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Fremtidsplaner - sunn økonomi
2012 var et år hvor vi satte oss nye og fremtidsret-
tede økonomiske mål. Etter innflytting i nytt aktivitets-
senter i 2008, var fokus å nedbetale g jeld. Nå har vi 
besluttet å bli g jeldfrie raskere enn opprinnelig tenkt, 
samtidig som vi har startet sparing til fremtidige 
prosjekter. Dette vil ha stor betydning for vår økono-
miske handlefrihet.

Spareplanen er en direkte konsekvens av at BKM 
Tønsberg opplever at barn og unge trives og g jerne vil 
være med som aktive medlemmer når de vokser til. 
Vi finansierer alle våre investeringer og størsteparten 
av vår drift selv, ved frivillige gaver som kommer inn 
månedlig. Derfor har vi etablert en spareplan for å 

møte fremtidens behov for plass og aktiviteter. Målet 
er å komme opp på en egenkapitalprosent på minst 
50 % innen år 2020. I denne sparingen bidrar med-
lemmene etter egen lyst og evne.

BKM Tønsberg har gode tradisjoner for å drifte 
lokalmenigheten med solid økonomi, og 2012 var ikke 
noe unntak. Regnskapet for 2012 viser sum drifts-
inntekter på NOK 7 914 844 med et overskudd på 
NOK 5 027 286. Overskuddet overføres til egenkapi-
talen som etter dette er på NOK 42 491 546.

Utvidelsen av hovedsamlingsstedet på Brunstad, 
med svært gode fasiliteter, vil ha stor betydning for 
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våre barn og ungdom. BKM Tønsberg ønsker derfor å 
bidra til å realisere prosjektet ved å gi gaver til Stif-
telsen Brunstad Konferansesenter. Beslutningen om 
å bidra til å realisere dette prosjektet, er forankret i 
en uravstemning i ekstraordinært årsmøte.

Styret for BKM Tønsberg opplever stor entusiasme 
blant medlemmene i de langsiktige, sunne og fremtids-
rettede mål i økonomiplanleggingen.

Nils Vedvik, styrets leder
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2012 - et spennende år
for BKM Tønsberg
2012 ble på mange måter et år med mye samvær 
i form av møter, fester, dugnad og andre begiven-
heter, som ig jen har bidratt til mye trivsel på tvers 
av alder og livssituasjon. Medlemmenes engasjement 
og oppslutning om våre aktiviteter for å nå våre mål, 
viser at vedtatte planer og målsettinger er godt 
forankret i hele BKM Tønsberg.

Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg (BKM Tønsberg) 
har sitt aktivitetssenter ved Jarlsberg Flyplass. Vi er 
organisert som en lokal forening knyttet til Brunstad 
Christian Church (BCC) sentralt. Tidligere het vi Den 
Kristelige Menighet Tønsberg (DKMT), og på folkemunne 
har vi i mange år blitt kalt “Smiths venner.
 
BKM Tønsberg er forankret i samme overbevisning 
og lære som Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto 
for. Han forkynte syndsforlatelse ved tro alene, og 
en personlig utvikling i kristenlivet som Bibelen kaller 
helligg jørelse, ved troens lydighet. Han hadde særlig 
omsorg for barn og unge og var oppmerksom på 
deres behov for lek og trivsel. Slik ble han på mange 
måter også en foregangsmann innen lekmanns-
bevegelsen. Dette engasjementet står i dag sentralt 
i BKM Tønsberg og danner grunnlaget for et aktivt og 
ekte felleskap på tvers av generasjoner.

Når vi ser tilbake på alt som er blitt g jort og organisert 
i regi av BKM Tønsberg, er det ikke vanskelig å legge 
merke til at det aller meste dreier seg om aktiviteter, 
sammenkomster og festligheter som spesielt retter 
seg mot barn og ungdom. Dette er ingen tilfeldighet, 
da vi i stor grad har valgt å prioritere barne- og 
ungdomsarbeidet. Vi ønsker at alle våre verdifulle 
barn skal vokse opp og kjenne at de har en trygg og 
god barndom, og kjenne seg elsket. Og vi ønsker å 
støtte alle våre kjære ungdommer, vise dem godhet 
og forståelse i livets kanskje mest utfordrende periode. 

