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Et svært innholdsrikt og spennende 
år for Brunstad Christian Church har 
passert. Menigheten har et økende 
engasjement i de prosjektene som ble 

påbegynt i 2010 og 2011, og entusiasmen for 
fremtiden er stor. 
 
Seks store internasjonale konferanser på 
Brunstad samlet i 2012 over 37.000 deltakere 
fra nesten 40 forskjellige land. Trenden er 
at deltakelsen på disse konferansene ikke 
reduseres selv om BrunstadTV i stadig 
større grad kringkaster sine sendinger 
internasjonalt. At over 70 % av deltakerne er 
under 36 år gir oss gode fremtidsutsikter! 
 
Misjon og menighetsbygging er fremdeles 
en hjertesak i BCC. Tre større misjonssentra 
i hver sin verdensdel ble ferdigstilt og åpnet 
i løpet av året. Både i India, i Argentina og i 
Ukraina er det en sterk økende interesse for 
BCCs budskap og fellesskap, og bedre rammer 
for misjon og menighetsvekst er etablert. 
 
Hjelp til selvhjelp er en sentral tanke 
i vårt misjonsfokus. I Afrika har vi et 
spennende prosjekt på gang, og et helt nytt 
misjonssenter bygges av lokale krefter under 

kyndig veiledning av fagfolk fra Sør-Afrika. Her 
er prosessen også en del av hensikten med 
prosjektet. Alle bygningsmaterialer både lages 
og monteres på stedet, og i denne fasen lærer 
medlemmene alle de fag som er nødvendig. 
Da arbeidsledigheten er stor i dette område 
vil medlemmene ha gode forutsetninger for 
å tjene til livets opphold via sitt fag etter at 
prosjektet er avsluttet. 
 
BCC har et bevisst opplegg for ikke bare å lære 
opp, men også å inspirere den oppvoksende 
slekt til å ta selvstendige og gode valg i livet. 
Trosopplæringen får i økende grad en form 
som tiltaler den aldersgruppen den er ment 
for. Svært mange av våre barn og unge velger 
å fortsette som aktive medlemmer i BCC. 
 
Våre misjonskanaler får stadig flere lesere og 
seere. BrunstadTV, som fikk sin oppstart i fjor, 
utvidet i 2012 både sendetiden og tilbudet 
betraktelig. Kanalen har også blitt en populær 
læringsarena for ungdom som ønsker å ta 
fagbrev innen film og media. 
 
BCCs lederskap, både åndelig og praktisk, er 
godt forankret i et livsfelleskap, der verdier 
som rettferdighet, ærlighet og omsorg ligger 
som en solid grunnvoll for all aktivitet. Dette 
har vi stor tro på kommer til å fortsette i 2013 
og videre fremover.

misjon og 
fellesskap i fokus

UTgIveR 
Brunstad Christian Church
Ryenstubben 2, N-0179 Oslo
Org.nr. 979 961 073
post@brunstad.org
www.brunstad.org

BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH 
er den kristelige forening som 
begynte med Johan O. Smith, Horten, 
den 17. mai 1898, og som utgir 
bladet Skjulte Skatter. BCC er en 
allmenn-nyttig forening, som arbeider 
med Bibelen som kilde og rettesnor i 
lærespørsmål.

STyReT BCC 2012 
Harald Kronstad
Berit Hustad Nilsen
Gunnar Gangsø

 
foRSTANDeR BCC 2012 
Bjørn Nilsen

oppHAvS- og kopIReTT
Innholdet i denne årsrapporten må 
ikke benyttes uten etter samtykke 
med Brunstad Christian Church.

Brunstad Christian Church - Et tilbakeblikk på året 2012

BCC 2012
ÅrsrappOrt
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samhold og enhet

Det er en glede for oss å se tilbake 
på året som ligger bak oss! Mye 
godt arbeid er nedlagt på mange 
plan, i mange land og av mange 
trofaste og gode medarbeidere. 

Med en stadig økende internasjonal 
misjonsvirksomhet økte antall ansatte i BCC 
fra 106 til 121, omtrent likt fordelt mellom 
kjønnene. Mye av dette engasjementet 
ligger i mange ulike oppgaver innen drift, 
undervisning, opplæring, byggeledelse og 
administrative oppgaver i Øst-Europa, India, 
Sør-Amerika og Afrika. 

BBCs virksomhet er i første rekke 
knyttet til misjon, menighetsbygging  
og menighetsvekst. Den økonomiske 
bærebjelken er de frivillige gavene fra 
medlemmene. Hoveddelen av dette kommer 
inn i forbindelse med de to internasjonale 
misjonsfestene som avholdes hvert halvår. 

BCC har fokus på å bruke innsamlede 
midler effektivt. Vi ønsker at misjon utføres 
av de som ønsker å misjonere på ideell 
basis, og har lang tradisjon med ulønnede 
misjonærer. Lønn betales til administrative 
oppgaver, men ellers benyttes pengene 
til ulike misjonsprosjekter i mange land. 

I denne årsrapporten gir vi et bilde av de 
misjonssentra vi har støttet på denne måten i 
året som har gått. 

Regnskapet for 2012 viser fortsatt en 
god økonomi. Med driftsinntekter på 
NOK 144.289.329, sitter BCC igjen med et 
årsresultat på NOK 9.475.340, overført til 
egenkapitalen som ved årets slutt var på NOK 
93.294.493. 

BCC mottok i 2012 stats- og 
kommunetilskudd per medlem, på lik linje 
med andre trossamfunn. I tillegg fikk vi en 
momsrefusjon i henhold til kompensasjon av 
moms for frivillige organisasjoner.

