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BKM Stavanger er forankret i den tro og lære 

som Johan Oscar Smith [Horten 1871 – 1943] 

sto for og utøvet. Hans overbevisning om 

syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse 

ved troens lydighet, fremmet det personlige 

engasjementet i kristenlivet. Hans omsorg 

for barn og unges behov for trivsel og aktivitet 

i menighetslivet, gjorde han på mange 

måter også til en foregangsmann innen 

lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet 

står i dag sterkt i BKM Stavanger og danner 

grunnlaget for et ekte og aktivt felleskap uten 

generasjonskløfter. 

BKM Stavanger ønsker å legge til rette for 

opplevelser av gode og kristelige livsverdier 

for sine medlemmer, i alle livets faser. Vi har 

derfor fokus på gode rammebetingelser for 

inspirerende aktiviteter i velegnede fasiliteter.

Vår virksomhet går i hovedsak ut fra vårt 

forsamlingslokale på Stokka i Stavanger hvor 

det holdes offentlige møter hver søndag, 

og fl ere aktiviteter gjennom uka. I tillegg 

disponerer vi en stor hytte i Sirdal, og et 

hestesenter (Snøde Gård) i Tananger.

En bærebjelke i vår økonomi er frivillige gaver 

til drift, vedlikehold og utvikling. I tillegg bidrar 

medlemmene med dugnad. Jeg vil gjerne gi  

dem som har bidratt til at vi har nådd våre mål 

i 2012 en stor takk for deres innsats!

Velkommen til å få et innblikk i vår menighet  

her i Stavanger, som trosmessig tilhører 

Brunstad Kristelige Menighet (BKM). BKM 

startet med Johan Oscar Smith i Horten 

allerede i 1898, men i Stavanger startet det 

først i 1938. For mer informasjon om BKM, se 

www.brunstad.org 

Med vennlig hilsen

Øyvind Kverneland

Forstander og styreformann

Året 2012 var et år med høy 

aktivitet i Brunstad Kristelige 

Menighet (BKM) Stavanger.  

Stavanger
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JANUAR
• Året startet med vår tradisjonsrike 

nyttårsfrokost. Første søndags formiddag 

i det nye året møttes store deler av 

menigheten opp til frokost og deretter til en 

oppbyggelig samling. 

• Barn og ungdom engasjeres i lek og 

aktivitet, ofte etter søndagsmøtet og ellers 

i en av ukedagene. Idrettshall ble leid i 

vinterhalvåret for innendørs aktivitet for 

ungdommen.

• Første aksjonsfest gikk av stabelen. 

Fokus var innsamling av midler som skal 

tilrettelegge fremtiden for oss og våre barn.

FEBRUAR
• Månedens høydepunkt var ungdoms-

turen til Sveits. Etter mye jobbing og sparing 

var det ekstra kjekt å dra på tur. 

• Kjøkkenet ble totalrenovert og fi kk 

«Storkjøkken» status. Dermed ble 

mulighetene for servering av varmmat og 

en mer ryddig soneinndeling en realitet.

MARS
• Barna reiste på tur til vår egen hytte 

i Solheimsdalen. Kombinasjonen fl otte 

skiopplevelser sammen med gode venner 

var selvsagt en fantastisk opplevelse for 

dem.

• Den årlige turen til Lunden gikk av 

stabelen. Intensjonen om å oppleve samhold 

og oppbyggelse gikk virkelig i oppfyllelse.

• De minste barna fi kk igjen kle seg ut og 

spise gelé da det årlige karnevalet for dem 

ble arrangert.

BKM Stavanger er en forholdsvis stor menighet med høyt tempo og et mangfold 

av aktiviteter. Gjennom året feires det brylluper, merkedager og vi tar verdig 

avskjed med venner som faller bort. 



7

Årsrapport BKM Stavanger

APRIL
• U18, ungdommen fra 13 til 18 år, holdt en 

velfortjent fest etter vinterens dugnadsøkter.

• Våren er kommet, og utendørs lek og 

aktiviteter settes i gang. Volleyballspilling 

og ballspill er populære aktiviteter i 

sommerhalvåret. 

• Årets andre aksjonsfest ble gjennomført. 

Hele menigheten var samlet til fest og 

underholdning samtidig som det ble lagt 

frem forslag til mål for videre sparing.

MAI
• Ingen 1. mai uten tur for barna. Ungdom 

og barn benyttet det fl otte været til turløp 

og sportsaktiviteter.

• Fest for ungdommene som var ferdig 

med vårens trosopplæring. Ungdommene 

presenterte selv et sammendrag av det 
de hadde lært og hadde en fengende 
konkurranse etterpå.
• Norges festdag, 17. mai ble behørig 
feiret. Feststemte og glade barn og 
voksne var samlet til grilling, lek og ikke 
minst familietog i nærmiljøet rundt vårt 
forsamlingslokale.

JUNI
• Menigheten var samlet 10. juni til årets 
første sommerutfl ukt på Snøde Gård ved 
Tananger. 
• På grunn av dårlig vær foregikk store 
deler av feiringen av St. Hans på lokalet vårt. 
Likevel var stemningen høy da vi senere på 
kvelden stod samlet rundt et stort bål på 

Snøde. Vestavær var ingen hindring denne 

gangen heller. 
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JULI
• De fl este av medlemmene i Stavanger 

tilbringer tiden på Brunstad om sommeren. 

