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Moster indremisjon – Salem 

Bedehuset Salem i Mosterhamn i Bømlo kommune er forankret i  Lov for Bedehuset Salem, 
Moster Indremisjon. I bedehuset blir det arrangert møter av ulike slag for å realisere vår 
målsetting. I Salem er det en stor forsamling av barn, unge og voksne som slutter opp om de 
ulike arrangementer. Det er ca. 95 innskrevne medlemmer, men Salem har over 200 navn på 
personer som jevnlig går i forsamlingen. Mange er med i DNK, og Salem unngår å arrangere møte 
når det er Gudstjeneste i kirka.  

Vi har et nytt og moderne bedehus som 
ble tatt i bruk i 2012. Det har til nå ikke 
vært ansatte i forsamlingen, og arbeidet 
drives med stor innsats fra frivillige. Et 
styre med 7 medlemmer står for både 
den åndelige ledelse av virksomheten og 
det praktiske med å ta vare på huset, 
utleie m.m. Etter en lang prosess i 
forsamlingen er det høsten 2019 klart 
for å lyse ut inntil 100% stilling som forsamlingsleder. 

Bedehuset vårt 

I 2012 flyttet forsamlingen til «Nye 
Salem» som har gode fasiliteter for 
variert virksomhet for alle 
generasjoner. 

Huset har en god hovedsal med 
plass til ca. 160 personer. Den kan 
utvides til ca. 250 plasser dersom 
det blir åpnet til en tilstøtende sal. 
Denne salen blir blant annet ellers 
brukt til en av gruppene i 
søndagsskolen. 

 

Hovedinngangen fører inn i en stor 
og rommelig foaje som gir gode 
muligheter til servering av kaffi o.a. 



og til gode samtaler før og etter møter. 
Det er toalettanlegg i tilknytning til 
foajeen. Denne har inngang til et stort og 
godt utrustet kjøkken der det kan 
produseres mat og forberede til servering 
av mange mennesker. 

I hovedetasjen er det også et mindre rom 
for foreningsmøter, bønnesamvær, 
styremøter m.m. Det er også et kontor i 
tilknytning til foajeen. 

I foajeen fører en trapp ned til 
underetasjen der det også er et gangareal 
med tilkomst til toalettanlegg. Nede er det 
en stor ungdomssal med sofagrupper og 
en sal vi kaller barnerom t 

il bruk for søndagsskolegruppe m.m. Underetasjen har et mindre anretningskjøkken.  

Et tilfluktsrom i underetasjen er tilpasset til ulike barneaktiviteter, klatrevegg m.m. Det har det 
beskrivende navnet «buldrerom». Det er egen inngang fra bakkenivå til underetasjen. 

 

 

 

Bedehuset ligger i et skogsområde med en stor og god 
parkeringsplass. Ute er det også bygget et amfi der folk kan 
samles på varme soldager til «friluftsmøte» og grilling – eller 
fotografering!  
 

 

Virksomhet i Salem 

Her er det samlet en kort oversikt over de ulike møter og aktiviteter som skjer i Salem: 

a) SØNDAGSMØTE. Det er til vanlig Søndagssamling kl. 11:00 når det ikke er Gudstjeneste. De 
ulike oppgavene for å gjennomføre møtene er planlagt for hele semesteret. Det er satt opp 
Lovsangsgruppe med pianist, møteverter, møteleder og teknikker. Styret har avtalt med 
forkynnere. Dette skjer ved kontakt med Indremisjonen og NLM, ved å ta imot talere fra 
organisasjoner som spør om det og ved å engasjere talere i lokalmiljøet.  
 
Søndagssamling innebærer også at det er Søndagsskole kl. 11:30 for barn som er med 
foreldrene på møtet – og for barn utenfra som kommer til søndagsskolen. Til vanlig er det 
søndagsskole for 3 grupper med oppsatte ledere for hver gruppe. 