BCC som forening er knyttet opp mot 
sine lokalmenigheter verden over ved 
et sterkt felles trosgrunnlag. BCC har 
ingen juridisk eller økonomisk kontroll  

Løst organisert  -  
          sterkt samhold!

fra styreleder
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over lokalmenighetenes ulike foreninger eller 
andre juridiske enheter, og ønsker heller ikke å 
ha det. Det som binder foreningene sammen 
er evangelieforståelsen, troen og det sterke 
åndelige fellesskapet. 

Noen lokalmenigheter fikk tidlig merke 
finanskrisens virkninger i forhold 
til lån til den tredje sektor. Basert 

på deres erfaringer har BCC tilskyndet 
lokalmenighetene til å iverksette lokale 
spareplaner og legge langsiktige planer for 
sin virksomhet. For noen lokalmenigheter 
startet dette arbeidet allerede i 2009, mens 
andre menigheter begynte i 2010, 2011 og 
2012. Tiltakene er ment å videreføres i flere 
år framover. Tilbakemeldinger vi får, viser at 
det er stor entusiasme i de lokalmenigheter 
som har iverksatt ulike tiltak i denne 
sammenheng. Spareplanene kan sies å ha en 
tredelt målsetting:

•	 At lokalmenighetene kan stå økonomisk 
rustet til å gi barn og ungdom gode 
rammevilkår lokalt for ulike aktiviteter og 
sunn livsutfoldelse.  

•	 Å støtte opp om Stiftelsen Brunstad 
Konferansesenters bygging av 
idrettsfasiliteter på Brunstad, et anlegg som 
vil bli hyppig brukt av lokalmenighetene. 

•	 Å ha økonomisk bærekraft til misjonsarbeid 
og hjelp i land som har manglende 
økonomisk bærekraft og/eller fattigdom.

Brunstad har vært BBCs konferansested 
siden stedet ble kjøpt i1956. Med den 

utvikling stedet har fått de senere år, og 
de planer som eieren, Stiftelsen Brunstad 
Konferansesenter, har for en videre utvikling, 
vekkes begeistring og samhold blant BCCs 
medlemmer. BCCs ledelse føler seg trygge 
på at vi også i de kommende år vil ha de 
nødvendige fasiliteter til å samle trosfeller 
fra alle verdensdeler hver gang vi samles til 
de store årlige konferansene på Brunstad – 
konferansestedet som blant mange av oss 
går under navnet: ”Verdens beste sted!”

Harald kronstad
Styrets leder, Brunstad Christian Church
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bCC gjeNNOmførte seks stOre 
iNterNasjONale kONferaNser pÅ 
bruNstad i 2012. 

De internasjonale konferansene 
er å regne som menighetens 
hovedsamlinger for en felles 
trosoppbyggelse. BCC setter stor pris 
på muligheten til å ha alle aktivitetene 
under disse konferansene på samme 
sted, uten behov for transport til og fra 
andre overnattingsdestinasjoner.

Under disse stevnene er en rekke 
samarbeidende foreninger i virksomhet, 
og programmet er omfattende. 
Studioprogrammet «God Morgen 
Brunstad» - levert av BrunstadTV - 
serverer dagens nyheter og program 
hver morgen.

BCC leier Brunstad Konferansesenter 
av Oslofjord Convention Center, 
som igjen er stedets hovedleietaker 
overfor eieren Stiftelsen Brunstad 
Konferansesenter.

Konferansene er populære for alle 
aldersgrupper, og ungdom under 20 
år utgjorde nesten halvparten av 
deltakerne. Det deltok gjennom året 
totalt 37.257 medlemmer fra ca. 40 
forskjellige land i alle verdensdeler, 
jevnt fordelt på kvinner og menn.

Konferansen i juli er BCCs største 
arrangement og varer i to uker. 
Konferansen i august er en forkortet 
versjon av juli-konferansen, og avholdes 
pga. kapasitetsbegrensningen på 
Brunstad og ferieavviklingen i Europa, 
som tidsmessig ligger noe etter Norge. 

internasjonale 
konferanser

program julikonferansen:
•	 Lørdag   Konferanseåpning

•	 Søndag – tirsdag  Hovedkonferanse

•	 Tirsdag  Damenes Aften

•	 Onsdag  Outdoor Challenge Kvalifisering

•	 Torsdag  Konferanse for menn

•	 Fredag   Outdoor Challenge Finale

•	 Lørdag – mandag Volleyballturnering

•	 Lørdag  Misjonskveld

•	 Søndag – mandag Ungdomskonferanse

•	 Tirsdag  Fotballturnering

•	 Onsdag  Åpning barnekonferanse (Musikal)

•	 Onsdag – fredag Barnekonferanse med aktiviteter og leker

•	 Fredag  Konferanseavslutning
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Barna har  alltid en sentral rolle  på 
BCCs konferanser på Brunstad. 

Fra åpningsseremonien av stevnet i august 2012.

Fakta julikonferansen:

 ● Hovedkonferanse: Konferanse for voksne (og ungdom) 

med sterk internasjonalt preg. Konferansen går over 3 

dager med inntil tre møter om dagen.

 ● Ungdomskonferanse: Konferanse for ungdom mellom 

13 og 36 år med internasjonalt preg. Konferansen 

går over 2 dager med ett møte om morgenen, diverse 

ungdomsaktiviteter på dagen, og ett møte om kvelden.

 ● Barnekonferanse: Konferanse for barn fra 6-12 år. 

