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2012-
et aktivt arbeidsår
Stadig økende aktivitet blant barn og 
ungdom og nye planer for fremtiden har 
gjort 2012 til et spennende år.

BKM Grenland er en av de største 
lokalmenighetene tilknyttet Brunstad Chris-
tian Church. Gjennom snart 90 år har BKMG 
utviklet seg til en livskraftig, aktiv og sunn 
menighet. BKM Grenland er forankret i den 
overbevisning og lære som Johan Oscar 
Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Hans 
overbevisning om syndsforlatelse ved tro 
alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, 
fremmet et betydelig personlig engasjement 
i hans kristenliv. Hans øye for trivsel og                                                                           
aktivitet, særlig blant barn og unge, gjorde 
han til en foregangsmann i lekmanns-      
bevegelsen. Dette engasjementet står i dag 
sentralt i BKM Grenland og danner grunn- 
laget for vårt livsfelleskap på tvers av gene- 
rasjoner.
 
En av de viktigste oppgavene  i vårt arbeid 
med barn og unge, er å lære dem både å 
respektere og se verdien  i hverandre. Det er 
nulltoleranse for mobbing, og vi tror at ved 
å gi den enkelte positiv oppmerksomhet 
dannes grunnlaget for at den enkelte føler 
seg verdsatt som selvstendige individer. 
Verdier som inkludering, ærlighet, høflighet 
og rettferdighet er viktige verdier i grunn- 
vollen for alt arbeid og all aktivitet.

BKMG ønsker å legge et grunnlag som 
kan inspirere barn og ungdom til å gjøre        
selvstendige og gode valg i livets ulike                    
faser. Vi opplever derfor at de aller fleste 
trives og gjerne vil være med som aktive 
medlemmer når de vokser til. Det er gledelig 
å se at det stadig er nye medarbeidere som 

ønsker å gjøre en innsats slik at også frem-
tidens medlemmer kan få gode rammevilkår 
for deres vekst og utvikling. 

Et av årets høydepunkt er festen for de som 
har gjennomført trosopplæring. I år var det 
22 ungdommer som hadde deltatt, og som 
var midtpunktet på festen i april.

Høydepunkter er det også når vi kan delta 
på internasjonale konferanser på Brunstad. 
Det trosfellesskap og den oppbyggelsen 
som vi opplever der er en viktig del av det 
fundament som BKMG er bygget på.

BKMG har lang tradisjon for å utføre            
praktisk arbeide sammen. Vi har også i 
2012 gjennomført små og store prosjekter. 
Det fellesskap som bygges gjennom prak-
tisk arbeid ser vi på som svært verdifullt. 
Gjennom dette får våre medlemmer erfare 
den glede, verdi og tilfredsstillelse det er å 
fullføre et prosjekt. Vi ser at dette gir den                                                                         
enkelte gode opplevelser og viktige                    
erfaringer som de kan ta med seg inn i sitt 
daglige arbeid.

Vi er opptatt av at alle våre medlemmer 
skal være forankret i vårt trosfellesskap. 
I dette arbeidet er samlingene vi har hver 
søndag en viktig arena. Vi opplever her at vi           
knyttes sammen i et livsfellesskap som har 
stor betydning for det personlige kristenliv 
og de valgene som den enkelte må ta i det 
daglige liv. 

Vi har sterk tro på at dette trosfellesskapet 
vil fortsette å være i utvikling både i 2013 
og i årene som ligger foran oss
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Bjørn Nilsen 
Forstander BKMG

Ole Kr. Kristoffersen 
Forstander BKMG

“
BKMG ønsker å legge et grunnlag som 
kan inspirere barn og ungdom til å gjøre 
selvstendige og gode valg i livets ulike 
faser. Vi opplever derfor at de aller fleste 
trives og gjerne vil være med som aktive 
medlemmer når de vokser til.
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BKM Grenland ruster seg 
for fremtiden
I 2012 har det vært høy aktivitet på mange               
arenaer i BKM Grenland. Det er med glede vi ser 
tilbake på all aktivitet og alt arbeid som er utført.

