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En stadig økende interesse for BCCs virksomhet
på de internasjonale stevnene på Brunstad og
på web, etablering av BrunstadTV, samt en frisk
satsning på misjon har gjort 2011 til et spennende
år for Brunstad Christian Church!
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2011 - et
begivenhetsrikt år
En stadig økende interesse for BCCs virksomhet på de internasjonale stevnene på Brunstad
og på web, etablering av BrunstadTV, samt en frisk satsning på misjon har gjort 2011 til et
spennende år for Brunstad Christian Church! !

Bjørn Nilsen
Forstander BCC

I vårt arbeid for å gi
barn og ungdom gode
rammebetingelser
for en trygg og god
barndom, et utviklende
kristenliv som voksen,
og en meningsfull og rik
alderdom, har det vært
mange interessante
oppgaver i året som
har gått.

I 2011 har vi hatt sterkt fokus på utvikling
av ulike misjonssentra, både i Argentina,
Ukraina og India. Mange ungdommer
har vært engasjert i dette arbeidet,
både med praktisk arbeid og diakoni,

samt menighetsbygging på mange plan.
Vi skylder dem en stor takk for deres
formidable innsats!
Kontinuerlig arbeides det med videreutvikling av vårt nettsted. Artikler og informasjon
om BCCs budskap og virksomhet blir
nå oversatt til 17 språk. Vi tror at dette
vil bli et stadig viktigere verktøy for oss
i framtiden.
Vår egen TV-kanal – BrunstadTV – så dagens
lys i 2011. Det var en viktig milepæl som
vi har sett fram til i mange år. Et ungt og
dynamisk mannskap har tatt fatt på den
store oppgaven å formidle våre verdier.
I Norge er det 20 menigheter med til

sammen over 7 000 medlemmer, og på
verdensbasis er det 161 menigheter. Vi
ser også i 2011 en økende internasjonal
interesse for vår virksomhet, noe vi
selvfølgelig synes er veldig gledelig.
Vi ønsker deg velkommen til å få et
innblikk i vår virksomhet, den som oppsto
i Norge 17. Mai 1898, og som nå har
utviklet seg med menigheter i 59 land
over alle kontinenter.
Bjørn Nilsen, Forstander BCC

Gode rammebetingelser for en trygg
og god barndom, et utviklende
kristenliv som voksen, og en
meningsfull og rik alderdom
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Stor virksomhet sunn økonomi
2011 var et år med høy aktivitet. Antall ansatte i Brunstad Christian Church
økte fra 55 til 106 årsverk. De aller fleste av disse er ungdommer som arbeider
ved ulike stevnesentra verden over.
Brunstad Christian Church (BCC) har sitt hovedkontor i Oslo. I dag benytter vi oss av navnet Brunstad Christian Church
(BCC) globalt og Brunstad Kristelige Menighet (BKM) lokalt i Norge. Tidligere het vi Den Kristelige Menighet (DKM),
og på folkemunne har vi i mange år blitt kalt «Smiths venner» etter vår grunnlegger, Johan Oscar Smith (1871–1943).
En bærebjelke i vår økonomi er de frivillige gaver som kommer inn i forbindelse med de halvårlige TV-sendte misjonsfestene. Mennesker fra alle nasjoner, kulturer og samfunnslag bidrar etter egen lyst og evne. Gavene fra disse festene
er den viktigste inntektskilden.
Selv om store verdier er blitt overført til Stiftelsen Brunstad Konferansesenter, er fortsatt foreningens egenkapital
betydelig. BCC har lange tradisjoner for å drifte sin organisasjon med solid økonomi, og 2011 var ikke noe unntak.
Konsernregnskapet for 2011viser sum driftsinntekter på NOK 134 426 536 med et overskudd på NOK 8 781 497.
Overskuddet overføres til egenkapitalen som etter dette er på NOK 83 001 574.
Regjeringen ønsker å trappe opp støtten til den frivillige sektoren, og vedtok i 2010 en ny ordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert merverdiavgift. Brunstad Christian Church er svært takknemlig for dette, og
har med forenklet søknadsmodell søkt om MVA-kompensasjon på vegne av alle lokalmenighetene. For regnskapsåret
2010 søkte vi om NOK 5.969.050 og fikk tildelt NOK 3.038.662. Søknadsbeløpet for grunnlagsåret 2011 vil ligge
omtrent på samme nivå.
En utvidelse av hovedsamlingsstedet på Brunstad for bl.a. å tilrettelegge bedre for barn og ungdom, vil ha stor betydning
for BCC. Vi ønsker derfor å bidra til å realisere prosjektet ved å gi en eller flere gaver til Stiftelsen Brunstad Konferansesenter for å øke prosjektets egenkapital. BCC ser dette som en god investering for menighetens virksomhet i de
kommende tiår.
Ved årsskiftet ble det foretatt endringer i styresammensetningen for BCC. Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen, som
begge har gjort en formidabel innsats i styrearbeidet gjennom mange år, trakk seg etter eget ønske ut av styret. Det
nye styret vil arbeide videre etter de tradisjoner og verdier som BCCs virksomhet alltid har vært tuftet på, - enhet,
rettferdighet, sunn økonomi og hardt arbeid!
Harald Krinstad, styrets leder

