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Regnskapet 2012
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Et ønske om å bidra på Brunstad Konferansesenter
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Vi opplever en god giverkultur i BKM 
Bergen. Vi tror at gode formål og en 
god prosjektstyring bidrar til dette. 
At midlene ikke forsvinner i adminis-
trative prosesser er også betryggen-
de for de som bidrar. Hjertesakene 
blir fulgt opp.

Regnskapet for 2012 viser en sunn 
økonomi. Driftsinntekter på NOK 7 
768 943 sikret et årsresultat på NOK 
3 110 288. Dette har blitt overført til 
egenkapitalen.

Styret setter stor pris på den entu-
siasme som medlemmene har vist i 
2012. Vi vil kontinuerlig sørge for en 
forsvarlig forvaltning av de verdiene 
som er plassert innenfor tilsynsan-
svaret.

Styret har signalisert overfor Panora-
ma Konferansehotell at BKM Bergen 
ønsker å bli en fast leietaker av en 
ny konferansesal på hotellet, og at vi 
derfor ønsker å bidra økonomisk.

73 % av menighetens medlemmer 
er barn og ungdom under 37 år. Vi 
ønsker å sikre gode rammer for deres 
fremtidige aktivitet og trosoppbyg-
gelse, og har derfor kommet i gang 
med en spareplan. Målet er å gi oss 
minst 50 % egenkapital den dagen vi 
ønsker å gjennomføre investeringer 
av betydning. Det er bred enighet 
om, og stor entusiasme rundt disse 
planene.

Mange av våre barn og ungdommer 
bruker mye av sin tid på vårt inter-
nasjonale konferansested Brunstad, 
særlig på sommeren. BKM Bergen 
ønsker derfor også å støtte opp om 
nye planlagte sportsfasiliteter her.

Daniel Opitz, styrets leder

BKM Bergen representeres utad 
av et samlet styre. Hele menig-
heten må imidlertid samlet god-
kjenne vedtektsendringer. 

Kontrollkomitéen går gjennom 
regnskapet før styret legger det 
frem for årsmøtet. Andre beslut-
ninger og valg er lagt til styret el-
ler til forstander, men på alle nivå-
er er det krav om enstemmighet. 
Prinsippet om konsensus har over 
tid vist seg å være en vellykket og 
akseptert metode blant oss.

Det gjennomføres årsmøte for 
alle medlemmene hvert år. Års-
møtet for 2012 ble avholdt i juni 
og alle over 18 år kunne delta.

Foruten styreleder Daniel Opitz 
(55), består styret av:

fra styrets leder

Styret i BKM Bergen

Inspirert til 
ansvar og innsats!
2012 var et år med høy aktivitet og stort 
engasjement i Brunstad Kristelige Menighet 
i Bergen. Medlemmene er motivert for det 
arbeidet som foregår i menigheten. Dette 
gjenspeiler seg i økonomien.

Thorleif H. Andersen 
(64), Kolltveit

Lars-Erik Skutle 
(36), Hammersland

Gjermund R Gangsøy 
(32), Steinsland

Henrik Johannessen 
(32), Steinsland
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Brunstad Kristelige Menighet 
i Bergen (BKM Bergen) er en 
allmennyttig forening, knyttet 
opp mot Brunstad Christian 
Church (BCC) i et trosfellesskap.

BKM Bergen

Et sterkt engasjement 
for barn og unge
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BKM Bergen er både 
trosmessig og teologisk 
forankret til det som Hor-

tensmannen Johan Oscar Smith 
[1871 – 1943] sto for og levde ut.  
 
Hans overbevisning om synde-
nes forlatelse ved tro alene, og 
helliggjørelse og videreutvikling 
ved troens lydighet, fikk frem et 
sterkt personlig engasjement i 
kristenlivet.  
 
Troen på at Jesus ble fristet uten 
å synde er sentral i vår forkyn-
nelse. Derfor er også Jesu liv, 
fristelser, kamper og seire av stor 
interesse for oss, da vi tror at vi 
kan etterfølge ham i dette.  
 