Derfor g jør vi alt vi kan for å gi dem sunne verdier 
og gode opplevelser, og hjelpe dem til å utvikle sitt 
personlige kristenliv. 

Også våre seniorer har i 2012 hatt mange trivelige 
aktiviteter og samfunnsdager sammen. I tillegg har de 
vist begeistring og engasjement for mye av det som 
har foregått i BKM Tønsberg, noe som har inspirert 
oss alle. 

Vi ønsker med denne årsrapporten å gi et bilde av 
virksomheten i BKM Tønsberg, en virksomhet som startet 
i 1920 og har utviklet seg på mange plan fram til i dag. 

Kristian Bekkevold, Forstander BKM Tønsberg
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“Vi har i stor grad
valgt å prioritere barne-

og ungdomsarbeidet.”
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Styrets medlemmer
Fra venstre: Janne Joranger Vedvik, Torbjørn Vedvik, Kristian Bekkevold, Nils Vedvik, Anette Ditlefsen Vedvik
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Møter og samlinger
I løpet av 2012 har BKM Tønsberg avholdt oppbyg-
gelsesmøter omtrent hver søndag, unntatt i som-
mermånedene. Møtene gir en åndelig veiledning til et 
godt og aktivt kristenliv. Gjennomsnittlig oppmøte var 
300 medlemmer. Etter møtene ble de fleste ig jen 
og koste seg med det rike utvalget som serveres fra 
kaffebaren i den store foajéen.

Det ble også holdt 3 kick-off møter og 1 årsmøte for 
alle medlemmene.

BKM Tønsberg har i 2012 også arrangert:

• Tre bryllupsfester
• Tre minnesamvær
• To jubileumsfester

• En 17.maifest
• En sommerfest med “Ville Vesten” som tema
• En takknemlighetsfest fra de voksne medlemmene
 til de unge
• Et julebord
• Et julemøte på julaften
• En juletrefest

Alle disse aktivitetene har skapt mye trivsel og sam-
hold blant deltakerne, og har i stor grad bidratt til å 
knytte sterkere bånd mellom unge og eldre. 

BKM Tønsberg er en lokalmenighet av Brunstad 
Christian Church som er et internasjonalt kristent 
trossamfunn. Per 31. desember 2012 hadde BKM 
Tønsberg 588 medlemmer, en økning på 29 fra 2011. 

Av disse var det:

• 162 barn mellom 0 og 12 år
• 174 ungdom mellom 13 og 25 år
• 208 voksne mellom 26 og 59 år
• 44 voksne over 60 år

Styret for BKM Tønsberg består av
Styreleder: Nils Vedvik, 45 år, sikkerhetsansvarlig

Styremedlemmer:

• Kristian Bekkevold, 53 år, byggmester
• Thorbjørn Vedvik, 43 år, driftsleder
• Anette Ditlefsen Vedvik, 39 år, IKT-systemforvalter
• Janne Joranger Vedvik, 28 år, regnskapskonsulent

Varamedlemmer:

• Edel Myhre, 42 år, student
• Magne Olsen, 43 år, takstmann

Styremedlemmene blir valgt på årsmøtet
for ett år av gangen.

Generelt
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Lørdag 24. november 2012 holdt de over 36 år en hei dundrende fest for oss under 36 år. Vi hadde en
konkurranse som de under 36 vant, og premien var at de som tapte skulle stelle i stand fest for de som vant.

