, vanligvis i 
peisestua. Vi serverer kaffe og te og noe attåt. 
 
Kreativ kveld har i 2022 hatt syv samlinger på vårparten og seks samlinger på 
høsten. 
 
I snitt har vi vært mellom 10 og 18 på samlingene, men vi har absolutt plass til flere. 
Det er hyggelig å se at det stadig er noen nye som kommer, også at noen stikker 
innom en stund selv om en ikke har anledning å være hele kvelden.   
 
Takker for muligheten til å ha dette som en del av Salem. 
 
Solfrid Gjervoldstad 
 
VAKTMESTERGRUPPA  
 
Vaktmesterordningen ble etablert i 2004 og er en godt etablert aktivitet i 
Salemkirken. 
Disse er vaktmestere: Hans Moholt, Halvor Skaara, Olav Osaland, Roger Kleppan 
og Tore Bakstad. De to siste har lederansvar. 
Vi har en rullerende turnus på 1 uke hver. Arbeidet består mest av faste 
forefallende arbeide, tømme søppel, skifte lyspærer og utstyr, og måke snø og 
strøing. Følger med på vinduer og dører, at de er forsvarlig låst. Holder lager og 
boder i orden sammen med andre aktive på huset. Vi hadde en større ryddeaksjon 
i september hvor mange grupper deltok. 
Dette året har vi hatt inspeksjon av nødutganger og nødlys- systemet. Dette er nå 
godkjent. Dørene rundt om i bygget har stadig behov for ettersyn og reparasjon. 
Noen problemer med å få tømt søppel konteinerne har det vært, og plassering 
som hindres av parkerte biler nå i byggetiden. 
I forbindelse med rivning av bibel skole bygget, ble det en del jobbing også for 
vårt team. Noen utbedring av rommet bak dåpsbassenget er gjort og andre 
reparasjoner.  Aktivitetsrommet i kjelleren har fått panel og nytt belegg som andre 
har gjort. 
  
Ref Tore Bakstad 
 

 



   
 

   
 

MISJON  
Misjonsarbeidet følger retningslinjene fra strategimøtet i september 2014. Våre 
hovedområder er:  
- Kenya 
- Øst-Europa (Hviterussland, Georgia, Latvia og Romania) 
- Internasjonalt arbeid i Sandefjord  
Dessuten støtter menigheten Bjartur Frimannssons arbeid med visning av Jesus-
filmen i Kenya på lokale språk)  
 
Her følger del-rapporter fra våre hovedfelt, samt prosjekter vi støtter med mindre 
beløp:  
 
Årsrapport Misjon Kenya 2022 

I 2022 hadde vi 18 gutter på senteret vårt i Kakamega, 8 andre års elever og 10 

første års elever. 

Det er alltid litt spennende med oppstarten i januar, da nye gutter skal inn sammen 

med de erfarne andre års elevene. Alle guttene har vist stor samarbeidsvilje, og 

har virkelig ønsket å få livene sine forandret. 

En tidlig februar morgenen var det fødsel på gang, og til verden kom den perfekte 

kalven som fikk navnet Randi. Senere samme dag under morgenandakten, var det 

en ny fødsel, hvor fem av guttene tok imot Jesus og ble født på ny. 

Guttene utvikler seg, og de tar til seg læring. De snekrer, jobber i åkeren og steller 

dyra. Mange av guttene har liten kunnskap om Jesus og gleden er stor når de 

mottar sine personlige bibler. De er så stolte og så takknemlige over å kunne lese i 
sin egen bibel. Det er ingen av guttene som har eid sin egen bibel, og det er så 

godt å se hvor mye dette betyr for dem. Gjennom daglige andakter og 

undervisning får de høre om Jesus, og dette har en forvandlende kraft. 

Det er mye liv på tomten i Kakamega. Det vokser og det gror på åkrene, og kuer 

og høns formerer seg. Nå har vi tre kuer og to kalver. Den siste kalven fikk navnet 

Marianne. Guttene vasker og steller kuene og de får mye kjærlighet tilbake. De 
elsker å være sammen med hønene, som gir dem mange egg hver dag. 



   
 

   
 

Guttene kommer fra ulike stammer. Dette er med på å skape et godt fungerende 

miljø. Her aksepterer de hverandre og det blir ikke dannet grupperinger ut fra 

hvilken stamme den enkelte tilhører. Alle må snakket samme språk og dette skaper 

trygghet. Det er også forebyggende å bli godt kjent på tvers av stammer og 
opphav. De har til felles at de alle har lite skolegang og svake familier. Sammen 

setter de seg mål om å komme ut av fattigdom og rus. De får nye rollemodeller og 

farsforbilder. 

Rett før påske fikk vi besøk i Kakamega av Bjartur og Snorri. Da var andre års 

elevene hjemme på påskeferie, men Peter og de guttene som var på senteret ble 

veldig glade for besøket. 

I Kabiria har Esther mye å gjøre. Vi har hatt dødsfall i en familie, hvor far døde fra to 

små jenter. Vi har en mor med barn som har blitt kastet ut fra sin familie og sendt 
på gaten, vi har en tidligere prostituert mor som har falt tilbake i rus og 

prostitusjon, vi har hatt økning av vold i flere familier, og sult blant barna som 

Esther daglig møter. Esther gjør en fantastisk jobb blant disse menneskene og er 

Jesu hender og føtter i et område med mye nød. Hun og pastor James har fått be 

for flere og en av mødrene har gitt livet sitt til Jesus. Esther har dette året hatt 
utfordringer med egen helse.  Hun ble innlagt på sykehuset med kraftige smerter 

og høye blodverdier. Hun fikk god og riktig hjelp på sykehuset. Det er godt å se at 

Esther fikk helsen tilbake og at hun daglig kommer på jobb.  

Etter tre lange år med korona og reiserestriksjoner, ble det igjen mulig å reise til 

Kenya. Denne gangen hadde Geir med seg sin yngste sønn Oliver og sin svoger 

Stefan. Det var veldig godt og utrolig spennende å komme tilbake etter hele tre 
års venting. Vi hadde graduation av våre andreårs elever, med mange taler og 

gode ord for fremtiden. Foresatte til guttene kom finpyntet, og var stolte over hva 

guttene har tilegnet seg av kunnskap de siste to årene. Guttene var pyntet i 

graduation uniformer og danset inn foran inviterte gjester og stolte foresatte. Alt 

ble gjennomført på ordentlig Kenyansk vis. En festmiddag var selvfølgelig også på 
plass. Det ble servert ugali, sukuma wiki, kylling, chapati, ris, bønner og grillet geit. 

En flott dag i Kenya og en stor velsignelse å få være med på. Det ble sendt mange 



   
 

   
 

hilsener til menighet og alle dere som støtter arbeidet, både økonomisk og i 

forbønn.  