Sommerkonferansen sammen med mange 

andre spennende aktiviteter er noe alle 

gleder seg til.

AUGUST
• Brunstad arrangerte den andre 

sommerkonferansen, og fl ere av 

medlemmene fra Stavanger deltok der også.

• Stavanger fi kk i juli oppgaven med å 

arrangere Outdoor Challenge-fi nalen (OC) i 

2014. Første samling var 26. august og ble 

brukt til idémyldring og videre planlegging. 

• I forbindelse med at en gruppe fra 

menigheten skulle reise til Israel i september 

ble det arrangert temakveld om Israel, med 

gjesteforedragsholder for kvelden.

• Oppstart av nye kull til ungdomsgruppen 

ble feiret. Fadderordning sammen med en 

festlig oppstart er alltid kjekt for de som går 

over fra å være barn til å bli ungdom.

SEPTEMBER
• Det ble igjen arrangert en suksessrik 

aksjonsfest. 

• Høstens ungdomstur ble lagt til 

Solheimsdalen i Sirdal. Selv om det var 

trangt når alle skulle fi nne seg en soveplass, 

ble dette en topp tur.
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OKTOBER
• OC-fest og presentasjon av neste års 

fi naletema; Offshore

• Den årlige konferansen for menn ble 

avholdt på Brunstad og mange medlemmer 

fra BKM Stavanger deltok.

NOVEMBER
• Oppstart for et nytt kull unge til BKM sin 

trosopplæring.

• Festhelg for 2 jubilanter, tidligere 

forstander Karsten Helgeland (80 år) og 

nåværende forstander Øyvind Kverneland 

(60 år). Flere gjester både fra inn- og utland 

var på besøk og gjorde denne helgen til en 

minnerik opplevelse.

DESEMBER   
• Tid for juleforberedelser og avslutninger.

• Seniortreffet og ungdomsgruppen hadde 

hver sitt fl otte julebordsarrangement.

• På julaften var det et kort møte der julen ble 

sunget inn av solister og kor, akkompagnert 

av nydelig musikk.

• 2. juledag var det juletrefest for barna. 

Innøvde julespill, musikk, fi lmkavalkade og 

sang sammen med gang rundt treet ble en 

fl ott avslutning på et innholdsrikt år. 
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Vi deler barna i 2 grupper; En for de minste 

opp til 7 år, og en for barn over 7 år.

Vi har mange dyktige og engasjerte 

ungdommer og voksne, som sammen 

gjør søndagsskolen til en innholdsrik, 

spennende og lærerik samling for barna. 

De bruker sine evner til å formidle bibel-

fortellinger og annet budskap fra Bibelen 

på en levende og god måte. For å aktivisere 

og inspirere barna, bruker de gjerne enkle 

virkemidler, og de får delta aktivt. Sang er 

en viktig del av søndagsskolen. Her lærer 

de nye sanger og synger med. Har noen lyst 

til å synge solo, eller sammen med noen 

andre, gis det anledning til det. 

TURER OG FESTER 
Når været på Vestlandet tillater det, 

er vi raske til å endre planer for å 

prioritere utendørsaktiviteter. Skiturer til 

Solheimsdalen, skøyting på islagte vann 

og helgeaktiviteter på Snøde Gård var noen 

av turene i løpet av året. Søndagsskolen er 

også arrangør for den årlige juletrefesten 

for hele menigheten.

130 livlige og glade barn fra 3 år og oppover, kommer regelmessig 

på søndagsskolen vår. Søndagsskolen er et av høydepunktene 

i uka for mange av barna, og de er ivrige etter å treffe gode 

venner, og lytte til det de voksne har å fortelle dem.
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BKM Stavanger Åpen Barnehage eies av BKM Stavanger. Denne 

er en av Stavanger kommunes godkjente åpne barnehager i 

Stokkaområdet  og mottar kommunal støtte til driften. Den åpne 

barnehagen er et gratis pedagogisk tilbud for barn mellom 0-6 

Den har åpent hver onsdag fra 9-15 og følger skolens kalender.

Her kan man komme og gå når man vil. Det 

arrangeres ulike aktiviteter, samlingsstunder 

og leker med barna. Alle som kommer innom, 

blir tilbudt et gratis lunsjmåltid. Målet er å 

være et inkluderende samlingssted for barn 

og voksne. På ettermiddagen settes det av tid 

til førskolegruppen. Her får barna trene på 

bokstaver og tall på en uformell måte.

Gjennom året har barnehagen temaer, og 

markerer høytidene gjennom året. Våren 

2012 hadde barnehagen fokus på eventyr, 

og barna fi kk være med på forskjellige 

formingsaktiviteter og dramatisering av 

eventyrene. Høsten 2012 var det et prosjekt 

om Hakkebakkeskogen i forbindelse 

med Torbjørn Egners 100-års jubileum. I 

forbindelse med prosjektet var det forskjellige 

aktiviteter der barna blant annet laget et fl ott 

bilde av Hakkebakkeskogen som ble hengt 

opp. 