Vi forsøkte vel ikke å ha for store forventninger, det skal mye til å g jøre oss unge målløse. Men allerede ved 
ankomsten lot vi oss virkelig imponere: Hele stedet var pyntet med ballonger og lyskastere, og stilige servitører 
hilste oss velkommen med noe å drikke. Da vi endelig slapp inn i salen, overgikk det all vår fantasi. Det var bånd i 
taket med store hvite ballonger, røde roser på hvert bord og skiftende stemningsfylt lys. Vi fikk en første klasses 
tre-retters servert ved bordene, og de voksne g jorde alt for at vi skulle føle oss som hedersg jester.
Det var helt topp!

Når det kom til underholdningen er det rett og slett vanskelig å beskrive stemningen og
jubelropene i salen da de voksne inntok scenen med sang og dans. Det var show med
Justin Biebers “Baby”, Elvis Presleys “Blue suede shoes”, Louis Armstrongs “What a
wonderful world”, glow-dansen og mye mer. Til slutt ble det delt ut flotte premier til
enkelte, til stor spenning og jubel.

Vår dom er tindrende klar: De over 36 kan uten tvil lage fest, med stil og kvalitet.
De overgikk alle våre forventninger og det var virkelig en stor fornøyelse å være
deres g jest.

Siril, 16 år

Generasjonsbånd
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BKM Tønsberg har et tilbud om trosopplæring til alle ungdommer som går i 10. klasse. I 2012 deltok 18 
ungdommer i denne opplæringen. De ble undervist i BCCs trosgrunnlag og historie og det ble også arbeidet for 
å få fram i ungdommen gode og positive livsverdier. Oppmøtet var så å si fulltallig hver gang og ungdommen 
uttrykte at samlingene var lærerike. Trosopplæringen ble avsluttet med en stor felles fest i mai.

BKM Tønsberg praktiserer voksendåp og tolv ungdommer valgte å la seg døpe i august 2012.

Trosopplæring
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Hver fredags kveld arrangerte BKM Tønsberg ung-
domstreff på sitt lokale. Dette har vært en veldig 
populær aktivitet, ca. 150 ungdommer mellom 13 
og 36 år har kommet hver gang. Et kort oppbyg-
gelsesmøte ble etterfulgt av is og snacks og forskjel-
lige aktiviteter.

Ungdomsgruppa har arrangert egne fester:

• Oppstartfest i januar
• 17.maifest
• Sommeravslutningsfest med grilling og lek i juli
• Julebord i desember

Ungdomsgruppa har også organisert egne turer
og aktiviteter:

• Fellestur til Torsteinslåtta, Ål i Hallingdal, med “TNT
 trade” som tema på høsten (se egen artikkel
 “Ungdomsturen 2012”). Godt og vel 150
 ungdommer mellom 13 og 36 år deltok på turen
• Sommerhelg for jentene
• Sommerhelg for guttene
• Dataparty for guttene

Ungdomsaktiviteter
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“Hæ? Skal vi bytte dynamitt?” Kommentarene var 
mange og skepsisen stor idet årets opplegg ble pre-
sentert. Et tilsynelatende virvar av regler og retningslinjer, 
politi og politi som kanskje ikke var politi, g jorde slik at det 
satt 150 spørsmålstegn i Storstugu på Torsteinslåtta.

“Bare heng dere på laglederen deres, de kan leken” 
sa spillelederen. ”Jeg kommer aldri til å skjønne dette 
uansett!” sa spørsmålstegnene. Men alle som en 
g jorde vi et helhjertet forsøk- og jammen lærte også 
vi reglene.

Det startet med at vi ble delt i elleve lag, og laget mitt 
hadde som mål å innta topp ti. Vi fikk utdelt et kart 
over området og plasseringen til poster, en bank og 
et par våpenforhandlere. “Ha, ha! Våpenforhandler!?” 
Det er ikke hver dag man leker gangster, men du og 
du hvor gøy det skulle vise seg å være.