Selv om store verdier er blitt overført til
Stiftelsen Brunstad Konferansesenter, er
fortsatt foreningens egenkapital betydelig
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Konferanser på Brunstad
I 2011 ble det arrangert en rekke konferanser på Brunstad. Deltakerne kom fra over
40 land fra alle verdensdeler.
I løpet av juli og august ble det også arrangert egne konferanser spesielt for barn og ungdom. Konferansene i forbindelse med
nyttår og påske, samt de separate stevnene for kvinner i mars og for menn i oktober har stadig økt i popularitet. I tabellen under
vises antall personer som har deltatt på Brunstad Christian Church’ konferanser på Brunstad i 2011, med separate deltakertall
for barn og unge opp til 20 år.

2011

Totalt

0 - 20 år

Nyttårstevne - desember/januar

6 538

3 012 (46 %)

Kvinnekonferanse - mars

3 593

932 (26 %)

Påskestevne - april

8 125

3 897 (48 %)

Sommerstevnene - juli & august

14 773

7 238 (49 %)

Konferanse for menn - oktober

3 594

945 (26 %)

Totalt 2011

36 623

16 024 (44 %)
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Barn og ungdom har hatt stort
fokus i 2011.
I løpet av 2011 har konferansene på
Brunstad hatt over 16.000 deltakere under
20 år. Om sommeren, da deltakerantallet
er størst, ble det derfor arrangert egne
stevner for barn, og egne stevner for
ungdom. Disse stevnene ble lagt opp med
oppbyggelsesmøter og forskjellige aktiviteter
tilpasset de forskjellige aldersgruppene.

Over 16 000
under 20 år
Sommerstevnene for barna har som regel
et tema oppsummert i en enkel setning
for å hjelpe barna å huske det de har
lært, I 2011 var temaet ”Velg det gode!”.
Møtene ble gjennomført av barne- og
ungdomsarbeidere fra forskjellige lokalmenigheter, og hadde som formål å gi
barna gode og sunne kristne verdier.

Tradisjonen tro startet også årets barnestevne med en åpningsfest som også
inkluderte en musikal, diverse filmer og
flere sanger som var forberedt og øvd
inn flere måneder i forveien.

Barne- og ungdomsstevnene handler
også mye om lek og moro!
Hver dag under det tre dager lange
barnestevnet var det leker og show i
storsalen på Brunstad. I tillegg ble det
arrangert konserter, musikkonkurranser
og andre events for barn, unge og eldre.

Barneshow
6000 i salen
I samarbeid med BCCs barne- og ungdomsorganisasjon ”Aktivitetsklubben” ble det
arrangert omfattende turneringer for ulike
aldersgrupper både i ishockey, fotball og
volleyball. Det ble gjennomført
kvalifikasjonsrunder og finaler på den
populære konkurransen ”Outdoor
Challenge”, som i 2011 hadde tittelen
”United”, med flere titalls lag med gutter
og jenter fra hele verden.

Målet er å gi
barn og unge
gode og sunne
kristne verdier
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Brunstad Misjonsweb
Brunstad misjonsweb – www.brunstad.org – opplever en økt interesse for sin dekning
av BCCs budskap og virksomhet verden over. Også enkeltpersoners tro og liv, samt
mer dyptpløyende artikler ble i 2011 lest på 16 språk av ca. 2500 personer hver dag.
Som en del av vår misjonsstrategi, vil det i de
kommende år bli arbeidet med å oversette innholdet
til flere nye språk.
I 2011 ble det publisert 218 artikler og video, og et stort antall
bildeserier, administrert av ca 5 årsverk i redaksjonen. Redaktør
er Milenko Van der Staal, og ansvarlig redaktør er Harald
Kronstad. Øvrige redaksjonsmedarbeidere har hovedfokus på
journalistisk produksjon, markedsføring, teknisk vedlikehold/
support og administrasjon..
BCC har utviklet en omfattende internt webportal som gir
medlemmene gratis tilgang til en rekke e-bøker, tv-sendinger,
podcaster, musikk og lydfiler på mange ulike språk. Tilbudet er
svært godt mottatt og har en høy bruksfrekvens.
Det meste av innholdsproduksjonen skjer imidlertid ikke «in
house», men gjøres av over 50 freelancere (skribenter og
fotografer) og ca. 25 translatører verden over koordinert av
den sentrale redaksjonen På denne måten får websiden et
stort og variert innhold fra de fleste steder i verden der BCC
har sin virksomhet.
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Grundig opplæring og et aktivt redaksjonelt og
journalistisk miljø sikrer nye medarbeidere en
inspirerende og lærerik arbeidsplass.
Målet er å kunne formidle BCCs budskap slik at det treffer
den ønskede målgruppen. Til dette trenges både innsikt i BCCs
budskap og gode formidlingsmetoder.
Man lærer også å formidle fra aktiviteter f.eks. innen sport og
kultur på en fengende måte, hovedsakelig med barn og ungdom
som målgruppe. En viktig ingrediens i denne settingen er også
samarbeidet med BrunstadTV.
Det redaksjonelle arbeidet inkluderer også en samfunnsorientert tilnærming. Man lærer å ta stilling til, og formidle et
budskap rundt det som skjer i samfunnet.