Johan Oscar Smiths særlige 
omsorg for barn og unge gjorde 
ham på mange måter også til en 
pioner innen lekmannsbevegel-
sen. Det samme engasjementet 
står i dag sterkt i BKM Bergen og 
danner grunnlaget for et aktivt 
og ekte felleskap uten genera-
sjonskløfter.

 
BKM Bergen har vært aktiv fra 
1916, og har leid lokaler på ulike 
adresser frem til 1966. Vi har 
tidligere eid lokale i Vaskerelven 
1 (1966 til 1984), og i Krabbedalen 
66 i Olsvik (1985 til 2007). Vi har 
i tillegg eid landstedet «Svanlit-
angen» på Totland.

Menigheten ble formelt stiftet 
som forening den 10.11.1997 og 
driver i dag sin hovedvirksomhet 
i leide konferanselokaler på 
Panorama Konferansehotell i 
Sund kommune på Sotra.

Menigheten kan for 2012 se til-
bake på et rikt og interessant år. 
Vi var over fem hundre medlem-
mer ved årsskiftet. Vårt arbeid 
harr gått ut på å gi disse et godt 
grunnlag for en livsutvikling 
basert på sunne kristne verdier. 
 
Vår trosoppbyggelse står i 
sentrum for vår virksomhet, og 
størstedelen av våre ressurser 
blir viet barn og ungdom. i dette 
arbeidet har vi vært så heldige 
å ha engasjerte og visjonære 
barne- og ungdomsarbeidere 
med stor interesse og omsorg 
for saken. Vi vil spesielt rette en 
varm takk til disse!

Svein Johnsen (69) 
Daniel Opitz (55)

Vi vil spesielt rette en  varm takk til alle våre engasjerte barne- og ungdomsarbeidere
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Johan oscar smiths verdier står sterkt i Bkm Bergen i dag 
vi ønsker å Bidra til økt respekt for enkeltmenneskets verdi og integritet

B
KM Bergen hadde ved slutten 
av året 508 medlemmer med 
en gjennomsnittsalder på 21 år. 
Nesten halvparten av disse er 

under 21 år. Barn og unge opp til 36 år 
utgjør ca. 73 prosent av medlemmene. 
 
Hovedtyngden ligger altså på barn 
og ungdom, og det meste av inn-
satsen går naturligvis også til disse. 

M
enigheten legger imidlertid 
til rette for inspirerende akti-
viteter for alle aldersgrupper. 
og opplever ikke genera-

sjonskillene som vesentlige utfordringer.  
 
Kjærlighet og omsorg for de andre står 
andre sentralt i vår tro. Vi tror på Paulus' 
ord om at de sterke skal bære de svakes 
svakheter. Dette gir harmoni og glede i 
alle aldersgrupper i menigheten.

Vår virksomhet 
OG VÅRT FOKUS
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fellessamlinger
fOR AllE AlDERSGRUPPER

Våre 29 fellesmøter med 
trosoppbyggelse 

samlet i 2012 i gjennomsnitt 
250 medlemmer

Møtene samler alle aldersgrupper, og 
både barn og ungdom deltar. Det er fri-
het for alle til å delta med taler, vitnes-
byrd og sang. i 2012 har vi måttet be-
grense antall oppmøtte pga. begrenset 
plass.

På disse møtene synger vi fra vår egen 
sangbok «Herrens Veier», sanger som 
er laget av BCCs egne medlemmer. De 
som kan spille et instrument bidrar ofte 
med dette i møteorkesteret. Etter mø-
tene dyrker vi ofte felleskapet i en ufor-
mell setting.

BKM Bergen feirer både nasjonale og 
kristne høytider. Vi har ofte arrange-
menter på disse dagene, enten lokalt i 
Bergen eller på vårt konferansesenter 
Brunstad. i tillegg feirer vi årsjubilanter, 
bryllup og holder minnefester etter våre 
medlemmers bortgang. 

BKM Bergen har vigselsrett i Hordaland 
fylke, og foretok i 2012 sju egne vielser 
etter et godkjent vielsesritual. Vi set-
ter ekteskapet høyt, og et bryllup med 
egen vielse og bryllupsfest, er en stor 
høytid for både brudepar, familie og 
menigheten.

trosoppbyggelse
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en levende 
søndagsskole

Hensikten med søndagsskolen har vært å 
gjøre barna trygge i sin tro på en Gud som 
elsker dem og verner om dem. Vi tror at 

de kristne verdiene som godhet, barmhjertighet, 
tilgivelse, tro, håp og kjærlighet har stor relevans 
for barna i samfunnet med hverandre. 
 
