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I dag benyttes navnet Brunstad Christian Church 
om det verdensomspennende kristne trossam-
funnet som oppsto i årene etter Johan Oscar 
Smiths omvendelse i mai 1898. Trossamfunnet 
Brunstad Christian Church – det vil si de menn-
esker og organisasjoner som bekjenner seg til den 
bibelske lære som Johan Oscar Smith omvendte 
seg til, og som er knyttet sammen ved de inter-
nasjonale stevner som avholdes på Brunstad 
– er i dag spredt over mer enn 50 land og alle 
kontinenter. 

Trossamfunnets norske virksomhet er organisert 
som en allmennyttig forening med samme navn; 
Brunstad Christian Church (BCC), 
org. nr. 979 961 073. 

I Norge består BCC av 19 lokalmenigheter som 
også er organisert som selvstendige foreninger 
med egen økonomi og ledelse. Trossamfunnets 
virksomhet er noe ulikt organisert i andre land,
men er normalt formalisert i selvstendige organ-
isasjoner. Foruten at organisasjonene er knyttet 
opp til samme tro og lære, er den praktiske og 
økonomiske ledelsen uavhengig av hverandre. 

Denne årsrapporten dekker i hovedsak den norske
organisasjonens virksomhet. Når det i det følg-
ende vises til «BCC» er det denne organisasjonen 
det vises til. Når det derimot vises til det verdens-
omspennende trossamfunnet, benevnes dette 
som «trossamfunnet».

BCC som organisasjon 
og trossamfunn
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Takk til alle som gjør BCC til BCC

Vi vil takke alle ansatte og frivillige som har 
gjort en enorm innsats i 2018 for vår felles 
hjertesak. For å fylle sentrale funksjoner, 
både ved hovedkontoret i Oslo, og i misjons-
arbeidet i resten av verden, har BCC en stab 
med faste ansatte. I tillegg har vi en rekke 
prosjektansatte og flere hundre frivillige, 
som bidrar både før og under stevnene våre 
for å gjøre de så innholdsrike og gode som 
mulig. 

Mange av disse personene gjør også et 
stort arbeid for barn og ungdom i sine 
lokalmenigheter, uke etter uke hele året 
gjennom. 

Vi håper at årsrapporten vil være et nyttig 
verktøy for de som søker informasjon om 
BCC. Vi ønsker også at vår årsrapport kan 
være til inspirasjon for andre kristne og 
frivillige organisasjoner som arbeider for 
sine formål. 

I 2018 KUNNE BCC SE TILBAKE 
PÅ 120 ÅR MED HISTORIE

I 2018 kunne BCC se tilbake på 120 år med 
historie. Vårt relativt unge trossamfunn 
dekker bare en liten tidsperiode i kristen-
dommens over totusenårige historie. Likevel
har BCC vist seg som et spirekraftig felles-
skap, og har i løpet av 120 år utviklet seg 
fra én mann til en verdensomspennende 
virksomhet.

I årsrapporten ønsker vi å sette organ-
isasjonens utvikling i perspektiv, for å skape 
bedre forståelse for hvor vi kommer fra og 
hvor vi er på vei. I dag er trossamfunnet i 
stadig vekst, med virksomhet på alle kontin-
enter. Vår organisasjon har solid økonomi, 
og formålet kommer tydelig frem i alt vi 
jobber med. Vårt kristne formål er en stor 
motivasjon, og vi ser frem til alt vi fortsatt 
skal jobbe med og utrette i 2019. 

Givergleden fra våre medlemmer, andre
givere, norske og utenlandske lokal-
menigheter preget også 2018. Det var høyt 
engasjement, fellesskap og samarbeid 
mellom lokalmenighetene i innspurten 
av det som har vært et tiårig gaveløft fra 
medlemmer over hele verden. 

Opplever stor interesse for budskapet

BCC har i mange år hatt websider og sosiale 
medier for å formidle det kristne budskapet. 
I over 60 år har vi arrangert internasjonale 
stevner, for et økende antall medlemmer.

Vi opplever stigende interesse fra menn-
esker på internett, og tusenvis av unge med-
lemmer ønsker å delta på våre stevner. De 
møter ikke bare opp til aktiviteter og lek, 
men de søker også til de trosoppbyggende 
samlingene. 

Dette gir arbeidslyst og inspirerer oss til å
tenke nytt. Derfor tenker BCC også lang-
siktig i utvikling av verktøy og arenaer for 
kristen formidling, noe som selvsagt koster 
mye, men som vi ser på som avgjørende for 
å oppnå vårt formål. 

Fellesskap med like muligheter for alle

Det er viktig for oss at det skal være åpent
for alle medlemmer å delta i det brede 
foreningslivet i BCC, uavhengig av livs-
situasjon og økonomiske forhold. Det kreves
derfor ingen kontingent eller avgift av med-
lemmene for å kunne høre forkynnelsen og 
delta på store deler av menighetslivet. Felles 
kostnader dekkes av fellesskapet gjennom 
gaver og dugnadsinnsats. 

Fra styret
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DRIFTKOSTNADER FOR SENTRALE 

VIRKSOMHETSOMRÅDER  I BCC

INNTEKTER

BCC hadde i 2018 et driftsresultat på 143,3 
MNOK, der hoveddelen av inntektene kom i 
form av gaver og kollekter fra medlemmer, 
andre givere og lokalmenigheter, som også 
dette året bidro raust til organisasjonen.

I 2018 mottok vi tilskudd fra stat og 
kommuner for 8.235 norske medlemmer. 
Samlet stats- og kommunetilskudd for 2018 
utgjorde 9,5 MNOK.

Nøkkeltall
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444,2
MNOK

DRIFTSINNTEKTER

Gaver og 
kollekter

389,2
MNOK

Stats- og 
kommune-

tilskudd

9,5
MNOK

6,5
MNOK

MVA-
refusjon

Deltakerbetaling 
arrangement

39
MNOK

MNOK
28,8

Administrasjon, 
IT og medlems-

service

MNOK
44,8

BCC
Arrangement

30,0
MNOK

BCC
Media

38,7
MNOK

Ungdoms-
programmet

14,0
MNOK

Deltakerstøtte
internasjonale

stevner
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Stor giverglede
gir bærekraft

ET HISTORISK LØFT GIR BCC STORE 
MULIGHETER I FREMTIDEN

Ved utgangen av 2018 hadde BCC en bok-
ført egenkapital på 910,2 MNOK. Forening-
ens kapital har blitt styrket betraktelig de 
siste ti år. I hovedsak er det på grunn av 
gaver fra norske lokalmenigheter av BCC, 
utenlandske tilknyttede organisasjoner og 
privatpersoner.

BCC definerer internt sin økonomi og 
kapital inn i “drift” og “fond”. Førstnevnte er 
den delen av BCCs økonomi som knytter 
seg til den løpende foreningsdriften. Andre 
del er BCCs fond, som er den andel av 
foreningens egenkapital som er utskilt 
til egen forvaltning og holdes separat fra 
driftsøkonomien.

Styret i BCC har ansvar for den løpende 
forvaltningen av fondskapitalen. De lang-
siktige planene for kapitalen, samt av-
gjørelser om forvaltning eller forbruk av 
kapitalen, vedtas av representantskapet i 
BCC.

Historien bak BCCs fond

BCCs fond er bygget opp av gaver. Formålet 
med fondet er å sikre den langsiktige 
realiseringen av BCCs formål som er misjon.
BCC jobber for å utføre Jesu misjons-
befaling slik at alle folkeslag kan høre bud-

skapet om Jesus, samt lære de mennesker 
som ønsker det hvordan de kan holde alle 
Jesu bud. 

Blant BCCs medlemmer har det vært et 
sterkt ønske og en klar visjon at stedet 
Brunstad skulle utvikles, slik at det fortsatt 
kan fungere som trossamfunnets samlings-
sted og misjonssenter under menighetens 
internasjonale arrangementer. Det har gitt 
løftekraft og vært et felles mål i den store 
innsamlingen som har bygget dagens 
fondskapital i BCC. 

Det er viktig for BCC å forvalte de gave-
pengene vi har blitt betrodd på en forsvarlig 
og langsiktig måte. Som en følge av be-
slutningen om å drive Oslofjord som et 
fullt ut kommersielt konferansesenter, 
har det vært naturlig at BCCs innsamlede 
midler lånes ut til Brunstadstiftelsen og 
byggeprosjektet på markedsmessige vilkår. 

Når trossamfunnets medlemmer har gitt 
gaver til BCC har de dermed bidratt til å 
sikre lånefinansiering av prosjektet på 
Brunstad, uten at gavepengene er blitt brukt 
opp. Kapitalen er isteden beholdt i BCC og 
skal benyttes til fremtidig misjonsvirksomhet 
og som beredskapskapital som nevnt over. 
Samtidig gir kapitalen økonomisk trygghet 
for at BCC har kunnet inngå en 20-årsavtale 
med Oslofjord om leie av Brunstad til sine 
internasjonale stevner og arrangementer.

Interessen for BCCs stevner på Brunstad 
avspeiles også i fordelingen av gaver fra 
lokalmenighetene til BCC. Går en ti år 
tilbake i tid ble nemlig lokalmenighetene 
anbefalt å bidra med et gavebeløp basert på 
hvor mange av lokalmenighetens med-
lemmer som privat hadde signert bruksrett
eller suiteleieavtale på Brunstad. Bak-
grunnen var at BCC på det tidspunktet 
hadde tenkt at gavene skulle brukes til å 
bygge ut fellesarealer og aktivitetsanlegg, 
og at det derfor var de lokalmenigheter 
som ved sine medlemmer ville bruke 
stedet mest som også burde bidra mest. 
Denne fordelingsmodellen la grunnlaget 
for de gavemålene lokalmenighetene og 
medlemmene satte seg og har nådd de siste 
årene. 

Da fondets formål og profil i ettertid har 
fått større perspektiv enn byggeprosjektet 
på Brunstad, har imidlertid også fokuset på 
denne fordelingen gradvis blitt mindre. 

Medlemmene og lokalmenighetene har
bidratt på ulike måter og med ulike beløp, 
men til sammen handler dette om et 
historisk løft som vil gi trossamfunnet 
store muligheter til utvikling videre inn i 
framtiden.

Det er en historie vi er 
stolte av å fortelle.