I slutten av desember hadde de 8 andre års elvene eksamen (fagprøve) Vi er pr 

dags dato ikke en registrert yrkesskole i Kenya, derfor samarbeider vi med Mago 

Youth Polytechnic. Dette er en skole drevet av et Nederlandsk firma som 
produserer og selger verktøy mm. Alle gutten gjennomførte eksamen og etter 

sensors uttalelse, vil alle bestå med glans. (resultatet kommer i slutten av februar 

2023)  

I Kabiria har Esther 7 familier som hun følger spesielt opp. I disse familiene har hun 

10 barn hun følger opp på skole og hjemme. Disse barn kommer fra svært sårbare 

familier. Uten Esthers tette oppfølging, ville ikke disse barna hatt mulighet til å gå 

på skole. Esther betaler skolepenger, kjøper inn uniformer, ser til at barna får et 
måltid varm mat hver dag, og er på foreldremøter sammen med mødrene. Ser 

lærerne at noen disse barna strever med stort eller smått, så er det Esther som blir 

kontaktet, og som har samtaler med barna og veileder mødrene. Esther har et stort 

hjerte og har mye kjærlighet og omsorg for disse familiene. Er barna eller 

mødrene syke, så er det Esther som tar dem med til legen og som finner gode 
løsninger for hvordan disse utgiftene kan bli dekket. Torunn og Esther har samtaler 

på telefon hver fredag. Da går de igjennom ukens rapport fra Esther og sammen 

prøver de å finne gode løsninger på utfordringene Esther møter i hverdagen. I 

tillegg til de syv familiene har Esther ukentlige møter med mange mennesker i 
nød. Hun gir råd, hun viser omsorg og hun etablerer kontakt med gategutter som 

ikke har noen sted å være på dagtid. Det er gutter som igjen blir søkt inn på 

snekkeropplæringen i Kakamega.  

Like før jul kjøpte Esther inn mat til de syv familiene. Hun hadde utdeling av mat fra 

kontoret ved kirken. Alle familiene kom, og de uttrykt stor glede og takknemlighet 

for hjelpen de fikk og maten som ville hjelpe dem gjennom julen. 

I 2022 har vi vært totalt 18 gutter i Kakamega, det har vært 5 lærere (en fulltid 

resten deltid) I Nairobi har vi hatt 9 barn på barneskole og 1 på Secondary School 
og Esther som er sosialarbeider på fulltid.   



   
 

   
 

Vi er veldig takknemlig for alle gode medarbeidere vi har i Kenya, uten dem var 

ingenting av det vi gjør mulig. Vi er også veldig takknemlig for alle dere som er 

med oss i forbønn og med økonomisk støtte. Tusen takk for alt! 

Torunn og Geir 
 

Visning av Jesusfilmen i Kenya 
 

Vi opplever en rik tid i Kenya hvor mange blir nådd med evangeliet gjennom 
Jesusfilmen. Både på skoler, kirker, markedsplasser og i fengsler er det mange 
som gir respons på frelsesinnbydelsen som kommer i etterkant av hver visning. 
Evangelist Timothy Nyakundi (67 år) driver arbeidet og hans sønn Cornelius 
Nyakundi (37 år) fungerer som teknikker. Timothy har lang erfaring med evangelisk 
arbeid. Han har også vært med i ledelsen i FPFK (Free Pentecostal Fellowship in 
Kenya). FPFK er pinsebevegelsen i Kenya, som er arven etter norske og svenske 
pinsemisjonærer.  
Cornelius er veldig dyktig på det tekniske området, og er uunnværlig i arbeidet. 
Han tar vare på og vedlikeholder utstyret vårt. I tillegg styrer han teknikken under 
visningene.  
Nå er det 8,5 år siden vi startet opp. I løpet av denne tiden har vi hatt over 480 
visninger. Jesusfilmen har blitt vist på 9 forskjellige språk: swahili, engelsk, kisii, 
kalenjin, luo, masai, akamba, kikuyu og luhya. Mer enn 180 000 personer har sett 
Jesusfilmen gjennom vårt arbeid. I tillegg har vi delt ut nærmere 80 000 
nytestamenter, som vi har fått i fra organisasjonen Gideon. Så utdeling av 
nytestamenter er noe vi gjør sammen med Gideon. Og i 2022 delte teamet ut 19 
000 nytestamenter.  
I løpet av 2022 har teamet vist filmen 59 ganger for litt over 20 000 personer. Det 
er langt bedre enn under korona perioden, men et godt stykke unna aktiviteten før 
pandemien. Da var det flere år vi viste Jesusfilmen for over 35 000 personer i året. 
Jeg håper at vi i 2023 kan komme tilbake til samme nivå.  
Kristen litteratur har vært en stor inspirasjonskilde for meg, og jeg brenner for at 
andre skal få oppleve det samme. I 2022 delte vi ut 23 eksemplarer av boken 
«Living a Life of Fire», av Reinhardt Bonnke og 9 eksemplarer av boken 
«Foundational Thruths for Christian Living» av Derek Prince.  
Høydepunktet for meg i 2022 var å besøke arbeidet vårt i Kenya. Jeg og min bror 
Snorri reiste sammen. For første gang fikk vi være med på fengselsbesøk, både i 
Kisii og Kisumu. Det var også flott å se arbeidet til Torunn og Geir Huus i 
Kakamega, og skolen som Liv Toril R. Skjeggestad driver i Lessos. 
Målet for 2023 er å fortsette i samme spor som i fjor. Gjerne øke aktiviteten noe. Vi 
må ha flere fengselsbesøk. I fjor ble det dessverre bare to besøk. 
Til slutt vil jeg takke alle dere som har vært med å be og støtte arbeidet vårt! 
 



   
 

   
 

Bjartur Frimannsson 
 
EASTERN AID 
 
Romania 
Menigheten har siden 2015 støttet et senter for skolebarn i Valea Seaca. Her er det 
ca. 60 barn som kommer for å få mat, dusj, få vaske klærne sine og få leksehjelp 
daglig. Vi har kjøpt klær, sko, skolesekker og skolemateriell til barna, og vinterved 
til senteret. Familiene deres har fått utdelt matvarer. Maria og Morten Moholdt har 
tatt hånd om dette.  
Finansene når det gjelder senteret i Valea Seaca har vært forholdsvis gode i 2022, 
og vi har mottatt flere kjærkomne gaver som har blitt brukt til å dekke opp aktuelle 
behov. Alfakurset har blitt lagt ned, men en gruppe ungdommer fra menigheten i 
Bacau har overtatt, med oss som sponsorer. Så langt fungerer dette veldig bra. 
Bilen på senteret i Valea Seaca gikk i stykker, så der var vi med på å sponse en ny.  
Morten Røed, Jan Kenneth Walmann og Morten Moholdt var på reise i Romania i 
mai. Der besøkte vi for første gang det nye pastorparet Alex og Alexandra med 
familie som vi støtter i byen Cobadin. Skikkelig gøy å møte noen som brenner så 
mye for arbeidet de driver! En reise til Romania er veldig viktig, da vi får møtt alle 
våre samarbeidspartnere på en mye nærmere måte enn mail/telefon. Vi besøkte 
blant annet kirken i Valea Seaca som brant, for å se hvor langt de hadde kommet 
med gjenoppbyggingen. De hadde noen ting som de fortsatt manglet, så det var 
en beveget pastor som vi kunne fortelle at det hadde vi penger til.  
I 2022 ble det sendt 9 semitrailere til fattige romfolk gjennom lederne for 
Sigøyner-Unionen i Transylvania. Dette skjer i samarbeid med THK-stiftelsen i 
Haugesund. Det har kommet flere rapporter fra utdelingen som skjer over store 
deler av den østlige delen av Romania. Transportutgiftene dekker de selv. Leif 
Walmann har hentet på Slappen det de har av usolgte klær gjennom året. Vaffel & 
Vintage bruktbutikk på Sem leverer også overskuddsmateriell til oss. 
 