Søndagsskolen skaper også entusiasme rundt 
historiske hendelser og personer som er beskrevet 
i Bibelen. Deres tro og hengivenhet inspirerer både 
barna og lederne. 
 
Audiovisuelle hjelpemidler, sang, musikk, teater 
og dans, samt barnas eget engasjement er viktige 
elementer i dette arbeidet. 
 
Søndagsskolen er delt opp i to aldersgrupper, 4 – 8 
år og 8 – 12 år, som holdes parallelt.

17 samlinger for 51 Barn fra 4 til 7 år 
og 45 Barn fra 8 til 12 år

Søndagsskolegruppen i BKM Bergen har i 2012 gjennomført 17 
søndagsskoler. Den har vært arrangør av en sommeravslutning 
for hele menigheten, og holdt en oppvisning på en felles julesam-
ling tidlig på ettermiddagen 24. desember.

radipiscing elit
lederne lager selv mye av materialet 
som benyttes. i tillegg brukes res-
sursene som BCC har tilrettelagt på 
Brunstad Portal. Her ligger ferdig 
utarbeidede presentasjoner og forslag 
til gjennomføring av aktiviteter. Den 
yngre gruppen har investert i tegneut-
styr, og bruker dette regelmessig.

Ett av søndagsskolelærernes mål i 
2012 var å bli engasjerte og motive-
rende lærere og gode medmennesker 
for barna. Et annet mål var å styrke 
barnas selvtillit, samt å være gode rol-
lemodeller.
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ung i bkm bergen

Bibelens svar på 
ungdommens utfordringer

Ungdomsgruppen samles til tro-
soppbyggelse hver mandag kveld. 
kvelden er som regel ikke forhånds-
regissert, så det er frihet for alle til å 
bidra.

sentrale temaer er utfordringene i 
ungdomstiden og hvordan guds ord 
gir verdifull veiledning og hjelp.

207 
     14-35

Aldersgrupper: 10-20 år: 109 personer / 20-30 år: 88 personer / 30-40 år: 67 personer22 samlinger med levende tro

Ungdomsgruppen BKM Bergen omfatter 
207 personer i alderen 14 til 35 år.
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å ta initiativ til omsorg
gir livsglede

på Brunstad portal kan man laste ned taler 
og musikk fra konferansene på Brunstad.
Bccs egen sangportal «mp3-kilden» er også 
populær. fra samme sted kan man abonnere 
på sms-tjenester med aktuelle bibelvers, og 
laste ned Bccs egen litteratur.

hvert år gjennomføres en tv-sendt inter-
nasjonal bibelkonkurranse med interaktive 
hjelpe- og treningsapplikasjoner på inter-
nett. i 2012 deltok de i realityprogrammet 
outdoor challenge, som ble arrangeres av 
den samarbeidende foreningen aktivitets-
klubben.

vinterturHemsedal: 12 
konferanseMåløy: 12

fun&education: 13
ungdommensjulebord: 13

Aldersgrupper: 10-20 år: 109 personer / 20-30 år: 88 personer / 30-40 år: 67 personer
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noen av aktivitetene i 2012    

U
ngdommen har 
mange aktiviteter 
sammen. Sport, 
kultur, lek, kaffebar 

og turer bygger et sterkt felles-
skap.  
 
Gjensidig vennskap og hjelp 
står sterkt. En god arbeids-
innsats og et initiativ til å vise 
omsorg bidrar til livsglede på 
mange plan.  
 
Gruppen holdt gjennom året 
2012 jevnlig inspirasjonssam-
linger for lederne. 
 
I 2012 deltok flere ungdom-
mer fra BKM Bergen i Youth 
Exchange Program (YEP), som 
er BCC sitt program for utveks-
ling av ungdom verden over. 
 