802,6 
BCC-FOND:

4,18 %
avkastning

MNOK
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1898: 
Johan Oscar Smith om-
vender seg til Gud, natt til
17. mai. Dette regnes som
starten på trossamfunnets
historie

1900 1910 1920 1930 1940 1960 1970 1980 1990 2000 20101950

1996: 
BCC etablerer et
ressursteam som
jobber forebygg-
ende mot uønsk-
ede hendelser i
barne- og ung-
domsarbeidet

1998: 
For første gang
satellittsender BCC
internasjonale
Brunstadfester, og
videre stevnene på
Brunstad

1993: 
Kåre J. Smith
overtar som
forstander for
menigheten

1996: 
Kick-start for et
omfattende arbeid
for barn og
ungdom, med
aktiviteter og
utvikling

1922: 
Menighetens første
lokale bygges på
Horten

1912: 
Bladet «Skjulte skatter»
utgis for første gang.
Forlaget ble stiftet i av
Johan O. Smith i 1912.
I løpet av få år har bladet
abonnenter i hele Europa,
Afrika, Asia og
Nord-Amerika

1914: 
Den første versjonen av
sangboken «Herrens
veier» utgis med 56
sanger. Dagens versjon
inneholder 472 sanger

1956: 
Menigheten kjøper
Nedre Brunstad
gård i Stokke

1914-1920: 
Flere menigheter etableres
langs norskekysten som
følge av Johan O. Smiths
reiser i sin tjeneste for
marinen

1993: 
Menighetens
første vedtekter
formaliseres og
styre etableres

2003: 
BCC registreres
som trossamfunn i
Norge

2002: 
«A-laget»
etableres som et
ledd i en gammel
dugnadstradisjon i
BCC. Ungdom fra
hele verden bidrar
med frivillig innsats
på Brunstad

2005: 
BCC arrangerer for
første gang to
sommerstevner for
å få plass til alle
som vil komme

2016: 
Streaming-løsning via
nett tas i bruk for å nå
menigheter i alle
verdensdeler

2011: 
BrunstadTV etableres
som egen TV-kanal
og starter opp med
TV-produksjon

2015: 
Første påskecamp
for ungdom
arrangeres

2018: 
Ny giv i ung-
domsarbeidet:
firedobling i
satsning på
ungdoms-
camper

2012: 
BCC utvikler egen
portal for elektronisk
deling av litteratur,
taler, podcast og
medlemsinformasjon

2002-2006: 
Stor utbygging på
Brunstad: BCC
bygger ut stevne-
senteret, hytte-
byen og flere
leilighetsbygg

2002-2006: 
BCC overfører alle
sine verdier på
Brunstad til
Brunstadstiftelsen

2008: 
BCC åpner
misjons-nettsiden
som i dag er 
activechristianity.org 

1970 og 1980-tallet: 
Misjonsarbeid over hele
verden: Afrika, Sør-Amerika,
Kina, Australia og India

1978: 
Ny konferansesal med
plass til 4000 personer
ferdigstilles på Brunstad

1960-tallet: 
Misjonsarbeidet
fortsetter i Sveits,
England, Neder-
land, Frankrike,
Østerrike og
flere europeiske
land

1950-tallet: 
Misjonsarbeid
i Tyskland
og Nord-Amerika

1920-tallet:
Det etableres
lokalmenighet i
Danmark

1910-1920: 
Misjonsarbeid i
Norge, Sverige
og Danmark 

1976: 
Elias Aslaksen dør.
Sigurd Bratlie og
Aksel J. Smith tar
over ansvaret for
menigheten

1943: 
Johan O. Smith
dør 1. mai 1943.
Elias Aslaksen tar
over forstander-
ansvaret for
menigheten

1931: 
Første inter-
nasjonale stevne
på Nesbyen

1898: 
Johan Oscar Smith om-
vender seg til Gud, natt til
17. mai. Dette regnes som
starten på trossamfunnets
historie

1900 1910 1920 1930 1940 1960 1970 1980 1990 2000 20101950

1996: 
BCC etablerer et
ressursteam som
jobber forebygg-
ende mot uønsk-
ede hendelser i
barne- og ung-
domsarbeidet

1998: 
For første gang
satellittsender BCC
internasjonale
Brunstadfester, og
videre stevnene på
Brunstad

1993: 
Kåre J. Smith
overtar som
forstander for
menigheten

1996: 
Kick-start for et
omfattende arbeid
for barn og
ungdom, med
aktiviteter og
utvikling

1922: 
Menighetens første
lokale bygges på
Horten

1912: 
Bladet «Skjulte skatter»
utgis for første gang.
Forlaget ble stiftet i av
Johan O. Smith i 1912.
I løpet av få år har bladet
abonnenter i hele Europa,
Afrika, Asia og
Nord-Amerika

1914: 
Den første versjonen av
sangboken «Herrens
veier» utgis med 56
sanger. Dagens versjon
inneholder 472 sanger

1956: 
Menigheten kjøper
Nedre Brunstad
gård i Stokke

1914-1920: 
Flere menigheter etableres
langs norskekysten som
følge av Johan O. Smiths
reiser i sin tjeneste for
marinen

1993: 
Menighetens
første vedtekter
formaliseres og
styre etableres

2003: 
BCC registreres
som trossamfunn i
Norge

2002: 
«A-laget»
etableres som et
ledd i en gammel
dugnadstradisjon i
BCC. Ungdom fra
hele verden bidrar
med frivillig innsats
på Brunstad

2005: 
BCC arrangerer for
første gang to
sommerstevner for
å få plass til alle
som vil komme

2016: 
Streaming-løsning via
nett tas i bruk for å nå
menigheter i alle
verdensdeler

2011: 
BrunstadTV etableres
som egen TV-kanal
og starter opp med
TV-produksjon

2015: 
Første påskecamp
for ungdom
arrangeres

2018: 
Ny giv i ung-
domsarbeidet:
firedobling i
satsning på
ungdoms-
camper

2012: 
BCC utvikler egen
portal for elektronisk
deling av litteratur,
taler, podcast og
medlemsinformasjon

2002-2006: 
Stor utbygging på
Brunstad: BCC
bygger ut stevne-
senteret, hytte-
byen og flere
leilighetsbygg

2002-2006: 
BCC overfører alle
sine verdier på
Brunstad til
Brunstadstiftelsen

2008: 
BCC åpner
misjons-nettsiden
som i dag er 
activechristianity.org 

1970 og 1980-tallet: 
Misjonsarbeid over hele
verden: Afrika, Sør-Amerika,
Kina, Australia og India

1978: 
Ny konferansesal med
plass til 4000 personer
ferdigstilles på Brunstad

1960-tallet: 
Misjonsarbeidet
fortsetter i Sveits,
England, Neder-
land, Frankrike,
Østerrike og
flere europeiske
land

1950-tallet: 
Misjonsarbeid
i Tyskland
og Nord-Amerika

1920-tallet:
Det etableres
lokalmenighet i
Danmark

1910-1920: 
Misjonsarbeid i
Norge, Sverige
og Danmark 

1976: 
Elias Aslaksen dør.
Sigurd Bratlie og
Aksel J. Smith tar
over ansvaret for
menigheten

1943: 
Johan O. Smith
dør 1. mai 1943.
Elias Aslaksen tar
over forstander-
ansvaret for
menigheten

1931: 
Første inter-
nasjonale stevne
på Nesbyen

1898: 
Johan Oscar Smith om-
vender seg til Gud, natt til
17. mai. Dette regnes som
starten på trossamfunnets
historie

1900 1910 1920 1930 1940 1960 1970 1980 1990 2000 20101950

1996: 
BCC etablerer et
ressursteam som
jobber forebygg-
ende mot uønsk-
ede hendelser i
barne- og ung-
domsarbeidet

1998: 
For første gang
satellittsender BCC
internasjonale
Brunstadfester, og
videre stevnene på
Brunstad

1993: 
Kåre J. Smith
overtar som
forstander for
menigheten

1996: 
Kick-start for et
omfattende arbeid
for barn og
ungdom, med
aktiviteter og
utvikling

1922: 
Menighetens første
lokale bygges på
Horten

1912: 
Bladet «Skjulte skatter»
utgis for første gang.
Forlaget ble stiftet i av
Johan O. Smith i 1912.
I løpet av få år har bladet
abonnenter i hele Europa,
Afrika, Asia og
Nord-Amerika

1914: 
Den første versjonen av
sangboken «Herrens
veier» utgis med 56
sanger. Dagens versjon
inneholder 472 sanger

1956: 
Menigheten kjøper
Nedre Brunstad
gård i Stokke

1914-1920: 
Flere menigheter etableres
langs norskekysten som
følge av Johan O. Smiths
reiser i sin tjeneste for
marinen

1993: 
Menighetens
første vedtekter
formaliseres og
styre etableres

2003: 
BCC registreres
som trossamfunn i
Norge

2002: 
«A-laget»
etableres som et
ledd i en gammel
dugnadstradisjon i
BCC. Ungdom fra
hele verden bidrar
med frivillig innsats
på Brunstad

2005: 
BCC arrangerer for
første gang to
sommerstevner for
å få plass til alle
som vil komme

2016: 
Streaming-løsning via
nett tas i bruk for å nå
menigheter i alle
verdensdeler

2011: 
BrunstadTV etableres
som egen TV-kanal
og starter opp med
TV-produksjon

2015: 
Første påskecamp
for ungdom
arrangeres

2018: 
Ny giv i ung-
domsarbeidet:
firedobling i
satsning på
ungdoms-
camper

2012: 
BCC utvikler egen
portal for elektronisk
deling av litteratur,
taler, podcast og
medlemsinformasjon

2002-2006: 
Stor utbygging på
Brunstad: BCC
bygger ut stevne-
senteret, hytte-
byen og flere
leilighetsbygg

2002-2006: 
BCC overfører alle
sine verdier på
Brunstad til
Brunstadstiftelsen

2008: 
BCC åpner
misjons-nettsiden
som i dag er 
activechristianity.org 

1970 og 1980-tallet: 
Misjonsarbeid over hele
verden: Afrika, Sør-Amerika,
Kina, Australia og India

1978: 
Ny konferansesal med
plass til 4000 personer
ferdigstilles på Brunstad

1960-tallet: 
Misjonsarbeidet
fortsetter i Sveits,
England, Neder-
land, Frankrike,
Østerrike og
flere europeiske
land

1950-tallet: 
Misjonsarbeid
i Tyskland
og Nord-Amerika

1920-tallet:
Det etableres
lokalmenighet i
Danmark

1910-1920: 
Misjonsarbeid i
Norge, Sverige
og Danmark 

1976: 
Elias Aslaksen dør.
Sigurd Bratlie og
Aksel J. Smith tar
over ansvaret for
menigheten

1943: 
Johan O. Smith
dør 1. mai 1943.
Elias Aslaksen tar
over forstander-
ansvaret for
menigheten

1931: 
Første inter-
nasjonale stevne
på Nesbyen

120 år med misjon
og menighetshistorie

04



14 15

venneflokk. Ingen regnet seg som med-
lemmer, men omtalte gjerne seg selv 
som «vennene», og det var ingen formell 
organisasjon eller ansatte. 

Som alle andre organisasjoner i vekst har 
form og struktur endret seg, i takt med et 
mer komplekst og regulert samfunn. Dette 
gjorde at BCC valgte å formalisere vedtekter 
og foreningsstruktur som sikret både hva 
menighetens oppdrag skulle være, men 
også retningslinjer for praktiske områder 
som styrearbeid, dugnad, regnskap, revisjon 
og eiendomsrett. 

De første vedtektene ble utformet i et re-
presentantskapsmøte 1. januar 1993, og i 
2003 ble foreningen formelt registrert som 
trossamfunn i Norge. Med utspring i Johan 
O. Smiths omvendelse i mai 1889 anses 
imidlertid trossamfunnet for å ha eksistert 
siden den tid. 

De siste 25 årene har trossamfunnet stått 
i en betydelig utvikling på flere områder. Vi 
har hatt en historisk satsning på arbeid for 
barn og ungdom, vi har hatt innsamlings-
aksjoner som har gjort det mulig å finansiere 
våre hjertesaker, og vi har tatt i bruk tekno-
logi og virkemidler som har gjort det mulig 

å nå langt flere mennesker enn vi kunne 
tidligere. BCC er i dag blitt arbeidsplass 
for flere ansatte, men har fremdeles ingen 
betalte forkynnere, og alt omsorgsarbeid 
utføres med frivillig innsats.

BCCs internasjonale stevner og ungdoms-
arrangementer flere ganger per år er en 
sentral del av misjonsarbeidet, der forkynn-
elsen leder den enkelte inn i et personlig 
kristenliv. Medlemmer av trossamfunnet 
som kommer fra land med lav kjøpekraft 
blir hjulpet økonomisk for å kunne delta 
på noen av konferansene. På den måten 
bærer fellesskapet hverandre i god kristen 
tradisjon. 

120 år etter at Johan O. Smith omvendte 
seg, er fellesskapet som oppsto rundt hans 
liv og virke vokst til et kristent trossamfunn 
med over 8.200 medlemmer bare i Norge. 
I tillegg har menigheten virksomhet i over 
50 land.