Belarus 
Også i år har vi støttet en pastor i Belarus, Vasili Safonik. Han driver en liten 
menighet i en liten by som heter Mosty. 
 
Leire 
Vi har støttet 4 barneleire, en i Latvia, en i Georgia og to i Romania 
 
Morten Røed 
 
 

 



   
 

   
 

DET INTERNASJONALE ARBEIDET 
 
 

Interkulturelt arbeid 2022  
 

Den største gruppen av innvandrere i Salemkirken, er kristne fra ulike konfesjoner. 
Vi ønsker at de skal finne et hjem hos oss. Det interkulturelle arbeidet handler om å 
møte kristne mennesker fra andre land som søstre og brødre og inkludere i alt vi 
gjør i menigheten, også i lederoppgaver. Arbeidet er en stor del av Salemkirkens 
diakoni.  
 
Ukrainere: 
I 2022 fikk vi en ny gruppe kristne blant oss: ukrainske flyktninger med store 
traumer, men med et inderlig ønske om å inkluderes i vår menighet. Mange av 
dem er pinsevenner fra ulike byer i Ukraina. Hvordan kan vi best tilrettelegge for 
deltakelse, inkludering og medarbeiderskap i gudstjenester og i ukentlige 
aktiviteter, og ikke minst: Hvordan få dem med på leir, menighetstur osv? Dette 
blir utfordringer i 2023! Vi er glade for at Salemkirken i 2022 har løftet DIAKONI-
begrepet og ser det interkulturellet arbeidet som en naturlig del av diakonien. 
Eritreere: 
Noen av de samme utfordringene gjelder kristne eritreere som ser på Salemkirken 
som sin menighet, noen har pinsebakgrunn, andre tilhører den ortodokse kirke. 
Relasjoner er kan hende stikkordet som gjør at mennesker tilslutter seg 
Salemkirken og gir seg til denne. Mange av innvandrerne er ressurssterke og har 
masse menighetserfaring – vi trenger dem!  
Muslimer, jesidier og hinduer.  
Salemkirkens interkulturelle oppdrag går langt utover å være et hjem for kristne 
innvandrere: Vi har et kortreist misjonsarbeid der viktige stikkord er møteplass og 
religionsdialog. Mennesker med annen tro møter vi med med respekt, 
nysgjerrighet og ivaretakelse. I 2022 har vi møtt mange nye mennesker, ikke minst 
på de interkulturelle treffene i høst og ser spent fram mot nye utfordringer når 
Voksenopplæringen flytter inn som leietakere i nybygget vårt i august. Hva kan vi 
bidra med overfor dem? 
 
MorBarn-treffet: Onsdager 10-13 i ’’Barnehagen”. Sang, lek, mat og prat. 
Vårhalvåret bar preg av Kjerstis fire praksisuker hos sykehusprestene på 
Haraldsplass diakonale sykehus, i tillegg til tre fulle skoleuker og en eksamensuke 
ifm videreutdanningen (master i diakoni), men MorBarn-treffet var i gang i april, og 
vi fikk 7 fine samlinger. Høsthalvåret var Kjersti på skole tre av ukene, men vi hadde 
11 samlinger. Jorid B. Horntvedt og Kristin Bodin var medhjelpere gjennom våren, 
Merethe Larsen og Kristin Bodin gjennom høsten. Nærheten som MorBarn treffet 



   
 

   
 

innebærer bidro nok til en forsiktig ’etter korona-oppstart’: Det var fortsatt mye 
smitte gjennom året, men vi vet av erfaring at frammøtet kan gå i bølger, og vi har 
fortsatt ufortrødent. Er det noe vi har lært i møte med kvinnene på Morbarn-treffet: 
De aller dypeste, viktigste samtalene får vi de onsdagene det er få til stede. Og så 
gleder vi oss de gangene mange dukker opp og lek- og stemmenivå når taket! 
Fortsatt er det jesidier som er i flertall på samlingene. 
MorBarn-treffet er et godt lavterskel-møtested med mye språktrening, viktige 
samtaler, formidling av høytider og hverdagstro og mulighet for verdifulle, kan 
hende varige, relasjoner. 
 
Interkulturelle treff: 
 Ingen treff i vårhalvåret, men to høsten 2022: 
Søndag 18. september: med tema nasjonalretter fra ulike land og litt hva det er lurt 
eller dumt å spise. Temaet var underordnet: Det var en enorm glede over å være 
sammen igjen etter korona. Over hundre mennesker var til stede, 14 nasjoner 
representert! 
Søndag 13. november bygde vi videre på forrige tema og spurte hva det var lurt å 
fylle hode og hjerte med. Vi delte ut norske barnebibler samt nytestamenter og 
bibler på flere ulike språk.  Også denne kvelden var det rundt hundre til stede. Det 
ramler barnefamilier inn – men vi må styrke bevisstheten rundt verdien av disse 
treffene blant Salemkirkens barnefamilier, ikke mist de norske. 
 
Stiftelsen KRISTIAN mottok søknad fra oss i etterkant av treffet 13. november. Vi 
søkte om kr. 10.000,- til innkjøp av bøker og filmer til innvandrere. Søknaden ble 
innvilget! 
 
Den internasjonale Damegruppa i Salemkirken, ledet av Merethe Asprusten og 
Mina Kleppan har bestått av 17 damer. Noen har ikke vært aktive i gruppa, men 
har ønsket å få invitasjon til det som skjer.  Vi har, ved behov, hatt kontakt med 
enkelte av damene utenom samlingene, men da mer uformelt.  Det har vært 
vanskelig å få opp besøkstallet igjen etter pandemien og også andre årsaker til at 
samlingene passer for færre enn tidligere år.                                                            
Samlingene starter alltid med et måltid, og etterpå er det tid for å samles rundt et 
bibel-vers og be for og med hverandre. Selv om vi mange ganger har vært få 
sammen, har vi alltid hatt veldig gode kvelder. Vi er 8- 10 damer som er aktive i 
gruppa.  
 
21.04 samling hos Mina                                                                                                
01.05 gospelkonsert på Salem, der noen møttes etterpå og gikk på kafe.                        
10.05 samling hos Merethe                                                                                           
22.06 Rekefest hos Rumbi                                                                                     
05.09 samling hos Mina                                                                                            



   
 

   
 

19.10 samling hos Merethe                                                                                          
01.12 advents-samling med juleverksted hos Merethe.  
 
(Damegruppe-året 2022 oppsummert av Merethe Asprusten)      
                                                                                              
Menighetens julefest ble arrangert søndag 18.desember kl 15-17, og  
tradisjonen tro inviterte vi alle innvandrere vi har kontakt med. Det ble et stort 
oppmøte, en blanding av kristne, muslimer og jesidier. Rundt 150 deltakere koste 
seg med julebudskap, (v/ Noomi J Tettli), julesanger, lek, loddtrekning, kaker, brus 
og juletregang! Og Nissen kom innom til slutt!  
 