Det økonomiske grunnlagt for driften av BKMG     
kommer fra innsamlede midler fra medlemmene.                   
I tillegg fikk vi noe momsrefusjon i henhold til 
kompensasjonsordningen for frivillige organisa-                      
sjoner. En av styrets hovedoppgaver er å påse at 
de innsamlede midlene brukes effektivt og at virk-
somheten drives i henhold til vedtektene. Styrets             
ansvar er å sette opp et budsjett og sørge for at 
ulike deler av virksomheten har gode og hensikts-
messige arbeidsbetingelser, slik at all den aktivitet 
som foregår kan skje til medlemmenes beste.
 
Styret har ansvaret for at de økonomiske                                
rammene som er lagt i budsjettet overholdes, og 
sørge for at BKMG har en sunn og god økonomi. 
BKMG har ingen fast ansatte, men kjøper inn nød-
vendige administrative tjenester for å ivareta de 
løpende  driftsoppgavene.
 
Økonomien i BKMG er svært god, med en betydelig 
egenkapital og solide inntekter. Årets regnskap 
for 2012 viser et mindre regnskapsmessig under-
skudd. Dette har sammenheng med opprettelsen 
av stiftelsen Grasmyr Menighet og overdragelse av                               
eiendommer til denne.
 
I 2012 gjennomførte styret en undersøkelse av den 
demografiske utviklingen i BKMG frem mot 2020. 
Denne undersøkelsen viser at menighetens ut-
vikling i dette perspektivet vil ha  behov for større                    
aktivitetsarealer, forsamlings lokale og uteområder. 
Behovet er presentert for menigheten, og det er full 
oppslutning om at vi skal sette i gang med en spare-
plan for å bygge opp vårt økonomiske handlings-
rom. Vi opplever entusiasme, samhold og et stort           
engasjement blant medlemmene til å være aktive 
i denne langsiktige økonomiplanleggingen. Spare-
planen for BKMG har følgende målsettinger:

• Sørge for at BKMG står økonomisk rustet slik 
at det kan legges til rette for gode og hensikts-                   
messige rammebetingelser for alt arbeide som 
drives i BKMG.

• Støtte opp om Stiftelsen Brunstad Konferanse- 
senters prosjekt med utbygging av idrettsfasiliteter 
på Brunstad. BKMG vil være en hyppig bruker disse 
anleggene når de står ferdige.
• Ha økonomisk handlingsrom til å være med i          
misjonsarbeidet.                                                 
 
For å etablere en mer oversiktlig og riktig modell for 
drift og forvaltning av menighetens eiendommer, 
er det i 2012 gjort noen strukturelle endringer for å 
skille dette fra den primære virksomheten. I denne 
forbindelse er stiftelsen Grasmyr Menighet etablert. 
Stiftelsen er registrert som en allmenn stiftelse, den 
har sitt eget styre og driver sin virksomhet i henhold 
til godkjente vedtekter.
   
Holdingselskapet Salen Holding AS med tilhørende 
datterselskaper som tidligere var eiet av BKMG, er 
overført til stiftelsen.
 
Det er inngått en langsiktig leieavtale mellom BKMG 
og Grenland Konferansesenter AS, et av datter-
selskapene under Salen Holding AS, som gir BKMG 
rett til å drive sin kristelige virksomhet i lokalene til 
Grenland Konferansesenter AS. Det primære ved 
utleievirksomheten til Grenland Konferansesenter 
AS er å dekke BKMG sitt behov. For dette betaler 
BKMG en årlig leie. 

Eiendommene Risøya og Vatnlian er også avhendet, 
men BKMG har sikret seg en eksklusiv bruksrett til 
disse fritidseiendommene slik at det i praksis ikke 
blir noen forskjell på tilgjengeligheten for BKMG.

BKMG ser lyst på framtiden, og er trygge på at vi 
også i framtiden skal kunne legge til rette for gode 
arbeidsbetingelser for det viktige arbeidet med barn 
og ungdom og til å samle våre medlemmer til tros- 
oppbyggelse.

Kjell Sandersen, Styrets leder
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Styret for BKM Grenland

Styrets leder

Kjell Sandersen er utdannet innen          
elektroteknikk og jobber som daglig    
leder for Brunstad Drift

Styremedlem

Ole Kr. Kristoffersen er utdannet                     
ingeniør og er prosjektleder og rådgiver             
byggeteknikk hos Multiconsult AS

Styremedlem

Realf Knutsen er utdannet håndverker 
og jobber som selvstendig nærings-
drivende

Styremedlem
Bjørg Ditlefsen er førskolelærer og        
jobber som styrer i Grashoppa barne-
hage AS
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Januar
- Året 2012 begynte med en nyttårsfest, hvor ca. 200 ungdommer deltok. En innholdsrik og 
verdig start på det nye året. 
- Vi hadde vår første aksjonsfest.  Disse festene ble holdt en gang i måneden ut året.