Vi satte kursen mot en av postene. Vi måtte prestere 
bra på posten for å vinne dynamitt: toppscore ga tre 
kuber, scorepunkt to ga oss to kuber, og scorepunkt 
en ga kun én kube. Leken gikk ut på å bytte disse 
kubene mot penger. Dette kunne g jøres på posten, 
men da fikk man ikke på langt nær så mye penger 
som hvis man våget seg bort til banken. Den var
plassert midt på området og det svermet to politi-
konstabler rundt området. Hvis de fikk tak i oss mistet 
vi all dynamitten- med mindre vi klarte å smugle eller 
g jemme unna det vi bar på oss. Sokker, joggebukser 
og andre klesplagg ble fine g jemmesteder for både 
kuber og penger.

Pengene vi bar på oss kunne nemlig bli tatt fra oss 
dersom vi møtte på et av de ti andre lagene, og de 
utfordret oss til duell. Da g jaldt det å ha vært hos 
våpenforhandleren og ha kjøpt seg noen våpen, hvis 
ikke mistet laget penger tilsvarende en gitt sum
per duellant.   

Vinnerlaget var det laget som ble stående med mest 
mulig kontanter da tiden var ute. Da hjalp det ikke å 
ha dynamitter, så da den siste halvtimen før slutt-
signalet kom, var politikonstablene flittig opptatt
rundt banken.

TNT-trade ble en suksess på alle områder. De 150 
spørsmålstegnene liknet mer på 150 utropstegn da 
leken var over, for entusiasmen var stor og mange 
gledet seg allerede til neste år - for alle regnet med 
at det ble en ny runde neste tur.

Når det g jelder lagets vågale målsetting om topp ti, 
er ikke det mye å snakke om. Noen må jo komme sist. 
Men moro var det, utrolig moro!

Martin, 19 år

Ungdomsturen 2012
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BKM Tønsberg har en ungdomsgruppe som heter 
U-18. Der blir det tilrettelagt forskjellige lette praktiske 
g jøremål for de unge mellom 13 og 18 år. Gruppas 
formål er å skape opplevelser og mestringsfølelse 
g jennom teamarbeid.

Oppmøtet og dugnadsarbeidet er helt frivillig, og de 
unge opplever stor trivsel av å være sammen og få 
erfaring med å jobbe i team. Dette er også motivasjons-
arbeid hvor de arbeider mot en belønning. Premien er 
en tur eller en annen happening.

Oppgavene har bestått i bilvask, dekkskifte, vedlike-
hold av menighetsstedet, flaskepanting, arbeid med 
ved osv. I 2012 ble det lagt opp til en større tur som 
gikk til Pagedal i Nederland. Turen ble lagt til høst-
ferieuka, og de unge kunne fortelle om en fantastisk 
tur som de aldri vil glemme. “Det er det beste jeg har 
opplevd i hele mitt liv! Jeg kjedet meg ikke ett sekund!” 
erklærte en gutt på 17 år etter turen.

U-18
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Søndagsskole
Det er viktig å formidle bibelfortellingene videre til 
våre barn og unge, kanskje enda viktigere nå som 
kristendom ikke lenger er et skolefag. På søndags-
skolen sørger vi for at barna får med seg de viktigste 
bibelhistoriene og betydningene av dem. Barna får 
mulighet til å bli kjent med Jesus og troen på Gud.

Samtidig som søndagsmøtene ble avholdt, var det 
søndagsskole for barna. Disse var delt opp i to grupper:

• For barn f.o.m. 3 år t.o.m. 7 år
• For barn f.o.m. 8 år t.o.m. 12 år

Barnegruppene startet med en bibelhistorie som 
ofte ble fortalt med hjelp fra barna i form av drama-
tisering og sang. Begge gruppene har også brukt 
PowerPoint presentasjoner, filmer og tavletegning. 
Deretter har barna tegnet, klippet og limt omkring 
temaet, og hatt små konkurranser og quiz.

Aktivitetsklubben
Aktivitetsklubben er BCCs barne- og ungdomsforening, 
en frivillig forening med et bredt aktivitetstilbud for 
barn og ungdom. Aktivitetsklubbens mål er å kunne 
bidra til at barn og ungdom gis mulighet til å drive 
ulike former for positive aktiviteter ut fra sine ønsker 
og behov innenfor gode og trygge rammer.