Hva fremtiden vil bringe vet vi ikke, men vi 
vet at den lære Jesus kom med er den lære 
trossamfunnet bygger videre på inn i fram-
tiden. Dette budskapet forandrer liv, og vi 
arbeider for at både barn, unge og voksne 
kan oppleve en sunn og god utvikling i vårt 
trosfellesskap.

I dag kommer 
tilreisende fra hele 

verden for å høre det 
kristne budskapet på 

BCCs konferanser

Venner fra Horten og 
Danmark på Nesbyen 

med J.O.Smith

Et trossamfunn 
i utvikling

120 ÅR MED MISJON OG 
MENIGHETSHISTORIE: 1898 - 2018 

Trossamfunnets historie dekker kun en 
relativt kort periode i kristendommens over 
totusenårige alder. Likevel har de siste 120 
årene vist at vårt trossamfunn er levedyktig, 
og fra en liten venneflokk med troende har 
det utviklet seg til et verdensomspennende, 
kristent fellesskap.

Vi jobber for å utføre det Jesus ba oss om å 
utføre, nemlig å gjøre det mulig for menn-
esker fra alle folkeslag å bli disipler, og gi de 
som ønsker det opplæring i å leve alt det 
Jesus lærte oss. På den måten har misjons-
befalingen helt siden starten vært det opp-
drag vi ser på som vårt hovedarbeid.

I flere tiår var menigheten en uorganisert 

Bilde venstre side: 
Sommerstevne på 
Brunstad, 1968
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Sommerstevne 2018: Bærekraftig utvikling 
som imøtekommer dagens behov skaper også 
muligheter for at kommende generasjoner kan 

samles om den kristne tro. 
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INTERVJU MED KÅRE J. SMITH  
 
Kåre J. Smith er forstander i BCC, og er 
både en inspirator og en drivkraft bak 
mange av de fornyende initiativene som 
har blitt satt i verk i menigheten siden 
1990-tallet. Hele sitt voksenliv har han 
reist og arbeidet iherdig for å nå ut med 
evangeliet til de som lengter etter å høre 
det. I en alder av 74 år tar han i tillegg i bruk 
nye, moderne verktøy i forkynnelsen. 

2018 har vært et hektisk år for Kåre J. 
Smith. Han bor i USA, og reiser over hele 
verden for å tale til de som vil høre det 
budskap som fører til gudsfrykt. På BCCs 
internasjonale stevner på Brunstad taler 
han Guds ord på tallrike samlinger gjennom 
hele året. Og fortsatt kommer hans store 
engasjement for barn og ungdom tydelig til 
syne i det meste han foretar seg. 

Evangeliet formidles med ny teknologi

Bare i 2018 har Smith bidratt i 211 episoder 
av podcasten «Fra Kåre». Podcasten har 
cirka 8.000 lyttere daglig og tolkes til 16 
språk. Hver episode varer i rundt 10 minutter 
og inneholder inspirerende samtaler om 
ulike temaer og historier fra uke til uke.  
- Mange verdifulle sendinger har blitt mulig 
på grunn av utvikling i teknologien. Vi gjør 
oss bruk av alt det som kan tjene evangeliets 
fremme, sier den eldre mannen. 

Kåre J. Smith fyller snart 75 år. På talerstolen 
kan han buldre og virkelig ta i, men når vi 
møtes ansikt til ansikt ser vi den milde og 
lune siden, og en avslappet og smilende 
person. Han mener vi bare har sett begynn-
elsen på hva digitale plattformer og verktøy 

å få delt med de som enda ikke har hørt om 
BCC, svarer han raskt.
- Jeg tror at litteraturen vi har etter Johan 
Oscar Smith; hans etterlatte brev og de 
artiklene han har skrevet til bladet Skjulte 
Skatter, vil være svært interessant å lese for 
mange flere enn de som er medlemmer av 
menigheten i dag, sier han og fortsetter:  
- Så jeg sender utfordringen over til de som 
jobber med dette i BCC. Vi trenger å utvikle 
oss, og fornye oss, slik at flere kan få lese, 
høre og se den forkynnelse som fører til et 
liv i gudsfrykt. 

vil bety for menigheten framover. 
- Selv blir jeg jo ikke yngre, og stadig reising 
hit og dit blir vanskeligere. Men det å for-
kynne evangeliet om Jesus til menneskene, 
det brenner fortsatt like sterkt i meg. Så det 
jeg ønsker å få utrette i Ordets tjeneste i 
årene som kommer vil nok kreve at jeg i 
større og større grad må bruke BrunstadTV 
og andre digitale verktøy for å nå ut til de 
som vil høre. 

Satset på TV for 20 år siden

BCC har de siste årene satset millionbeløp 
på å utvikle TV-kanalen og andre webplatt-
former. Visjonen var å skape et produksjons-
miljø som opparbeidet både kompetanse 
og sans for innhold, først til trossamfunnets 
egne medlemmer i Norge og utlandet. Når 
kvaliteten er god nok og tiden moden vil 
kanalen sende til alle som er interessert i det 
kristne budskapet. 
- Jeg ville også at vi skulle starte med 
programproduksjon i BrunstadTV for 
at barna kunne ha et positivt tilbud, et 
alternativ til mye av det dårlige som finnes 
i mange andre kanaler, sier Smith. – Så tror 
jeg det vil utvikles videre, og sakte men 
sikkert har vi også flere programmer som 
kan være av interesse både for barn og 
ungdom i og utenfor BCC. 

Når vi spør hva han tror er mest interessant 

Kjærligheten er sentral 

- I vår forkynnelse er budskapet om 
kjærligheten det sentrale, og det er en 
positiv kraft i familielivet. Vi ser at det 
Bibelen kaller synd, skaper sorg og smerte, 
og kjærligheten blir kald hos mange både i 
familien og i hverdagslivet. Budskapet Jesus 
kom med, hjelper oss til å vise vår ektefelle 
godhet og varme, sånn at kjærligheten kan 
fortsette å vokse og utvikles. I tillegg må 
vi være gode og romslige mot barna og 
ungdommene som vokser opp. Det er ekte 
kristendom, sier Smith med ettertrykk.

Forstander med 
tro på fremtiden

«Å forkynne evangeliet 
om Jesus til menneskene 
brenner fortsatt like sterkt i 
meg»
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Han utdyper videre med å fortelle hvordan 
Den Hellige Ånd virker i oss til å ville og å 
utrette det som er godt. 
- Når Ånden får lede oss viser vi kjærlighet 
også i vanskelige perioder, og vi er gode 
mot alle, og både mot våre egne og andres 
barn.

Ildsjel i arbeidet for barn og ungdom 

En annen sak som har preget Kåre J. Smiths 
engasjement er nettopp satsningen på å 
skape et positivt tilbud for barn og ungdom. 
Helt siden midten av 90-tallet har han vært 
en pådriver for dette.

Mye på grunn av Smiths engasjement for 
barna, har trossamfunnet gjennom flere 
tiår utviklet barne- og ungdomsarbeidet 
i de aller fleste av lokalmenighetene over 
hele verden. På stevnene har BCC arrangert 
barnedager med leker og aktivitet, side om 
side med trosoppbyggende møter. Mange 
medlemmer har gode barndomsminner fra 
dette. Siden 2015 har BCC også arrangert 
egne ungdomscamper, noe som har gitt 
en fornyelse i hele det internasjonale 
ungdomsarbeidet. 

- Hvis ikke vi er i en stadig fornyelse, både 
i våre liv og i organisasjonen, så synker det 
alt sammen ned i vaner og likegyldighet 
som ikke er Guds rike verdig. Jeg tror at 
fornyelsen ligger nettopp i Den Hellige 
Ånd. Den gjør oppfinnsom, og når vi har 
kjærlighet til de vi betjener så får vi ideer, 
sier Smith og fortsetter: - For meg som en 
eldre mann, så fryder jeg meg over å se 
ungdommenes glede og engasjement. Og 

mest av alt jubler jeg i mitt hjerte når jeg 
ser ungdom blir grepet av Jesu liv. Det er 
jo derfor vi gjør alt dette, vi ønsker at den 
enkelte skal komme i forbindelse med Jesus 
for sin egen del. 

Ærlighet og rettferdighet

Det er ikke tvil om at Kåre J. Smith gjennom 
flere år har opplevd til dels sterk kritikk i 
pressen. Vi spør om dette har påvirket hans 
engasjement i forhold til menighetsarbeidet. 

- Hele mitt liv har jeg lagt vekt på å være 
rettferdig og ærlig, og jeg har jobbet hardt 
for å tjene mine egne penger, sier Smith. 
- Jeg bryr meg ikke så mye om at vi får 
kritikk, det er jeg blitt ganske vant til etter 
hvert, og jeg tåler mye. Men når medier og 
andre aktører vil kriminalisere oss, da blir 
jeg oppgitt, ja temmelig opprørt, sier han 
bestemt. 

Smith har vært en ildsjel også hva å inspirere 
til giverglede angår, og har våget å heve 
røsten for å si det høyt som mange kanskje 
vegrer seg for: You can’t save the world if 
you are broke!

- Vi kan ikke som kristne vente at staten 
skal løse vår økonomi, da vil det begrense 
arbeidet vårt veldig. Derfor har vi tatt tak 
selv, og medlemmene har vist et enormt 
engasjement gjennom mange år. De vet hva 
vi står for, og de ser hva pengene BCC 
samler inn brukes til. Ved dette har vi 
allerede fått gjort mye bra, ikke minst for 
barna og ungdommene, og for å legge til 
rette for dem også i fremtiden. 

Fra ungdommens 
påskecamp i mars. 

Her tilbys aktiviteter, 
trosforkynnelse 

og fellesskap i et 
kristent miljø
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OVER 60 ÅR MED STEVNER PÅ BRUNSTAD 

Helt siden menighetens spede begynnelse 
har det vært behov for å kunne samles om 
den kristne tro. I over 60 år har det vært 
sommerstevner på Brunstad, og 2018 ble 
for BCC et år med mye utvikling og ny-
tenkning. Organisasjonen etablerte et eget 
virksomhetsområde for arrangements-
planlegging, som skal sørge for å utvikle og 
forbedre BCCs internasjonale stevner.

Brukerinvolvering og stevner 
med internasjonal deltakelse

Sommerperioden er et høydepunkt for 
mange av trossamfunnets medlemmer. Stor 
brukerinvolvering i planleggingen gjorde 
positive utslag på sommerstevnet 2018. Her 
bidro mange lokalmenigheter og frivillige 
med programelementer eller frivillig innsats, 
og det skapte et ekstra samhold og eierskap 
til arrangementet. Samtidig viste det norske 
sommerværet seg fra sin beste side, til glede 
for de internasjonale stevnedeltakerne fra 
38 forskjellige land. 
  
Når stevnene planlegges samarbeider 
arrangementsavdelingen tett med både 
forstanderskap og BrunstadTV. I konferanse-
salen sørger store LED-skjermer og direkte 
tolking til rundt 20 språk for at alle skal 
kunne se godt og få med seg budskapet. 
Det samme innholdet blir også direktesendt 
via satellitt og internett-streaming til våre 
medlemmer i hele verden. 

Et viktig virkemiddel i oppbyggelsen er 
musikken. Når trossamfunnet samles brukes 
dette til å fremme en god atmosfære, slik at 
sang, musikk og forkynnelse blir en helhet. 

at voksne som deltar som crew i arrange-
mentene ofte har en like bra opplevelse 
som arrangementets unge målgruppe, fordi 
de opplever det som meningsfullt å være 
med på å støtte vårt felles formål. 

I 2019 skal foreningen Brunstad Ungdoms-
klubb være hovedarrangør for campene, 
men BCC er samarbeidspartner for både 
regi og gjennomføring. Ungdomsklubben 
har planlagt hele fire camper neste år som 
forventes å bli høydepunkter for ungdom-
mer fra hele verden. 