Oppfordringer etter 2022:  
Integrering av ukrainere og eritreere er hele Salemkirkens ansvar. 
 
Vi ser med spenning fram til hva Voksenopplæringens leieforhold vil bety for vår 
interkulturelle satsing. Hvordan kan vi best være til nytte for elevene? Kan beboere 
i blokkene rundt Salemkirken bli våre nye frivillige? Leksehjelpere, barnepassere?? 
 
Vi trenger flere menn inn i vårt hjemlige misjons-, relasjons- og diakonale 
interkulturelle arbeid! Vi har mye for kvinner, lite for mannfolka. 
 
Vi trenger trygge folk som kan øvelseskjøre med innvandrere som ønsker å ta 
lappen.  
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Takk til medtenkere og medhjelpere Anne Gro Steinstad, Anne Kristin Mong 
Hansen, Aud H. Asmundsson, Eliane M.E. Silva, Gunn S. Karlsen, Ingrid Bye, 
Jacqueline Skaara, Jorid B Horntvedt, Kristin Bodin, Merethe Asprusten, Merethe 
Larsen, Mieraf Yewhalashet, Mina Kleppan, Roald Wendelborg, Rumbi Chikuhuhu 
og Trond Asprusten ! 
                                                                                                      
KIA kvinnesamlinger  
KIA, Norges eldste interkulturelle organisasjon, er i Sandefjord en tverrkirkelig 
kvinnegruppe, en møteplass med ulike språk, kulturer og religioner. Styret består 
av representanter fra ulike kirker i Sandefjord, Salemkirken v/ Kjersti har hatt 
styreleder-ansvar siden 1. januar 2022. Samlingene er annenhver torsdag i ulike 
uker kl. 18-20. I 2022 hadde vi 7 samlinger i vårhavåret og 7 i høsthalvåret. Vi 
serverer kaffe, te, frukt, kake/kjeks. Kvinnegruppen leier lokaler i Menighetshuset, 
Bjerggata 56.  
Målgruppen er flyktninger, innvandrere og norske. Vi ønsker at KIA skal være en 
møteplass der alle kvinner er velkomne, uansett språk, kultur og religion. Vi ta opp 
temaer, og samtalen er det viktigste. Vi samarbeider med ulike instanser og 



   
 

   
 

foreninger i kommunen som uten vederlag kommer på besøk og gir nyttig 
informasjon om temaer som det er fint å kunne noe om. Temaer i 2022 har vært 
Kulturforskjeller, Ungdomstilbudet «13-20, krigsbarn, Norge ‘nå’: krig, strømpriser 
og bensinpriser, Frivillighet/frivillighetsåret, Verktøy mot depresjon (psykisk helse), 
Hva savner du/lengter etter, verdsetter? Navnet vårt og identitet knyttet til det, 
Brann – forebygging og hva vi gjør hvis det brenner – i tillegg til gjennomgang av 
årets høytider.  Anne Gro Steinstad, Gunn Karlsen og Kjersti deltar aktivt i KIA, 
andre ’Salemkvinner’ er også innom. Mange av kvinnene med bakgrunn fra andre 
land, har også en tilknytning til Salemkirken og til våre samlinger. 
 
Kjersti Falk Berg,  
pastor for Salemkirkens interkulturelle arbeid 
 

BARNEKIRKEN 
 

Det føles som et privilegium å si at tiden flyr. Dette året at gått så fort, det sies at 
tiden flyr når man har det gøy, så det kan hende at det er nettopp det vi har hatt.  
 
Barnekirken med alle våre aktiviteter og arrangementer har som mål, at barna som 
kommer til vår kirke skal bli litt bedre kjent med Jesus. Det ligger i bunnen, uansett 
form og farge. Målet er ikke bare å forstå et konsept, eller historiske fakta, men å 
dele av vår tro, så alle som vil, skal få ett glimt av en personlig tro på Jesus, som 
vekker nyskjerrigheten til å bli kjent med Ham.  
Så takknemlig for en tydelig opplevelse av at vi står sammen i å skape trygge 
rammer der vi kan være med å lede til en robust tro som varer hele livet.  
Vi har lagt til rette for mer enn 130 treffpunkter i denne perioden. Gjennom Vips, 
Tweens, SoulChildren, Dachs (dagsleir i ferie),  Leir og Barnekirke på Søndagene.  
Fokus er bygge relasjoner, la barna delta og styrke deres tanke om at de er viktige, 
lenge før de har gjort noe.  
Samlingene av preget av lek, fest, og frihet til å invitere.  
 
Mange kommer ofte, og nye kommer stadig. Barnekikens arbeid møter ca. 300 
unike barn, vi ønsker og drømmer om å tallet ikke blir målet, men ett resultat av at 
vi skaper felleskap og relasjoner, med substans og styrke. 
 
 
Barnekirken = Gøy 
Vi drømmer om at Salemkirken er ett bygg barna gleder seg over å komme til.  
Vi går så langt vi kan, i å gjøre de «få» timene de her i bygget, til noe barna vil 
tilbake til.  
Vi kan ikke bare underholde, da står det på «oss» hver gang.  
Vi arbeider for at barna skal bli sett og styrket i hvem de er.  



   
 

   
 

Dersom de ønsker å bidra ,med interesser og talenter, er de plutselig 
medarrangører. De får eierskap og trygghet til det vi gjør, og lokalet vi er i. 
 
Trygghet og eierskap bygger barnas interesse for å lære mer om sin tro. 
Barnekirken ønsker å fortsette å skape et miljø der barna føler seg velkomne og 
ønsker å komme til kirken, og vi trenger enda flere engasjerte ledere som ønsker å 
bidra til å skape verdens beste barnekirke. 
  
 
BARNERÅD 
 
Barnerådet har eksistert lenge, men har gjennom det siste året engasjert flere og 
blitt en stor gruppe, sammensatt av ledere og foreldre. Møter holdes 1-2 ganger 
pr halvår.  
 
Som medlem av Barnerådet finnes det flere ansvar som naturlig følger med. 
Barnerådet fungerer som en støttefunksjon for barnepastor. Ikke som ett 
bestemmende styre, men som ett råd som drøfter systemer og metodene vi 
benytter, slik at vi alltid etterstreber å gjøre det beste vi kan, for de beste vi har.  
 
Barnerådet jobber engasjert, vi lytter til hva som rører seg i kirken. 
Deltar gjerne i gjennomføring av tiltak i Barnekirken og gode til å se etter 
løsninger, med fokus på å se og styrke det gode, samtidig evaluerer og lærer av 
det som ikke fungerer. Et godt eierskap, slik at flere er tett på det vi gjør. 
Barnerådet består av:  
Anja Asteberg, Ellen Holth, Erik Asteberg, Hans Kristian Moholdt, Håvard Kleppan, 
Kjersti Falk Berg, Laila Norheim, Lovise Bredvei Aakre, Marit Sand Risa, Merethe 
Larsen, Mikael Jensen, Ola Kåre Risa, Ragnar Holth, Rebekka Dvergastein Dahle, 
Rose Rebekka Kleppan, Solveig Gilbrant, Stine Moholdt og Sæbjørn Dvergastein 
Dahle 
 
BASESAMLING 
 

BASE-Samling for alle foreldre og engasjere i barnekirken. 
En en hybrid av foreldremøte og ledertrening. Vi tar for oss aktuelle temaer og gir 
rom for samtale rund det vi gjør i vårt arbeid i Barnekirken og i Salemung. 
 