De neste sidene viser noen av 
ungdoms-aktivitetene i 2012.
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vintertur hemsedal

spennende og actionfylte 
aktiviteter som alpinkjøring 
og snøscootercross i 
fjellheimen gjorde turen 
uforglemmelig. 
 
kveldene ble tilbrakt sam-
men i storstuen  på feriest-
edet torsteinslåtta, med 
god mat, trosoppbyggelse, 
trivsel, sang og musikk.

snøscootercross - alpinkjøring - tindstigning - skalldyrfest - lanparty - juleshow

Den siste helgen i februar 2012 fikk alle 
ungdommene i BKM Bergen oppleve en 
festreise til Hemsedal. 

konferanse måløy

dette er en av årets populære tradisjon-
er. Her treffes mange ungdomer fra flere 
andre lokalmenigheter på vestland-
et. Bkm måløy er konferansens vert. 

et variert program og aktivitetstilbud, 
med trosoppbyggelsen i sentrum, 
sørget for trivsel og engasjement fra 
start til slutt. sportsaktiviteter i nor-
dfjordhallen, tindstigning (Veten 
opp), underholdning og super 
bevertning gjorde turen minnerik. 
 
det tradisjonelle «havets festmåltid» 
ble servert lørdags kveld. dette er en 
smakfull tilberedning av skalldyr, fisk 
og bacalao som viste hva «havmat-
ekspertene» i Bkm måløy var gode for.

Helgen 11.- 13. mai 2012 dro den 
mannlige delen av ungdomsgruppen 

til den årlige konferansen for unge 
menn i Måløy.

UNG i BKM BERGEN

UNG i BKM BERGEN
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snøscootercross - alpinkjøring - tindstigning - skalldyrfest - lanparty - juleshow

ungdommens 
julebord

torsdag 20. desember 2012 gikk ungdoms-
gruppens julebord av stabelen. tradisjonen tro 
hadde hver av ungdommene kjøpt en presang 
til en annen.

Budskapet om Jesus som kom til verden som 
frelser og forløper for oss var det sentrale 
budskapet denne kvelden. hans livsløp gir oss 
muligheter til et innholdsrikt ungdomsliv.

årets store konkurranse var “Bergen Youth – 
did you take the challenge – contest 2012”. 
her hadde ungdommene på forhånd laget 
show de skulle fremføre på festen. 2000 
kroner ble delt ut til beste show. festen ble 
avsluttet med et fakkeltog.

Konkurransen om å gi den 
mest kreative gaven hadde 
satt mange hender i sving. 
Det ble en fargerik pakkehaug 
under juletreet.

fun & education

ca. 40 ungdommer deltok. entu-
siasmen var stor, og mange holdt 
det gående nesten døgnet rundt 
med diverse aktiviteter og dataspill. 
 
hensikten med «fun & education» 
var å skape gode holdninger til mod-
erne mediebruk.

Helgen fredag 19. – 20. oktober 
ble det arrangert et lAN-party 

med tittelen "fun and Education"

UNG i BKM BERGEN

UNG i BKM BERGEN
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U18

arbeidsglede fellesskap 
teamarbeid mestring
UNGDOMMENE i U18 OPPlEVER MYE NÅR DE SAMlES fOR Å GJøRE 
SMÅJOBBER, PlANlEGGE TURER EllER ARRANGERE fESTER.
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u18 mentor
U-18 er frivillig. Opplegget skal bygge 
mestringsfølelse, innsatserfaring og 
samarbeidsevne gjennom mindre ar-
beidsoppgaver for de mellom 13 og 18 år. 

litt eldre ungdommer fungerer som 
mentorer.

u18 glede x 70
U18 i BKM Bergen telte i 2012 ca. 70 
ungdommer. Gleden ungdommene viser 
i dette miljøet har bidratt til at de yngre 
barna også ser frem til å begynne i grup-
pen. 

Med utenlandsturer, fester og diverse 
spennende aktiviteter å se frem til, er 
også motivasjon på plass. Ungdommene 
i U-18 får erfare at innsats og samarbeid 
lønner seg!

u18 oppgaver
Et eksemplel på oppgaver for U18 er 
planlegging av, og innsats på aktivitets-
dager for menigheten. Det kan være 
seg en 17-mai-feiring eller en julemesse, 
med etablering av salgsboder, fotostu-
dio, barnepark, kafe, restaurant, spill og 
fornøyelsespark etc. 