Februar
- Ca.100 jenter dro på AK tur til Vatnlian. Vintersport og uteaktiviteter, fellesopplevelser og 
underholdning sto på programmet denne helgen. 
- Aktivitetsklubben for gutter dro på tilsvarende tur til Vatnelian sist i februar
.
Mars
- AK gruppene dro på skitur med de minste barna til Siljan. 
- På årets internasjonale Kvinnekonferanse på Brunstad var Grenland godt representert 
med kvinner i alle aldre.
- Stordugnad med vedlikeholdsarbeid på lokalet på Grasmyr. Dugnaden ble avsluttet med 
en festkveld.

April
- Grenland var sterkt representert blant de øvrige 9000 deltakerne på påskekonferansen på 
Brunstad.
- I skiløpet Syningen Rennet på Storefjell bidro Grenland med gode tider og resultater.
- Høytidelig markering og menighetsfest for de 23 ungdommene som hadde deltatt på bi-
belundervisning.

Mai
- Idrettsdag hvor store og små var sammen I fysisk aktivitet og uhøytidelige konkurranser.
- 16. mai feiret ungdommene på Risøya. 
-  Etter skoletogene ble 17.mai feiret med familiearrangement på Grasmyr .
- Ca. 30 eldre deltok på tur til Sørlandet. 

Juni
- Søndagsskolen arrangerte den årlige familieutflukten til Risøya.
- Vedtekter og regnskap ble gjennomgått på BKM Grenlands årsmøte.
- Alle gruppene på AK var på sommeravslutningstur til Risøya.
- St.Hansaften ble det arrangert tur til Risøya med bålbrenning og  uformelt samvær. 

Året som gikk:
Høydepunkter i Grenland 2012
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Juli
- De fleste medlemmene fra Grenland deltok på den to uker lange internasjonale                            
Sommerkonferansen på Brunstad. BKMG hadde også ansvaret for driften av kafeen Oasen 
under konferansen, og arrangerte ungdomskonkurransen Outdoor Challenge på Risøya. 

August.
- Ungdommene fra 9. og 10. klasse dro på utenlandstur, jentene til Frankrike og guttene til 
Italia og Sveits.
- I slutten av måneden ble det arrangert AK turer Risøya og Vatnlian.

September
- Gruppene med de minste barna på AK dro på dagstur til Dyreparken i Kristiansand.
- Flere ungdommer lot seg døpe på Risøya.
- I midten av måneden var det barnevelsignelse på Grasmyr. Tilsammen ble det født 24 
barn i 2012.

Oktober
- På årets internasjonale konferanse på Brunstad deltok de fleste gutter og menn fra BKMG. 
Grenland hadde ansvaret for gjennomføringen av banketten hvor de laget og serverte mat 
til ca. 4000 personer.

November
- U18 hadde sin første tur til Vatnlian. En helg med varierte aktiviteter på tvers av alders-
grupper. 
- Det ble arrangert LAN for ungdom på Grasmyr. Under arrangementet var det også lagt til 
rette for ulike sportsaktiviteter.

Desember
- Julemesse på Grasmyr; et tradisjonsrikt arrangement for hele familien, med framføring av 
musikalen «Polarekspressen».
- Julaften var det et stemningsfullt julemøte på Grasmyr. 
- I romjulen arrangerte Søndagsskolen juletrefest. 36 nye barn ble ønsket velkommen til 
søndagsskolen.
- Året ble avsluttet med den internasjonale Nyttårskonferansen på Brunstad. 
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BKM Grenlands 
virksomhetsområder:
Pr 31.12.12 bestod menigheten av 943 medlemmer. 
Aldersfordelingen er som følger:

0-12 år 12-36 år 36-94 år (60-94 år) 0-94 år
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Møter og samlinger

BKM Grenland er en menighet knyttet til det 
internasjonale samfunnet Brunstad Christian 
Church.