På et par av søndagssamlingene i semesteret er det nattverdmøte.  

 



Salem samarbeider med menigheten Sion (Frie ev. forsamling) om ett fellesmøte hvert 
semester, vekselvis i Salem og i Sion. 
 
De andre søndagene er det som regel et vanlig kveldsmøte kl. 19:00. Det er forhåndsplanlagt 
møteleder, møteverter og pianist. Taler er avtalt av styret. Møteverter har ansvar for å låse 
opp møtelokale, klargjøre og låse når arrangementet er slutt. 
 
Det blir som regel tatt opp kollekt på møtene, både kontant og med Vipps. Kontanter blir telt 
opp av de to møtevertene, lagt i konvolutt med påskrift og plassert i Safe på kontoret. 
Kasserer henter penger i Safe, sender ev. til organisasjon som skal ha kollekt, og sørger for 
bokføring. 

b) BØNNEMØTE. Det er fast bønnemøte hver onsdag kveld (unntatt når det er 
kveldsgudstjeneste e.l. i kirka). Det møter 8-10 personer, en fast gruppe av eldre som leser et 
kapittel fra bibelen og ber sammen. 
 

c) MYLDREDAG. Det er myldredag hver onsdag i periodene september – november og januar-
april. Programmet er slik: 

Kl. 16:30-17:00 Middag for familier. Produseres på dugnad. Rimelig for familier. Ofte 70-100 
frammøtte. 
kl. 17:17:10 Felles andakt for foreldre og barn 
kl. 17:10-ca. 18:00 Diverse aktiviteter for barn (mens foreldre kan drikke kaffe og vente på 
barna). 

d) SØNDAGSSKOLEN drives etter Søndagsskoleforbundets opplegg og har samling i 3 grupper 
annenhver søndag når det er møte kl. 11.00.  
 

e) AKTIV. Ca. annenhver lørdag kl. 20:30 er det ungdomssamling. 15-30 ungdommer samles til 
andakt og aktiviteter. 
 

f) NATTVERDMØTE. Det er nattverdmøte et par ganger i semesteret som del av det 
formiddags- eller kveldsmøte. 
 

g) ETTERMIDDAGSTREFF. Det blir arrangert et ettermiddagstreff et par ganger i semesteret 
torsdager kl. 16:30 – ca. 18:00. Det er satt opp småbord, det er andakt og sang, kaffipause 
med vafler, utlodning og ev. andre programinnslag. 
 

h) Salem-forening. Ei gruppe kvinner møtes månedlig for å be for arbeidet i Salem og være en 
støtteforening. De har ansvar for en Myldrebasar en onsdag i semesteret. 
 

i) ANDRE MØTESAMVÆR. Det er gjerne ei møtehelg i semesteret der vi har møter fredag, 
lørdag og søndag. Det kan også bli lagt inn et møte på fredag kveld når det blir aktuelt. 
 
Salem arrangerer en fest 17. mai sammen med Sion. Det er også en samling eller to hvert 
semester kalt Søtt og Salt i samarbeid med Sion. Hver høst har vi Herrenes aften før jul med 
julemiddag, musikk og en eller flere gjester som har interessante ting å dele. I tillegg er det 
en andakt. Det samles gjerne 120-170 staute menn til dette arrangementet. 
 



Det har også blitt arrangert Damenes aften på vårparten noen semestre. 
 

j) HØSTMESSE. Dette er et stort arrangement en lørdag i november hvert år der mange er 
engasjert både før dagen og under selve arrangementet. Det er salg av mat- og bakevarer, 
gjenstander, lodd, åresalg og varm mat og kaffi og kaker. Folk gir gevinster til lotteri og salg. 
Messa skaffer Salem minst 220.000 kroner brutto til driften av hus og virksomhet. 
 

k) BRANDØY-WEEKEND. Hver høst blir det arrangert en helgetur til Brandøy misjons- og 
konferansesenter i Vindafjord. Det er lagt opp for familier der både barn og voksne blir 
aktivisert. Brandøy er ofte fulltegnet (80-100 påmeldte). 
 

l) BIBELGRUPPER. Det er for tida 5-6 bibelgrupper i aktivitet. Disse møter i heimene. 