Facebooksiden “BrunstadChristianChurch” opplevde
også en økende interesse i 2011.
Siden oppstarten i august 2010 har kanalen vokst til ca. 11 000
følgere i løpet av 2011. Målgruppen for å få flere venner dette
året var “venners venner” (et potensial på over 4 millioner
personer). Hovedingrediensen på siden er bilder og film, samt
lenker til aktuelle artikler på webben.

Et stort og variert
innhold fra de fleste
steder der BCC har sin
virksomhet

Via både norsk og internasjonal Twittring kan de som ønsker
få en melding når det skjer noe på en av våre nyhetskanaler.
Begge disse fikk flere hundre nye følgere i 2011.
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BrunstadTV
tar BCC på pulsen
Med 13 faste ansatte, flere hundre frivillige medvirkende, 155 timer egenprodusert materiale, nytt kontrollsenter, egen TV-buss, nytt studio i Oslo og kontinuerlig
sending fra april, er 2011 blitt et merkeår for BrunstadTV, en ikke-kommersiell kanal
som er et gratis tilbud for alle BCCs medlemmer.
BrunstadTV ble etablert i dagens form i 2011. BCC
har imidlertid kringkastet konferanser fra Brunstad
fra slutten av 1990-tallet.
Vår visjon for kanalen er at den skal formidle positive, kristne
verdier. Målgruppene er i første rekke barn, ungdom og familier.
BrunstadTV er inndelt i 4 team: Redaksjon, Programproduksjon,
Flerkameraproduksjon og Distribusjon. Daglig leder er Stian
Fuglset, og ansvarlig redaktør er Berit Hustad Nilsen. BrunstadTV
distribuerer det meste kryptert via Telenors satellitt THOR-5.

Virksomheten har fokus på rekruttering, og er etablert som
lærebedrift.
Året 2011 bærer preg av å være et oppstartsår, med høy
arbeidsinnsats og løpende utfordringer. Bemanningen økte fra
7 til 13, og kanalen flyttet i løpet av sommeren inn i nye lokaler
på Ryen i Oslo.
Redaksjonen har et innholdsmessig ansvar for hele verdikjeden,
fra ideskaping til publikumstilfredshet.
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BrunstadTV startet året friskt med å kjøpe inn en
TV-buss fra NRK, - «OB16». Det gjør kanalen i
stand til å produsere sendinger fra et stort spekter
av lokasjoner.
Flerkamerateamet benytter seg i stor grad av frivillig innsats.
Følgende produksjoner i 2011 var av større omfang:
- BrunstadTV åpningsfest, Storefjell
- Misjonsfest, Vanderbijlpark, Sør-Afrika
- Påskestevne, Brunstad
- Kinderfreizeit, Hessenhöfe, Tyskland
- To sommerstevner, Brunstad
- Misjonsfest Hamar
BrunstadTV hadde følgende distribusjon i 2011:
- kontinuerlig (fra 2. april) via THOR 5 (Telenor)
- ca 110 timer via TELSTAR 12 (Telesat Canada)
- ca 110 timer som streaming via internet (Leasweb)
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PROGRAM

SJANGER OG BESKRIVELSE

PRODUSENT

Aktualitet. Reportasjeprogram med innslag fra hele verden.
Et av våre mest populære program blant den eldre
aldersgruppen.

Program Oslo

Septim

Musikalsk gameshow. Vi følger syv ungdommer som skal
lære seg et instrument på bare tretten uker. Godt mottatt
familieprogram som også har fått en oppfølger.

BCC Grenland

Naviger

Talkshow for barn. Hva er dagens dilemma, og hvordan
går det når dagens gjester skal prøve seg på den
beryktede Navigér-løypa? Spennende og morsomt
studioprogram for barn og ungdom.

Program Oslo

Catch

Dokudrama/talentprogram for barn. Vi møter barn
og ungdommer som deler spennende og interessante
hobbyer med oss, og programleder Jakob tester dem ut.
Populært blant både yngre og eldre.

Program Oslo

Dukketeater for barn. Byen Ulao er forlatt av alle
menneskene, unntatt Rektor. Ullrik og Ulla har begynt på
skolen. Et tilbud for barna under skolealder.

BCC Horten

English Language Show

Språkundervisning. Trenger du å forbedre engelsken din?
The English Language Show hjelper deg på vei på en
underholdende måte! Innholdsrik serie som er blitt godt
mottatt.

BCC Didcot

Reisen til Sør-Afrika

Reiseprogram for ungdom. Miniserie fra ungdomstur til
Sør-Afrika. Vi drar på løvesafari og blir kjent med venner fra
Sør-Afrika. Noe for hele familien! Flere reiseprogrammer er
på vei.