Konferansen går over tre dager, og starter med et 

omfattende åpningsshow. De andre dagene er det et 

møte om formiddagen, leker og aktiviteter på dagen, og 

et møte tidlig på kvelden. På siste dag markeres også 

hele sommerkonferansens avslutning med en fest.

konferanse totalt u/20 år (%) u/36 år (%) kvinner (%) menn (%) land
Nyttår 6897 2924 42% 5186 75% 3361 49% 3536 51% 26
Kvinne 3587 935 26% 2234 62% 3563 99% 24 1% 30
Påske 8733 4012 46% 6424 74% 4125 47% 4608 53% 32
Juli 9243 4461 48% 6816 74% 4594 50% 4649 50% 32
August 5323 2526 47% 3864 73% 2633 49% 2690 51% 33
Menn 3848 1026 27% 2488 65% 10 0% 3838 100% 33
sum/gj.sN. 37631 15884 42% 27012 72% 18286 49% 19345 51% 31

Deltakerstatistikk 2012
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Alwaye Conference Centre (ACC), India - Åpning 4. m ai 2012

BCC Ozerne, Ukraina - Åpning 29. april 2012

Paso Flores, Argentina - Åpning 24. mars 2012

BCC Kamerun - Planlagt  åpning 2014

Tre av BCCs misjonssentra hadde 
åpning i 2012 og ett er forventet 

ferdig tidlig i 2014

bCC har Over 160 lOkalmeNigheter 
i alle verdeNsdeler, Og driver 
aktiv misjONsvirksOmhet i NesteN 
60 laNd.

Både BrunstadTV, Brunstad Portal 
og Brunstad Misjonsweb er viktige 
verktøy i dette arbeidet, men viktigst er 
felleskapet, både ved trosoppbyggelse, 
aktiviteter og opplevelser.

BCC har også fokus på de fysiske og 
samfunnsrelaterte rammebetingelsene 
for menighetsvekst. Vi gir derfor 

ofte økonomisk og administrativ støtte til oppførelsen av 
misjonssentra som en base for denne virksomheten. Disse 
sentra bygges med gode fasiliteter både for trosoppbyggelse, 
overnatting, bespisning, og aktiviteter for alle aldersgrupper, 
men med hovedvekt på barn og ungdom. Vi søker tidlig å 
aktivere lokale krefter, slik at det etableres eierfølelse for 
det som skapes. Her spiller også ungdomsprogrammet 
YEP (Youth Exchange Program) en sentral rolle, både for 
relasjonsbygging og for oppføring av senteret.

misjon
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BCC ønsker at misjon utføres av de som ønsker å 
misjonere på ideell basis. BCC har en lang tradisjon for å 
ha ulønnede misjonærer.

Hjelp til selvhjelp står sentralt i 
vårt misjonsengasjement

BCCs engasjement i utviklingsland innebærer også 
diakoni. Dette kan inkludere etablering av arbeidsplasser 
og boliger, hjelp til barn og unge til å ta utdanning, og ikke 
minst legge til rette for en sunn og kvalitativ livsutfoldelse. 

Hjelp til selvhjelp står sentralt i vårt 
misjonsengasjement. Vi har fokus på at investerte midler 
ikke må bli en sovepute og et grunnlag for passivitet, 
men stimulere til lokalt engasjement etter tilgjengelige 
ressurser og muligheter. Vår erfaring er at uten en aktiv 
deltakelse og hardt arbeid fra de som mottar hjelp, blir det 
ingen sunn menighetsvekst.

BCC har fokus på å ivareta lokale kulturer rundt våre 
misjonssentra. Det er derfor lokale krefter som driver 
sentrene, og i land med svært begrenset kjøpekraft kan 
også BCC støtte driften økonomisk..
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misjonshjerter i BCC
medlemmeNe i bCC har stOrt fOkus 
pÅ misjON.

Alt misjonsarbeid i BCC finansieres 
via gaver av medlemmene i 
lokalmenighetene, men kanaliseres 
ofte gjennom BCC. Å gi økonomisk 
støtte til misjon er frivillig. BCC har 
vært en pådriver for å etablere faste 
støtteordninger i lokalmenighetene. 
Disse støtteordningene har blitt 
stadig mer populære, og har gitt 
misjonsprosjektene fart og kontinuitet.

I tillegg til den økonomiske 
støtten ytes det praktisk støtte via 
ideelt motivert dugnadsarbeid fra 
medlemmene. Det kan være ved å ta 
noen måneder fri fra skole eller jobb 
og flytte til det sted der det oppføres 
et misjonssenter, eller at en gruppe 
håndverkskyndige personer reiser 
på «dugnadstur» dit det er behov. 
Dette er også populært ut fra det 
felleskapsbyggende perspektivet i BCC, 
og gjør seg gjeldende både blant yngre 
og eldre.

Hvert år holdes to store 
satellittsendte misjonsfester, der 
ulike lokalmenigheter verden over 
skifter på å være festvert. Det er 
svært populært, men også krevende 
å være misjonsfestvert, og hele 
lokalmenigheten forbereder denne 
festen i ca. ett år. I 2012 var Norges 
både minste og største lokalmenighet 
vert for hver sin misjonsfest, og festene 

fikk dermed forskjellig karakter. BCC 
ser det som viktig at lokalmenighetene 
selv utformer sitt program, gjerne med 
lokalkulturelle innslag.

Faste støtteordninger til misjon har 
blitt stadig mer populære, og har gitt 

misjonsprosjektene fart og kontinuitet
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Noe av hensikten med de to årlige misjonsfestene er blant annet å gi 
innsikt i misjonsarbeidet og å inspirere til misjonssstøtte.

Misjonsfesten i Harstad 26. mai 2012 (øverste bilde) ble arrangert av 
BKM Harstad, og hadde bl.a. fokus på lokal kultur, med innslag fra 
samenes tradisjoner.

Misjonsfesten på Brunstad 13. september 2012 (nederste bilde) ble 
arrangert av BKM Oslo & Follo. Store deler av festen var arrengert av 
og for barn og unge, og hadde satellittoverføring fra parrallesesjoner i 
Nederland og Tyskland.
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bCC har bidratt til plaNleggiNg Og OppføriNg 
av et Nytt kONferaNseseNter i alwaye, sør i 
iNdia i aNgamaly, kerala. 