Konserter og utleie 

Møtesalen er godt egnet for konserter for inntil 250 personer. Det er et godt høyttaleranlegg med 
god mixepult og godt utstyr med mikrofoner. Salem får årlig noen forespørsler om å leie ut til 
konsert, og disse samler ofte en god del mennesker. 

Lokalene og utstyret vårt egner seg til utleie til selskaper som bryllup, konfirmasjonsfest, bursdag for 
voksne og barn, minnemøter ved gravferd m.m. Salem har folk som veileder og legger til rette for 
låntakere. Ved gravferd kan det ordnes med både oppsett av border og personer til servering. Det er 
vedtatt faste utlånssatser for leie til ulike formål. 

Aktiviteter og oppgaver 

Styret for Salem er ansvarlig for planlegging og drift av virksomheten. Mange frivillige er engasjert i 
gjennomføringen. I flere av funksjonene er det utpekt leder eller ansvarlig. Følgende gir et bilde av 
aktivitetene: 

a) Styret 
Planlegger semesteret med møteplan og talere. De har også ansvar for at det ligger en 
oppdatert plan med ansvarsfordeling på Dropbox der alle involverte kan lese fordelilngen. 

b) Møteledergruppe. En leder har en gruppe med seg til å fordele møtelederoppgaver på de 
som er med som møteledere. 

c) Lovsangsgrupper 
En kontakt sørger for at det er lovsangsgruppe på søndagssamlingene. Kontakten fordeler 
oppdrag til de som kan delta på den aktuelle søndagen. Det blir også tildelt en pianist til 
fellessang. Til kveldsmøtene og andre møter forsøker lovsangskontakt å skaffe pianist til 
fellessangen. 

d) Møteverter. En kontaktperson setter opp to møteverter til hvert møte som er planlagt. En 
gruppe er registrert som møteverter. De har ansvar for å åpne lokalet, tenne lys og klargjøre. 
De tar imot folk som kommer til møtet. De har ansvar for å ta inn kollekt og telle opp og 
legge penger i safen etter møtet. De sørger for at lokalet med levende lys er slukket og huset 
låst får de går fra Salem etter møtet. 

e) Tekniker. En leder for et team av teknikere setter opp turnus til hvert møte. Tekniker klargjør 
mikrofoner og styrer lyd. Fellessanger blir vist på skjerm, ev. også bilder og video. 

f) Internett og data.  En person har ansvar for å oppdatere Salem si heimeside og Facebookside 
med informasjon og møtekunngjøringer m.m. 

g) Annonsering. En person har ansvar for at det hver onsdag blir annonsert møteprogrammet 
for de nærmeste dagene i Bømlo nytt 



h) To personer dele oppgaven som «husmor» og tar seg av kjøkken, orden, utleiekontakt m.m. 
i) Det er satt opp 3 festkomiteer som har ansvar for å trå til ved anledninger når det skal 

serveres mat. 
j) Bønnemøte. En person har ansvar for oppsett av møtedatoer og fordeling av ansvar for 

møteledelse. 
k) Aktiv. En kontakt setter opp møtedatoer og leder møtene sammen med andre voksne. 
l) Bibelgrupper. De har en leder eller kontakt. 
m) Ettermiddagstreff har en ansvarlig som skaffer andaktsholder og planlegger møtene. Det er 

faste hjelpere som ordner vafler og kaffi. 
n) Salem-forening. 
o) Vaktmestertjeneste. Flere personer er med på å ta ansvar for daglige rutiner med renovasjon 

og med nødvendig vedlikehold, reparasjoner, flaggheising m.m. 
p) Brannvernleder. En person har ansvar for at våre HMS-rutiner. 