Vi legger til rette for at alle som vil, stadig skal få vokse i eierskap til det vi gjør for 
barn og ungdom, gjennom Salemkirkens arbeid.  
Derfor er vi så takknemlig for det store engasjementet som finnes i vårt felleskap, 
og for at vi har satt igang med disse kveldene, på en frekvens som henger sammen 
med hverdagen.  



   
 

   
 

 
Basesamling er nyttig, praktisk og du skal få svar hvis du har spørsmål. 
Det er alltid god atmosfære når man samler engasjerte folk, for å sette fokus «hva, 
hvorfor og hvordan» vi gjør det vi kaller Verdens beste kirke. 
 
BARNEKIRKE PÅ SØNDAG 
(TIDLIGERE KJENT SOM SØNDAGSSKOLEN) 
 

 
Barnekirken har lykkes med å øke frekvensen på samlingene og fått flere 
medarbeidere som tilrettelegger for ulike aldersgrupper.  
Resultatet av dette er tilhørighet blant barna, hvordan vet vi det?  
Jo, fordi flere kommer jevnlig til kirken. Det er «nye ansikter», men det 
engasjementet som skapes når VI før kom 2, men nå kommer 3 ganger i måneden 
til Gudstjeneste, er en 25% økning.  
Som barneleder er jeg enormt takknemlig for den tilliten dere gir ved å bringe 
barna til kirken. Vi har en rik historie, den har produsert med trygge, gode foreldre, 
det kommer til syne når vi snakker, leker og jobber sammen med barna.  
Det å få lov til å være med på dette, er en sann ære.  
 
Med skolebarna har vi hatt fokusert på temaet «Jesus snudde alt på hodet», For å 
formidle dette har vi benyttet bibelselskapets matriell, «Bible Project» som base. Vi 
fokuserer hva bibelen sier, og drøfter og aktualiserer slik at Guds ord blir paktisk 
og nyttig, fordi det bygger livet vårt.  
 
Økt frekvens har gitt økt oppslutning, her må vi rette en takk til foreldre som 
prioriterer kiken. Det er ikke noe vi tar forgitt.  
Vi har arrangert Barnekirke på søndag så nært som hver eneste søndag. Med 
unntak av høuytider og sommerferie.  
Men selv i ferier har ønsket om å møtes skapt felleskap både i dagsleirer, 
sommerstevnet på Hemarktoppen, og leir på Solåsen.  
 
Vi som barnekirke hadde i år ansvaret for barnekirke under Get Focused, der rundt 
170 barn fikk møtes på tvers av menigheter, Lytte, leke og ha det gøy.  
 
Mange av våre medarbeider og frivillige er tett knyttet mot sommerstevnet på 
Hedmarktoppen, som gir oss enda en møteplass der vi møtes på nye måter.  
Vi er utrolig privilegert, med en sterk utrustet menighet, engasjerte voksne som 
rydder plass til steder der barna kan være trygge, få se, oppleve og erfare tro, som 
faktisk bygger livet. Vi er takknemlig til Gud for hans kjærlighet og får nåde han har 
vist oss i å få lov til å forvalte dette.  
 
 



   
 

   
 

JUNIORLEIR  
 

Vi er så takknemlige over å ha fått gjennomføre Juniorleir, vi står som eier av 
arrangementet, men er utrolig stolt over å få gjøre dette sammen med de andre 
pinsemenighetene i «Vestfold». 70 barn og 20 ledere fra flere menigheter fikk 4 
festfylte dager på Solåsen leirsted.  Stor takk til ledere og foreldre.  
 
Håvard Kleppan og Fredrik Strandskogen Karlsen som skapte en uforglemmelig 
«bibelsmuglin» med ytterligere 30 «eksterne» fra kirken som kom for å stå på 
poster og skape atmosfære. Oppfordre flere til å ta del i dette de kommende 
årene.  
 
Vil igjen rette en takk til Erik Asteberg for hans enorme engasjement å skape 
Juniorleir. Vi står på en fantastisk mulighet for kommende år, på grunnlag av det 
han sammen med ledere har bidratt med. Vi samlet barn fra Bykirken (tbg), Elihu, 
Holmestrand, Moe menighet Pinsekirken Betania Tønsberg, Tønsberg Frikirke og 
Vintreet.  
 
 
MOR-BARN-TREFFET  
 

se under det internasjonale arbeidet   
 
SANDEFJORD SOUL CHILDREN  
 
Ledes av Ellen Knobloch Holth, med  Aurora Nilsen  og Siri Kvam Andersen som 
medleder.  
 
Dette koret er en fantstisk arena for barna våre.  
Koret har vokst med rundt 1 person per øvelse. Gått fra 7 til 26 på ett år.   
Nært 100 % oppmøte, med barn som blir bekreftet, utfordret og som går fra 
øvelsen med håp og energi. De er til og med villig til å ta med seg vennene. Her er 
det mange nivåer av mennesker som er på rett plass. Utrolig vakkert. 
 
Barn som får oppleve kirke som handler om mer en bud og regler. At interesse for 
sang og musikk, bringer flere inn for å skape ett fantastisk kor.  
De får bli kjent med det å bruke gavene sine, om det er på scenen eller bak 
miksepulten, på kjøkkenet eller ved å skape miljø.  
 
SoulChildren-Festivalen huset rundt 1600 barn, der 17 barn og 8 voksne fra 
Salemkirken fikk grensesprengende opplevelser i arrangement og relasjon. 
Fantastisk tur, takk til alle foreldre som bidro. 
Soulchildren har hatt 4 opptredener og øvelser annenhver uke.  



   
 

   
 

De har arrangert sommerfest og deltatt på Julekonsert. 
 
Ellen leder dette koret med hele hjertet. Vi er så takknemlig til Familien Knobloch 
Holth. Ragnar, Oline, Maria og Ellen som gir så mye av deres engasjement til koret 
og til kirken.  
 
Vi gleder oss til å se hva som ligger foran.  
 
 
VIPS  
 

VIPS -very important society -  et sted for veldig viktig personer. Det er akkurat det 
vi vil at Vips skal være for barna i byen vår! I år har det vært 25-30 barn som har 
troppet opp til Vipssamling hver 2. tirsdag. 
På Vips dette året har vi hatt kvelder med Salemsti, hobby, og leker. Vi har vært på 
turer til Skjellvika, Knattholmen, Svinessaga og Preståsen hvor vi har hatt natursti, 
bibelquiz , stjerneorientering, grilling og mye mer.                                     Veldig 
populært er det når vi leier gymsalen på Moe skole og har ballspill, stafetter og 
andre gøyale aktiviteter der.                                                                                                          
Andakter og kveldsmat hører også med i hver samling.                                                   
Vi er fortsatt et team med ledere som trives godt sammen med barna ,og 
hverandre.  Her er det plass til flere hvis du ønsker å være en del av «Vipsfamilien», 
bare å kontakte oss.                                                                                                                   
Dette året har Hilde og Øyvind Bjørnerud, Snorre Saga, Halvor Skaara og Laila 
Norheim vært ledere. Fra høst -22 fikk vi også med to supre ungdommer som 
ledere; Martin Skaara og Erika Haraldsvik. 
For Vips Laila Norheim 
 
TWEENS  
 

Etter noen år med restriksjoner og liten aktivitet, startet tweens opp igjen høsten 
2022! Initiativtakere og lederteam var Øyvind og Hilde Bjørenrud, Halvor og 
Jaccqueline Skaara og Ola Kåre og Marit Risa. Målgruppen høsten 2022 var barn i 
5. - 8. trinn. 26. august gikk startskuddet og i løpet av høsten hadde vi 8 samlinger. 
Fredag annenhver uke har vi vært samlet til lek, Guds ord, lovsang, mat og 
aktivitet. Visjonen var at barna skal bli bedre kjent med hverandre, bli bedre kjent 
med Jesus, ha det gøy og at overgangen fra barnekirke til Salem Ung skal være 
god. 
 