Arbeidet startet oktober 2010 og senteret ble 
offisielt åpnet 4. mai 2012, med lokale myndigheter 
og naboer til stede. YEP har i dette prosjektet vært 
en sentral drivkraft sammen med lokale medlemmer 
fra flere menigheter i India. BCC har siden åpningen 
støttet den videre driften av senteret.

På det 65 mål store område er det oppført tre 
bygninger på til sammen godt over 4000 kvm. Med 
420 auditoriumsplasser, 200 spiseplasser og 264 
overnattingsplasser er det godt tilrettelagt for 
konferanser og misjonsvirksomhet. Med en stor 
fotballbane, to volleyballbaner og lekeplass for barna, 
alt med full belysning, er det godt tilrettelagt for 
aktiviteter for barn og ungdom.

Alwaye 
Conference 

Center, 
India
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Paso 
Flores, 
Argentina

pÅ argeNtiNas patagONske stepper, pÅ 
eieNdOmmeN pasO flOres i delstateN riO NegrO 
har bCC støttet mOderNiseriNg Og OppføriNg av 
Nye kONferaNsefasiliteter. 

Paso Flores er BCCs misjonssenter for det sørlige 
Argentina, Chile, Peru og det sørlige Brasil, og er 
samlingspunktet for flere konferanser og samlinger hvert 
år. Paso Flores drives i dag som en kombinasjon av ranch 
og misjonssenter av lokalmenighetens medlemmer.

Det bor i dag ca. 40 personer på den 150.000 mål store 
ranchen som har sin inntekt fra salg av saueprodukter (ull 
og kjøtt) og turisme.

Paso Flores trengte etter hvert en større oppgradering 
for å møte det stadig økende behovet for fasiliteter rundt 
trosoppbyggelsen og misjonsvirksomheten. Et nytt 
konferansebygg på 995 kvadratmeter, med plass til 300 
konferansedeltakere, ble påbegynt høsten 2010 og innviet 
24. mars 2012.
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ved byeN OzerNe helt sør i Odessa-
prOviNseN, Ned mOt yalpuh-iNNsjøeN ligger 
et viktig misjONs- Og kONferaNseseNter 
fOr det sørlige ukraiNa.

De første arbeidene startet i august 2009 
og skjøt fart fra mars 2010, og den offisielle 
åpningen fant sted 29. april 2012. Stedets gamle 
steinbygninger er ved hjelp av lokale arkitekter i 
Ozerne restaurert til sin opprinnelig tenkte form.

På det 51 mål store området er det oppført 
en konferansesal til 400 personer, to hotellbygg 
med til sammen 26 leiligheter med 170 
overnattingsplasser, og diverse ballbaner og 
lekeplasser for barn

Ved konferanser samles nesten 500 
medlemmer fra 8 menigheter i det sørlige Ukraina 
og Moldova her. I Ozerne er det en menighet med 
ca. 120 medlemmer, som har ansvar for drift og 
vedlikehold av senteret og misjonsvirksomheten i 
regionen.

Ozerne,
Ukraina
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Selve prosessen med oppføringen av senteret er viktig 
for videre menighetsvekst i Kamerun. Dersom selve 
byggeprosessen genererer kunnskap og kompetanse 
hos de lokale medlemmene, som siden kan benyttes til 
både å drifte senteret og gi ytterligere arbeidsinntekter, 
ville dette skape gode rammer og vilkår både for 
medlemmenes livskvalitet og for menighets- og 
misjonsarbeidet i området.

BCC initierte derfor en modell der de fleste 
materialene blir laget på stedet, og all nødvendig 
opplæring og oppfølging rundt dette ble supportert 
av BCC ved bl.a. deltakelse av fagarbeidere fra andre 
lokalmenigheter i BCC. 

Arbeidsledigheten er høy i Kamerun, og de fleste av 
medlemmene har aldri hatt fast arbeid. Denne modellen 
gir de lokale medlemmene muligheten til å lære seg et 
fag, få arbeidserfaring og etablere en god arbeidsmoral. 
Dette er verdier og kompetanse som kommer til nytte 
også etter at prosjektet er avsluttet. Det var derfor 
stor entusiasme for denne modellen, og over 50 lokale 
medlemmer meldte seg til frivillig innsats.

vÅreN 2012 var bCC med pÅ Å starte byggiNgeN 
av et helt Nytt misjONsseNter i kameruN sOm 
skal stÅ ferdig i løpet av 2013-14.

BCC har hatt virksomhet i Kamerun i ca. 35 år. Tre 
lokalmenigheter i henholdsvis Yaounde, Douala og 
Bafoussam, med til sammen ca. 430 medlemmer, tar 
ansvaret for oppføring av senteret. Arbeidet ledes av 
prosjektledere fra BCC Vanderbijlpark i Sør Afrika.

Det 10 mål store tomteområdet for senteret ble kjøpt 
i 2008, og senteret vil ha fasiliteter for 650 personer, 
inklusive overnatting, konferanserom og bespisning, 
samt sports- og aktivitetsområder.

BCC
Kamerun
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Macleay Christian Retreat, 
USA
mCr er et misjONsseNter i salem OregON, 
plassert i laNdlige Omgivelser i willamette 
valley. 

Senteret er et samlingspunkt for 9 årlige konferanser 
med flere tusen deltakere fra hele vestkysten av 
Nord-Amerika. BCC har bidratt vesentlig økonomisk 
til stedets utvikling og drift over flere år, også i 2012. 
YEP har vært en ressurs både for relasjonsbygging, 
misjon og stedets videreutvikling.