På søndager samles våre medlemmer til møter 
i vårt lokale på Grasmyr. Disse samlingene 
er den viktigste arena for vår felles trosopp-                                                                           
byggelse. I sommerhalvåret benyttes land- 
stedet Risøya til mer uformelle samlinger 
kombinert med friluftsaktiviteter. Med-            
lemmene benytter også Vatnlian til arrangerte 
turer, familie ferie og rekreasjon. 

Følgende markeringer og arrangementer ble 
gjennomført i 2012:
• 4 bryllup 
• 16.mai arrangement for ungdom 
• 17.mai arrangement 
• 2 Brunstadfester
• 2 Grasmyrdager
• Familiturer til Risøya 
• St.Hans feiring 
• Aksjonsfester
• Turer og samlinger til Vatnalian
• Julemesse 
• Julemøte 24. desmember 
• Juletrefest for barn og unge
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Hele vår trosopplæring er basert på Bibel-
ens budskap som består i å lære menne-
skene å holde alt det Jesus har befalt.

BKMG praktiserer voksendåp, og har             
derfor ingen tradisjonell konfirmasjon som 
en bekreftelse på dåpen. Menigheten 
gir imidlertid et tilbud om trosopplæring 
til jenter og gutter som går i 9.klasse.                                                                        
Opplæringen gjennomføres fra septem-
ber til mai. De som velger å delta i opp-                                                                                       
læringen samles en kveld i uken til bibel- 
undervisning og samtaler. I undervisningen 
følges et opplegg med 9 sentrale temaer 
som er utarbeidet av Brunstad Christian 
Church. Det viktigste med trosopplæringen 
er å gi ungdommen en god bibelforståelse, 
samt legge ned et godt fundament 

for deres framtid der evangeliet om Jesus 
Kristus er basis.

I undervisningstimene arbeides det også 
i grupper, hvor det legges stor vekt på en 
åpen dialog mellom lærere og deltagere 
i spørsmål rundt vår kristne tro og etiske 
verdier. 

I løpet av opplæringstiden drar de unge 
på en ekskursjon til Forumsenteret på                 
Brunstad. Her får de en opplevelsesreise 
med spesiell fokus på menighetens utvikling 
og historie gjennom de siste hundre år.

Trosopplæringen avsluttes med en fest hvor 
de som har deltatt i undervisningen er midt-
punktet og hele menigheten er innbudt. 

Trosopplæring

“
Gjennom vårt barne- og ungdomsarbeid legger vi til rette for: spennende, varierte og 
samfunnsskapende aktiviteter!  Vårt mål er også å gi barn og unge gode og sunne 
kristne verdier!

Under trosopplæringen 2012/2013 var det 22 ung-
dommer som deltok, hvorav 10 jenter og 12 gutter
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Et par søndager i måneden samles ca.150 
barn i alderen 4 – 12 år til søndagsskole på 
Grasmyr. For at barna skal få et godt ut-
bytte av søndagsskolen samles de i mindre          
aldersbestemte grupper.

På søndagsskolen får barna kjennskap 
til bibelhistorier og lærer seg sanger i til-          
knytning til dette. Historien blir presentert 
via fortellinger, høytlesning, film, bildeserier 
og dramaforestillinger.
Det legges også stor vekt på holdnings- 
skapende temaer som vennskap, mobbing, 
samhold, respekt for forskjelligheter, rett-  
ferdighet og likeverd. Barna får utfolde seg 
gjennom sang og musikk, delta i rollespill 
og dramatisere. På søndagsskolen deltar         
barna aktivt ved å stille spørsmål, fortelle om 
egne opplevelser og komme med innspill. 
Gymsalene, fotballbanen og uteområdene 
på Grasmyr blir ofte valgt til frilek og organ-
isert aktiviteter når barna selv får påvirke 
søndagsskolens innhold.  I sommerhalvåret 
erstattes søndagsskolene av familieutflukter 
til Risøya.

På søndagsskolen er det voksne med             
interesse for barnas trivsel som har ansvaret 
for at barna skal føler seg inkludert, delta-
gende og verdsatt i et trygt og aktivt miljø.

Barnas basar
I 2012 var barna aktivt deltagende i Barnas 
Basar. Barna sto selv for boder og salg, alt 
fra bakverk, saft, popcorn og godteri, bøker 
og leker som ikke lenger var aktuelle for 
det enkelte barn. Mange hadde også vært 
kreative og laget fine kort, smykker og pynte-                                                                             
ting. Pengene som ble samlet inn kommer 
barna til gode ved at de finansierer leke-   
apparater og tilrettelegging for aktiviteter på 
Grasmyr, Risøya og på Brunstad.
            