Høydepunktene er sommeravslutningen på 

Soma gård, samt nissefesten i desember 

måned. Soma gård er en åpen bondegård der 

barna får besøke dyra og leke på den store 

lekeplassen. 

GENERELL INFORMASJON
Åpent hver onsdag fra 9-15. 

Samling ca. kl. 10

Formingsaktivitet 10.30

Vi serverer felles lunsj 11.15

Førskolegruppe 12-12.30 
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BKM Stavanger i alle år hatt fokus på å gi ungdommen vår 

gode og trygge omgivelser der den enkelte kan utvikle seg 

selvstendig i sitt kristenliv. Vi bruker årlig betydelige midler på 

ungdomsarbeid og de aktivitetene som fenger deres interesser.

Hver fredag kveld er det ungdomssamling på 

vårt forsamlingslokale. Dette er for mange 

unge ukas høydepunkt, hvor vennskap og 

samhold bygges. Her er det også kaffebar og 

kveldsmat etter møtene.

Ungdomsgruppen i BKM Stavanger har lagt 

et spennende år bak seg, hvor den største 

begivenheten nok for de fl este var vinterturen 

til Sveits. Alle hadde spart penger og bidratt 

med dugnad over lang tid. Forventningene 

var derfor høye – og ble også innfridd. Det 

ble opplevelser i alpinanlegg, badeland, 

shopping samt anledning til å treffe 

ungdomsgruppen fra Sonnmatt nordøst for 

Zurich.

U18 – DE YNGSTE I UNGDOMSGRUPPEN
All ungdom i alderen 13-18 år har anledning 

til å være med i et inspirasjons- og 

aktiveringsprogram kalt U18. Her blir man 

guidet av en eldre ungdom i forskjellige typer 

lettere forefallende arbeid i lokalmenigheten. 

De unge  får anledning til å være med på fl ere 

sosiale events gjennom året. Som en del av 

dette programmet er det planlagt en reise 

for U18 til Istanbul våren 2013.
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Menighetens store hytte i Solheimsdalen 

gir unike muligheter for friluftsaktiviteter 

på fjellet både sommerstid og om vinteren.

Bynære Snøde har blitt tilrettelagt med 

store grønne plenarealer for lek og 

spill. Her samles hele menigheten til 

utfl ukter i helgene når været tillater det. 

Et stort partytelt rigges opp slik at alle 

friluftsaktivitetene der kan være mindre 

væravhengig. 

Stedet ligger kun få minutters kjøring 

for majoriteten av BKM Stavangers 

medlemmer. Vi ser allerede nå at dette 

er et naturlig samlingssted for barn og 

ungdom og stedet har et unikt potensiale 

til videre tilrettelegging for barne- 

og ungdomsaktiviteter samt for hele 

nærmiljøet.  

For dem som foretrekker andre typer 

aktiviteter, har man over lang tid hatt 

aktiviteter som for eksempel kunst, drama, 

mat og musikk. Barna stortrives med å 

være engasjerte i slike ting.

Stavanger fi kk i løpet av sommeren 2012 

oppgaven med å planlegge og gjennomføre 

Outdoor Challenge-fi nalen i 2013. Dette 

er en slags lagkonkurranse som baserer 

seg på konseptet «71 grader Nord». 

Finalearrangementet skal fenge tusentalls 

ungdommer, skape spenning og vil bli 

satellittsendt til fl ere land. Temaet for fi nalen 

har fremkommet etter fl ere idédugnader 

og stort engasjement fra hele menigheten. 

Ungdommene blir engasjerte i alt fra 

fi lmskapning, dans og bygging av effekter 

til konkurranser i selve gjennomføringen.

Barne- og ungdoms-

aktiviteter med fokus på 

sunne og gode verdier

  

Vi er opptatt av å gi våre barn og unge minnerike opplevelser 

i naturen sammen med jevnaldrende. Derfor benytter vi ofte 

helger og kvelder til å engasjere dem i lek og læring. 
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Ord og begrep i Bibelen blir forklart på en 

tydelig og forståelig måte, som gjør at de 

unge blir fortrolig med innholdet. Her blir 

de tatt vare på av trygge og gode voksne, i et 

sunt og godt miljø. 

Avslutningen på denne undervisningen 

ble markert med fest søndag 6. mai. Her 

fremførte de unge noen av de temaene 

som var gjennomgått.  De gikk da sammen 

i små grupper, og lagde en presentasjon 

om et emne eller tema som de selv hadde 

valgt. Gruppen hadde også forberedt en 

konkurranse som mange i salen fi kk være 

med å bryne seg på. Som en avslutinggsgave 

fi kk ungdommene litteratur fra menighetens 

eget forlag.

2013-kullet med 12 nye ungdommer, startet 

sin trosopplæring i løpet av høsten 2012. 

Denne undervisningen vil som vanlig vare 

frem til våren 2013.

Trosopplæringen for ungdom går fra oktober til mai. 2012-kullet 

bestod av 11 gutter og jenter født i året 1997. Det undervises i 

temaer som er sentrale i menighetens lære. 
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StavangerWeb består av en gruppe ungdommer som er 

interesserte i, og har ferdigheter innen, media, publikasjon, 

fotografering og skriving innen ulike sjangere. 