MCR ble kjøpt av flere lokalmenigheter i Nord-
Amerika i 1991, og straks modernisert i henhold 
til en 7-års plan for å få kommunens løyve til å 
bruke det som misjons- og konferansesenter. Flere 
bygninger måtte bygges om og et stort arbeid ble 
gjort utendørs. I 2005 startet en større oppgradering 
av infrastrukturen, utvidelse av konferansesalen, 
oppføring av et nytt idrettsbygg, en ny festsal 
og et nytt svømmebasseng. Åpningen av disse 
fasilitetene fant sted i november 2005. Siden er 
fasilitetene stadig forbedret med bl.a. flere titalls 
nye overnattingsboliger, mediastudio og gode 
sportsfasiliteter.

MCR er en eiendom på 120 mål og inneholder 30 
bygninger med til sammen 92 overnattingsrom. 
Utendørs er det lagt vinn på å legge til rette for 
aktiviteter for den yngre generasjon med mange 
ballbaner og lekeområder.

North East Christian 
Conference Center, USA
viCtOry NeCCC er viktig misjONs- Og 
kONferaNseseNter NOrdøst i usa. 

Stedet er samlingspunkt for 11 – 12 større årlige 
konferanser med deltakere fra hele den østlige delen 
av Nord-Amerika. I 2012 ble det gjort vesentlige 
oppgraderinger på stedet.

NECCC ble kjøpt av flere lokalmenigheter i Nord-
Amerika i 1993, og har siden hatt flere tyngre 
oppgraderinger. Området på 1030 mål inneholder 
bl.a. en konferansesal på 836 kvm med plass for inntil 
600 personer, tre separate konferansebygg på til 
sammen 1299 kvm med 252 konferanseplasser, ett 
aktivitetsbygg på 465 kvm, utendørs svømmeanlegg, 
baner for volleyball og basket, samt to barneparker. 
For tiden er 15 nye hytter under oppføring.
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Ternopil, Ukraina
terNOpil er  misjONs- Og kONferaNseseNter i 
NOrdvestlige ukraiNa.

Senteret ble åpnet i 2008. Ternopil er med sine 3600 
kvm og 1200 konferanse- og overnattingsplasser 
et av de største og mest sentrale misjonssentra i 
Øst-Europa. I tillegg til selve konferansebygget, står 
det 11 dobbelthytter på området, foruten diverse 
ballbaner og lekeområder for barn.

Leon, Rancho La Trinidad, 
Mexico
raNChO la triNidad er et misjONsseNter i 
mexiCO Og ligger ved byeN leON.

Den 160 mål store ranchen, 1800 meter over havet, er 
et samlingspunkt for flere større årlige konferanser 
med deltakere fra hele Mexico. Rancho La Trinidad 
ble bygget i 1975, totalrestaurert i 2008, og har 
utendørs svømmebasseng og flere ballbaner.
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Alle vedtak i styrende organer må 
skje ved enstemmighet. Det samme 
gjelder vedtak i representantskapet. 
I dag er det vedtektsfestet at som 
minimum skal alle saker relatert til 
regnskap og økonomi forankres i et 
representantskapsvedtak. Likevel 
blir langt flere saker besluttet i 
representantskapet enn disse 
som er fastsatt i vedtektene. 
Store utbyggingssaker og viktige 
beslutninger blir derfor avgjort i 
representantskapet. Som eksempel 
kan nevnes prosessen da menigheten 
i 1956 kjøpte Brunstad Stevnested, 
der et enstemmig representantskap 
avgjorde kjøpet.

Inkluderende internasjonalt 
samhold

Inkluderende samhold er et sentralt 
stikkord i denne sammenheng, 
fordi representantskapet strekker 
seg fra land i Europa via Afrika og 
Asia til Sør- og Nord-Amerika. Det 
kan da på den annen side være 
nærliggende å spørre om kravet til 
enstemmigheten kan medføre at den 
enkelte representant kanskje får for 
stor makt? BCCs erfaring er imidlertid 
at når beslutningene fattes ved 
enstemmighet betyr det samtidig at 
prosessen fram mot en beslutning blir 
langt mer viktig. 

Beslutningsprosessene må være 
grundige, det må gis tid til alternativer, 

Menighetens styresett kan framstå som noe spesielt, da det 
gjennomført praktiseres et prinsipp om enstemmighet, eller 
konsensus. Dette har vært en viktig faktor for å bygge motivasjon, 
forpliktelse og engasjement i alle år, både lokalt og sentralt. 
Når foreningen først har satt seg et mål som er bygget på 
enstemmighet, er gjennomføringskraften helt enestående.

og det må være rom for stor 
deltakelse og engasjement. Man tar 
seg tid til å vurdere alternativer, lytte 
til innsigelser, vurdere konsekvenser, 
for så å trekke konklusjoner som 
alle kan slutte seg til. Når først 
beslutningene fattes, vil enstemmige 
beslutninger naturlig nok ha stor 
gjennomføringskraft når de skal 
implementeres, og blir inkluderende i 
sin natur.

Gode prosesser gir gode 
resultater

Et eksempel på en svært 
grundig og langvarig prosess er 
representantskapets beslutning om 

å bidra økonomisk for å muliggjøre 
utbyggingen av aktivitets- og 
idrettsfasiliteter på Brunstad. Denne 
beslutningen ville ikke blitt tatt uten 
en forutgående sterk forankring i 
medlemsmassen.

Lørdag 13. oktober 2012 ble det 
holdt en avstemning i storsalen 
på Brunstad, der nesten 3000 
medlemmer over 15 år deltok. 
Avstemningen ble holdt for 
enten å bekrefte eller avkrefte 
representantskapets forankring 
i medlemsmassen, og var derfor 
fullstendig anonym. Følgende 
spørsmål ble stilt skriftlig:

«Representantskapet for hele 
menigheten (Brunstad Christian 

beslutningsveier i BCC
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Church) har besluttet å gi en 
større gave til Stiftelsen Brunstad 
Konferansesenter for å muliggjøre 
utbyggingen av aktivitets- og 
idrettsfasiliteter på Brunstad. Mener 
du at dette er en feil beslutning?» 