Antall tweens på samlingene høsten 2022 var fra rundt femten til tretti med et 
gjennomsnitt på noen og tjue. Formen på samlingene har variert noe. Det fleste 
samlingene har vært i peisestua på Salem, en samling av vi i bowlinghallen og en 
samling var vi ute i sentrum med grilling og byrebus. Det var planlagt en 



   
 

   
 

overnattingstur i telt og hengekøye på Flautangen som måtte avlyses grunnet 
dårlig vær. Nest siste samling høsten 2022 hadde SalemUng ansvaret, og tweensa 
fikk være med på «mini Salenung-møte» med full trøkk på lovsang, tale, leker og 
mørkegjemsel!  
 
Stemningen har vært god på samlingene og det har vært en glede å se trivsel og 
engasjement hos barna. 
 
Ola Kåre Riisa 
 
 

SALEMUNG  
 

 
Året 2022 var i stor grad preget av normal drift, etter at vi fikk lov til å gjøre ting 
som vanlig igjen i slutten av februar. I vinterferien hadde vi en sove-hjemme-leir 
som var veldig positiv for miljøet vårt. Det kom flere nye som i etterkant har tatt 
ansvar for vokst i både tjeneste og tro. 
Vi har fra mars 22 hatt møter så og si hver eneste helg. På sommeren deltok vi på 
Ufestivalen, flere var med på Sommerstevnet/Tenfestivalen, og vi avsluttet 
sommeren med Tenleir og Uleir i Fyresdal. Noe som alltid er en fest!  
Det var deilig å sparke igang på høsten hvor vi visste at nå kommer vi til å ha et helt 
halvt år med vanlige samlinger, og ingen restriksjoner. Vi dykket ned i bibelen og 
bibelske personer. I høstferien hadde vi Høstleir på Knattholmen i Sandefjord. I år 
hadde vi med noen nye som nå er en del av miljøet vårt. 
Høsten i Vestfold er mye preget av Get Focused, og høsten 22 var intet unntak. 
Mange av våre ungdommer var med som både ledere og medarbeidere.  
 
Året ble avsluttet (for første gang siden 2019/2020) med nyttårsfeiring! Det var 
stort fort ungdommene å få lov til å arrangere nyttårsaften slik de selv ønsket. Vi var 
40 ungdommer samlet. 
 
Mari Bøhlerengen, Ungdomspastor 
 
 
 
TENTRO  
 

Tentro samles hver onsdag, og i 2022 har vi avsluttet et kull og startet med et nytt.  
Vi har stort sett samlinger hvor vi snakker om tema og har undervisning - noen 
temaer tar vi over flere ganger. Andre ganger har vi alternative samlinger hvor vi 



   
 

   
 

fokuserer på å bygge relasjoner. Vi har hatt flere samlinger hvor vi har spist 
sammen, og lekt. 
Våren 22 hvor vi avsluttet året for 2007-kullet dro vi på en tur til Tusenfryd. 
 
Mari Bøhlerengen, Ungdomspastor 
 
 

SENIORARBEIDET 
 
TIRSDAGSTREFFET 
- er et tilbud til seniorgruppen i Salemkirken og ellers alle som har mulighet til å 
møtes på formiddagstid.  
Vi startet forsiktig med samling 01.02., men straks etter «gjenåpning med 
øyeblikkelig virkning» (som statsminister Støre sa den 12.02.) var vi i gang med 
samlinger hver 3. uke! Og gjennomsnitt på ca 45 deltakere pluss medhjelpere. 
 
Til sammen 7 samlinger i vårsemestret (inkludert avslutningstur til Strand) og 5 
samlinger i høstsemestret. 
 
Talere har vært Einar Nymoen, Anne Marit og Ove Arnoldsen, Thor-Einar Krogh, 
Arild Nesbakken m/team, David Bye, Kjersti Falk Berg, Liv Haug, Roald Sætrang og 
Berit og Øystein Rambekk. 
På avslutningsturen til Strand 08.06. deltok Brødrene Nymoen. Søndag 06.11. 
arrangerte vi «Minnes du sangen» som en kveldssamling, og markerte samtidig 
Alle helgens-søndagen. Elisabeth Wendelborg med team stod for sangen og 
musikken. 
 
Einar Nymoen og Anne-Gro Steinstad har skiftet på å lede samlingene, og Hans 
Moholdt er fast tekniker. 
Det er mange frivillige som gjør en stor innsats med praktiske oppgaver når 
Tirsdagstreffene arrangeres. Noen lager velsmakende smørbrød, baker kaker, 
koker kaffe setter ut bord og dekker bord, eller henter de som trenger det med bil 
... Takk til alle gode medarbeidere som bidrar til at Salemkirken er et godt sted å 
bli eldre. 
 
Samlingene har et ganske fast opplegg: Fellessang og tale, bevertning, trekning 
(alle får gratis lodd!), gjerne en bibelquiz og mange gode samtaler rundt bordene. 
Kollektene har også dette året gått til å dekke menighetens forpliktelser til IBRA 
Media, Norske Pinsevenners Arbeid i Israel (NPAI) og arbeidet vårt i Valea Seaca, 
Romania. 
Gunn Karlsen, Anne-Gro Steinstad, Lill og Einar Nymoen planlegger samlingene. 



   
 

   
 

 
Einar Nymoen 
Einar Nymoen 

 
 
MENIGHETSBIBELSKOLEN  
 
Året 2022 var året da vi endelig fikk legge Covid-19 bak oss og returnere til en 
vanlig skolehverdag, uten smitteverntiltak og digital undervisning. Likevel, året la 
betydelige begrensinger på mulighet til å besøke menigheter sammen med 
studenter og på den måten gjøre skolen kjent, dette var nok utvilsomt uheldig for 
oss. 
 
Skoleåret 2021/22 var første året vi hadde DSCOVR som et studietilbud. DSCOVR 
er det tilbudet som vi i mange år har hatt lokalisert i Oslo, men da under 
betengnelsen Ut i tjeneste. Selv om studentene er på langtidspraksis så er 
samarbeidet med Filadelfia Oslo videreført. MBS hadde siste hele skoleår 10 
studenter som i samarbeid med Nairobi Chapel Church hadde langtidspraksis i 
Nairobi. MBS oppleve en fantastisk fornøyd flokk med studenter som fikk tilbringe 
ca. 6 måneder i Kenya. Vi tror dette er et tilbud som skal videreutvikles, både med 
tanke på Nairobi som Afrika base, men også muligheten til å etablere flere baser. 
Vi er overbevist om viktigheten av at våre studenter skal bli eksponert for aktive og 
fremgangsrike menighetsmiljøer samtidig som de får god og grundig 
undervisning innenfor våre fagområder. 
 