BCC Molde

Outdoor Challenge Extreme

Reality / lagkonkurranse. Bli med når vi følger de to finalelagene på en ekstrem konkurranse gjennom vill og vakker
vestlandsnatur. Vår aller mest populære serie!

Program Oslo

2 x Glede

Dokudrama for barn. Ønsker du å glede noen du er glad
i? I dette programmet overrasker vi deltagerne med alt fra
skaterampe til flytur. Vårt mest populære barneprogram!

Program Oslo

Den tyske varianten av 2xGlede!

BCC Exter

Språkundervisning. En gjennomført serie med kurs for deg
som vil lære deg grunnleggende norsk.

YEP, Brunstad

TellUs

Litt av en dag

2 x Freude
Punktum.no

Første TV-sending i 1998
Egen TV-kanal fra 2011 med inntil 10 timer sendetid pr dag
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Tanker ved munningen av Amazonas
En reise kan forandre et liv. Det fikk jeg personlig
oppleve da jeg besøkte BCC Pará, Brasil.

Ved munningen av Amazonas-floden, ved byen
Abaetetuba, ganske langt nord i Brasil er det en ny
menighet på ca. 130 personer. Dagene vi tilbrakte
sammen med dem ble noen av de viktigste og mest
spesielle dagene i mitt liv.
Hvorfor?
Jeg kunne se evangeliet som menneskene der lever
i praksis. Jeg møtte en menighet så full av livskraft,
glede og framtidshåp som jeg sjelden har møtt før.
Jeg møtte mennesker som virkelig elsker Gud, og vil
leve et sant og ekte kristenliv!
Engasjementet lyste av barna, og de sang av hjertens
lyst på samlingene. Blikkene deres festet seg i dypet
av hjertet mitt, og jeg visste i samme øyeblikk at jeg
aldri ville glemme dem.
Jeg møtte ungdom med personlig overbevisning
om evangeliet og menigheten. En sammensveiset,
målbevisst og ivrig flokk med unge jenter og gutter
som har gjort noen av sine viktigste livsprioriteringer, og
som allerede er blitt en ressurs for sine medmennesker!
Dette fylte meg med utrolig respekt
og en uendelig takknemlighet for
hva evangeliet kan gjøre med oss
personlig, men også med samfunnet
rundt oss!

Heidi Gjøsund (24), utstasjonert ved
Cabriova misjonssenter utenfor Sao
Paulo i Brasil.

I 2011 hadde BCC totalt 161
menigheter og drev aktiv
misjonsvirksomhet i 59 land i
alle verdensdeler.
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En verdensomspennende
misjonsvirksomhet
BCC driver en utstrakt misjonsaktivitet i mange land.
Hovedfokus er Jesu misjonsbefaling. I dette arbeidet
utgjør ungdommens engasjement en stor kapital.
BCCs forkynnende misjonsvirksomhet er ikke bare ”menighetsplanting”, men også
”menighetsvekst”. Vårt mål er ikke bare omvendelse eller dåp, men også gleden i selve
kristenlivet, slik at både enkeltmennesket og fellesskapet kan trives og vokse. Derfor er
det som regel mye oppfølging av nye menigheter.
BCC hadde i 2011 totalt 161 menigheter, og drev aktiv misjonsvirksomhet i 59 land.Viktige
ingredienser i arbeidet er BrunstadTV og Brunstad Misjonsweb, men svært viktig er også
felleskapet, både ved trosoppbyggelsen og ved felles arbeid og aktiviteter.
BCCs engasjement i utviklingsland innebærer også diakoni, en tradisjon vi har hatt fra
starten av. Dette innebærer også etablering av arbeidsplasser og boliger, samt 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. Investerte midler må ikke blir
en sovepute og et grunnlag for passivitet, men heller stimulere til engasjement etter egne
ressurser og muligheter.Vår erfaring er at uten en aktiv deltakelse og hardt arbeid fra de
som mottar hjelp, blir det ingen sunn menighetsvekst.
Der vi driver misjonsvirksomhet har vi også fokus på de fysiske og samfunnsrelaterte
rammebetingelsene for vekst. I 2011 ble det arbeidet med et aktivitetssenter i Ozorne i
Ukraina. Målgruppen er befolkningen i Sør-Ukraina og omkringliggende land som Romania og
Moldova. Dette året er det også lagt ned et omfattende arbeid med å bygge et misjons- og
aktivitetssenter i Alwaye i India.
BCC har fokus på å ivareta lokale kulturer i våre lokalmenigheter. I 2011 var Sør-Afrika
vert for en av de halvårlige misjonsfestene som ble TV-sendt over hele verden til flere
tusen seere. Rammen og innholdet eksponerte i stor grad afrikansk tradisjon og kultur.
Vi i er opptatt av å bruke innsamlede midler effektivt. Regnskapene for 2011 viser at
innsamlede gaver og kollekter til foreningen beløp seg til ca. NOK 96,8 mill. Administrative
kostnader var NOK 5,2 mill., som gir en innsamlingsprosent på 94,6%. Offentlige tilskudd,
salgsinntekter, og foreningens andre øvrige inntekter tas ikke med dette beregningsgrunnlaget.
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Afrika