Med ulike samlinger for forskjellige mål-
grupper, og positive aktiviteter for barn og 
ungdom, tar vi i bruk virkemidler som kan 
bidra til at stevnene våre er en god misjons-
arena for alle aldersgrupper.  

Camper for ungdom: 
en investering i framtiden

Den visjonen som allerede på 1990-tallet 
skulle løfte nivået på barne- og ungdoms-
arbeidet i menigheten fikk nye vinger i 2018. 
BCC arrangerte to camper for ungdoms-
klubber over hele verden, henholdsvis i 
påsken og i romjulen. 

Formålet med campene er at ungdommen 
skal kunne opplæres i den kristne troen i et 
sunt miljø og samtidig få drive med aktivi-
teter som interesserer dem. De unge velger 
selv type aktivitet på dagtid, mens samlinger 
på kvelden er felles for alle deltakerne. Slike 
gode opplevelser i trosfellesskapet skal bidra
til at enhver ungdom skal kunne se tilbake på 
en god oppvekst i BCC, uansett hvilke valg 
de senere tar for sine liv. 

Ungdomscamper som gir minner for livet

I hele organisasjonen prioriteres disse camp-
ene høyt. Det er en hjertesak for forstander-
skapet at ungdommen skal få førstehånds-
opplæring i Bibelens ord. Derfor bidrar både 
Kåre J. Smith og flere forstandere selv i opp-
byggelsen, i samarbeid med mange ung-
domsarbeidere og mentorer. 

Mentorer og voksne ressurspersoner strekk-
er seg langt for å legge til rette både før 
campen og under campen, og på denne 
måten blir det en arena for å oppleve 
kristendom i praksis. Undersøkelser viser 

ANTALL DELTAKERE 
PÅ UNGDOMSCAMPER

---

Å samles om 
den kristne tro

05

ANTALL DELTAKERE 
PER STEVNE

---

Påskestevne: 9.980

3.390

10.940

7.050

4.350

4.610

7.710

Pinsestevne: 

Sommerstevne juli:

Sommerstevne august:

Nyttår 18/19: 

Søstrestevne:

Brødrestevne:

4.490
3.850

Påskecamp:

Romjulscamp:
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En trygg grunnvoll 
for barn og unge

ARBEID MED BARN OG UNGDOM STÅR 
SENTRALT I VÅR KRISTNE VIRKSOMHET 

Nesten 50% av BCCs norske medlemmer er 
i dag under 20 år. Det å gi barn en trygg og 
god grunnvoll for livet ser vi på som en av 
de viktigste oppgavene i et samfunn. Derfor 
legger vi ned mye innsats og frivillig arbeid 
for denne aldersgruppen, både i lokal-
menighetene og i våre samarbeidende 
barne- og ungdomsforeninger. Dette skjer 
i form av et stort antall aktiviteter, tros-
forkynnelse og opplæring for ulike mål-
grupper. Målet er å videreføre gode, kristne 
verdier til neste generasjon, og slik bidra til 
at de blir gode samfunnsborgere. Med 
denne opplæringen settes også ungdom-
mene i stand til å ta et personlig valg for sitt 
liv, om de selv ønsker å leve som kristne og 
delta i trossamfunnet når de blir voksne. 

Opplæring i omsorgs- og mentorarbeid

Vi ønsker at ungdommene selv skal få opp-
leve hvor meningsfullt det er å gi noe til 
andre etter hvert som de blir eldre. Jesus 
lærer oss at det er saligere å gi enn å ta, og 
derfor satser BCC på opplæring i mentor- 
og omsorgsarbeid.

Alle barn bør oppleve å bli sett og elsket, og 
skal få plass til å utvikle seg som den de er. 
Da må vi lære neste generasjon voksne om 
omsorg, respekt, likeverd, og forebygging av 
utenforskap og uønskede hendelser. 

Tenårene er en tid som kan by på mange 
utfordringer både i vennegjengen, på 
skolen, på nett og i sosiale medier. I lokal-
menighetene får de eldre ungdommene 
oppmuntring og opplæring i det å ta vare 
på de som er yngre, og være gode rolle-
modeller for dem.

Våre samarbeidende barne- 
og ungdomsforeninger

Aktivitetsklubben, Brunstad Ungdomsklubb 
og Xercize er de tre viktigste foreningene 
i vårt barne- og ungdomsarbeid, og hver 
uke arrangerer deres lokalforeninger et 
omfattende fritidstilbud med kristen profil. 
Fra barna er 7 år tilbyr Aktivitetsklubben 
lokalt et bredt aktivitetstilbud, og våre med-
lemmer bidrar med både tid, ressurser og 
hjerterom for barna.

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) har opp-
skalert sin satsning på ideelt kristent 
ungdomsarbeid. Foreningen deler tros- og 
verdigrunnlag med Brunstad Christian 
Church, og har som mål å sikre en sunn 
utvikling for kristen ungdom mellom 13 og 
25 år. BUK samarbeider tett med Xercize, 
som står for samme type ungdomsarbeid 
med fokus på idrettsaktiviteter. I disse 
ungdomsklubbene skal medlemmene få 
mulighet til å drive med aktiviteter etter sine 
ønsker og behov. Her er det ikke fokus på 
prestasjon, men heller på at alle skal være 
inkludert. 

06
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EN TRYGG ORGANISASJON

En av årsakene til at BCC og samarbeidende 
organisasjoner i dag har et velfungerende 
og trygt barne- og ungdomsarbeid er at det 
i over 20 år har vært jobbet forebyggende 
mot grenseoverskridende adferd. 

BCCs ressursteam ble opprettet i 1996, etter
initiativ fra styre og forstanderskap. Siden 
den gang har arbeidsgruppen jobbet fore-
byggende og målrettet med at alle våre 
lokalmenigheter skal være sunne og gode 
oppvekstarenaer for barn og ungdom. 

Ressursteamet kurser og driver rådgivning 
inn mot både menighetsledere, barne- og 
ungdomsarbeidere. 

Ressursteamets kurs og 
seminarer i 2018

I 2018 holdt BCC ressursteam to inter-
nasjonale fagseminarer for rundt 1.000 
barne- og ungdomsarbeidere under BCCs 
påske- og sommerkonferanse. 

Det er ikke nok at BCC sentralt har gode 
rutiner for forebyggende arbeid. Ambisjonen 
er å sikre at hvert enkelt medlem kan føle 
seg trygg i sin lokalmenighet. Derfor arbeid-
er ressursteamet systematisk og gjennom-
førte høsten 2018 kurs i flere lokal-
menigheter. Her var det fokus på trygge og 
inkluderende menigheter, med gode rutiner 
og retningslinjer som kan forebygge over-
grep og andre uønskede hendelser i barne- 
og ungdomsarbeidet.

Kurset inneholder temaer som:

• Inkluderende ledelse og 
   samarbeidende læring 
• Barns tilknytning og bevissthet, 
   hva setter seg i sinnet
• Et trygt barne- og ungdomsarbeid 
• Seksuelle overgrep mot barn, 
   hva det er, signaler og virkninger
• Varsling av uønskede hendelser

Forebyggende tiltak 2018

I 2018 oppdaterte ressursteamet policy-
dokumentet «Trygge barn – de voksnes 
ansvar» og utarbeidet et nytt tilhørende 
veiledningshefte. Dette dokumentet inne-
holder rutiner og prosedyrer for en sam-
arbeidende læringsledelse i alle ledd i 
organisasjonen, på feltene seksuelle over-
grep og grenseoverskridende atferd. I tillegg 
har alle lokalmenigheter fått retningslinjer 
om å innføre en arbeidsgruppe for hånd-
tering av uønskede hendelser (AMUH). Dette 
tiltaket er gjennomført, og gruppene består 
av personer med tillit og faglig integritet, 
som representerer bredden i menighetslivet, 
både alders- og kjønnsmessig. 

BCC samarbeider med Stiftelsen Kirkelig 
Ressurssenter mot vold og seksuelle over-
grep. På seminaret «Trygge familier og 
trygge menigheter» deltok Harald Kronstad 
som paneldeltaker fra BCCs ressursteam. 
Med sin lange erfaring innenfor forebygg-
ende arbeid bidro han i en samtale om 
hvordan man kan jobbe med holdnings-
endringer i kirkesamfunn.

Harald Kronstad og 
BCCs ressursteam 
holdt flere kurs for 

medlemmer i 2018

BCC tilbyr et bredt 
aktivitetstilbud til 

barn og ungdom, og 
jobber målrettet for å 
skape positive, sunne 

oppvekstarenaer

Forebyggende arbeid
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UNGDOM TRIVES PÅ 
YOUTH EXCHANGE PROGRAM

Siden starten i 2002 har BCCs utvekslings-
program for ungdom, uformelt kalt 
«A-laget», etablert seg som et populært 
tilbud for bibelopplæring, kulturutveksling 
og frivillig arbeid med formål å støtte misjon. 
I 2018 hadde programmet deltakere fra 36 
land, fordelt på to inntak; 415 deltok i vår-
halvåret, og 430 i høsthalvåret. 

YEP har utveksling til flere lokasjoner og 
land, og i 2018 var det Brunstad Bibelskole 
som hadde den største gruppen ungdom- 
mer. I tillegg hadde YEP utveksling til fire 
andre lokasjoner i Norge, der nest største 
gruppe var tilknyttet lokalmenigheten i Oslo.

All deltakelse på utvekslingsprogrammet er 
frivillig, og det er gode oppfølgingsrutiner 
og systemer for å fange opp ting som kan 
forbedres. Hvert halvår sender admini-
strasjonen ut en omfattende spørreunder-
søkelse til alle YEP-deltakere.

Trivselsundersøkelser og kvalitetsarbeid 
Våren 2018 viste en spørreundersøkels blant 
alle avsluttende deltakere en 
gjennomsnittsscore på 4,14 på en skala fra 
1 til 5, når det gjaldt den totale opplevelsen 
av oppholdet. Undersøkelsen hadde en 
svarprosent på 79%.

HOVEDFORMÅL MED 
YOUTH EXCHANGE PROGRAM: 

---

 YEP skal gi opplæring i BCCs 
 trosgrunnlag og historie 

 YEP skal gi opplæring i 
 misjonsarbeid og menighetsliv 

  YEP skal gi opplæring i norsk 
 språk og kultur 

 YEP skal bidra til respekt og 
 toleranse gjennom samarbeid 
 i et multikulturelt miljø 

 YEP skal tilrettelegge for frivillig 
 innsats i menighetens
 konferanser og prosjekter

Dårligere enn 
forventet

Nesten som 
forventet 

Som
forventet 

Bedre enn
forventet

Mye bedre 
enn forventet

---

4,14

1 2 3 4 5

Stor oppslutning om 
ungdomsprogrammet

Deltakere fra 14 ulike 
nasjoner på YEP i Oslo

Ungdomsprogrammet 
gir deltakerne mulig-
heter til opplevelser 
og fellesskap med 
jevnaldrende fra 
hele verden

HVORDAN HAR DU 
OPPLEVD TIDEN PÅ YEP? 
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Bibelundervisning og personlig utvikling 

En sentral del av BCCs ungdomsprogram er 
fellesskapet rundt den kristne tro. Bibel-
undervisningen deltakerne på utvekslings-
programmet får, er ikke bare med å gi dem 
et solid grunnlag for sin kristentro, men 
også verdier som hjelper dem å bli gode 
samfunnsborgere. 

Mange opplever at året på ungdoms-
programmet utvikler dem som mennesker, 
hvor de får mer tro på seg selv og hva de 
kan klare og utrette. Flere lærer seg også 
ferdigheter innen ulike fag ved å bidra med 
frivillig arbeid, noe som har stor verdi når de 
reiser hjem til sine lokalmenigheter og blir 
ressurser i menighetslivet der.