Av 2919 stemmeberettigede over 
15 år svarte 5 medlemmer «Ja», 2 890 
svarte «Nei» og 24 stemte blankt. 
Dette tilsvarer en støtte på 99 %.

Utfordringer rundt 
konsensus

Menigheten styresett kan nok for 
enkelte framstå noe gammeldags og 
ute av takt med tiden, men vår modell 
har vist seg svært stabil, den har gjort 
foreningen sammensveiset og ikke 
minst gjennomføringssterk. 

Dette opplever vi også, paradoksalt 
nok, som en utfordring. Ikke hos oss 
selv, men i håndteringen av pressens 
skepsis, en skepsis myntet på tanken 
om at konsensus ikke er tilstrekkelig 
demokratisk. Et sentralt spørsmål 
som stilles er: Kan en stor forening 
med nesten 100 % oppslutning virkelig 
ha maktet en slik enhet ved hjelp av 
konsensus, eller er dette et produkt av 
en sterkt og diktatorisk ledelse som 
undertrykker meningsforskjeller?

Vårt svar på dette er, ja, dette er 
et resultat av en prosess frem mot 
konsensus, der flere ulike stemmer 
har fått gehør.

Vi har en viss forståelse for at en 
modell som er såpass lite kjent kan 
være uvant å forholde seg til, men vil 
samtidig poengtere at fremragende 
ledere, som f.eks. Nelson Mandela, 
har framhevet konsensus som 
den overlegne styringsmodellen i 
organisasjonslivet.

Vi kan derfor anbefale denne 
styringsmodellen!

Enstemmighet er en viktig faktor for å 
bygge motivasjon, forpliktelse 

og engasjement
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Konsernregnskap 
Brunstad Christian Church 2012

Under påskekonferansen på brunstad i 2013 ble BCCs årsregnskap for 
2012 gjennomgått i plenum for ca. 4500 av menighetens medlemmer. Etter 
presentasjonen ble det gitt anledning til anonymt å sende inn spørsmål som 
ville bli besvart i plenum på et møte dagen etter.

Styret i Brunstad Christian Church 2012 besto av følgende:

harald kronstad
Styrets leder

berit hustad Nilsen
Styremedlem

gunnar gangsø
Styremedlem
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trosopplæring
Trosopplæring i BCC foregår i all 

hovedsak i lokalmenighetene. 
Dette gjelder alt fra søndagskoler 

og barnetreff for de minste, bibel- og 
trosopplæring for tenåringer, bibel- og 
kunnskapskonkurranser for ungdommer, 
og generelle bibel- og teologistudier via 
Brunstad Bibelskole.

BCC sentralt legger til rette for denne 
virksomheten via tilgjengelige fysiske og 
digitale medier som stadig fornyes. På bl.a. 
Brunstad Portal har lokalmenighetene en 
levende ressursbank for sin trosopplæring 
i form av e-bøker, presentasjoner, filmer, 
interaktive tester og diverse hjelpemidler 
for barne- og ungdomsarbeidet.

BCC samarbeider tett med 
Brunstad Bibelskole, som tilbyr et 
deltidsstudium til elever som ønsker 

å lære mer om Guds ord, evangeliet og 
det daglige kristenliv. Skolen bygger på 
Brunstad Christian Church konfesjon og 
legger også vekt på nettverksbygging og 
internasjonal kulturforståelse ved reiser 
og ekskursjoner.

Skolens verdigrunnlag er en tro og 
forståelse av Guds ord og evangelium, 
et engasjement i kjærlighet til Gud og 
mennesker, samt respekt og forståelse 
mellom mennesker og kulturer.

Ved opptak sommeren 2012 hadde 
Brunstad Bibelskole 231 søkere. 
Søknadsfrist er 1.april hvert år og elever ved 
skolen må ha fylt 18 år. I alt 212 elever fra 
25 nasjonaliteter deltok i undervisningen 
fra høsten 2012, en økning fra 130 elever 
i 2011. I tillegg til undervisning ved skolens 
lokaler på Brunstad i Norge, tilbyr skolen 
undervisning i Nederland, Tyskland, Sveits, 
Finland, England, Russland og USA.

”et engasjement i kjærlighet til Gud og 
mennesker, samt respekt og forståelse 

mellom mennesker og kulturer”
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YEP
Youth Exchange Program

Det har også i 2012 vært en 
utstrakt virksomhet i BCC 

sitt ungdomsprogram. Ungdom 
fra hele verden får en mulighet 
til å bidra i Brunstad Christian 
Church sin ideelle virksomhet ved 
drift av fasiliteter som relaterer 
seg til misjonsvirksomhet, 
medieproduksjon, ungdomsarbeid 
m.m. I tillegg får deltakerne 
innblikk og undervisning 
i menighetens historie og 
trosgrunnlag, misjonsarbeid og 
menighetsliv og opplæring i norsk 
språk og kultur. Deltakerne lærer 
også respekt og toleranse ved å 
arbeide i et multikulturelt miljø. 
Ungdommene deltar et år ved 
dette programmet.

Selv om YEP fortsatt er 
sentralt plassert på Brunstad 

i Vestfold, var flere hundre 
ungdommer også engasjert 
i andre ungdomsprogram, 
både i Norge og på BCCs 
misjonsprosjekter i andre land. 
Programmene er en viktig 
bidragsyter i menighetens 
misjonsvirksomhet.