BCC har hatt misjon i Afrika siden tidlig på 70-tallet, og har
i dag 15 menigheter på kontinentet. I 2011 var menighetene
Vanderbijlpark og Pretoria vert for den halvårlige tradisjonsrike
misjonsfesten i BCC. Festen ble TV-sendt til over 20.000
seere verden over.
Aktuell info for 2011 med Afrika i fokus (eksterne lenker):
- Misjonsfest i Afrika - April 2011
- Deltakelse fra Afrika på Brunstad - August 2011
- Barnestevne i Afrika - Oktober 2011
- Stevne i Afrika - Desember 2011

Asia

Også i Asia har BCC hatt misjonsvirksomhet siden tidlig
i 1970-årene. I dag er det 16 aktive menigheter i denne
verdensdelen, fordelt på 9 land. 2011 ble et år med omfattende
arbeid rundt et nytt aktivitetssenter, Alwaye Conference Centre,
sør i India. Senteret får konferanse- og overnattingsfasiliteter
for inntil 300 personer, samt sportsfasiliteter for ungdom
og lekepark for barn.
Aktuelle info for 2011 med Asia i fokus (eksterne lenker):
- India Challenge 2011 (mars 2011)
- Nytt stevnesenter i India - Hele 2011
- Entusiasme i Hong Kong - Høst 2011
- En hjertesak – arbeid med barn i Asia - Nyttår 2011

Sør-Amerika

BCC startet sitt engasjement i Sør-Amerika i 1975, og i dag
er det 10 aktive menigheter her, fordelt på Argentina, Brasil,
Chile og Peru.Via YEP (Youth Exchange Program) har BCC
bidratt aktivt til etableringen av et aktivitetssenter på Paso
Flores i Patagonia i Argentina.
Aktuell info for 2011 med Sør-Amerika i fokus (eks. lenker)
- Felleskap på tvers av kontinenter - Januar 2011
- Vekkelse i Argentina - Februar 2011
- YEP-tilværelse i Patagonia - Høst 2011

Europa

I Europa har BCC først og fremst hatt hovedfokus på et nytt
aktivitetssenter i Ozorne i Ukraina. Senteret fasiliteter for
400 personer, inklusive 26 leiligheter med kjøkken og bad.
Aktuell info for 2011 med Ukraina i fokus (eksterne lenker)
- Nytt sted, nye muligheter - Hele 2011
- Til Ukraina for å jobbe - Mai 2011
- Deltakelse fra Ukraina på Brunstad - August 2011
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Lokale kulturer og tradisjoner

BCC har fokus på at lokalmenighetene bevarer og
utvikler kulturelle tradisjoner i deres geografiske
område. BCC mener disse tradisjonene er berikende
både for det lokale menighetslivet og for BCC
generelt. Dette blir også godt eksponert på BCCs
internasjonale stevner og på TV-sendingene.

Lokale kulturer
er berikende for
menighetslivet
I 2011 ga BCC finansiell støtte til lokale kulturtiltak
i flere lokalmenigheter verden over.
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YEP
Også i 2011 var det en omfattende virksomhet i menighetens
ungdomsprogram, Youth Exchange Program (YEP).
Programmet har i sin snart 10 år lange historie hatt størstedelen av aktiviteten på
Brunstad i Vestfold.YEP har vært en viktig bidragsyter i menighetens misjonsvirksomhet
som utgår fra Brunstad.
YEP har hatt som hovedformål å gi sine deltakere kunnskap om Brunstad Christian
Churchs historie og trosgrunnlag, misjonsarbeid og menighetsliv, samt opplæring i
norsk språk og kultur. Deltakerne skal også lære respekt og toleranse ved å operere
i et multikulturelt miljø. Det tilrettelegges for, og gjennomføres ideell frivillig innsats i
Brunstad Christian Churchs konferanser og prosjekter.
Programmet utvikles imidlertid stadig, og i 2011 fikk den internasjonale virksomheten
økt fokus. Fra sommeren 2011 ble antall YEP-deltakere på Brunstad redusert fra ca.
200 til ca. 65. Disse hadde hovedfokus på drift av fasiliteter som relaterer seg til
misjonsvirksomhet, medieproduksjon, ungdomsarbeid m.m.
Samtidig ble det bemannet opp nye prosjekter i flere ulike deler av verden. Som eksempel
kan nevnes at YEP-deltakere utgjorde en sentral ressurs i bl.a. følgende prosjekter
(klikk på teksten for utdypende artikler på BCCs misjonsportal):
- Bygging av stevnsenter på Paso Flores i Argentina
- Tilrettelegging av menighetssted og bygging av stevnesenter i Alwaye i India
- Bygging av stevnsenter i Ozorne i Ukraina