Fagskolegodkjenningen gir oss muligheten til å etablere samarbeid med 
høyskoler i inn og utland. Samtidig skal ikke en fagskole være så akademisk rettet 
som en høyskole eller universitetsutdanning. Vi ser tydelig verdien av at vi kan tilby 
vår ettårig utdanning som også gir 60 studiepoeng, samt at vi har en formell avtale 
om avkortning mellom Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) og MBS. 
 
Vi startet januar 2022 med 19 studenter, for skoleåret 2022/23 er det 18 studenter 
som har valgt MBS som sitt studietilbud. Vi er ikke helt tilfreds med studentantallet, 
helst ønsker vi det tilsammen skal være mer enn 30 studenter ved studiestedene i 
Oslo og Kristiansand. 
 
MBS økonomi er trygg. Regnskapet for 2022 er ikke ferdig, men vil vise et 
overskudd og en fortsatt meget god likviditet. Fagskoleloven gir ingen mulighet til 
å ta utbytte. Ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2023 ser vi at tilskudd til den 



   
 

   
 

type fagskoler som MBS er fortsatt får tilskudd i from av øremerkede midler, altså 
ikke midler som fylkeskommunen kan disponere fritt. Gitt MBS sitt spesielle 
studietilbud og at skolen klart er et nasjonalt og ikke bare et regionalt tilbud, er 
dette svært viktig for oss. 
 
Til slutt vil jeg takke styret for en helhjertet innsats. I særdeleshet vil vi takke Fred 
Karlsen for mangeårig villighet til å være styreleder for MBS, en oppgave som er 
utført med både dyktighet og engasjement. Fred avsluttet sin oppgave februar 
2022, ny styreleder er Thor Einar Krog. Styret i dag er Thor Einar Krogh, Kjersti Falk 
Berg, Karianne Kleppan, Trine Elisabeth Wendelborg og Terje Pedersen. Vi vil 
også takke alle de ansatte i Salem for et alltid positivt engasjement.  
 
 
Helge Terje Gilbrant 
rektor 
 

BYGGEPROSJEKTET I 
DRONNINGENS GATE 30 OG 32 
 
Arbeidet med utbygging av Dronningens gate 30 og 32 har fortsatt gjennom året 
2022. Prosjektgruppen har fortsatt bestått av Lars Jørgen Hoholm (leder), Phillip 
Karlsen, Reidar Larsen, Fred Karlsen, Jørn Skåtan og Roar Thunæs. Thor-Einar 
Krogh har representert Salemkirken som eier inn i prosjektgruppen. 
 
Fra begynnelsen av året var arbeidet i hovedsak 
 

- Innlevering av anbudsdokumenter til Sandefjord kommune 
- Videre prosjektering 
- Prosjektering sammen med Sandefjord kommune og SVO 
- Forhandling av leiekontrakt med Sandefjord Kommune 
- Løpende oppfølging av Klyve/byggeprosjektet 
- Markedsføring og salg av leiligheter 

Etter at byggearbeidene kom igang har prosjektgruppen fulgt opp 
byggeprosessen gjennom møter med entreprenør. Samtidig har det vært arbeidet 
med salg av leiligheter, anbudsprosessen for utleiearealene og avklaring av 
detaljer i prosjekteringen.  
 
Pr.31.12.22 var 18 av 21 leiligheter solgt. 
 



   
 

   
 

Samtidig som det har vært arbeidskrevende har det vært givende å se at bygget 
nå reiser seg og at gamle drømmer går i oppfyllelse. Det er imidlertid rundt et 
halvt år før bygget er ferdig og det er viktig at både prosjektgruppen og 
byggeprosessen fremdeles er med i menighetens forbønner.  
  
For prosjektgruppen 
Thor-Einar Krogh 
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Årsberetning 2022 
 

PINSEMENIGHETEN SALEM 
Organisasjonsnr. 971 491 159 

 
 
Virksomhetens art og hvor den drives 
PINSEMENIGHETEN SALEM er en fri og selvstendig menighet tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge.  
Menighetens virksomhet har sitt hovedkontor i Sandefjord kommune. 
 
Resultatutvikling og finansiell stilling 
Driftsinntektene var i 2022 kr 5 022 556 mot kr 4 733 567 forrige regnskapsår. Dette er en økning på  6,1 
% fra 2021. 
 
Årets driftsresultat er et underskudd på kr 341 570 mot et overskudd på kr 148 071 forrige regnskapsår. 
 
Styret mener at det framlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvisende 
framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Viser til note 3 som opplyser om 
eiendommenes verdi. 
 
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av 
årsregnskapet. 
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2022 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. I samsvar med regnskapslovens      
§ 3-3 styret bekreftes det at forutsetningen er til stede. 
 
Arbeidsmiljø 
Styret anser at arbeidsmiljøet i menigheten er tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på 
dette området i regnskapsåret. Sykefraværet har i 2022 ubetydelig. I forbindelse med menighetens drift 
har det ikke vært personskader eller ulykker. 
 
Likestilling 
Menighetens virksomhet er i stor grad basert på frivillig innsats. I tillegg til de frivillige hadde 
menigheten ved utgangen av regnskapsåret 5 ansatte, herav 3 menn og 2 kvinner. Styret består av 8 
personer, herav 5 menn og 3 kvinner. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak vedrørende likestilling i 2022. 
 
Det ytre miljøet 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på 
dette området i regnskapsåret. 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 

Resultatdisponering 
Underskuddet i PINSEMENIGHETEN SALEM  på kr -341 570,47 foreslås disponert som følger: 
 
Overført til/fra annen egenkapital -341 570,47 
 
 
 

Sandefjord 14.03.2023 

 
Styret for PINSEMENIGHETEN SALEM 

 
 
 

 
David Bye 
Styreleder 

 Asbjørn Wendelborg 
Styremedlem 

 Jorid Blindheim Horntvedt 
Styremedlem 

   
 

  

     
     
Torunn Huus 
Styremedlem 

 Merethe Larsen 
Styremedlem 

 Reidar Larsen 
Styremedlem 

     
     
     
     
Fredrik Strandskogen Karlsen 
Styremedlem 

 Øyvind Kleppan 
Styremedlem 

 Thor-Einar Horn Krogh 
Daglig leder 



   
 

   
 

 

 
 
 

 Resultatregnskap pr 31.12. 
 PINSEMENIGHETEN SALEM 
 Note Regnskap Regnskap 
 2022 2021 

 Driftsinntekter 
 Annen driftsinntekt 5 022 556 4 733 567 
 ___________________________________ 
 Sum driftsinntekter 5 022 556 4 733 567 

 Driftskostnader 
 Varekostnad 1 312 784 972 445 
 Lønnskostnad 1 2 887 514 2 528 095 
 Annen driftskostnad 1 027 048 971 558 
 ___________________________________ 
 Sum driftskostnader 5 227 345 4 472 098 
 ___________________________________ 
 Driftsresultat -204 789 261 469 
 ___________________________________ 