Gruppen er til stede under mange ulike 

arrangementer og aktiviteter i BKM 

Stavanger, og lager publikasjoner fra disse 

til vår interne nettside. Med dette får de 

øvd seg i få frem det som er viktig og av 

interesse, og sile ut det som er av mindre 

interesse. 

De skriver og publiserer artikler om 

enkeltpersoner, for eksempel i forbindelser 

med bursdager/runde tall eller når et barn 

er født. Her lærer de å formidle aktiviteter 

og hendelser på en fengende måte til 

forskjellige målgrupper.

Formålet med Stavanger Web er å formidle 

det mangfoldet av aktiviteter og mennesker 

som fi nnes i BKM Stavanger. Gruppen har 

også ansvar for å lagre bilder og fi lm. Her 

lærer de å håndtere kamera og fange opp 

viktige øyeblikk. Redigering av fi lm, er en 

tidkrevende, men særlig viktig oppgave for 

gruppen. De har også ansvar for å legge 

ut informasjon og kalenderoppdateringer 

angående framtidige aktiviteter og 

arrangement som kan være nyttig å gjøre 

tilgjengelig for medlemmene i BKM.  
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Det er givende og inspirerende å møtes til 

sang, konkurranser og samtaler rundt ulike 

temaer som gir påfyll i hverdagen. Året 

avsluttes med en julefest og inviterte gjester. 

Da samles feststemte seniorer og god mat 

blir servert.

TUR TIL STORD MAI 2012
Stemningen var høy da seniortreffet reiste til 

Rutle på Stord en vårdag i mai.  Bussturen turen 

var en opplevelse i seg selv. Forventingen over 

å få møte likesinnede fra Bergen og Stord var 

stor. Flere av de eldre hadde ikke sett hverandre 

på mange år, og gjensynsgleden var derfor 

stor. Foajéen i det fl otte konferansesenteret 

på Rutle var dekket til fest. Målet for dagen 

var å være sammen, knytte vennskapsbånd 

og ikke minst utveksle erfaringer om hva som 

gjør pensjonisttilværelsen inspirerende og 

innholdsrik. Vertene på Stord hadde organisert 

både underholdning og konkurranser med 

fl otte premier.

 

Annenhver torsdag samles seniorene i BKM Stavanger til sitt 

treff på vårt lokale på Stokka. Aldersspennet er fra 60 til 96 år, 

og opp mot 25 personer møter gjerne opp.

Målet for dagen var være 

sammen, knytte bånd og ikke 

minst utveksle erfaringer.
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Vi har tradisjon for å åpne for dialog og 

spørsmål, og ser dette som verdifulle bidrag. 

Det kan derfor bli livlig på disse møtene, der 

det er både humor og alvor rundt små og 

store saker. 

Vi opplever en økende interesse blant 

medlemmene for menighetens økonomi og i 

hvilken grad vi evner å bidra til misjon og til 

de planlagte sportfasilitetene på Brunstad. 

Det gjelder å være godt forberedt slik at vi 

kan være i stand til å gi tilstrekkelige svar på 

medlemmenes spørsmål. Vi har også som 

rutine å legge ut detaljerte kopier av regnskap 

og balanse for dem som ønsker å ta dette 

med seg hjem for nærmere gjennomsyn.

PLANLAGT IDRETTSANLEGG 
PÅ BRUNSTAD
Økonomien vår er solid, og det er fra våre 

medlemmer også ytret ønske om å støtte opp 

om utviklingen av Brunstad konferansesenter. 

Med tanke på den generasjon som vokser 

opp, er det viktig for oss som lokalmenighet 

å bruke en del av våre ressurser der. Først 

og fremst på de sportsfasilitetene som er 

planlagt å bygge. Dette vil komme våre barn 

og ungdom til nytte. Stiftelsen Brunstad 

Konferansesenters anlegg på Brunstad har i 

dag mange gode fasiliteter, men muligheten 

til å drive idrett og aktivitet er foreløpig 

forholdsvis begrenset. For mange barn og 

unge har nok dette vært et savn.

Stiftelsen har i sine utbyggingsplaner for 

Brunstad fått rammer til å etablere et 

omfattende idretts- og aktivitetstilbud. 

Med tanke på det store behovet for slike 

fasiliteter under Brunstad Christian 

Churchs konferanser og samlinger, samt 

potensialet for utnyttelse i vårt eget barne- 

og ungdomsarbeid, ønsker BKM Stavanger å 

være med på å støtte etableringen av anlegget 

økonomisk. Vi planlegger derfor etter en 

avstemning med forslag om å ta dette som en 

del av vår egen innsamlingsaksjon i perioden 

fram mot år 2020.

På idrettsanlegget framkommer det 

fra dialogen med Stiftelsen Brunstad 

Konferansesenter at både fotballbane, 

fl erbrukshall, ishockeyhall og svømmeanlegg 

er under planlegging, og vil sannsynligvis bli 

ferdigstilt i årene 2016 – 2020. Idretts- og 

aktivitetsfasilitetene vil ligge vest for dagens 

konferanseområde. Området dekker ca. 55 

da og vil ha egen tilkomst fra Brunstadveien. 