I Tønsberg finnes det et lokallag av Aktivitetsklubben, 
og i 2012 kunne vi registrere at de fleste av våre 
medlemmer mellom 6 og 18 år var deltakende med-
lemmer i aktivitetsklubben (som vi ofte bare kaller AK).

Aktivitetene drives av ungdommer fra 16 til 26 år 
som ønsker å g jøre noe for de yngre og formidle 
gode verdier og normer. Hver tirsdag ble det organi-

sert forskjellige aktiviteter som lek,
sport, underholdning, friluftsliv, hobby med mer.
Av og til ble det g jort noe utenom det vanlige slik som:

• Karneval i februar
• Felles AK med pizza og leker i mars
• AK-tur for jentene til Ål i Hallingdal med tema
 “Dyrenes rike” i juni
• AK-tur for guttene til Telemark med tema
 “Militæret” i juni
• Felles AK-avslutningsfest i juni
• Nissefest på låven i november
• Felles AK-avslutningsfest i desember

Onsdagsbarnehagen
Én dag i uka møttes i g jennomsnitt 10 voksne og 15-
20 barn i alderen 0-6 år til felles lek og samvær på 
Jarlsberg. Barnehagen drives på frivillig basis og er 
åpen fra 10:00 til 15:00. Det ble i all hovedsak lagt opp 
til fri lek for barna og sosialt samvær for de voksne. 
Barna blir godt kjent og lærer å vise hensyn og ta 
vare på hverandre. Det kom barn og foreldre fra 4 
kommuner: Tønsberg, Stokke, Nøtterøy og Re.

Det ble organisert ekstraordinære aktiviteter som:

• Jule- og påskeverksted
• Karneval
• Sommeravslutning - med en liten oppmerksomhet
 til dem som begynner på skolen
• Strandturer
• Akedager
• Besøk på åpne bondegårder

Barneaktiviteter
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BKM Tønsberg har i 2012 hatt 7 samlinger for senior-
medlemmene fra 60 år og oppover. Et godt måltid 
har ofte blitt etterfulgt av forskjellige aktiviteter 
som sang, trim, turer og oppbyggelse. Samtalene i 
disse sosiale samværene har ofte dreid seg om den 
forestående utbyggingen på Brunstad, som også 
begeistrer og engasjerer seniorene.

I juni ble seniorene i BKM Tønsberg ble invitert av 
seniorene i BKM Drammen til en minnerik seniorfest. 
Og i desember hadde seniorgruppa i Tønsberg en fin 
førjulsfest.

Seniortreff
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Vi har en ungdommelig og aktiv mediegruppe som består av 6 jenter og 6 gutter fra 16 til 24 år.
Mediegruppen har vært engasjert i å skape film og TV for menigheten, ungdomsflokken og barna i
BKM Tønsberg. Men de har også vært engasjert i å lage innslag til stevnene på Brunstad og programinnslag til
Brunstad-TV som er menighetens egen TV-kanal. Mediegruppa er på den måten en viktig verdiformidler.

I 2012 hadde de følgende filmproduksjoner:

• 9 dugnadsreportasjer
• 10 generelle reportasjer
• 10 studio-innspillinger
• 3 intervjuer
• 5 humorfilmer
• 6 andre produksjoner (musikkvideo, bildekavalkade intro osv)

Mediearbeid
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En oversikt over alle verv og ansvar i BKM Tønsberg, 
viser at det i 2012 var like mange kvinner som menn 
som hadde et hovedansvar for de forskjellige oppgavene 
som er i en dynamisk menighet. Vi opplever at flere 
og flere, uansett alder og kjønn, tar på seg ansvar og 
oppgaver hvor de kan g jøre bruk av sine interesser, 
evner og ressurser med entusiasme og engasjement.