Brunstad Bibelskole - sentrum 
i bibelundervisningen

Brunstad Bibelskole er lokalisert på Brunstad 
i Sandefjord kommune, hvor det er bygget 
opp et eget undervisningstilbud med inter-
nat og administrasjon. Elevene som deltar 
gjennom BCCs ungdomsprogram, kommer 
fra hele verden og blir normalt værende ved 
bibelskolen ett år.

En stor del av ungdommene på bibelskolen 
kommer fra andre land enn Norge. Disse 

får tilbud om norsk språkopplæring i be-
gynnelsen av hvert skoleår, men det gis også 
tilgang på nettbaserte språklæringsressurser 
i forkant av oppholdet, og det forutsettes 
noe forhåndskjennskap til norsk. 

Elevene ved Brunstad Bibelskole har 35 
timer med undervisning hver uke, inkludert 
tid til gruppearbeid og egenstudier. Flere av 
undervisningsøktene streames via nett til 
andre grupper på BCCs ungdomsprogram, 
som er lokalisert på ulike steder i Norge og 
utlandet. 

Ny teknikk og nye formidlingsmetoder tas 
gjerne i bruk, for å kunne bidra til å formidle 
det glade budskap om Jesus som forløper, 
venn og hyrde. BrunstadTV deltar med opp-
tak og distribusjon av disse undervisnings-
timene. 

I 2018 samarbeidet også BrunstadTV med 
bibelskolen i et nytt prosjekt der deler av 
undervisningsmaterialet blir bearbeidet og 
formidlet gjennom korte animasjonsfilmer 
tilpasset en internasjonal målgruppe.

Brunstad Bibelskole har en liten stab med 
ansatte, i tillegg bidrar flere frivillige med 
ulike oppgaver.

Bibelundervisningen ved 
Brunstad bibelskole er 

ettertraktet, og streames 
via nett til andre grupper på 

Ungdomsprogrammet

Ansatte i Brunstad 
Bibelskole, våren 2018
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PRODUKSJONSMILJØ OG PULSERENDE 
MEDIESENTER

Omfang og kvalitet på mediearbeidet har 
økt jevnt og trutt, helt siden BrunstadTV ble 
etablert som egen kanal i 2011. Gjennom 
åtte år har både organisasjon og kompe-
tansemiljø utviklet seg, og blitt en sentral 
del av BCCs virksomhet. I 2018 ble all medie-
virksomhet samlet i ett virksomhetsområde. 

Det er en stadig utvikling i BCC innen både 
stevner, ungdomsarrangementer, søndags-
skolearbeid og mye mer. Samtidig går utvik-
lingen i medieverden raskt. Dette gjør at 
medievirksomheten i BCC stadig må tilpass-
es dagens situasjon, og ved hjelp av motiv-
erte og dyktige medarbeidere ble 2018 et 
innholdsrikt år også hva medieproduksjon 
angår. 

Produksjonsmiljøet blir mer og mer et puls-
erende mediesenter, og medieproduksjonen 
skal støtte opp under foreningens formål; å 
oppfylle Jesu misjonsbefaling og utføre det 
Jesus ba oss om å utføre. Det å sikre at nye
generasjoner får høre Jesu evangelium på 
de plattformer de benytter i dag, er en 
vesentlig del av vårt oppdrag. For å oppnå 
dette bruker vi blant annet podcast, web-
sider og TV-produksjoner.

Medarbeidere BCC media:

• 30 faste medarbeidere og 4 lærlinger
• 20 frivillige fra BCCs ungdomsprogram
• Flere hundre frivillige som bidrar under    
  stevnene for å betjene lyd-, lys- og   
  bildeteknikk.

Opplæringsbedrift for lærlinger

BCC har siden 2011 vært godkjent opp-
læringsbedrift for lærlinger i mediegrafiker-
faget. Siden starten har 17 lærlinger bestått 
fagprøven, og i 2018 fikk to av disse «Meget 
godt bestått» på sin prøve. I 2018 har vi hatt 
ytterligere fire lærlinger, som etter planen 
skal ta fagprøven i 2019 og 2020. Disse får 
delta i et bredt spekter av medie-
produksjoner, og jobber blant annet med 
erfarne fotografer, grafikere, klippere og 
prosjektledere. BCC samarbeider med 
fagopplæringsnemda i Oslo.

Faglig utvikling

Særlig TV-kanalen BrunstadTV må 
tilpasse seg utviklingen innenfor tekno-
logi og formidling, og er i gang med et 
retningsskifte der mer og mer innhold 
distribueres via nett. Det jobbes med å ut-
vikle tilbudet via nett-TV, samt apper for 
både mobil og smart-TV, slik at innholdet 
kan distribueres på nye plattformer. 

Medarbeidere fra BrunstadTV deltok derfor 
på flere ulike bransjetreff og messer i 
bransjen i løpet av 2018: 

• NAB Show, Las Vegas
• Nordiske Mediedager, Bergen, 
• ISE, Amsterdam 
• Prolight+Sound, Frankfurt
• IBC, Amsterdam 

Med egen hovedkontroll, mobil broad-
casting base, og med mobilt utstyr og 
mannskap er vi godt rustet for oppgaven 
med å gjøre salproduksjoner og distri-
buere TV-sendinger fra BCCs stevner, 
ungdomscamper, internasjonale misjons-
fester til medlemmer over hele verden. 

BCCs 
medievirksomhet

07

To unge 
medarbeidere i 
BrunstadTV er klare 
for opptak

Store 
salproduksjoner 
gjennomføres flere 
ganger årlig. Her fra 
en ungdomskveld 
under påskecampen



34 35

TV-produksjoner
i 2018

PROGRAMMER FOR FLERE MÅLGRUPPER 

BrunstadTV har i 2018 produsert tilsammen 
9.500 minutter med TV-sendinger. Dette 
inkluderer både livesendinger fra våre stev-
ner, studioproduksjoner og annet. Barn og 
ungdom er høyt prioriterte målgrupper.

SENDEMINUTTER:

BrunstadMagasinet Månedlig 
informasjonsprogram med nyheter, 
inspirasjon og oppbyggelse til 
medlemmene. Er også en viktig brikke 
i innsamlinger som skal bidra til å 
oppfylle menighetens formål

Escape Squad I denne konkurransen 
må de unge deltakere takle uventede 
utfordringer med strategi, utholdenhet 
og samarbeid. Her er innstilingen «en 
for alle og alle for en» sentral for å 
lykkes

I Front Ungdomsprogram med fokus 
på grunnleggende tema i den kristne 
forkynnelsen. Inspirerer til et personlig 
kristenliv og gir opplæring i omsorgs- 
og mentorarbeid 

Tellus Reportasjer fra alle 
verdenshjørner inspirerer og viser 
mangfoldet i flere av de lokale 
menighetene og deres aktiviteter

Drømmejobben Alle yrker er verdifulle 
og viktige for samfunnet. Gjennom 
interessante reportasjer inspireres barn 
og ungdom til å velge et yrke som de 
synes er spennende

Liveproduksjoner Fra BCCs stevner og 
arrangementer

Byggeplassen Jevnlige oppdateringer 
fra det Oslofjord Property sitt 
utbyggingsprosjekt på Oslofjord.

Piratkamerat Sammen med Piraten 
lærer Kevin å takle ulike situasjoner og 
få større selvtillit på hva han kan få til. 
Samtidig formidles gode verdier for 
hvordan vi oppfører oss mot hverandre

9.500

I 2018 ER DET
PRODUSERT

MINUTTER TV

Liveproduksjoner: 70 sendinger

TV-programmer med informasjon og 
misjon, for familier: fire serier

TV-programmer med positivt innhold for 
barn: fem serier 

TV-programmer med opplæring og 
trosoppbyggelse for ungdom

Det som endret alt Gjennom gripende 
historier hører vi ulike personers vei 
til omvendelse; om viktige hendelser 
som gjorde at lengselen etter et liv med 
Jesus ble en realitet

Hurtigglad Gledesagentene» Leif 
og Jenny fra Hurtigglad AS hjelper 
folk som har utfordringer. Gjennom 
morsomme og humoristiske ting som 
skjer underveis, finner de alltid fram til 
en løsning

Per og Paps Per har mange spennende 
ideer som han vil ha hjelp av pappaen 
sin til å gjennomføre. Her oppfordres 
barn og foreldre til å ha respekt for 
hverandre, og vi lærer oss noe om 
vennskap

350
MIN

840
MIN

1.110
MIN

7.200
MIN
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24.098

INSTAGRAM-
FØLGERE
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2018 - EN MILEPÆL FOR 
NETTBASERT MISJONSARBEID

Det kristne budskapet er universelt og 
er i stand til å hjelpe mennesker i 
alle livssituasjoner, og ved websiden 
aktivkristendom.no ønsker vi å inspi-
rere til et aktivt kristenliv. 

Internasjonalt har BCC profilert seg som 
ActiveChristianity, slik at kristne som vil lære 
og leve slik Jesus har befalt oss skal kunne 
finne fram til våre misjonssider. 

I over 10 år har teamet bak ActiveChristianity 
jobbet daglig for å utnytte de mulighetene 
internett gir til å forkynne evangeliet. Et åre-
langt og grundig arbeid med både formid-
ling, søkemotoroptimalisering og bruk av 
forskjellige plattformer førte endelig til et 
gjennombrudd i 2018. På nettsiden økte 
besøksraten med over 700%, og tallene er 
stadig stigende. Interessen er størst i Nord- 
og Sør-Amerika. 

Den enorme etterspørselen stiller krav til 
nyskapning og kvalitet på innholdet. Derfor 
jobbes det iherdig med å teste ut nye ideer 
og formater slik at Bibelens budskap kan 
komme klart frem. Nye tiltak i 2018 var blant 
annet bedre samarbeid på tvers av BCCs 
medievirksomhet, streaming av forkynnelse 
på Facebook, samt større brukerinvolvering i 
utvikling av innhold.

15
OVERSATT TIL

SPRÅK

74.313

FACEBOOK-
FØLGEREGjennombrudd

med online misjon

ActiveChristianity
antall besøkende 

i 2018:

1 til
500

501 til 
1.000

1.001 til
5.000

5.001 til
10.000

10.001 til
50.000

50.001 til
100.000

100.001 til
1.000.000

1.000.001
+

2018
15.874

2017
3.130

2015
1.157

2014
1.051

2013
919

Gjennomsnittlig 
antall daglige 
besøkende:

2016
1.639
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SOLIDE STRUKTURER FOR 
FORENINGSLIVET

Det kristne formålet er kjernen i alt arbeid 
som gjøres i BCC. Vår motivasjon finner vi i 
Bibelens budskap, og dette skaper en 
handlekraft som har resultert i en om-
fattende virksomhet. Særlig i 2018 har 
det vært jobbet med å kanalisere virksom-
heten inn i tydelige virksomhetsområder 
som skal sikre effektiv drift. 

Hvert av BCCs fire virksomhetsområder har 
eget budsjett, strategi og ledelse. Gjennom 
god organisering jobber vi kontinuerlig med 
å forbedre oss på alle områder. Dette skal 
ruste oss for framtiden til fortsatt å være et 
sunt og veldrevet trossamfunn.

Økonomistyring og regnskap

Ambisjonen om å ha transparent økonomi 
står tydelig i BCC. Vi vil at både medlemmer 
og andre på en enkel måte skal kunne se 
hva pengene er brukt til, og hvordan BCC 
forvalter de midler vi har fått. 

Et skritt i riktig retning er at vi i 2018 har 
jobbet med å forberede overgang til 
aktivitetsregnskap i foreningen, gjeldende 
fra regnskapsåret 2019. Det betyr at BCC fra 
2019 vil ta i bruk i den frivillige regnskaps-
standarden «God regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner», og alle BCCs lokal-

menigheter har fått klar anbefaling om å 
følge samme standard. 