Det vil også etableres gode gangstier fra 

konferanseområdet på Brunstad slik at det 

blir lett å bevege seg mellom idrettsanlegget 

og konferansesenteret. Anlegget vil 

ligge vakkert til, med gode tilkomst- og 

parkeringsmuligheter. Foruten tilbudene på 

selve anlegget vil det også være tilknyttet et 

omfattende nettverk av stier og løyper for 

jogging, sykling, turgåing m.m. 

  

Den 12. september 2012 gjennomførte BKM Stavanger sitt 

årsmøte. Omtrent 200 fremmøtte hadde forventninger til møtets 

agenda, og da særlig pågående prosjekter og gjennomgangen av 

organisasjonens økonomiske tilstand. 
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LOKAL SPARING 
I tillegg til de midlene som BKM Stavanger 

ønsker å investere i Brunstad, har vi fortsatt 

vår egen innsamlingsaksjon i 2012. Denne 

aksjonen ble igangsatt allerede i 2009 for å 

redusere gjeld, samt for å samle inn midler 

til videre utvikling av våre eiendommer og 

forsamlingslokale. 

Gjennom året 2012 har vi hatt regelmessige 

aksjonsfester for hele menigheten, gjerne med 

engasjerende aktiviteter og innslag for både 

barn og voksne. Medlemmene har blitt involvert 

på forskjellige vis i innsamlingsaksjonen vår.

Styret har jobbet med forskjellige skisser 

og planer for vår lokale innsamlingsaksjon, 

oppgraderingsbehov for våre eiendommer og 

vårt bidrag til Brunstad.Vi har engasjert fl ere 

andre personer i dette arbeidet for å komme 

opp med en løsning som vi tror kan passe fl ere. 

Våre ordinære møter har vært fl ittig brukt til 

å informere medlemmene om våre tanker 

rundt vår innsamlingsaksjon. Som regel 

brukes presentasjoner og bidrag fra fl ere, og 

hensikten er og ha engasjement og bidrag fra 

fl est mulig. 

Det har vært spennende å arbeide med BKM 

Stavangers økonomiske status og modeller 

for videre utvikling av våre behov. Det mangler 

ikke på engasjement rundt dette, og vi er i 

sluttfasen med å utarbeide en skisse som vi 

da vil presentere for hele menigheten i januar 

2013. Det tenker vi å gjøre med en slags 

avstemning blant alle medlemmer over 15 år. 

Våre midler kommer i stor grad fra 

medlemmenes bidrag gjennom gaver 

og dugnad. Det er derfor avgjørende at 

medlemmene stiller seg bak forslagene til 

spareplaner og bidrag inn mot Brunstad.
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STYRET
Styret for BKM Stavanger har i 2012 

bestått av styreleder Øyvind Kverneland, 

styremedlemmene Berit Helgeland 

Kyllevik, Inger Maria Egeland, Harald Log 

og John Høines. Steinar Riise og Thorstein 

Baardsen er styrets vararepresentanter.

I henhold til BKM Stavangers vedtekter 

skal alle vedtak fattes ved enstemmighet 

(konsensus). Tilsvarende prinsipp fi nnes 

i en rekke andre kjente organisasjoner. 

Til forskjell for fl ertallsvalg som 

gjerne forutsetter både ”valgkamp” og 

”maktkamp”, har vi tradisjon for å diskutere 

til vi er enige. Dette fordrer mer av prosessen 

i forkant av beslutningene.

DRIFT
Ansvaret for driften av BKM Stavanger ligger 

i all hovedsak hos driftskomiteen. Denne 

har ansvaret for drift og vedlikehold av 

bygninger og eiendommer. Driftskomiteens 

medlemmer er Reidar W. Baardsen og 

Runar Olsen.

BKM Stavanger Åpen Barnehage er 

organisert inn under BKM Stavanger og 

er en av de kommunalt godkjente åpne 

barnehagene i Stavanger. Barnehagen 

har åpent 6 timer i uken i skoleåret, og er 

godkjent for 40 barn. Åpne barnehager 

mottar statlig og kommunal støtte til drift.

ANSATTE
I all hovedsak skjer tjenester og oppgaver i 

BKM Stavanger frivillig og uten økonomisk 

kompensasjon. Unntakene til dette er 

knyttet til krav om regnskapsførsel og drift 

av åpen barnehage. I 2012 hadde BKM 

Stavanger følgende personer ansatt:

•  Regnskapsfører i BKM Stavanger, 

 50% stilling

•  BKM Stavanger Åpen Barnehage:

 • Leder, 8 timer/uke

 • Assistent 6 timer/uke

 • Assistent 3 timer/uke

ORGANISERING
BKM Stavanger har siden 2002 hatt fl ere 

godkjente selvstendige undergrupper under 

hovedorganisasjonen. I årenes løp har 

aktiviteten i noen av disse undergruppene 

vært så lav at det ikke kunne rettferdiggjøre 

en drift, og styret for disse har i slike tilfeller 

vedtatt å legge undergrupper på hold. 