 Finansposter 
 Annen rentekostnad 136 781 88 398 
 Annen finanskostnad 25 000 
 ___________________________________ 
 Netto finansposter -136 781 -113 398 
 ___________________________________ 
 Resultat før skattekostnad -341 570 148 071 
 ___________________________________ 

 Skattekostnad 
 ___________________________________ 
 Årsresultat -341 570 148 071 
 ___________________________________ 

 Overføringer og disponeringer 
 Overført annen egenkapital -341 570 148 071 
 ___________________________________ 
 Sum overføringer og disponeringer -341 570 148 071 
 ___________________________________ 



   
 

   
 

 
 
 
 

 Balanse pr 31.12. 
 PINSEMENIGHETEN SALEM 
 Note Regnskap Regnskap 
 2022 2021 

 Anleggsmidler 
 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 911 436 911 436 
 __________________________________ 
 Sum varige driftsmidler 2 911 436 911 436 
 Investeringer i datterselskap 3 640 000 640 000 
 Investeringer i aksjer og andeler 500 500 
 __________________________________ 
 Sum finansielle anleggsmidler 640 500 640 500 
 __________________________________ 
 Sum anleggsmidler 1 551 936 1 551 936 

 Omløpsmidler 
 Varer 5 000 23 000 
 __________________________________ 
 Sum varer 5 000 23 000 
 Kundefordringer 75 058 60 000 
 Andre fordringer 1 693 336 1 931 773 
 __________________________________ 
 Sum fordringer 1 768 394 1 991 773 
 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 523 245 1 610 760 
 __________________________________ 
 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 1 523 245 1 610 760 
 __________________________________ 
 Sum omløpsmidler 3 296 639 3 625 532 
 __________________________________ 
 Sum eiendeler 4 848 575 5 177 469 
 __________________________________ 



   
 

   
 

 
 
 
 

 Balanse pr 31.12. 
 PINSEMENIGHETEN SALEM 
 Note Regnskap Regnskap 
 2022 2021 
 Egenkapital 
 Annen egenkapital 551 472 893 042 
 __________________________________ 
 Sum opptjent egenkapital 551 472 893 042 
 __________________________________ 
 Sum egenkapital 4 551 472 893 042 

 Gjeld 
 Gjeld til kredittinstitusjoner 3 037 500 3 199 500 
 __________________________________ 
 Sum Annen langsiktig gjeld 5 3 037 500 3 199 500 
 Leverandørgjeld 136 419 36 410 
 Skyldige offentlige avgifter 193 616 181 366 
 Annen kortsiktig gjeld 929 568 867 156 
 __________________________________ 
 Sum kortsiktig gjeld 1 259 604 1 084 932 
 __________________________________ 
 Sum gjeld 4 297 104 4 284 432 
 __________________________________ 
 Sum egenkapital og gjeld 4 848 575 5 177 475 
 __________________________________ 

 Sandefjord 31.12.2023/14.03.2023 
 PINSEMENIGHETEN SALEM 
 

 
 

 
David Bye 
Styreleder 

 Asbjørn Wendelborg 
Styremedlem 

 Jorid Blindheim Horntvedt 
Styremedlem 

   
 

  

     
     
Torunn Huus 
Styremedlem 

 Merethe Larsen 
Styremedlem 

 Reidar Larsen 
Styremedlem 

     
     
     
     
Fredrik Strandskogen Karlsen 
Styremedlem 

 Øyvind Kleppan 
Styremedlem 

 Thor-Einar Horn Krogh 
Daglig leder 

 



   
 

   
 

 

 

 
Selskapet har sysselsatt 4 årsverk i regnskapsåret. 
 
 
 
 
 
Note 2 - Varige driftsmidler 
Pinsemenigheten Salem har følgende eiendommer i Sandefjord: 
 
Kirkebygg i Florsgate 1 B    Forsikringsverdi   kr. 48,5  mill.  
Tomter i Dronningens gate 30 og 32  Takstverdi     kr.  18 mill. 
 
Disse eiendommene er ikke aktivert i balansen, men utgiftsført i anskaffelsesåret. I tillegg til 
eiendommene omfatter menighetens eiendeler også ordinært utstyr og inventar til bruk i virksomheten. 
Dette er også utgiftsført fortløpende i anskaffelsesåret. Forsikringsverdi for inventar/løsøre er kr.  
2,7 mill. 
 
I 2016 ble det satt i gang arbeid med reguleringsplan som omfatter eiendommene i Dronningens gate 30 
og 32. Kostnadene til dette arbeidet, inkludert innløsning av festetomter, er balanseført med totalt kr. 
911 436.  Når reguleringsarbeidet er fullført, skal tomtene overføres til Donningensgate 30 og 32 AS. 
 
 
 
Note 3 - Investering i datterselskap 
Regnskapet omfatter menighetens hovedvirksomhet. Følgende avdelinger arbeider med eget styre og er 
underlagt særlovgivning som gjør at regnskapene holdes adskilt. Disse enhetene er derfor ikke medtatt i 
dette regnskapet men utarbeider egne regnskap for sin virksomhet: 
 
Selskap  Kontor  Eierandel  Stemmeandel 
Menighetsbibelskolen AS  Sandefjord  100 %  100 % 
Dronningens gate 30 og 32 AS Sandefjord  100 %  100 % 
 
Pinsemenigheten Salem utarbeider ikke konsernregnskap. 
 
 
 
Note 4 - Egenkapital 

 Aksjekapital Overkurs Annen 
innskutt 

egenkapital 

Opptjent 
egenkapital 

Sum 
egenkapital 

Egenkapital 31.12.2021    893 042 893 042 
Årsresultat    -341 570 -341 570 
Egenkapital 31.12.2022    551 472 551 472 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 

Note 5 - Gjeld og garantiforpliktelser 
 
Pantsikret gjeld 2022 2021 
   
DNB 1636.44.17628 3 037 500 3 199 500 
 
Gjelden er sikret med pant i eiendommen i Florsgate 1 B.  
 
Det er i tillegg tinglyst pant på kr. 30 000 000 i eiendommen Florsgate 1 B som gjelder garantier i 
forbindelse med byggeprosjektet i Dronningensgate 30 og 32. 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Til årsmøtet i Pinsemenigheten Salem 

 

Uavhengig revisors beretning 
Konklusjon 
Vi har revidert Pinsemenigheten Salem sitt årsregnskap som viser et negativt aktivitetsresultat på kr 341 570 
og egenkapital på kr 551 472. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022 og aktivitetsregnskap 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av menighetens finansielle stilling per 31. desember 2022 og av 

dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards 
on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av [Betegnelse på foretaket] 
slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert 
internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet 
revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig informasjon 
som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter årsberetning. Vår konklusjon om 
årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig 
informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, 
annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av 
årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som 
vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som 
vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• er konsistent med årsregnskapet og 
• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 
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REVISJONSBERETNING 2022 

Pinsemenigheten Salem 
 REVISORREGISTERNR. 959 152 446 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til menighetens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som 
vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger 
som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

Sandefjord, 16. mars 2023 
FGH Revisjon AS 
 
Kay Vidar Thomassen 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 

 