En av våre grunnverdier er respekt for enkeltindividet 
uavhengig av sosial eller sivil status, kjønn eller etnisitet. 
Vi har medlemmer fra alle samfunnslag og fra flere 
kulturer, og verken utdannelse, inntekt, etnisitet eller 
familiebakgrunn avg jør hvilke oppgaver den enkelte 
får, selv om det i mange oppgaver er avg jørende om 
man har den nødvendige kunnskapen.

Innsikt i ulike kulturer kommer inn som en naturlig 
følge av vårt verdensomspennende trosfellesskap 
i BCC. På BCCs internasjonale konferanser møtes 
personer i alle aldre fra alle verdensdeler. BCCs TV 
sendinger sendes og oversettes til en rekke språk 
til medlemmer over hele verden. Via bl.a. BCCs 
utvekslingsprogram YEP (Youth Exchange Program) 
har mange ungdommer fra BKM Tønsberg reist til 
forskjellige steder over hele verden, og bidratt med 
sin tid og sine krefter i et livskraftig flerkulturelt felles-
skap. Disse relasjonene har også satt sitt preg på 
BKM Tønsberg.

Respekt og likeverd
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De fleste av medlemmene i BKM Tønsberg deltar 
på Brunstad Christian Churchs stevner og samlinger 
på Brunstad og nyter godt av Stiftelsen Brunstad 
Konferansesenters anlegg på stedet. Samtidig har 
mange av våre barn og unge erfart at mulighetene
til å drive idrett der er forholdsvis begrenset.

Stiftelsen har i sine utbyggingsplaner for Brunstad 
fått mulighet til å etablere et omfattende idretts- 
og aktivitetstilbud. Det framkommer fra dialogen 
med Stiftelsen Brunstad Konferansesenter at både 
fotballbane, flerbrukshall, ishall 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 Brun-
stadveien. Det vil også etableres gode gangstier fra 
konferanseområdet på Brunstad slik at det blir lett å 
bevege seg mellom idrettsanlegget og konferanse-
senteret. 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.

Her ser BKM Tønsberg et stort potensial for utnyttelse 
av fasilitetene i vårt eget barne- og ungdomsarbeid, 
også utenom stevner i og med Brunstad ligger så 
nærme. Derfor har vi sterke ønsker om å være med 
på å støtte etableringen av anlegget økonomisk.
I sammenheng med dette ble alle medlemmer i BKM 
Tønsberg over 18 år, oppfordret til å delta i en rådgivende 
anonym uravstemning den 18. november 2012.

Resultatet ble som følger:

Spørsmål 1: Er du fornøyd med innsamlingsaksjonen, 
og måten den har vært tilrettelagt for deg?

• JA - 143 stemmer
• BLANK – 1 stemme
• NEI – 1 stemme

Spørsmål 2: Er du enig i at BKM Tønsberg gir en 
pengegave på opptil 24 mill NOK til Brunstad Christian 
Church ila de neste 6 årene? Pengene skal benyttes 
til finansiering av nye idrettsanlegg, fellesarealer og 
andre fasiliteter som fellesskapet har nytte av på 
Brunstad.

• JA – 144 stemmer
• BLANK – 0 stemmer
• NEI – 0 stemmer

BKM Tønsberg har derfor lagt pengegaven inn som en 
del av vår innsamlingsaksjon for perioden fram mot 
år 2020.

Sterke ønsker for Brunstad
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Tempoet er høyt i BKM Tønsberg. Søndag har vi oppbyg-
gelsesmøte for hele menigheten, samtidig som barna 
får delta på søndagsskolen. Tirsdag samles barna 
i skolealder på aktivitetsklubben. Fredager er det 
ungdomssamling. I tillegg er det seniortreff, onsdags-
barnehage, trosundervisning og en rekke andre små 
og store arrangementer i løpet av et år.

Januar
I begynnelsen av året ble det holdt et kick-off møte 
for alle over 18 år. Der ble det orientert om aktiviteter 
og virksomhet for året 2012.