VÅRE EIENDOMMER
BKM Stavanger eier eiendommen i Adjunkt 

Hauglandsgate 50 på Stokka i Stavanger. 

Her har vi hatt vår virksomhet og samlinger 

de siste 21 årene. I tillegg eier BKM 

Stavanger ”Øglænd-hytta” i Solheimsdalen 

i Sirdal kommune.

BKM Stavanger eier også 100% av aksjene 

Øyvind Kverneland Inger Maria Egeland Berit H. Kyllevik Harald Log John Høines
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Demografi

i eiendomsselskapet Snøde Gård AS. Dette 

selskapet eier eiendommer på Snøde ved 

Tananger i Sola kommune.

UTLEIE
Ettersom BKM Stavangers menighetsliv 

og aktiviteter for barn og unge som 

regel er lagt til kvelder og helger, har vi 

gjennom fl ere år utnyttet ledige arealer 

til utleie. Lassa Barnehage Marka AS er 

hovedleietaker, i tillegg leies arealer ut til 

diverse arrangementer gjennom året.
Snøde Gård
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1. VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
Brunstad Kristelige Menighet Stavanger 

(BKMS) er en forsamling som driver kris-

telig virksomhet i Stavanger. Vi driver også 

andre virksomheter med tanke på å bevare 

særlig den oppvoksende generasjon i gode 

og sunne kristne verdier. 

I tillegg driver BKMS en åpen barnehage, 

BKM Stavanger Åpen Barnehage. Denne 

har sitt eget organisasjonsnummer inn un-

der BKMS.

2. RETTVISENDE OVERSIKT OVER 
UTVIKLINGEN, RESULTATET OG 
FORETAKETS STILLING
BKMS har 10 godkjente undergrupper, 

hvorav 3 av disse var inaktive i 2012. Ytter-

ligere 5 undergrupper er besluttet lagt pas-

sive fra 31.12.2012. Årsaken til dette er at 

det er etablert gode alternativer utenfor vår 

organisasjon. 

BKMS har god egenkapital og styret mener 

at regnskapet gir en rettvisende oversikt 

over utvikling, resultat og økonomisk still-

ing. 

Årets resultat for BKMS viser et overskudd 

etter skatt på NOK 47.149. 

Budsjettet for inneværende år styrer mot et 

resultat etter skatt på NOK 1.034.000. 

3. FORTSATT DRIFT.
Styret mener at det er riktig å legge forut-

setningen for fortsatt drift av BKMS til 

grunn for avleggelsen av årsregnskapet.

4. LIKESTILLING
BKMS har 4 kvinner ansatt i deltidsstill-

inger, totalt ca 1 årsverk. Styret består av 2 

kvinner og 3 menn.

5. YTRE MILJØ
BKMS forurenser ikke det ytre miljø.

Øyvind Kverneland  Harald Log

Berit H. Kyllevik

Inger Maria Egeland 

John Høines

Stavanger, den 14. mai 2013
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Resultatregnskap 
Note 2012 2011

Driftsinntekter
Salgsinntekt 58 500 79 109
Leieinntekter 1 613 840 1 144 940
Kollekt og innsamlinger 1 195 238 859 646
Andre aktivitetsinntekter 247 304 376 234
Arv, gaver og tilskudd 7 594 176 4 314 909
Dugnadsinntekter 826 050 974 231
Sum driftsinntekter 11 535 108 7 749 069

Driftskostnader
Varekostnad 213 265 51 926
Lønnskostnad 2 251 366 211 198
Fester og møter 679 603 375 154
Drift eiendommer 697 999 692 417
Ombygginger / tilbygg 1 130 026 81 219
Aktivitets- og dugnadsutgifter 685 587 601 697
Annen driftskostnad 2,11 7 747 020 2 752 658
Sum driftskostnader 11 404 866 4 766 269

Driftsresultat 130 242 2 982 800

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 1 543 741 1 275 339
Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 5 299 018
Annen finanskostnad 1 591 199 909 509
Netto finansposter -47 458 -4 933 188

Ordinært resultat før skattekostnad 82 784 -1 950 388

Skattekostnad på ordinært resultat 9 35 635 59 782

Årsresultat 47 149 -2 010 170

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 10 47 149 -2 010 170
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Balanse pr. 31. desember 
Note 2012 2011

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 29 500 000 29 500 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 3 150 000 150 000
Sum varige driftsmidler 29 650 000 29 650 000

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 4 2 511 000 511 000
Andre fordringer 5 28 357 213 19 982 000
Sum finansielle anleggsmidler 30 868 213 20 493 000

Sum anleggsmidler 60 518 213 50 143 000

Omløpsmidler

Varer 0 148 518

Fordringer
Kundefordringer 8 552 080 1 059 977
Andre fordringer 8 6 622 764 8 793 959
Sum fordringer 7 174 844 9 853 936

Investeringer
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 0 594 000
Sum investeringer 0 594 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 1 566 856 4 285 383

Sum omløpsmidler 8 741 700 14 881 837

Sum eiendeler 69 259 913 65 024 837
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Balanse pr. 31. desember 
Note 2012 2011