Deltakerne skal lære respekt
og toleranse ved å operere i et
multikulturelt miljø
I tillegg til den rent fysiske innsatsen i ovennevnte prosjekter spilte YEP-deltakerne
også en viktig rolle i lokalmenighetenes virksomhet på disse stedene. YEP-deltakerne
engasjerte seg sterkt i barne- og ungdomsarbeidet, og knyttet tette bånd til barna og
de unge i lokalmenighetene. Det ble i prosjektperiodene etablert et sterkt fellesskap,
noe som gir et godt grunnlag for videre utvikling av menighetens virksomhet i de
aktuelle land.
Totalt sett hadde YEP en nedgang i antall deltakere i 2011, hovedsakelig på grunn av
opprettelsen av Brunstad Bibelskole. En betydelig andel av de som tidligere ønsket å
være deltakere i YEP velger nå å delta i Bibelskolen i stedet. Dette anses imidlertid som
en naturlig og positiv utvikling, og de to tiltakene samarbeider og utfyller hverandre
på en god måte.
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Konsernregnskap 2011
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Respekt og
menneskeverd
BCCs grunnlegger Johan Oscar Smith (1871-1943)
var en motstander av all urettferdighet og undertrykkelse, samme hva slags form denne tok. Han
så ikke med blide øyne på hvordan kvinnene
ble undertrykt, verken i samfunnet eller i kristne
forsamlinger.
Respekt for enkeltindividet har vært en grunnverdi i BCC fra begynnelsen av,
uavhengig av sosial eller sivil status, fattig, rik, begavet, mindre begavet eller
ulik etnisitet. Slik vil det også fortsette.
Det var i Johan O. Smiths tid også en mer vanlig holdning i kirken og andre
kristelige forsamlinger at kvinnene ikke skulle si noe i menighetssamlinger. J.
O. Smith fant ingen støtte for dette i Guds Ord. Derimot fant han respekt og
rettferdighet som grunnleggende bærebjelker i menighetslivet. Han skriver i et
brev til Elias Aslaksen den 16. januar 1916 bl.a.: «Det vil bli meget trykkende
om man i menigheten forbød kvinner å be og profetere, hvilket ikke engang
skriftene forbyder. En sådan makt har jeg for min del aldri mottatt av Gud.»
I flere menigheter mente han at det var kvinner som hadde mest innsikt og
visdom, og da var det gjerne dem han henvendte seg til. Dette var i hans tid
ofte kontroversielt innen kristne forsamlinger.
Paulus ga oss en arbeidsfordeling når det gjaldt tjenesten i menigheten. Det er
derfor også i dag hovedsakelig mannlige forstandere i BCC. Men vi er heller
ikke her bundet av bokstaven. Kvinner kan selvfølgelig tale til forsamlingen,
og er ofte lærere i barne- og ungdomsarbeidet.
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Menighetslivet i 2011

Vi legger vinn på at både jenter og gutter får samme
mulighet til aktiviteter og arbeid fra de er ganske
unge. I BCCs organisasjon for ungdomsutveksling
YEP (Youth Exchange Program) er dette konsekvent
gjennomført.
Vår tro på livet og framtiden gjenspeiles ofte i
familielivet. Vi har ikke noe, verken i vår teologi
eller kultur, som pålegger familiene å få et visst
antall barn, eller å få barn i det hele tatt. Selv om
vi tradisjonelt sett er kjent for store barnefamilier,
er det mange ektepar i BCC som har få eller ingen
barn.Vi anser dette som en fullstendig privat affære.
Menighetene er i dag organisert med både kvinner
og menn i styrene, også i hovedstyret for BCC.
Ikke fordi vi ønsker å kvotere kvinner inn i styrene,
men fordi vi mener at et godt styre er avhengig
av å se ting fra flere forskjellige ståsteder, og ikke
minst å benytte den forskjellen det å være mann
og kvinne utgjør, også i styresammenheng.
Når det gjelder kjønnsroller i samfunnet for øvrig
støtter vi full likestilling, respekt og likeverd i alle
samfunnsmessige organer og funksjoner. BCC
oppfordrer alle, uansett kjønn og alder, til entusiasme
og engasjement. Vi mener det er viktig at både
kvinner og menn tar utdannelse og kommer inn
i oppgaver der de selv har interesser, evner og
muligheter for å lykkes.
Når det gjelder kjønnsroller i samfunnet for øvrig
støtter vi full likestilling, respekt og likeverd i alle
samfunnsmessige organer og funksjoner.

En utstilling i BCCs historiske senter viser forstander Anna Kjærnet tale til menigheten i
Drøbak i 20-årene. Utstillingen viser et utsnitt av kvinnene som har betydd mest for BCC
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Beslutningsprosesser i BCC
I BCC`s vedtekter har det alltid vært et grunnleggende
prinsipp at styrende organer kun kan fatte vedtak ved
enstemmighet (konsensus).
Et tilsvarende prinsipp finner vi i en rekke andre kjente organisasjoner som for eksempel
NATO. Ved krav om konsensus kommer prosessen i fokus og en slik prosess vil sikre
en grundigere behandling enn ved ordinære flertallsvedtak.