BCC ble i 2018 ratet av Bisnode, Dun & 
Bradstreet, til beste kredittverdighet; AAA.

Høyt aktivitetsnivå krever 
fokus på compliance

BCC er en organisasjon i utvikling og opp-
lever stor oppslutning fra medlemmene. 
Derfor gjør vi alt vi kan for å tenke langsiktig 
og sørge for en velfungerende organisasjon 
som kan fortsette det ideelle arbeidet også i 
framtiden.

De siste tiårene har bredden på menighetsliv 
og aktiviteter økt, og det betyr en voksende 
foreningsøkonomi. Det er både en 
interessant utfordring og et stort ansvar når 
det gjelder administrasjon og drift. 

Når aktivitetsnivået er høyt og virksomheten 
er omfattende kreves det at alle er bevisste 
på å arbeide i henhold til gjeldende lover 
og regelverk. I flere år har BCC hatt en egen 
avdeling som jobber med compliance og 
internkontroll, også mot lokalmenigheter 
tilknyttet BCC. 

I tillegg holdes kurs og seminarer for lokal-
menighetene, slik at de blir oppmerksomme 
og oppdatert på regelverket og har mulighet 
til å drive foreningene i samsvar med god 
foreningsskikk og gjeldende lover og regler. 

BCC har tidligere utarbeidet retningslinjer 
for både regnskap, gaver, skatt og dugnad til 
lokalmenighetene. Lokalmenighetene opp-
dateres også jevnlig på sentrale punkter som 
er av relevans å følge opp lokalt gjennom 
kurs og rådgivning.

Ruste foreningen 
for fremtiden

08

MEDIA

ARRANGEMENT
UNGDOMS-
PROGRAM

SERVICE-
SENTER

Seminar for lokalmenighetene, januar 2018
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Deltagelse i faglige og 
tverrkirkelige nettverk

I BCC øker vi vårt tverrkirkelige engasjement 
og har innledet samtaler med Norges 
Kristne Råd. Vi er også medlem av 
Frivillighet Norge. 

I 2018 deltok BCC på følgende faglige og 
tverrkirkelige seminarer:

• Frivilligheten i et digitalt samfunn,   
  arrangert av Frivillighet Norge
• NaMu-konferansen (Naturlig menighets-
  utvikling): Kirkens framtid i samfunnets 
  framtid
• Trygge familier og trygge menigheter, 
  arrangert av Kirkelig Ressurssenter og 
  Norges Kristne Råd
• MELT-konferansen: Tro og medier

• Novemberkonferansen, arrangert av 
  Kirkelig Ressurssenter
• SKAM, nordisk konferanse om tweens 
  og livsmestring hos barn og ungdom i 
  kristne miljø, arrangert av Blå Kors
• Å forebygge vold i nære relasjoner, 
  nasjonal konferanse arrangert av
  Kompetansesenter for kriminalitets-
  forebygging (Kfk)
• Barnehøydekonferansen, arrangert av 
  RTVS Sør, et kompetansehevings- og 
  formidlingssenter innen psykologiske 
  traumer
• Bekymringsfull/skadelig seksuell atferd 
  hos barn og unge, arrangert av RTVS Øst
• Barnerettighetsdagen, arrangert av 
  Universitetet i Oslo, Barneombudet og 
  Norsk senter for menneskerettigheter

BCC Servicesenter

BCC har organisert arbeidet med å støtte 
lokalmenighetene i et eget virksomhets-
område. BCC Servicesenter skal tilrette-
legge, inspirere og besørge en effektiv, god 
og legitim menighetsdrift både sentralt og 
lokalt. Her skal servicesenteret være en 
støttefunksjon innenfor områdene:

• Økonomi
• Organisasjon
• Juridisk 
• Medlemssystemer

I 2018 bisto avdelingen lokalmenighetene 
med å innføre felles regnskapsstandard for 
frivillige organisasjoner, et felles regnskaps-
program og felles kontoplan. I tillegg ble det 
tatt i bruk et nytt IT-verktøy for rapportering 
av gaver med skattefradrag, som også har 
god integrasjon med regnskapssystemet. 

GDPR

Det er også jobbet med innføring av 
retningslinjer for arbeidet med personvern 
i lokalmenighetene. Innføringen av EUs 
personvernforordning (GDPR) var et svært 
aktuelt tema i 2018. Også i BCC jobbet vi 
grundig med etterlevelse av kravene, først 
sentralt og deretter gjennom anbefalinger 
og flere kurs til lokalmenighetene. 

Arbeidet med å implementere GDPR har 
vært en sunn prosess. Som trossamfunn 
har vi ekstra skjerpede krav fordi religiøs 
tilhørighet kategoriseres som særlig 
sensitive personopplysninger. Alt i alt er 
det veldig positivt at vi får mer ryddige 
rutiner for å behandle slike opplysninger, og 
samtidig sikrer medlemmenes rettigheter. 

Informasjon og kommunikasjon

For å informere både egne medlemmer og 
offentligheten godt, bruker vi både nettside 
og sosiale medier. Her kan alle som er 
interessert i vår virksomhet finne mye 
informasjon om BCC, lokalmenighetene og 
våre samarbeidende organisasjoner. Her 
ligger også årsrapporter og årsregnskap fra 
flere år tilbake. 

BCC ønsker å bidra med interessant og 
korrekt informasjon, og er stolte av vår 
virksomhet. Derfor publiserer vi ukentlige 
artikler på nettsiden bcc.no, og vi bruker 
Facebook og Instagram aktivt for å dele mye 
av det samme innholdet.

Falsk informasjon om BCC

BCC har de siste årene ved flere anledninger 
observert at uriktig opplysninger verserer 
om vår virksomhet, enten på grunn av 
uvitenhet og fordommer, eller i andre 
tilfeller på grunn av skjulte svertekampanjer.

Det er både trist og urettferdig ovenfor våre 
medlemmer hvis et uriktig bilde av BCC får 
rotfeste i offentligheten. Vi legger derfor 
ned mye arbeid i formidling av korrekt infor-
masjon. BCC setter pris på aktører som 
utøver god kildekritikk og slik bidrar til at 
spredning av falsk og fordreid informasjon 
begrenses og imøtegås.

122
BCC.NO

PUBLISERTE
ARTIKLER

Fra Lucy Smiths barnerettighetsdag, desember 2018
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VISJONER FOR FRAMTIDEN 
OG STABIL ØKONOMI

I BCCs representantskapsmøte forankres 
alle beslutninger som er av stor betydning 
for foreningen og medlemmene. I tillegg 
legges årsregnskapet fram for godkjenning, 
i henhold til BCCs vedtekter. I 2018 deltok 
125 representanter fra styre, forstanderskap 
og lokalmenigheter fra mange ulike land, 
og representantskapsmøtet ble avholdt i 
Brastad, Sverige. 

Aktivitetene i BCC og lokalmenighetene er 
mangfoldige og varierte, men det kristne 
formålet er grunnlaget for all virksomhet. Å 
møte andre som er ildsjeler for menighetens 
formål gir inspirasjon og arbeidslyst. Derfor 
er samlingen en viktig faktor for at det posi-
tive arbeidet menigheten står i kan fortsette 
videre i lokalmenighetene.

Godkjenning av årsregnskap

Daglig leder i BCC, Vegar Kronstad, present-
erte regnskapet for 2017, som ble godkjent 
i møtet. BCCs hovedformål er å muliggjøre 
menighetsdrift, forkynnelse og misjon. Det 
drives en utstrakt virksomhet med TV-kanal, 
websider, konferanser og arbeid for barn og 
ungdom med dette for øye. Størsteparten av 
driftskostnadene går med til de ulike delene 
av denne virksomheten.

Stor interesse for BCCs stevner

I representantskapsmøtet ble det presentert 
en alternativ modell for framtidige sommer-
stevner, som skal gjøre det mulig å gi plass 
til flere som ønsker å komme. Dagens kapa-
sitet på Oslofjord har i flere år vært sprengt 

God informasjon skaper engasjement

Årsrapporten for 2017 ble presentert og 
delt ut til alle deltakerne i representant-
skapsmøtet. BCC jobber for å utvikle sitt 
informasjonsarbeid både ovenfor medlem-
mer, ansatte og offentligheten. Erfaringen så 
langt er at god informasjon og åpenhet 
skaper tillit og engasjement, også i repre-
sentantskapsmøtet. 

Det å få tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk 
og gode innspill hjelper oss å utvikle organi-
sasjonen til det bedre.

når BCCs medlemmer samles til stevner. 
Det skal også jobbes videre med å utvikle en 
god og dynamisk modell for gjennomføring 
av BCCs konferanser i framtiden, slik at de 
som ønsker det kan få muligheten til å 
komme for å dele trosoppbyggelse og 
fellesskap under stevnene.

Det ble videre gitt informasjon om total-
økonomien i Brunstadstiftelsen, og status i 
det pågående utbyggingsprosjektet på 
Oslofjord. Dette er av stor interesse for 
BCCs medlemmer nettopp fordi utbygging-
en vil gjøre det mulig for flere å delta på de 
kristelige stevnene som flere ganger årlig 
avholdes her. 

Samarbeid med Brunstad Ungdomsklubb

BCC er stadig i fornyelse og forbedring på 
mange områder. De siste årene har det vært 
stor oppmerksomhet rundt det å kunne 
legge bedre til rette for at barn og ungdom 
kan få samles om den kristne tro, og sam-
tidig ha et mangfoldig og godt fritidstilbud. 
Dette vil BCC fortsette med, og har tett 
samarbeid med Brunstad Ungdomsklubb, 
som har et dedikert formål om å legge til 
rette for et slikt tilbud.

Målsetting: «best i klassen» på 
forebyggende arbeid

Harald Kronstad, leder for BCCs ressurs-
team, orienterte om arbeidet som gjøres 
for å forebygge vold, overgrep og grense-
overskridende adferd. Det har vært arbeidet 
kontinuerlig med dette temaet i flere tiår, 
og Kronstad repeterte viktige retningslinjer, 
rutiner for varsling og oppfølging for del-
takerne.

Representantskapsmøte
i BCC

09
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VIRKSOMHETENS ART 
OG HVOR DEN DRIVES

Brunstad Christian Church

Brunstad Christian Church er en forening 
med kristelig formål. Foreningen driver 
misjon og humanitært arbeid i en rekke 
land fordelt på alle verdensdeler. Admin-
istrasjonen har sitt hovedkontor i leide 
lokaler i Ryenstubben 2 i Oslo. Foreningen 
har også en kontrakt med Oslofjord 
Convention Center AS på Brunstad i 
Vestfold hvor BCC årlig arrangerer flere 
internasjonale konferanser. For mer detaljert 
informasjon om BCCs virksomhet henvises 
det til foreningens årsrapport som ligger 
tilgjengelig på foreningens hjemmeside 
www.bcc.no.

Konsernet

Konsernet inneholder foreningen Brunstad 
Christian Church og datterselskapet BKM 
Holding AS med datterselskaper. 

FORTSATT DRIFT

Årsregnskapet for 2018 for Brunstad 
Christian Church er satt opp under forut-
setning av fortsatt drift, og styret bekrefter 
at denne forutsetningen er til stede.

UTVIKLING, RESULTAT OG DRIFT

Brunstad Christian Church

Regnskapet viser resultater og egenkapital 
som følger (alle tall i tusen):

Styrets årsberetning 2018

10
ARBEIDSMILJØ

Arbeidsmiljøet og generell trivsel på arbeids-
plassen er god. Det har ikke vært alvorlige 
skader eller ulykker i 2018 og sykefravær har 
vært på 3,3%. Foreningen har gode rutiner 
for systematisk arbeid med HMS.