Midt i januar ble det holdt en kick-off fest for ungdom 
i U-18 programmet med planlegging og organisering 
av årets aktiviteter

Februar
Februar er karneval måneden, til stor glede for alle 
barn. Både aktivitetsklubben og onsdagsbarnehagen 
la opp til karnevaldager og barna visste å sette pris 
på det

Mars
I begynnelsen av mars var det en oppløftende aks-
jonsfest for hele menigheten

April
Vi har lang tradisjon for å feire påske på Brunstad, og 
alle som hadde anledning deltok på det internasjonale 
stevnet der

I forbindelse med påsken ble det avholdt nattverd på 
Jarlsberg

Mai
I begynnelsen av måneden ble det arrangert en stor 
menighetsfest for ungdommen som hadde deltatt i 
trosopplæringen

16. mai festet ungdommene sammen, og 17. mai hadde 
vi en familiefeiring på ettermiddagen på Jarlsberg 
med taler, sang og barnetog hvor de voksne også deltar

Juni
Guttene og jentene på aktivitetsklubben dro på helge-
tur til fjells

Ungdommen laget sommeravslutningsfest med lek 
og grilling

Menigheten holdt en flott sommerfest med tema “Ville 
Vesten” til stor glede og mye trivsel for unge og eldre

Året som gikk
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Juli
Sommerstevnet på Brunstad er et av årets 
høydepunkt for de fleste av medlemmene i BKM 
Tønsberg. Her var det møter og vennetreff, lek og 
moro, god mat og mange aktiviteter, sol og bading 
og mye mer.

Ungdommen hadde forskjellige turer på land og
på vann

August
12 ungdommer lot seg døpe på Jarlsberg

Rundt skolestart, tok vi opp de fleste av våre aktivi-
teter på Jarlsberg

September
Vi arrangerte et loppemarked for barn til barn. Barnas 
Basar var en veldig artig begivenhet for alle barn som 
kjøpte og alle barn som solgte.

Ungdommen dro på sin årlige ungdomstur og hadde 
i år som tema på turen “TNT-trade”. Godt og vel 150 
ungdommer deltok på turen.

Oktober
U-18 dro på tur til Pagedal i Holland, en stor begivenhet 
og en uforglemmelig tur for alle som var med

November
Det ble arrangert en stor fest for de som var under 
36 av de som var over 36 år. Festen bidro til å styrke 
kjærlighetsbånd til hverandre

Desember
Både ungdommen og de voksne hadde sitt
tradisjonelle julebord.

Søndagsskolen arrangerte en flott juletrefest for 
hele menigheten med barna i fokus, og et tradisjonelt 
julemøte ble holdt kl 15 på julaften

Svært mange av våre medlemmer tilbrakte nyttårs-
aften på Brunstad med møter og flott fyrverkeri.
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BKM Tønsberg Resultatregnskap
 Note 2012 2011

Gaver fra medlemmer  3 790 812 1 986 811

Tilskudd fra Brunstad Christian Church  3 358 818 4 023 622

Kollekter og innsamlinger  220 602 951 193

Dugnadsinntekter  139 000 133 850

Arrangementer  246 736 284 902

Andre driftsinntekter  158 877 116 083

Sum driftsinntekter  7 914 844 7 496 460

Hus og eiendomskostnader 1 383 673 749 217

Arrangementer  934 739 752 298

Gaver til Brunstad Christian Church  187 167 1 697 378

Gave til BCC Global  524 581 522 817

Andre driftskostnader 2 311 694 404 255

Sum driftskostnader  2 341 855 4 125 965

Driftsresultat  5 572 990 3 370 495

Finansinntekter 4 654 066 704 312

Finanskostnader 5 -1 199 769 -1 302 677

Netto finansposter  -545 704 -598 365

Resultat  5 027 286 2 772 130
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BKM Tønsberg
Balanse pr 31. desember
 Note 2012 2011