På slike dager får U-18-deltakerne 
trening både på å yte service og å ta an-
svar.
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Trosopplæring
MED RESPEKT I ET UFORMELT MILLJØ

BKM Bergen har et eget 
trosopplæringstilbud for de 
mellom 14 og 16 år. Fordelt 
over 16-18 uker kurses de 
i ulike temaer i den kristne 
tro og BCCs historie.

i 2012 deltok 17 ungdommer fra Bkm Bergen 
i trosopplæringen. den legger også opp 
til en aktiv deltakelse for de som er med. 
kveldene får derfor også form som samtaler 
og dialog.

En tur i BCCs historiske opplevelsessenter 
«forumsenteret» på Brunstad er også en del 
av planen.

BKM Bergen ser på denne fasen i ungdoms-
livet som viktig. Ved denne opplæringen 
får de anledning til å lufte sine tanker og 
meninger i et uformelt miljø, og bli møtt med 
respekt og forståelse.

Trosopplæringen avsluttes med en avslut-
ningsfest i menigheten.
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Aktivitets 
klubben

Den samarbeidende foreningen «Ak-
tivitetsklubben i Bergensregionen» 
hadde i 2012 mange aktivitetsgrup-
per som et fritidstilbud til barn og 
unge i BKM Bergen.

idrettsaktiviteter, friluftsturer, båtturer, 
fiske, grilling, verksted, filmproduksjon og 
hest til mer action med atv-kjøring, paint-
ball, lan-party, skating, bowling, badeland, 
ballspill, bilbanekjøring.

listen kan gjøres mye lengre.

aktivitetsklubben er en selvstendig foren-
ing, både juridisk og økonomisk med eget 
styre og egne vedtekter.

for mer informasjon se på  
www.aktivitetsklubben.org

Film & TVBKM Bergen har en egen medi-
egruppe som lager innhold både 
lokalmenigheten og til BrunstadTV.

gruppen har laget korte reportasjer til 
studioprogrammet tellUs på Brunstad-
tv. det har blant annet vært filmet fra 
vinterturene som medlemmene i aktivi-
tetsklubben deltok i.

Under konkurransen outdoor challenge 
på sommerkonferansene på Brunstad 
deltok også mediegruppen med et eget 
filmteam.

i løpet av sommeren fikk gruppen opp-
drag av Brunstadtv å lage en egen tv-
serie. handlingen var å følge en gruppe 
gutter som seilte fra Bergen til Brunstad 
rundt sørlandskysten. denne serien ble 
ferdigstilt i løpet av høsten 2012.
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Å VÆRE SENIOR I BKM BERGEN ER EN 
TRIVELIG  AFFÆRE

Vi er på ingen måte utmeldt 
selv om vi er blitt eldre, 
men involverer oss i det 

som er praktisk mulig for oss. 
 
I 2012 rundet flere av oss noen 
milepæler. Vi feiret én 75-årsdag, 
to 85-årsdager og én 90-årsdag. 
Det var høytid! Det er givende 
å kunne minnes og sette pris 
på et langt og innholdsrikt liv. 

En gang i måneden samles vi 
på Panorama Konferansesenter. 
Der setter vi oss ned i sofagrup-
pene, til ferdig dekket bord med 
nystekte vafler, kaffe og brus. 
 
Vi følger med og snakker gjerne 
om det som rører seg i samfun-
net rundt oss og i menigheten. 
Vi tar gjerne en runde med spør-
respillet Quizmaster, et slags 

GENi-spill utviklet av BCC. Det har 
satt i gang mange gode samtaler. 
 
for å variere litt tar vi gjerne en run-
de med bingo. før vi setter oss til 
middagsbordet i restauranten, ser 
vi på BKM Bergens webside på stor-
skjerm. Da mimrer vi litt rundt det 
som har skjedd siden sist av hen-
delser, turer, barnevelsignelser, for-
lovelser, bryllup og jubileumsdager. 