LIKESTILLING

Brunstad Christian Church har som mål å 
være en arbeidsplass der det råder full like-
stilling mellom kvinner og menn. Foreningen 
hadde 155 årsverk i 2018 fordelt på 81 
kvinner og 85 menn, hvorav 61 årsverk ble 
utøvd av de fast ansatte i foreningen, mens 
96 årsverk ble utøvd av unge lavtlønnede 
prosjektansatte og frivillige. Styret består av 
en kvinne og to menn.

YTRE MILJØ

Etter styrets mening driver foreningen ikke 
med virksomhet som medfører en vesentlig 
negativ påvirkning av det ytre miljø.
Foreningen har således ikke iverksatt eller 
planlagt spesielle tiltak på dette området i 
2018 utover de nødvendige tiltak etter lov 
og forskrifter som sikrer gjeldende miljøkrav.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet 
med tilhørende noter et rettvisende bilde 
av resultatet for 2018 og stillingen pr. 
31.12.2018. Det har ikke inntrådt forhold 
etter regnskapsårets slutt som har betydning 
for bedømmelsen av foreningen. 

Den ekstraordinære givergleden BCC har 
opplevd de siste årene, fortsatte med ufor-
minsket styrke i 2018. Mange lokal-
menigheter både i Norge og andre land 
har deltatt med store beløp, nå som vi er i 
innspurten på det siste tiårets gaveløft.

Med solid økonomi, og med formålet høyt 
hevet, ser vi lyst på fremtiden og mulig-
hetene den gir til fortsettende økt virksom-
het innenfor foreningens kjerneaktiviteter. Vi 
har en sterk motivasjon for videre satsning, 
og ser frem til hva 2019 og den nærmeste 
fremtid bringer.

Konsernet

Konsernregnskapet viser resultater og 
egenkapital som følger (alle tall i tusen):

SKATTEMESSIGE FORHOLD

Brunstad Christian Church er etablert som 
en allmennyttig forening og er i henhold 
til skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig. 
Brunstad Christian Church er også godkjent 
av Skatteetaten som en organisasjon som 
er omfattet av gavefradragsordningen til 
frivillige organisasjoner iht skattelovens 
§ 6-50.

OPPLYSNINGER OM FINANSIELL RISIKO

Foreningens likviditet er svært tilfreds-
stillende, og BCC ble i 2018 igjen opp-
gradert til en AAA-rating av Bisnode, Dun & 
Bradstreet, som er det anerkjente selskapets 
beste rating. Det er etter styrets oppfatning 
ikke markedsrisiko eller tapsrisiko av betyd-
ning for foreningen i nærmeste fremtid. 

Foreningen har virksomhet i hele verden og 
deler av inntekter og kostnader, samt en del 
av foreningens gjelds- og fordringsposter er 
knyttet til valuta. Foreningens finansinntekt-
er og finanskostnader må sees i lys av dette.

--
Oslo, 5. juni 2019

Resultat

2018

166 616

910 204

2017

155 227

754 832Egenkapital

Resultat

2018

164 072

901 634

2017

150 023

748 808 Egenkapital
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Konsernregnskap 
Brunstad Christian Church

11
RESULTATREGNSKAP 2018

MORSELSKAP

Beløp i tusen NOK

BALANSE PR 31. DESEMBER

MORSELSKAP

Beløp i tusen NOK

KONSERN

 Beløp i tusen NOK

KONSERN

 Beløp i tusen NOK

2018 2017 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2018 2017

0 0 2 Salgsinntekt 48 402 52 062

38 999 30 250 2 Driftsinntekt 46 364 37 321

389 229 337 408 2, 9 Gaver og kollekter 389 141 337 408

16 019 13 109 Tilskudd stat og kommune 16 019 13 109

444 247 380 767 Sum driftsinntekter 499 926 439 900

0 0 Varekostnad 42 541 35 248

40 482 36 078 3 Lønnskostnad 43 380 39 016

7 364 6 682 4 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 25 613 18 312

0 0 4, 5 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 7 600 0

253 137 228 684 9 Annen driftskostnad 251 686 236 339

300 983 271 444 Sum driftskostnader 370 820 328 916

143 264 109 323 Driftsresultat 129 106 110 984

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

36 799 44 552 Renteinntekt 29 389 36 568

0 0 Gevinst ved salg av aksjer 17 466 0

1 134 45 632 Annen finansinntekt 1 145 53 141

0 0 Nedskriving av finansielle eiendeler 0 0

6 559 7 135 Rentekostnad 6 945 14 724

8 022 37 145 Annen finanskostnad 8 130 35 708

23 352 45 904 Netto finansresultat 32 925 39 277

166 616 155 227 Ordinært resultat 162 031 150 262

0 0 10 Skattekostnad -2 041 239

166 616 155 227 Årsresultat 164 072 150 023

OVERFØRINGER

166 616 155 227 7 Avsatt til annen egenkapital

166 616 155 227 Sum overføringer

2018 2017 NOTE EIENDELER 2018 2017

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

0 0 Utsatt skattefordel 0 818

0 0 Goodwill 606 606

0 0 Sum immaterielle eiendeler 606 1 049

Varige driftsmidler

0 0 4 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 61 908 149 119

15 248 20 149 4 Driftsløsøre/ innredning 21 513 28 519

1 547 2 821 4 Transportmidler 1 547 2 821

16 795 22 970 Sum varige driftsmidler 84 968 181 142

Finansielle anleggsmidler

3 000 3 000 5 Investering i datterselskap 0 0

1 025 017 834 033 6 Andre langsiktige fordringer 933 799 679 602

1 028 017 837 033 Sum finansielle anleggsmidler 933 799 679 602

1 044 812 860 004 Sum anleggsmidler 1 019 373 861 793

Omløpsmidler

0 0 6 Varer 1 101 1 225

Fordringer

9 536 14 881 Kundefordringer 13 990 8 759

7 391 11 045 Andre kortsiktige fordringer 30 993 22 088

16 927 25 926 Sum fordringer 44 983 30 842

41 453 387 447 12 Bankinnskudd, kontanter og lignende 45 676 391 746

58 380 413 373 Sum omløpsmidler 91 760 423 813

1 103 193 1 273 376 SUM EIENDELER 1 111 133 1 285 606
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BALANSE PR 31. DESEMBER

MORSELSKAP

Beløp i tusen NOK

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

MORSELSKAP

Beløp i tusen NOK

Oslo, 5. juni 2019

KONSERN

 Beløp i tusen NOK

2018 2017 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2018 2017

Egenkapital

910 204 754 832 7 Annen egenkapital 901 634 748 808

910 204 754 832 Sum opptjent egenkapital 901 634 748 808

910 204 754 832 Sum egenkapital 901 634 748 808

Gjeld

Langsiktig gjeld

170 482 307 033 Annen langsiktig gjeld 107 496 309 716

0 0 Utsatt skatt 0 2 529

170 482 307 033 Sum langsiktig gjeld 107 496 312 245

Kortsiktig gjeld

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 2 223

10 241 6 090 Leverandørgjeld 13 152 6 242

0 0 10 Betalbar skatt 0 87

2 701 2 106 Skyldige offentlige avgifter 3 262 2 618

9 565 203 314 9 Annen kortsiktig gjeld 85 591 213 383

22 507 211 511 Sum kortsiktig gjeld 102 005 224 552

192 989 518 544 Sum gjeld 209 501 536 797

1 103 193 1 273 376 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 111 133 1 285 606

KONSERN

 Beløp i tusen NOK

2018 2017 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 2018 2017

166 616 155 227 Årsresultat før skattekostnad 162 031 150 202

7 364 6 682 Ordinære avskrivninger 25 613 18 224

0 0 Betalt skatt -87 -495

197 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 197 0

0 0 Nedskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 7 600 0

0 0 Endringer i varelager 124 1 701

5 345 -13 668 Endring i kundefordringer -5 231 -3 899

4 151 1 854 Endring i leverandørgjeld 6 910 -657

-188 320 16 380 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -136 053 1 685

-4 648 166 475 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 61 103 166 761

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

-2 565 -15 122 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -3 151 -1 533

0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 70 561 0

0 0 Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler 0 0

0 0 Kontantbeholdning i kjøpte/solgte selskap -1 484 -4 226

0 6 855 Innbetaling fra salg av finansielle anleggsmidler 17 300 6 855

0 0 Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler -17 466 0

-202 230 227 121 Utbetaling ved utlån -268 488 -87 835

-204 795 218 854 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -202 728 -86 739

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

0 0 Opptak kortsiktig lån 0 1 799

-136 551 -135 485 Opptak langsiktig gjeld -204 443 163 861

-136 551 -135 485 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -204 443 165 660

-345 994 249 844 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -346 067 245 682

387 447 137 603 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 391 746 146 064

41 453 387 447 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 45 678 391 746
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NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven av 1998 og god regn-
skapsskikk i Norge. 

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter 1 datter-
selskaper samt 5 datterdatterselskaper hvor 
Brunstad Christian Church har bestemm-
ende innflytelse som følge av juridisk eller 
faktisk kontroll. Konsernregnskapet er ut-
arbeidet etter ensartede regnskaps-
prinsipper for like transaksjoner i alle 
selskaper som inngår i konsernregnskapet. 
Alle vesentlige transaksjoner og mellom-
værende mellom selskaper i konsernet er 
eliminert. 

Aksjer i datterselskaper er eliminert i 
konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. 
Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets 
eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi 
på kjøpstidspunktet, og eventuell merpris ut 
over dette klassifiseres som goodwill. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering 
av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er 
klassifisert som anleggsmidler. Andre eien-
deler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen 
et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld 
er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av an-
skaffelseskost og virkelig verdi. Anleggs-
midler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom 

Ved tjenestesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, 
altså når krav på vederlag oppstår. Dette 
skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeid-
et utføres. Inntektene regnskapsføres med 
verdien av vederlaget på transaksjonstids-
punktet.

Gaver inntektsføres når de mottas. Tilskudd 
inntektsføres når tilsagnsbrev er mottatt og 
vilkårene for tilskuddet er oppfylt. Drifts-
tilskudd periodiseres i henhold til den 
perioden de er gitt for.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er 
oppført til pålydende etter fradrag for av-
setning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer 
kontanter, bankinnskudd og andre beta-
lingsmidler med forfallsdato som er kortere 
enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner

Innskuddsplaner periodiseres etter sammen-
stillingsprinsippet. Årets innskudd til 
pensjonsordningen kostnadsføres.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel 
i samme periode som tilhørende inntekt. I 
de tilfeller det ikke er en klar sammenheng 
mellom utgifter og inntekter fastsettes for-
delingen etter skjønnsmessige kriterier. 
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet 

dette er lavere enn bokført verdi, og verdi-
fallet forventes ikke å være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives planmessig.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er 
vurdert til pålydende beløp. 

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er i 
balansen omregnet til balansedagens kurs. 

Resultatposter utenlandsk valuta

Resultatposter i utenlandsk valuta omregnes 
til kursen på transaksjonstidspunktet. Kurs-
differansen mot oppgjørstidspunkt føres 
som agio/disagio. 

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskaper vurderes etter 
kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet 
til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er 
forbigående og det må anses nødvendig 
etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte 
og konsernbidrag fra datterselskapene er 
inntektsført som annen finansinntekt.

Varer

Varer er vurdert til laveste av anskaffelses-
kost etter FIFO-metoden og netto salgsverdi. 