Eiendeler
Kontanter  24 770 30 000

Bankinnskudd  1 647 206 1 350 915

Kundefordringer  399 007 272 343

Andre kortsiktige fordringer 9 546 679 944 653

Beholdning bokbordet  184 380 184 380

Brunstadfond, BCC Financial ltd 8 11 117 516 3 897 939

Fordring BKM Sardinia  244 653 337 520

Lån til medlemmer  4 649 408 6 963 617

Aksjer Jarlsberg Konferansesenter AS 6 110 000 110 000

Aksjer Creo Multiservice AS 7 500 000 500 000

Aksjer Oslofjord Convention Center AS  0 1 000 000

Jarlsberg, tomt og eksisterende bygning  3 852 976 3 852 976

Jarlsberg, nytt aktivitetssenter  44 900 329 44 900 329

Sum eiendeler   68 176 924 64 344 671

Gjeld
Banklån  22 812 500 24 062 500

Lån fra medlemmer  2 198 794 2 278 698

Leverandørg jeld  416 489 250 295

Annen kortsiktig g jeld  257 594 288 917

Sum g jeld  25 685 377 26 880 410

Egenkapital
Egenkapital  37 464 260 34 692 130

Årsresultat  5 027 286 2 772 130

Sum egenkapital  42 491 546 37 464 260

Sum g jeld og egenkapital  68 176 924 64 344 671
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BKM Tønsberg
Noter til regnskapet 2012
1 Hus og eiendomskostnader: 2012 2011

 Elektrisitet 162 275 254 239

 Propan og leie gasstank 15 513 39 944

 Kommunale avgifter 27 365 15 863

 Renovasjon 2 592 32 846

 Renhold 43 400 76 245

 Vedlikehold bygninger og eiendom 41 204 240 155

 Gressklipping og snøbrøyting 0 4 938

 Forsikringspremie 91 325 84 986

 Sum 383 673 749 217

2 Andre driftskostnader: 2012 2011

 IKT og LLB 10 027 86 843

 Inventar 13 505 23 119

 Rekvisita 498 0

 Kontorrekvisita 7 727 573

 Porto 13 111 10 311

 Trykksaker 0 3 076

 Telefon 31 450 39 274

 Brannvarsling abonnement 12 820 6 751

 Gaver 57 920 29 929

 Misjon 36 790 55 300

 Søndagsskolen 9 548

 Bankgebyrer, postboksleie, etc 43 339 52 676

 Ørediff 74 1

 Diverse utgifter 74 886 96 404

 Sum 311 694 404 255
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4 Finansinntekter:

 Renteinntekter fra lån til medlemmer utg jør kr: 323 392

 Renteinntekter fra BCC Financial utg jør kr: 279 577

 Renteinntekter fra bank utg jør kr: 32 785

 Andre finansinntekter utg jør kr: 18 312

 Sum finansinntekter 654 066

5 Finanskostnader:

 Finanskostnader består av renter på banklån og renter på lån fra medlemmer.

6 Aksjer i Jarlsberg Konferansesenter AS:

 Aksjebeholdningen er vurdert til opprinnelig kostpris.

7 Aksjer i Creo Multiservice AS:

 Aksjebeholdningen er vurdert til kostpris.

8 Brunstadfond, BCC Financial Ltd

 Saldo pr 31.12.2011 3 897 939

 Oppspart g jennom året 6 940 000

 Påløpte renter pr 31.12.2012 279 577

 Saldo pr 31.12.2012 11 117 516

9 Andre kortsiktige fordringer

 Mellomregning BKM Aktiv 103 814

 Mellomregning BKM Ungdom 115 312

 Påløpt tilskudd fra BCC, desember 2012 230 799

 Forskuddsbetalt forsikring 96 734

 Mellomregning Brunstad -2 980

 Vekslepenger 3 000

 Sum 546 679
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ÅRSRAPPORT 2012 - BKM Tønsberg
Adresse: BKM Tønsberg, Flyplassveien 2, 3170 SEM
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