SENIOR
et livsfellesskap

Mange av oss har kjent hverandre i 
flere tiår gjennom arbeid, sorger og 
gleder i menigheten.  Med samlinger 
opptil to ganger i måneden holder vi 
god kontakt med hverandre.
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respekt&
samfunn

i mai var vi en dagstur til BKM Stord 
hvor seniorene fra BKM Stavanger 
også kom. Dette har vært en tradisjon 

de siste årene. Stord ligger midt mellom 
Stavanger og Bergen, og vi har ca. 2 
timers kjøring hver vei. På disse turene 
har vi full fest, med middag og kaffe, 
utlodning, samtaler og andre artige 
innslag. ikke minst får de eldre se hver-
andre igjen og pratet med hverandre. 
 
Som seniorer i BKM Bergen opplever 
vi respekt og samfunn, både blant 
ung og gammel. Vi er en del av et 
felleskap der troen og livet reduse-
rer generasjonsskillene betraktelig. 
De viskes ofte helt bort. Dette er en 
skjønn følelse å ha i livets avslutning. 
 
Seniorgruppen BKM Bergen

vi er en del av 
et felleskap 
der troen og 
livet reduse-
rer genera-
sjonsskillene 
betraktelig. 
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regnskapet 2012
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BRUNSTAD
Brunstad har i dag mange fasili-
teter, men muligheten til å drive 
idrett og aktivitet er forholdsvis be-
grenset. for mange barn og unge 
har nok dette vært et savn. 

Stiftelsen har i sine utbyggings-
planer for Brunstad fått rammer til 
å etablere et omfattende idretts- 
og aktivitetstilbud. Vi har derfor et-
ter en avstemming blant medlem-
mene i BCC lagt dette inn som en 
del av vår innsamlingsaksjon for 
perioden frem mot år 2020.

På idrettsanlegget vil det bli anlagt 

fire fasiliteter; fotballbane, fler-
brukshall, ishockeyhall og svøm-
meanlegg. Disse anleggene vil bli 
ferdigstilt i årene 2016 – 2020. 
idretts- og aktivitetsfasilitetene vil 
ligge vest for dagens konferanse-
område. 

Området dekker ca. 55 dekar og 
vil ha egen tilkomst fra Brunstad-
veien.

Med tanke på det store behovet for 
slike fasiliteter under BCCs stev-
ner og samlinger, samt potensialet 
for utnyttelse i vårt eget barne- og 

ungdomsarbeid ønsker BKM Ber-
gen å være med å støtte etablerin-
gen av anlegget økonomisk.

nYe idrettsfasiliteter på BrUnstad

,

ET ØNSKE OM Å BIDRA PÅ 
BRUNSTAD KONFERANSESENTER
Bkm Bergen har lang tradisjon for å 
delta i arrangementer på Bccs kon-
feransesenter på Brunstad i stokke 
kommune i vestfold.

Vi føler en sterk entusiasme for dette stedet, og har 
vært engasjert der helt fra det ble kjøpt i 1956. Sente-
ret eies og forvaltes i dag av Stiftelsen Brunstad Kon-
feransesenter.

Medlemmene i BKM Bergen deltok i 2012 på alle de 
internasjonale konferansene som ble arrangert av 
BCC på Brunstad. 

Under sommerstevnene i juli og august 2012 hadde vi 
bl.a. ansvaret for å skaffe ressurser til å drive restau-
rant «Sjøkanten». Dette engasjementet, som vi har 
hatt over flere år, er vi stolte av. Det har skapt mye en-
tusiasme blant ung og gammel
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SPAREPLANER FOR 

freMtiDige raMMevilKår

BKM BERGEN 
VOKSER

BKM Bergen ekspanderer. 
Barn og ungdom utgjør 
en stor del av vår med-
lemsmasse. Aktivitetene 
vi ønsker å tilby disse er 
plasskrevende både når 
det gjelder bygningsareal 
og uteområder.

BKM Bergen etablerte i 
2012 en langsiktig spare-
plan. Vi ønsker å sikre at 
vi er i stand til å gi våre 
barn og unge nødvendige 
og gode rammevilkår. 

Målet er å ha en egenka-
pital på minst 50 % når vi i 
fremtiden ønsker å inves-
tere.