I 2012 videreutviklet YEP sitt 
undervisningsopplegg med flere 

nye fag.
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BrunstadTV
I 2012 hadde BrunstadTV klare 
ambisjoner om å øke både aktualitets- 
og underholdningsverdien for sine 
seere. Det ble jobbet målbevisst 
mot et økt antall produksjoner, og 
antallet ansatte økte fra 13 til 20. I 
tillegg bidro flere hundre frivillige fra 
lokalmenigheter verden over.

Kanalens visjon er å formidle kristne, 
positive verdier til barn, ungdom 
og familier. I tillegg er den et viktig 
medium for å nå ut med oppbyggelse 
og informasjon fra BCC. brunstadtv 
er en ikke-kommersiell kanal som er 
gratis for alle BCCs medlemmer.

brunstadtv er delt inn i fire team: 
Redaksjon, programproduksjon, 
flerkameraproduksjon og distribusjon. 
Redaktør i 2012 var Berit Hustad 
Nilsen.

brunstadtv sender det meste av 
programinnholdet kryptert via 
Telenors satellitt THOR 5.

Virksomheten har en relativt ung stab, 
har stort fokus på rekruttering og er 
etablert som lærebedrift.

Redaksjonen har innholdsmessig 
ansvar for hele verdikjeden, fra 
ideskaping til publikumstilfredshet.
Det avholdes flere ideworkshops årlig 
for å skape bredde og variasjon i type 
programmer som tilbys på kanalen.

brunstadtv benytter også bidrag 
fra lokale media-grupper/foreninger 
som ønsker å vise sine produksjoner 
på TV. Det er blant annet produsert 
og sendt flere miniserier fra reiser, 
og flere serier for barn. Dette 
sikrer rekruttering, og gir god 
erfaringsutveksling mellom de ulike 
media-miljøene.

brunstadtv deltok på internasjonale 
messer i 2012, med mål om å kjøpe 
programserier og dokumentarer 
som passer kanalens visjon. I den 

forbindelse ble det også etablert 
et dubbingmiljø som i første 
omgang har dubbet en amerikansk 
animasjonsserie for barn. 

Markedsanalyse og 
publikumsundersøkelser viser at 
kanalen er på god vei, men strekker 
seg fortsatt mot å treffe målgruppene 
både med aktuelle programmer, 
god underholdning og riktige 
sendetidspunkt. 

I andre halvår ble det etablert en egen 
nettside og en web-TV løsning.

kanalen er 
etablert som 
lærebedrift 

med en 
ung stab 

og fokus på 
rekruttering
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brunstadtvs OB-buss ble i 2012 brukt 
til å produsere flere programmer:
•	 Misjonsfest (Harstad)
•	 Påskekonferanse (Brunstad)
•	 Mai-uka på Pagedal (Nederland)
•	 To sommerkonferanser (Brunstad)
•	 Jubileum Elias Aslaksen (Hønefoss)
•	 Misjonsfest Oslo Follo (Brunstad)

brunstadtv distribuerte i 2012:
•	 Kontinuerlig via THOR5 (Telenor)
•	 Ca 103 timer via TELESTAR12
•	 Ca 103 timer som webstreaming

programmer 2012
Et Bedre Måltid  

Reality/Reise Vi besøker mennesker 
over hele verden til et bedre måltid. 
program oslo

TellUs  
Aktualitet Reportasjeprogram med 
innslag fra hele verden. program oslo

Naviger  
Talkshow for barn Tredje sesong 
med action i «Ekspedisjon Navigér».
program oslo

BrunstadMagasinet  
Aktualitet Talkshow med fokus på 
aktuelle temaer. BCC oslo & follo

AlfaOmega  
Quizshow for barn Barn er gjester 
i studio og konkurrerer mot 
hverandre både i kunnskap og fysiske 
utfordringer. BCC grenland

På Quiz og Tvers  
Quizshow for hele familien To 
programledere reiser land og strand 
rundt og utfordrer familier med 
quizoppgaver.. BCC eiker

Arbeidsplassen  
Serie for barn BTo programledere 
prøver mange forskjellig yrker i håp 
om å finne ut hva de vil bli når de blir 
store. BCC Østfold

Reise med Christian Børs  
Reiseserie for ungdom Ti gutter, én 
båt, en spennende sjøreise. 
BCC Bergen

Israel Reise  
Reiseserie for ungdom En gjeng 
ungdommer får oppleve en 
spektakulær reise til Israel. 
BCC Sandefjord

Spania Reise  
Reiseserie for ungdom Med tema 
#velfortjent reiste ungdommer fra 
Oslo på tur til Spania. 
BCC oslo&follo

Septim  
Musikalsk gameshow Vi følger syv 
ungdommer som skal lære seg et 
instrument på tretten uker. 
BCC Tyskland

Einwurff  
Sportsmagasin Med gjester i studio, 
humor og kampreportasjer. 
BCC Tyskland

2xFreude  
Dokudrama for barn Den tyske 
varianten av Dobbel Glede. 
BCC Tyskland

Det store sjøslaget  
Talkshow Tema = Romerbrevets 7. 
kapittel. I anledning bladet Skjulte 
Skatters 100-årsjubileum. 
program oslo

Motorkampen  
gameshow Heftig motorkonkurranse 
med lag fra tre ulike byer. 
program oslo

Fyret  
BarneTv Koselig studioprogram for de 
aller minste. Sara og Jonny bor i Fyret 
og finner på mye morsomt sammen. 
program oslo

Outdoor Challenge Extreme  
Reality/lagkonkurranse Vi følger to 
lag på en ekstrem konkurranse i vill og 
vakker vestlandsnatur. program oslo

Dobbel Glede  
Dokudrama for barn Mest populære 
barneprogram!Team Glede overrasker 
program oslo

God Morgen Brunstad!  
Aktualitet Et direktesendt 
studioprogram som sendes under 
konferansene på Brunstad. 
program oslo

Berit H. Nilsen
Redaktør
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BrunstadMisjonsweb
brunstadmisjonsweb – brunstad.org – 
formidler BCCs budskap og virksomhet 
på 16 språk. Websiden opplevde også 
i 2012 en økt interesse verden over, 
og satser på økt aktivitet og betydelig 
utvikling i året som kommer.