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 40 621 995 40 574 846
Sum opptjent egenkapital 40 621 995 40 574 846

Sum egenkapital 40 621 995 40 574 846

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 20 500 000 21 500 000
Sum annen langsiktig gjeld 20 500 000 21 500 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 8 229 706 243 662
Betalbar skatt 9 35 634 59 781
Skyldige offentlige avgifter 21 438 23 788
Annen kortsiktig gjeld 8,11 7 851 140 2 622 760
Sum kortsiktig gjeld 8 137 918 2 949 991

Sum gjeld 28 637 918 24 449 991

Sum egenkapital og gjeld 69 259 913 65 024 837

31. desember 2012
Stavanger, 14. mai 2013

Øyvind Kverneland John Høines Berit Helgeland Kyllevik
Styrets leder Styremedlem Styremedlem

Harald Log Inger Maria Egeland
Styremedlem Styremedlem
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Noter til regnskapet for 2012 

Note 1 - Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak.

Datterselskap/tilknyttet selskap 
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er 
vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må 
anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke 
lenger er til stede.  

Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntektene regnskapsføres til 
verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter  
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld.   

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.  

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.   

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  

Varige driftsmidler  
Fast eiendom er ført opp til takstverdi i 2005. Verdien på fast eiendom har økt i perioden frem til 
regnskapsavleggelsen, og styret anser det ikke nødvendig å foreta årlige avskrivninger på eiendommene. 
Verdiene vurderes årlig. 

Skatter 
Av organisasjonens virksomhet er det kun utleie av fast eiendom som er skattepliktig. Skattekostnaden i 
resultatregnskapet består av betalbar skatt relatert til utleievirksomheten. 
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Noter til regnskapet for 2012 

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor 

Lønnskostnader 2012 2011

Lønninger 355 625 305 236
Arbeidsgiveravgift 50 143 43 038
Lønnskostnader belastet BKMS Åpen Barnehage -154 402 -137 076
Sum 251 366 211 198

BKM Stavanger har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Det er ikke kostnadsført honorar til revisor for 2012. 

Note 3 - Varige driftsmidler 

Eiendom, Hytte, Inventar Sum
ADH 50 Solheimsdalen

Anskaffelseskost 01.01. 25 000 000 4 500 000 150 000 29 650 000
Anskaffelseskost 31.12. 25 000 000 4 500 000 150 000 29 650 000

Balanseført pr. 31.12. 25 000 000 4 500 000 150 000 29 650 000

Styret sin vurdering er at virkelig verdi av eiendelene er høyere enn bokført verdi og at avskrivning dermed 
ikke anses nødvendig. 

Note 4 - Datterselskap 

Anskaffelses- Kontor Eierandel Resultat Egenkapital Bokført verdi 
Selskap år 2012 pr. 31.12 pr. 31.12 
Snøde Gård AS 2011 Sola 100 % 48 055 2 319 661 2 511 000 

Det utarbeides ikke konsernregnskap. Jfr Regnskapsloven §3-2. 

BKM Stavanger driver også BKMS Åpen Barnehage. Barnehagen har et eget organisasjonsnummer og det 
lages en egen årsrapport for denne delen av virksomheten. 

Note 5 - Andre fordringer 

Posten består av fordring på BCC Financial. 

Note 6 - Bankinnskudd  
2012

Bundne skattetrekksmidler utgjør 8 812
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Noter til regnskapet for 2012 

Note 7 - Pant og garantier 

Pantsikret gjeld 2012 2011
Gjeld til kredittinstitusjoner 20 500 000 21 500 000

Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: 2012 2011
Eiendom, Adjunkt Hauglands gate 50 25 000 000 25 000 000

Av gjeld til kredittinstitusjoner forfaller kr 15 500 000 mer enn fem år etter balansedato. 

Note 8 - Mellomværende med nærstående selskap 

Fordringer 2012 2011

Lån til Snøde Hestesenter AS 5 375 000 8 375 000
Lån til Snøde Gård AS 980 000 80 000
Sum 6 355 000 8 455 000

Gjeld 2012 2011

Leverandørgjeld, Snøde Gård 75 000

Note 9 - Skatt 

BKM Stavanger sitt skattepliktige resultat i 2012 og 2011 relaterer seg til skattepliktig utleie av fast eiendom. 

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2012 2011

Betalbar skatt 35 634 59 781
Årets totale skattekostnad 35 634 59 781

Beregning av årets skattegrunnlag: 2012 2011

Skattepliktig overskudd av utleievirksomhet 127 264 213 504
Årets skattegrunnlag 127 264 213 504
Betalbar skatt (28%) av årets skattegrunnlag 35 634 59 781

I tillegg til skatt på utleie av fast eiendom er driften av BKMS Åpen Barnehage skattepliktig. Beregnet skatt 
i 2012 for denne delen av virksomheten utgjør kr 83 358. Samlet skatt å betale for 2012 blir således kr 
118 992. Det lages et eget regnskap for BKMS Åpen Barnehage. 
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Noter til regnskapet for 2012 

Note 10 - Egenkapital 

Annen
egenkapital

Egenkapital 01.01. 40 574 846
Årets resultat 47 149
Egenkapital 31.12. 40 621 995

Note 11 – Annen driftskostnad 

Pr 31.12. er det avsatt kr 5 500 000 i gave til Brunstad. Beløpet er inkludert i annen driftskostnad og 
annen kortsiktig gjeld. 
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1. VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
BKM Stavanger Åpen Barnehage er en av 

de godkjente åpne barnehagene i Stavanger 

kommune som mottar kommunal og statlig 

støtte. Den er lokalisert i Adjunkt Haug-

landsgate 50 på Stokka. 