Søndagsskolen arrangerer familietur til 
Risøya i juni og søndagsskolens juletrefest 
i desember.

Gode rammebetingelser for en trygg 
og god barndom, en ungdomstid full av     
opplevelser og utvikling, et omsorgsaktivt  
voksenliv, og en meningsfull og rik alder-
dom“

Søndagsskole
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Barne- og ungdomsaktiviteter

De fleste barn og ungdommer som er til-
knyttet menigheten deltar flere ganger i uka i 
aktiviteter av forskjellige slag. Vi ser det som 
viktig at barn og ungdom har tilbud hvor de 
kan være sammen med jevnaldrende og få 
opplevelser og utviklingsmuligheter på om-
råder de har spesiell interesse for. 

Aktivitetene blir tilrettelagt og drevet av       
ungdom- og voksne som også er opptatt 
av å være gode rollemodeller. Via den sam-    
arbeidende foreningen Aktivitetsklubben 
har denne aldersgruppen et stort og vari-
ert tilbud av aktiviteter, tilpasset individuelle      
ønsker og evner

Polar- Ekspressen
Under den årlige julemessa på Grasmyr i 
desember underholdt Dramagruppa med 
musikalen «Polarekspressen». Musikalen 
ble fremført av ca. 40 barn og unge som i 
et halvt år hadde øvd og samarbeidet om 
dette prosjektet. I tillegg til skuespillerne fra                                                                                  
Dramagruppa deltok unge sangere og 
musikere som ellers underholder og 
bidrar på andre arrangementer i BKMG.                                     
Musikalen varte i ca. 40 minutter og                                                                           
begeistret publikum med sitt budskap, farge-
rike lyssetting, egenproduserte kostymer og 
sang og musikk som fylte både sal og sinn 
med julestemning. 
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U18

Er et aktivitetstilbud til alle unge i BKMG 
som er mellom 12  og 18 år. Det er helt fri- 
villig å være med på opplegget for U18, som 
for det meste går ut på å utføre enkle drifts-
oppgaver under ledelse av ungdommer som 
er over 18 år. De eldre ungdommene bruker 
sin egen arbeidserfaring til å aktivisere og 
motivere de yngre i et aktivt og skapende 
miljø. Ut fra kompetanse og erfaring får de 
eldre ansvaret for hver sine grupper hvor de 
yngste selv velger tilhørighet ut fra interesse 
og ønsker. 

Målsettingen med aktivitetstilbudet er at 
de helt unge skal få skal få muligheten til 
å oppleve fellesskapet og gleden i å ut-
føre meningsfylte oppgaver sammen med           
jevnaldrende. De skal kjenne trygghet og til-
hørighet, lære å samarbeide om å løse

oppgavene og få muligheter til å utvikle sine 
evner og ferdigheter. 
Oppgavene kan bestå i å klippe gress, 
rydde lokalet etter arrangementer, å være 
medhjelpere i forbindelse med å dekke                  
border, delta på et serveringslag på fester, 
produsere ulike medieoppdrag som filming 
og enkle reportasjer samt skriving av artikler 
til vår egen nettside. De aller fleste ung-    
dommene sier at tilbudet er spennende og 
lærerikt, hvor de også får erfare at innsats 
og belønning hører sammen.

I 2012 fikk de som tilhører U18 delta på          
følgende aktiviteter:

• 3 festlige sammenkomster med                         
bevertning.
•  Gratis skihelg på fjellet 

Som en del av det mer langsiktige opp-     
legget legges det til rette for at de som del-
tar på U18 vil få dekket 50 % av billettprisen 
for en 10 dagers reise til Israel sommeren 
2014.

I 2012 var det rundt 100 ung-
dommer som deltok på U18.
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Som en del av det mer langsiktige opplegget legges det til rette for at de som 
deltar på U18 vil få dekket 50 % av billettprisen for en 10 dagers reise til 

Israel sommeren 2014.
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Ungdomsgruppa

BKM Grenland Ungdom består i dag av ca. 
220 ungdommer i alderen 13 – 35 år. 