I tillegg til oversettelsesarbeid som 
utføres av ca. 25 translatører, jobber 
ca. 50 freelancere verden over med 
innholdsproduksjon av artikler, bilder 
og videoer. Det hele koordineres av 
den sentrale redaksjonen bestående 
av 5 årsverk, som er basert i Norge. 

Redaktør for brunstadmisjonsweb 
er Milenko van der Staal, og ansvarlig 
redaktør er Harald Kronstad. I 2012 ble 
det publisert flere hundre artikler eller 
videoer med fokus på menighetens 
liv og lære, samt en rekke bildeserier 
gjennom hele året som har gjort oss 
delaktige i aktiviteter i lokalmenigheter 
verden rundt. 

Gjennomsnittlig ble websiden besøkt 
av ca. 3000 personer hver dag 
gjennom 2012. Av disse var 23 % nye 
besøkende, som er en økning på 45 % 
fra 2011.

Grundig opplæring og et aktivt 
redaksjonelt og journalistisk miljø 
sikrer nye medarbeiderne en 
inspirerende og lærerik arbeidsplass. 
En redaksjonsmedarbeider på 

brunstadmisjonsweb har innsikt 
i BCCs budskap og verdier, er 
engasjert i dagens samfunn, og har 
gode formidlingsegenskaper. Det 
redaksjonelle arbeidet inkluderer også 
en samfunnsorientert tilnærming, og 
man skal ta stilling til, og formidle et 
budskap basert på aktuelle forhold og 
strømninger i samfunnet.

Den engelskspråklige Facebooksiden 
”Brunstad Christian Church” har i 
overkant av 12000 følgere fra hele 
verden. En stor andel av disse er ikke 
medlemmer av menigheten. Både 
norsk og engelsk Twitter fikk flere 
hundre nye følgere i 2012.

Milenko van der Staal
Redaktør

http://www.brunstad.org
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BrunstadPortal
brunstadportal er BCCs intranett, 
og inneholder en rekke tjenester og 
ressurser for BCCs medlemmer.

Over 11.000 brukere og over 
1.6 mill. besøk viser en økende 
bruksfrekvens i 2012. Portalen er på 
15 språk og inneholder de fleste av 
lokalmenighetenes intranett, over 
350 søkbare litteraturutgivelser, over 
50.000 søkbare lyd- og videofiler, 
samt flere interaktive hjelpemidler. 
Innholdet suppleres kontinuerlig.

Tjenester og ressurser på 
brunstadportal produseres og 
tilrettelegges på ideell basis av BCCs 
medlemmer mens løsningen driftes 
av BCC. 

Portalen er særlig populær blant 
yngre medlemmer med daglig 
nedlasting på over 47 GB lyd og video 
fra konferanser og samlinger. 15 % av 
brukerne i 2012 var nye av året.
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BCC har lang tradisjon for sang og musikk. 
I tillegg til de ordinære møteorkestrene har vi 
både «Brunstad Choir & Concert Orchestra», 
«SongMission» og «Helge Ankers Orkester».

Brunstad Choir & Concert 
Orchestra

BCCO er BCCs eget kor og orkester. 
Orkesteret driver på ideelt grunnlag til 
støtte for misjonen, og rekrutterer fra BCCs 
medlemmer i hele Europa. 36 sangere i 
kammerkoret, 200 sangere i storkoret, og 
55 musikere i orkesteret betjener over 30 
forskjellige instrumenter og sørger for en 
spenstig opplevelse av alt fra klassiske 
julesanger, via gospellåter til storbandlåter. 
Selv om det generelt satses på ungdom, er 
aldersspennet på deltakerne i BCCO fra 16 
til 55 år.

Helt siden 2007 har BCCO gjennomført 
den årlige julekonserten «Julelys» på 
Brunstad Konferansesenter. I 2012 hadde 
Julelys i underkant av 7000 tilhørere over 
to dager første helgen i desember. Den 
siste konserten ble viet lokalbefolkningen 
i Vestfold, og flere tusen gratisbilletter ble 
revet bort på få dager.

SongMission

SongMission utgjør musikkavdelingen 
i den samarbeidende stiftelsen «Skjulte 
Skatters Forlag», og har forvaltningsansvar 
for BCCs sanger og musikk. SongMission 
har i 2012 hatt et internasjonalt fokus 
på videreutvikling av BCCs møteorkestre. 
Komposisjon og arrangering av nye sanger 
står sentralt, og i 2012 så flere titalls nye 
låter dagens lys, arrangert for fullt storband, 
utgitt på CD og fremført av Helge Ankers 
Orkester.

Helge Ankers Orkester

«Helge Ankers Orkester» er navnet på 
storbandorkesteret i den samarbeidende 
stiftelsen «Skjulte Skatters Forlag». 
Orkesteret har 50 aktive musikere. Navnet 
er inspirert av Johan O. Smiths yngste sønn 
Helge Anker og hans formidling av frisk 
og livlig musikk i en mannsalder, og ble 
gitt orkesteret i hans begravelse 19. juli. 
Orkesteret har et bredt reportoar, behersker 
de fleste musikkarter, og er et fast innslag 
på BCCs konferanser på Brunstad.

Kultur med
misjonsperspektiv
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facebook.com/smiths.venner.brunstad.christian.church

bruNstad.Org