BKM Stavanger Åpen Barnehage er et he-

leid av Brunstad Kristelige Menighet Sta-

vanger (BKMS), en forsamling som driver 

kristelig virksomhet i Stavanger. Barne-

hagen har eget underorganisasjonsnum-

mer under hovedorganisasjonen BKMS.

2. RETTVISENDE OVERSIKT OVER 
UTVIKLINGEN, RESULTATET OG 
FORETAKETS STILLING
BKM Stavanger Åpen Barnehage har god 

egenkapital og styret mener at regnskapet 

gir en rettvisende oversikt over utvikling, 

resultat og økonomisk stilling. 

Årets resultat for BKMS viser et overskudd 

etter skatt på NOK 214.351. 

Budsjettet for inneværende år styrer mot et 

resultat etter skatt på NOK 200.000. 

3. FORTSATT DRIFT.
Styret mener at det er riktig å legge forut-

setningen for fortsatt drift av BKM Stavan-

ger Åpen Barnehage til grunn for avleggels-

en av årsregnskapet.

4. LIKESTILLING
BKM Stavanger Åpen Barnehage leier inn 

3 kvinner fra BKM Stavanger for drift av 

barnehagen, totalt ca 0,5 årsverk. Styret for 

BKMS består av 2 kvinner og 3 menn.

5. YTRE MILJØ
BKMS forurenser ikke det ytre miljø.

Øyvind Kverneland  Harald Log

Berit H. Kyllevik

Inger Maria Egeland 

John Høines

Stavanger, den 14. mai 2013
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Resultatregnskap 
Note 2012 2011

Driftsinntekter
Salgsinntekt 874 806 715 376

Driftskostnader
Lønnskostnad 2 156 702 140 206
Annen driftskostnad 2 421 378 346 673
Sum driftskostnader 578 080 486 879

Driftsresultat 296 726 228 497

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 983 1 033

Ordinært resultat før skattekostnad 297 709 229 530

Skattekostnad på ordinært resultat 4 83 358 64 268

Årsresultat 214 351 165 262

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 5 214 351 165 262
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Balanse pr. 31. desember 
Note 2012 2011

Omløpsmidler

Fordringer
Periodisert kostnad 3 108 000 0
Sum fordringer 108 000 0

Bankinnskudd, kontanter og lignende 939 279 813 838

Sum omløpsmidler 1 047 279 813 838

Sum eiendeler 1 047 279 813 838
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BKMS Åpen Barnehage 

Balanse pr. 31. desember 
Note 2012 2011

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 963 921 749 570
Sum opptjent egenkapital 963 921 749 570

Sum egenkapital 963 921 749 570

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Betalbar skatt 4 83 358 64 268
Sum kortsiktig gjeld 83 358 64 268

Sum gjeld 83 358 64 268

Sum egenkapital og gjeld 1 047 279 813 838

31. desember 2012
Stavanger, 14. mai 2013

Øyvind Kverneland John Høines Berit Helgeland Kyllevik
Styrets leder Styremedlem Styremedlem

Harald Log Inger Maria Egeland
Styremedlem Styremedlem
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Noter til regnskapet for 2012 

Note 1 - Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak.

Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntektene regnskapsføres til 
verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Tilskudd inntektsføres når det er innvilget og opptjent. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter  
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld.   

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.  

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.   

Skatter 
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt. 

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor 

Lønnskostnader 2012 2011

Innleid personell 154 402 137 076
Andre ytelser 2 300 3 130
Sum 156 702 140 206

Organisasjonen har ingen ansatte.
BKMS Åpen Barnehage leier inn personell fra BKM Stavanger. 

Det er ikke kostnadsført honorar til revisor for 2012. 

Note 3 - Andre fordringer 

BKMS Åpen Barnehage fikk i 2012 allokert deler av kostnaden ved installasjon av nytt kjøkken. 
Kostnaden fordeles over tre år. 2/3 av denne kostnaden er ført i balansen som en periodisert kostnad. 

40



Årsrapport BKMS Åpen Barnehage

Noter til regnskapet for 2012 

Note 4 - Skatt 

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2012 2011

Betalbar skatt 83 358 64 268
Årets totale skattekostnad 83 358 64 268

Beregning av årets skattegrunnlag: 2012 2011

Ordinært resultat før skattekostnad 297 707 229 529
Årets skattegrunnlag 297 707 229 529
Betalbar skatt (28%) av årets skattegrunnlag 83 358 64 268

Note 5 - Egenkapital 

Annen
egenkapital

Egenkapital 01.01.2012 749 570
Årsresultat 214 351
Egenkapital 31.12.2012 963 921
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