Ved en intern gallup i me-
nigheten, som ble fore-
tatt på en samling høsten 
2012, støttet 99,3 prosent 
av medlemmene fullsten-
dig opp om det foreslåtte 
investeringsprogrammet. 

Denne planen blir endelig 
behandlet i løpet av 2013.
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BKM Bergen har sine røtter tilbake til 1916, da de 
første «medlemmene» ble kjent med Hortens-
mannen Johan Oscar Smith. for å gi en innsikt i 
de verdiene som også i dag preger menigheten, 
kan det derfor være nødvendig å gi et innblikk i 
Smiths liv og holdninger.

Det var i Johan O. Smiths tid en mer vanlig hold-
ning i kirken og andre kristelige forsamlinger 
at kvinnene ikke sa noe på møtene. Johan O. 
Smith fant imidlertid ikke støtte for dette i Bi-
belen, men derimot respekt og likeverd som 
grunnleggende bærebjelker i menighetslivet. 
Han oppfordret kvinnene til å delta. i de tilfelle-
ne han mente det var en eller flere kvinner som 
hadde mest innsikt og visdom, var det også 
dem han forholdt seg til. Dette var kontroversi-
elt innen kristne forsamlinger på hans tid.

Johan O. Smith hadde også en utpreget vem-
melse for utnyttelse av mennesker, av deres 
arbeidskraft eller penger. Særlig observant var 
han overfor diskriminering av fattige og folk fra 
lavere samfunnsklasser. 

Når det gjaldt hvem som skulle ha oppgaver 
og ansvar i menighetslivet var verken familie-
forhold, status, eller penger av betydning. Han 
gjennomførte sitt lederskap i menigheten uten 
personanseelse, og understøttet dette med 
flere artikler om temaet i bladet Skjulte Skatter.

les mer om Johan O. Smith og les hans litteratur 
på nettstedet www.johanoscarsmith.no.

Johan Oscar Smiths verdier står sterkt i BKM 
Bergen i dag. Vi ønsker å bidra til økt respekt 
for enkeltmenneskets verdi og integritet. ingen 
får ansvar, oppgaver eller anseelse på bakgrunn 
av kjønn, etnisitet, økonomisk stilling eller fa-
miliære forhold. Det er verdier som kjærlighet 
og omsorg over tid som bidrar til tillit, både fra 
ledelsen og i forsamlingen.

verdiene våre
dagens verdisett i Bkm Bergen er 
en arv fra Johan oscar smith
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BKM Bergen er en del av et større internasjo-
nalt trosfellesskap i BCC. Vi er i underkant av 
180 menigheter i ca. 60 land verden over. Til 
konferansene på Brunstad møtes yngre og el-
dre mennesker fra ca. 40 forskjellige land seks 
ganger i året. Vårt trosfellesskap er derfor svært 
mangfoldig. 

Via bl.a. ungdomsutvekslingsprogram YEP 
(Youth Exchange Program) har flere titalls ung-
dommer fra BKM Bergen over flere år reist til 
forskjellige steder over hele verden, og blitt 
integrert i et livskraftig flerkulturelt fellesskap. 
Dette har bidratt både til et godt kjennskap til 
ulike kulturer og etnisiteter i BKM Bergen, samt 
direkte til et flerkulturelt miljø i menigheten.

BCC har ingen regler eller retningslinjer når det 
gjelder kultur eller levemåte. Vi ønsker at man 
skal leve slik det er naturlig i det landet man bor 
i, og at man følger landets lover.

BKM Bergen har heller ingen slike krav til med-
lemmer fra andre kulturer i vår menighet. Det er 
troslivet som binder oss sammen, og som skal 
danne grunnlaget for felleskapet. 

Det er praktisert kjærlighet og omsorg over tid 
som danner grunnlaget for tillit. Kombinert med 
kompetanse og relevante menneskelige egen-
skaper danner det grunnlag for å få oppgaver 
og ta lederskap i menigheten.

Toril Holm Berg 
Pressetalsperson BKM Bergen
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Johan Oscar Smith [1871 - 1943] 
Grunnleggeren av Brunstad Christian Church





fra julekonserten 17. desember 2012



Brunstad Kristelige Menighet Bergen
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