Ungdommen har egne ungdomsmøter en 
gang i uken. Møtene er en oppbyggelse 
og påvirkning til å leve et rent ungdomsliv, 
hvor forkynnelse som seier over synd står 
sentralt. Verden i dag er full av nedbrytende 
og destruktive krefter. Menigheten arbeider 
målbevisst for å gi barn og ungdom tro på et 
liv i harmoni med Guds vilje. Ved kunnskap 
om disse verdier legges grunnlag for et livs-
friskt ungdomsliv som vil være en motvekt til 
nedbrytende og egoistisk påvirkning. 

Ungdomsgruppa har et eget styre 
bestående av 3 styremedlemmer og 2 vara- 
medlemmer. Det gjennomføres 2 protokoll-
førte styremøter årlig. Det har blitt avholdt 
årsmøte med gjennomgang av virksom-
hetsplan og regnskap hvor hele ungdoms-
gruppa var innkalt. Ungdomsgruppa er                           
underlagt BKM Grenland, og rapporterer til 
styret og forstanderskapet. 

I 2012 har det i tillegg til de ukentlige             
samlingene vært gjennomført følgende      
aktiviteter: 

• Nyttårsfest
• Helgetur (vintertur i slalombakken)
• Bibelkonkurranser
• Aktivitetskvelder i idretts- og               
 svømmehall
• Ungdomskafeer
• 16. mai utflukt
• Sykkeltur i København og omegn
• St.Hans feiring
• Ungdomsarrangement på Risøya
• LAN
• Julebord

Som en ekstraordinær opplevelse har det vært gjennomført en lengre utenlandsreise 
hvert 5 år. Neste tur arrangeres til Israel i 2014.

Ungdomsgruppas virksomhet finansieres gjennom 
dugnad, kollekter og egenfinansiering.
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22.juni dro ca. 215 ungdommer på tur til København. Turen 
gikk med seks innleide turistbusser fra Grasmyr til fergekaia 
i Oslo og videre med båt til København hvor 215 sykler stod 
og ventet. På turen deltok alle ungdommer som ønsket å 
være med, uavhengig av fysisk form og tidligere sykkel-             
erfaring. En bevisstgjøring rundt den enkeltes ansvar for å 
gjøre turen til en god opplevelse for de andre, gjorde at alle 
fikk en tur full av samhold, glede og fellesskap.

Ungdommene overnattet på vandrerhjem og brukte dagene 
til å slappe av, sykle rundt i sitt eget tempo og bli kjent med 
København som by fra sykkelsetet. De besøkte handlegater 
og shoppingsentre, så på historiske bygninger og fikk kjenne 
på atmosfæren i en av Nordens storbyer.  Ungdommene fikk 
også en kulturhistorisk opplevelse da de i ekstremt regnvær 
og vind fikk en guidet tur med kanalbåten ved Nyhavn.
På kvelden St.Hans aften var hele flokken i Tivoli sammen 
med ungdommer fra BKM København. Kvelden ble avsluttet 
med en fest sammen med københavnsungdommen.
 
Blant god mat og gode venner ble det holdt inspirerende 
appeller i en levende tro på Jesus som vår forløper. Jesu liv i 
fristelser og kampen for et seirende liv inspirerer, da vi også 
tror at vi kan etterfølge ham i dette. Dette ble en flott av-                                                                            
slutning på turen.

Sykketur til København
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Seniortreff

En gang i måneden inviteres ca. 45 medlemmer over 60 år til seniortreff på Grasmyr. Her 
møtes de eldre i et uformelt og hyggelig miljø.  Mange av dem har vokst opp sammen i et 
godt kristent samfunn og har mange felles opplevelser som et godt og verdifullt grunnlag 
for den gode samtalen. Her er det sang, musikk og underholdning og det serveres god mat. 
For mange eldre er dette et høydepunkt i en rolig tilværelse. Flere ganger i året drar de på 
kortere og lengre turer.

Utflukter  i 2012:
• Besøk til tilsvarende seniortreff i Tønsberg i februar
• Ca. 30 eldre deltok på biltur til sørlandet i regi av seniorguppa fra menigheten i           
 Kristiansand. Der ble det servert  nydelig lunsj før de fikk de omvisning på stedet.  
 Deretter  dro de på båttur fra Lillesand og tilbake. Under båtturen var det middags- 
 servering, underholdning og trekkspillmusikk.
• I september tur/utflukt til Kilebygda
• Julebord
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Film og flermedialt redaksjonsarbeid

BKM Grenland Media består av ca. 20 ung- 
dommer med interesse og kunnskap innen 
fagområdet. Her får de mulighet til å bruke og       
videreutvikle det de allerede kan, samtidig som 
de opplever at det de mestrer og interesserer 
seg for blir til nytte for felleskapet.  