Inntekter

Ved varesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, 
altså når både risiko og kontroll i hovedsak 
er overført til kunden. Dette vil normalt 
være tilfellet når varen er levert til kunden. 
Inntektene regnskapsføres med verdien av 
vederlaget på transaksjonstidspunktet

er angitt der det er aktuelt. Det må opplyses 
om prinsipper for regnskapsføring av leasing-
kontrakter, både finansielle og operasjonelle. 
For alle vesentlige leieavtaler, både finans-
ielle og operasjonelle, må det opplyses om 
årlig leie samt leieavtalens varighet.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regns-
kapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til 
egenkapitaltransaksjoner er ført mot egen-
kapitalen. Skattekostnaden består av betal-
bar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige 
inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skatte-
kostnaden er fordelt på ordinært resultat og 
resultat av ekstraordinære poster i henhold 
til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt 
skattefordel er presentert netto i balansen.

NOTE 2: INNTEKTER

Morselskap

Hovedinntektskilden til Brunstad Christian 
Church består av gaver og kollekter fra både 
norske og utenlandske privatpersoner og 
organisasjoner.

Foreningens nest største inntektskilde knyt-
ter seg til medlemmenes deltakerbetaling i 
forbindelse med foreningens store, inter-
nasjonale arrangementer som avholdes på 
Oslofjord Convention Center.

Inntektskilde i rangert rekkefølge:

1. Norge, 2. Tyskland, 3. Sveits, 4. Danmark, 
5. Andre land

Konsern

Datterselskapene har sin hovedinntektskilde 
i Norge.

Noter til 
regnskapet 2018
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NOTE 3: LØNNSKOSTNAD, ANTALL 
ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL 
ANSATTE MM

Beløp i tusen NOK

Lønnskostnad

Organisasjonen er pliktig til å ha tjeneste-
pensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon, og har pensjonsordning 
som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Foreningen hadde sysselsatt 155 årsverk 
i 2018 fordelt på 81 kvinner og 85 menn, 
hvorav 61 årsverk ble utøvd av de fast 
ansatte i foreningen, mens 96 årsverk ble 
utøvd av unge lavtlønnede prosjektansatte 
og frivillige.

Ytelser til ledende  
personer

2018 2017 2018 2017

35 036 30 078 Lønn 37 426 32 615

4 932 4 946 Arbeidsgiveravgift 5 301 5 252

411 967 Pensjonskostnader 512 1 031

102 86 Andre Ytelser 140 118

40 482 36 078 Sum 43 380 39 016

155 154 Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 160 159

2018 2017 2018 2017

377 504 Lovpålagt revisjon 504 712

110 116 Andre attestasjoner 110 116

34 55 Andre tjenester 39 62

- - Skatterådgivning - -

Beløp er eks. mva

NOTE 4: VARIGE DRIFTSMIDLER

Beløp i tusen NOK

Det utbetales ikke styrehonorar til styret, 
men ett av styremedlemmene har vært 
ansatt og mottatt lønn fra foreningen i 2018.

Ytelser til ledende personer gjelder for 
morselskapet Brunstad Christian Church. 
Ledende personer har per 31.12 ikke lån 
eller sikkerhetsstillelse fra Brunstad Christian 
Church.

Et av styremdelemmene har i 2018 fakturert 
honorarer til BCC for sin CFO-funksjon i 
konsernet. Totalt beløper dette seg til NOK 
504’ inkl mva for 2018.

Revisor
Godtgjørelse til revisor fordeler seg slik:

MORSELSKAP KONSERN

Daglig leder

Lønn

905

1 029

Annen 
godt

gjørelse

78

43Styret

MORSELSKAP KONSERN

SUM

Anskaffelseskost 01.01.18 36 732 5 072 41 804

Tilgang kjøpte driftsmidler 2 271 293 2 565

Avgang -6 070 -1 483 -7 552

Anskaffelseskost 31.12.18 32 934 3 883 36 816

Akk. avskrivninger 17 685 2 335 20 021

Akk. nedskrivninger - - -

Bokført verdi pr 31.12.18 15 248 1 547 16 795

Årets avskrivninger 6 718 647 7 364

Økonomisk levetid 5 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Leie av ikke balanseførte driftsmidler 3 574 135 3 710

MORSELSKAP

Driftsløsøre, 
innredning

Transport-
midler
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NOTE 5: DATTERSELSKAP, 
TILKNYTTET SELSKAP M.V.

Beløp i tusen NOK

Brunstad Christian Church solgte i 
desember 2018 Ryenstubben 2 AS til 
Ryenstubben Holding AS

BKM Holding Sted* Anskaffelse andel kost verdi kapital

Anskaffelseskost 01.01.18 Oslo Nov. 13 100% Stiftet av BCC 9 950 1 188

Brunstadshop AS Oslo Des. 14 100% 1 000 1 000 1 688

Straumeparken AS Straume Nov. 15 100% 9 848 - -6 858

Runstad Eiendom AS Ski Jan. 14 100% 950 950 984

SEE Travel & Tours AS Kråkstad Apr. 16 100% 0 - -526

BCC Event AS Oslo Des. 14 100% Stiftet av 5 000 4 397

BKM Holding

NOTE 6: FORDRINGER MED 
FORFALL SENERE ENN ETT ÅR

Beløp i tusen NOK

NOTE 7: EGENKAPITAL

Beløp i tusen NOK

SUM

Anskaffelseskost 01.01.18 - 178 665 59 510 5 164 243 339

Tilgang kjøpte driftsmidler - 45 2 813 293 3 151

Tilganger fra kjøp av virksomhet - - - - -

Avganger fra salg av virksomhet - -90 914 -15 014 -1 575 -107 503

Anskaffelseskost 31. 12. 18 - 87 796 47 309 3 883 138 988

Akk. avskrivninger - 18 289 25 796 2 335 46 420

Akk. nedskrivninger - 7 600 - - 7 600

Bokført verdi pr 31.12.18 - 61 908 21 513 1 547 84 968

Årets avskrivninger/nedskrivninger - 22 214 10 352 647 33 213

Økonomisk levetid 40 år 10-60 år 4-12 år 6-7 år 

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Leie av ikke balanseførte driftsmidler 3 574 135 3 710

KONSERN Immaterielle
eiendeler

Tomt, 
bygninger 
og annen 
fast eien-

dom

Drifsløs-
øre, inn-
redning, 

maskiner / 
anlegg

Transport-
midler

Stemme- Anskaffelses- Egen-Bokført

* i Norge

2018 2017 2018 2017

1 025 017 833 986 Andre fordringer 933 799 679 555

MORSELSKAP KONSERN

Annen egenkapital

Anskaffelseskost 01.01.18 754 832

Årets endring i egenkapital: 

Årets overskudd 166 616

Vesentlig feil fra tidligere år -11 246

Egenkapital 31.12.18 910 204

Annen egenkapital

Egenkapital 01.01.18 748 808

Årets endring i egenkapital: 

Årets overskudd 164 072

Vesentlig feil fra tidligere år -11 246

Egenkapital 31.12.18 901 634

MORSELSKAP

KONSERN
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NOTE 8: MELLOMVÆRENDE OG 
TRANSAKSJONER MED MED SELSKAP I 
SAMME KONSERN - MORSELSKAP

Beløp i tusen NOK

NOTE 9: TRANSAKSJONER OG MELLOM-
VÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER

Brunstad Christian Church gir og mottar 
gaver fra lokale og utenlandske menigheter. 
Videre har Brunstad Christian Church 
transaksjoner og mellomværende med 
selskaper knyttet opp mot Brunstad 
Christian Church sin virksomhet. 
Transaksjoner mellom selskaper i konsernet 
er begrenset til renter på konserninterne lån, 
husleie og reisekostnader.

Utover transaksjoner med selskap i 
konsernet ble det i 2018 gitt en gave på 
millioner NOK 1.500.000 til den nærstående 
stiftelsen Skjulte Skatters Forlag.                                                                                                                                          

Det er ytt et kortsiktig lån til privatperson 
med nær relasjon til daglig leder. Lånesaldo 
er pålydende NOK 980’ per 31.12.2018.

NOTE 10: SKATTEKOSTNAD

Beløp i tusen NOK

MORSELSKAP

Brunstad Christian Church er etablert som 
en almennyttig forening og er i henhold til 
skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig.

2018 2017

Foretak i samme konsern 91 119 158 732

Sum 91 119 158 732

2018 2017

Foretak i samme konsern 7 468 10 752

Sum 7 468 10 752

2018 2017

Tilknyttet selskap/menighet 3 649 2 925

Sum 3 649 2 925

2018 2017

Foretak i samme konsern 2 220 919

Sum 2 220 919

Andre langsiktige fordringer

Renteinntekter

Leiekostnader

Annen internhandel

KONSERN

Årets skattepliktige inntekt fremkommer slik: 2018

Ordniært resultat for konsernet inkludert konsernelimineringer 162 031

Trukket fra resultat på ikke skattepliktig virksomhet 166 616

Ordinært resultat før skattekostnad skattepliktig virksomhet (4 585)

Permanente forskjeller (2 175)

Anvendelse av fremførbart underskudd (2 289)

Endring midlertidige forskjeller 9 386

Årets underskudd til fremføring (86)

Årets skattepliktige inntekt 251

Betalbar skatt på årets resultat (2 360)

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2018 2017

Betalbar skatt (2 360) 87

Endring i utsatt skatt 319 152

Skatt på konsernbidrag - -

Skattekostnad ordinært resultat (2 041) 239

Total skattekostnad på årets resultat (2 041) 239

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og 

underskudd til framføring: 2018 2017 Endring

Driftsmidler 9 534 15 788 (6 254)

Omløpsmidler (32) (468) 436

Underskudd til fremføring 2 582 (23 101) 25 683

Gevinst- og tapskonto (116) (580) 464

Sum 11 968 -8 360 20 328

Utsatt skatt 224 -1 923 2 147

Utsatt skatt på merverdier bygg - - -

Ikke balanseført utsatt skattefordel (224) - (224)

Netto utsatt fordel/forpl. i balansen - 1 923 (1 923)
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NOTE 13: RESULTATFØRTE VALUTAPOSTER

Beløp i tusen NOK

NOTE 14: NETTOFØRING AV 
UREALISERT AGIO GEVINST/-TAP 

Urealisert agio gevinst/tap er presentert 
netto i årsregnskapet for 2018. Realisert 
agio gevinst/tap bokføres brutto. 

Brunstad Christian Church kjøpte i 2016 ti 
utenlandske misjonssteder via sitt datter-
selskap Global Investment Holding AS. Alle 
disse selskapene er konsolidert inn i konsern-
regnskapet, men pga. mangelfull rapport-
ering av noteopplysninger er kun et av 

NOTE 11: PANTSTILLELSER 
OG GARANTIER M.V.

Beløp i tusen NOK

KONSERN

NOTE 12: BANKINNSKUDD

Beløp i tusen NOK

MORSELSKAP

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter 
bundne skattetrekksmidler med 1.457.

selskapene konsolidert inn i skattenoten. 
Resterende selskap har uvesentlige skatte-
posisjoner, og disse er derfor spesifisert i 
oppstillingen med totalbeløp. Global Invest-
ment Holding AS ble solgt til Brunstad 
Holding AS i løpet av 2017. 

KONSERN

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter 
bundne skattetrekksmidler med 1.568.

Garantistillelser 2018 2017

Garanti overfor kredittinstitusjon på vegne av lokalmenigheter 15 164 2 501

Garanti overfor reisegarantifondet på vegne av datter-datterselskap SEE Travel & Tours AS 1 640 -

Sum 16 804 2 501

2018 2017

Resultatført agio 19 714 45 624

Resultatført disagio 27 149 32 000

Netto valutaposter -7 435 13 624

2018 2017

Resultatført agio 19 724 47 772

Resultatført disagio 27 256 40 847

Netto valutaposter -7 531 6 925

Pantesikkerhet

Lån i datterselskap med pant i eiendeler 2 086 2 223

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld 5 434 5 434

MORSELSKAP

KONSERN
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