Harald Kronstad
Styrets leder

Tradisjoner for kommunikasjon og dialog

Det er lange tradisjoner for å snakke sammen i BCC, og det er mange saker å snakke
om. Til forskjell fra flertallsvalg, som gjerne forutsetter bade «valgkamp» og «maktkamp»,
har vi tradisjon for å diskutere til vi er enige. Dette fordrer mer av prosessen i forkant
av beslutningene. Man må lytte til hverandres alternative innfallsvinkler og meninger, la
ting modnes over tid, snakke sammen, samt tilpasse foreslåtte valg slik at det oppnås
enstemmighet.
Konsensus er ikke en demokratisk motsetning til flertallsvalg. Det må ofte arbeides
med alternativer, og det må gis rom og tid hvor det oppfordres til deltakelse og
engasjement. Modellen krever at vi involverer oss i en genuin respektfull dialog som
gjensidig styrker og støtter hverandre. En god opinion fungerer ofte hos oss som en
katalysator for å finne en ”3. vei”. Hensikten må være at forskjellige synspunkter og
alternative innfallsvinkler kommer frem. Det bidrar til nyskapning og et mer helhetlig
syn på saken.

Berit Hustad Nilsen
Styremedlem

Gunnar Gangsø
Styremedlem
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BCC har lange
tradisjoner for å
snakke sammen,
og det er mye å
snakke om
Et konsensusvedtak tar ganske enkelt lengre tid og
er en lang mer krevende prosess. Prinsippet om
konsensus har over tid vist seg å være en vellykket
og akseptert metode blant oss, selv om vi godt
kunne benyttet ordinært flertallsvalg. Fordelen
er at resultatet blir mer gjennomarbeidet og det
blir langt enklere å få alle til å slutte seg lojalt til
vedtaket når en beslutning er fattet. Konsensus
avskjærer på en bedre måte personlige motiv, da det
er fellesskapets interesser som er selve grunnlaget
for kommunikasjonen i prosessen.

Beslutningsorganer

I BCC er det ulike typer organer og valgene I
organisasjonen involverer ikke alle i alle organ. Det
finnes en slags arbeidsfordeling, som man godt kan
kalle et maktfordelingsprinsipp, mellom menighetens
styre, forstander, representantskap, sentralstyre og
forstanderskap. I norske lokalmenigheter er det slik
at hele menigheten må godkjenne regnskaper og
vedtektsendringer.

Konsensus
fordrer en
grundig prosess
Styret er øverste organ for de aller fleste praktiske
spørsmål. Når det gjelder lærespørsmål og avgjørelser
knyttet til den enkelte person er dette vedtak som
fattes av forstanderskapet.
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I 2010 kom
spørrespillet
QuizMaster ut,
og i 2011 ble
det supplert
med 100 nye
spørrekort
tilpasset årets
kunnskapskonkurranse

Søndagsskole for barna,
trosopplæring for 15-åringene,
kunnskapskonkurranse for alle
mellom 14 og 35, samt Brunstad
Bibelskole, kombinert med
egne oppbyggelsesmøter for
ungdom, utgjør et rikt og variert
opplæringstilbud for barn og unge
i BCC.
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Trosopplæring
BCC har lange tradisjoner for trosopplæring, helt
fra barnetreff og søndagsskole for de minste,
bibelundervisning for tenåringer, kunnskapskonkurranser, YEP, og til Brunstad Bibelskole, som ble
etablert sommeren 2011.
Barnetreff og søndagsskole

Med utgangspunkt i de årlige barnekonferansene på Brunstad, arrangeres det
i hver lokalmenighet ett eller flere barnetreff eller søndagsskoler i uka. Fokus
er å gjøre barna trygge i sitt gudsforhold, samt skape engasjement rundt
historiske begivenheter beskrevet i Bibelen. Audiovisuelle hjelpemidler, sang,
musikk, teater, samt barnas egen deltakelse er sentralt i dette arbeidet.

Trosopplæring for tenåringer

BCC tilbyr alle ungdommer mellom 14 og 16 år et eget trosopplæringsopplegg
som kulminerer i et eget festarrangement på våren. Hensikten er å gi en
innføring i den kristne tro med utgangspunkt i BCCs teologi. Dette utgjør BCCs
”konfirmasjon”. Undervisningen er populær, og de aller fleste ungdommene i
denne aldersgruppen valgte å delta også i 2011. Deltakerne, og for øvrig alle
medlemmer i BCC, har fri tilgang med avanserte søkemuligheter til det meste
av menighetens litteratur i digital form, på en egen intern webportal.