Ungdommene får opplæring i fotograf-                      
ering, film og grafisk arbeid og får erfaring med                        
arbeide i team. Sammen med personer med 
kompetanse i faget deltar de også i regelmessig 
møtevirksomhet og planlegging av filmprosjekt                                                                     
knyttet til interne arrangement.

WEB-arbeid
Mediagruppa arbeider kontinuerlig for å                                                            
oppdatere og videreutvikle BKM Grenlands 
egen web-side. Siden har til hensikt å gi med-
lemmene fortløpende informasjon om nye                      
hendelser, drift og arrangementer. Nyttig                               
informasjon om framtidige aktiviteter legges 
i tillegg ut på infoskjermer plassert i de for-                                               
skjellige lokalene på Grasmyr.

Film og video
Film- og videogruppa har faste oppdrag med å 
filme i våre arrangement som bryllup, årsdager, 
idrettsarrangement og sammenkomster av for-

skjellig slag. Det blir gitt opplæring i filming,       
redigering av lys, lyd og bilde.

TV-produksjon
Filmgruppa ved BKMG Media har produsert to 
TV -serier for Brunstad TV I 2012. AlfaOmega er 
et TV konsept rettet mot barn i alderen 7-13 år. 

Det er lagt vekt på å gjøre TV konseptet 
barnevennlig med mye energi. Serien framstår 
lyst-betont og inneholder mye humor, sam-         
tidig som barna får kjennskap til interessante 
personer og fortellinger fra bibelen. Hver            
produksjon inneholdt fem episoder og ble sendt 
til menigheter over hele verden. Ca. 60 pers-                                                                                               
oner var involvert pr. produksjonen gjennom                    
planlegging, regi, sminke, opprigging av studio, 
TV-produksjon og redigering. Programmet blir 
spilt inn i oppriggede studio med flerkamera-            
produksjon og direktemiks av lyd og bilde fra 
BrunstadTV sin egen OB-buss.
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I tillegg har BKMG Media levert en 5 episoders TV-serie med 
tilbakeblikk fra Barnestevnet på Brunstad 2012.
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BRUNSTAD -
vårt felles sted!
For medlemmene i BKM Grenland står konferansesenteret på Brunstad 
sentralt. Stedet ligger i Stokke i Vestfold med under en times kjøretid fra 
Grenland. 

Mange av BKM Grenlands aktiviteter er i stor grad knyttet opp mot 
Brunstad. Stedet framstår også som et åndelig senter. Her møtes                      
medlemmer fra hele verden flere ganger i året og deltar aktivt på                                 
arrangementer i forbindelse med høytider og andre spesielle anled-
ninger. Mange av medlemmene har også bruksrett til hytter og leiligheter 
på konferansesenteret

BKM  er en menighet i stadig vekst og utvikling! Selv om Stiftelsen        
Brunstad i dag har mange gode fasiliteter er mulighetene for å drive idrett 
og fysisk aktivitet mer begrenset enn hva som er ønskelig. Mange barn 
og unge har behov for et større og bedre tilbud, noe det arbeides iherdig 
for å få til. I stor grad dreier det som følgende fire fasiliteter: fotballbane, 
flerbrukshall, ishockeyhall og svømmeanlegg.

Innenfor Stiftelsens rammer og utbyggingsplanefor Brunstad, vil det 
være mulig å etablere et omfattende idretts- og aktivitetstilbud på stedet. 
Behovet for slike fasiliteter under Brunstad Christian Churchs stevner og 
samlinger er stort. Med tanke på dette og potensialet for å kunne ha 
mulighet til å utnytte slike fasiliteter i vårt eget barne- og ungdomsarbeid 
har vi hatt en avstemning blant medlemmene for å kartlegge hvorvidt 
den enkelte lokalmenighet ønsker å være med på å støtte en etablering 
av er slikt anlegg økonomisk.  Avstemningen resulterte i at etableringen 
av slikt aktivitetstilbud er blitt lagt inn som en del av vår innsamlings- 
aksjon for perioden fram mot år 2020.

