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Om BCC
• Protestantisk, kristen menighet 

(trossamfunn) 

• Johan Oscar Smith – grunnleggeren 

• Startet i Horten, 1898

• Har cirka 8.900 medlemmer i Norge

• Menigheten har spredd seg til over 
50 land



Hva tror man på i BCC? 

• Man tror på at Jesus er Guds sønn og verdens 
frelser

• Han kom til jorden for at menneskene skulle få 
tilgivelse fra det onde de hadde gjort

• Tror at Jesus kan hjelpe oss å bli bedre 
medmennesker ved å følge hans eksempel 

• BCC feirer alle de vanlige høytidene som jul, 17. 
mai, bursdager osv.



• Det er 19 menigheter i Norge som tilhører BCC

• Den største er Oslo og Follo og har rundt 1400 medlemmer

• Den minste ligger i Valdres og har rundt 90 medlemmer

• Hver menighet har sitt samlingssted/menighetshus

• Dette er fra menigheten i Sandefjord: 

19 lokale menigheter i Norge 
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Moss: BCCs
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Norske 
menigheter 
- Er noen i nærheten av deg? 



Hva skjer i menighetene i hverdagen? 

• Gudstjenester hver søndag – men ingen prest

• Egne møter for ungdom

• Søndagsskole for barn

• Aktivitetsklubb for barn

• Brunstad ungdomsklubb, som har forskjellige aktiviteter



• Verdier som BCC har for barne- og 
ungdomsarbeid:
• Rettferdighet
• Ærlighet
• Omsorg
• Nestekjærlighet
• Respekt

• Lære alle som vil det om troen på Jesus 

• Lære ungdom å gjøre noe godt for andre

Frivillig arbeid for barn og ungdom



• BCC har flere stevner i Norge hvert år

• Mellom 3000 og 11 000 troende fra hele verden deltar 

• Kommer for å lære mer om Jesus og Bibelen

• Temamøter og aktiviteter for barn, ungdom og voksne

Internasjonale stevner på Brunstad



Hvor holder BCC 
sine stevner?
Brunstad ligger i Sørøst-Norge 
i Vestfold og Telemark fylke