Kunnskapskonkurranse

BCC har hvert år siden 1998 arrangert internasjonale kunnskapskonkurranser
for ungdom mellom 14 og 35 år. Konkurransen har tre aldersgrupper, opererer
lagvis og tar utgangspunkt i et spesifikt tema eller en bok. Konkurransen i
2011 engasjerte 650 lag fra 37 land med til sammen over 4500 deltakere.
Den startet 8. juni med første runde gjennomført over internett lokalt i de
enkelte menigheter, og finalen og premieringen i et eget TV-sendt arrangement
på Brunstad 11. juni.

Brunstad Bibelskole

I august 2011 ble Brunstad Bibelskole opprettet, og det ble tatt inn ca 130
elever til oppstarten. Skolen har studiefasiliteter på ulike steder i Europa,
og mange av elevene roterer mellom disse. Hovedfokus er å gi inngående
opplæring og kjennskap til BCCs trosgrunnlag og historie. Dette oppnås både
gjennom undervisning, gruppeprosjekter og selvstudium, samt omfattende
praksis gjennom deltakelse i menighetsarbeid på stedene skolen er etablert.
Skolen legger også vekt på nettverksbygging og internasjonal kulturforståelse,
og legger til rette for reiser og ekskursjoner som fokuserer på dette. Skoleåret
2011 / 2012 har vært et pilotprosjekt, men tilbakemeldingene er så positive
at skolen får en internasjonal utbredelse i 2012 / 2013.

Egen deltakelse
er sentral i
trosopplæringen
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Musikalsk fornyelse
med SongMission
Med tre fulltidsansatte og høye musikalske visjoner, sørget SongMission også i 2011
for fornyelse av BCCs sang- og musikkliv verden over.
Prosjektet, som startet i 2008, har i 2011 bidratt til økt kjennskap
til BCCs sangskatter, og til fornyelse av sang- og musikkutøvelsen
i BCC. Visjonene er å oppnå en sterk rekruttering og et høyt
nivå på både den individuelle musikkutøvelsen, på orkesterspilling, komponering og arrangering. Et mål er også å stimulere
til produksjon og utgivelse av sang, musikk og arrangementer.
Organisasjonen har også etablert sitt eget orkester som bidrar
på større arrangementer i forbindelse med våre stevner.

I tillegg ble det holdt flere større konserter ila 2011, bl.a.
”Skjærgårdskonserten” i august og finalen på TV-programmet
”Septim” både i juli og august.
SongMission utformet i 2011 diverse opplæringsmateriell for barn
og ungdom, og produserte over 200 nye sanger og arrangementer,
som ble fremført på over 40 konserter på verdensbasis.
Aktuelle artikler om SongMission 2011:
- Musikk til trivsel og inspirasjon (august 2011)
- En vellykket konsertaften (november 2011)
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Brunstad Concert
Choir & Orchestra
I 2011 utvidet Brunstad Concert Choir & Orchestra (BCCO) sine planer fra kun å ha
fokus på julekonsertene på Brunstad til også å omfatte sommerkonserter.

Med en internasjonal besetning og et multikulturelt publikum har unge talenter, har BCCO nådd et respektabelt musikalsk nivå
BCCO gjennomført den årlige konserten ”Julelys” på Brunstad innen flere sjangre. Orkesteret er selvforsynt med musikalske
helt siden 2007. Mellom 2. og 4. desember 2011 ble det avholdt arrangementer av anerkjent standard.
julekonserter med tilsammen 6800 tilhørere.
Aktuelle artikler og filmer om BCCO i 2011:
Repertoaret har bestått av seriøs klassisk, gospel, storband, - Julelys 2011
jazz, vise og ballade. Takket være begeistret oppslutning, frivillig - I år er det musikalske nivået enda bedre
forpliktelse, høy deltakerdisiplin, og stor trivsel blant mange - Sang seg inn i 4200 hjerter
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Travle nettlinjer fra
Brunstad Multimedia
I 2011 ble det lastet ned godt over 2 millioner film- og musikkfiler på 16 språk fra
BCCs egen medieportal på Internett. Sanger, taler og filmer fra BCCs arrangementer verden over er en populær vare, og fritt tilgjengelig på en intern webportal
for alle BCCs medlemmer.
Mellom 10 og 20 personer arbeider jevnlig med opptak, redigering,
kvalitetssikring, produksjon, arkiv, samt andre administrative
oppgaver. Portalen hadde i 2011 flere typer podcasts til ulike
målgrupper, og passerte 50.000 filer fordelt på 300 GB data.
Det ble lastet ned mellom 40 og 100 GB hvert døgn hele året.

ut fra dette. Portalen er derfor blitt en sentral inspirasjonsfaktor
for barn og ungdom i BCC.

BMM utga i 2011 9 nye DVD-utgivelser fra BCC-arrangementer.
Men i tillegg til å være en aktør for opptak og distribusjon er
BMM også en produsent av innhold. I 2011 ble det produsert
Visjonen er å kunne ta pulsen på BCCs virksomhet i hele verden, 38 nye sangspor på 5 språk for podcastkanalen ”MP3-kilden”,
og tilby et variert kvalitetsinnhold av film, sang, musikk og tale og 7 nye sangspor for podcastkanalen ”Barnas mp3-favoritter”.
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