Ut fra dialogen med Stiftelsen Brunstad Konferansesenter er det blitt 
klart at både en fotballbane, flerbrukshall, ishockeyhall og et svømme- 
anlegg er under planlegging. I tillegg vil området tilknyttes et omfattende 
nettverk av stier og løyper for jogging, sykling, turgåing m.m. Idretts-                                                                                                                            
anlegget vil etter all sannsynlighet ligge vest for dagens konferanse- 
område og ha egen tilkomst fra Brunstadveien og ha gode tilkomst 
og parkeringsmuligheter. For at det skal bli lett å bevege seg mellom 
idrettsanlegget og konferansesenteret vil det også etableres gode gang-
stier på konferanseområdet. 
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Det tas utgangspunkt i at området, 
som vil dekke ca. 55 da, sannsynligvis 
vil bli ferdigstilt i  årene

2016 – 2020.    

Illustrasjon fra Stiftelsen Brunstad Konferansesenter



28

Respekt og menneskeverd 
på tvers av kjønn og kulturer
En av våre grunnverdier er respekt for enkeltindividet uavhengig av sosial eller 
sivil status, kjønn eller etnisitet. I BKM Grenland har vi medlemmer fra alle           
samfunnslag og fra flere kulturer, og verken utdannelse, inntekt, etnisitet eller 
familiebakgrunn avgjør hvilke oppgaver eller ansvar den enkelte får. Selvsagt vil 
det i mange oppgaver være avgjørende om man har kunnskap og kompetanse.

Kunnskap og kjennskap til ulike kulturer og etnisiteter kommer inn som en 
naturlig følge av vårt verdensomspennende trosfellesskap i BCC. På BCCs         
internasjonale konferanser – der medlemmer fra BKM Grenland deltar aktivt 
– 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 Grenland reist til forskjellige steder over hele verden, og bidratt med sin tid 
og sine krefter i et livskraftig flerkulturelt fellesskap. Disse relasjonene har også 
bidratt til et flerkulturelt miljø i BKM Grenland.

I BKM Grenland deltar kvinner og menn på lik linje i aktiviteter og                                                   
organiseringer. Det være seg i omsorgsstillinger eller som ledere av                                                                                                              
aktiviteter, grupper og organisert virksomhet. Kvinner er også representert i de 
ulike styrene, og vi arbeider videre med å øke kvinneandelen ytterligere i alle 
våre styrer og grupper med innflytelse. Hovedmålet er ikke å kvotere kvinner inn 
i styrene, men at styrene har et godt breddesyn i sitt arbeid.
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Brunstad Kristelige Menighet Grenland

ÅRSBERETNING 2012

Virksomhetens art og hvor den drives
Virksomheten har som formål å fremme kontakt mellom alle menighetens medlemmer i en kristen 
ånd og tro og gjennom aktiviteter av forskjellig art. I tillegg til dette, driver også foreningen egen 
barnehage.
Foreningens forsamlingslokale er lokalisert i Bamble kommune.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2012 for Brunstad Kristelige Menighet Grenland er satt opp under forutsetning 
av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Utvikling, resultat og stilling
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 
2012 og stillingen pr. 31.12.2012.

Foreningens aksjer i Salen Holding AS ble gitt som gave til Stiftelsen Grasmyr Menighet i 2011 jfr. 
note 8 til årsregnskapet. 
Styret gjør videre oppmerksom på at følgende eiendomsmasse er solgt 31.03.2012 iht takst:
Bosenteret
Feriestedet Vatnlia
Barnehagen  utseksjonert andel av konferansesenteret
Konferansesenter
samt at barnehagevirksomheten er overtatt av Grashoppa Barnehage AS pr 31.03.2012.

Fordringene som har oppstått ved disse salgene er gitt som gave til stiftelsen Grasmyr Menighet i 
2012 jfr note 8
Bakgrunnen er at det er ønskelig fra styret i BKM Grenland at våre eiendeler blir forvaltet på best 
mulig måte iht vedtektene, og til medlemmers glede og nytte, samt at forvaltningen har en 
hensiktsmessig og forsvarlig struktur, med minst mulig risiko. Styret har tro på at denne 
forvaltningen av denne delen av våre eiendeler best vil kunne skje igjennom ovennevnte stiftelse, 
som har noenlunde samme formål.

Skattemessige forhold
Brunstad Kristelige Menighet Grenland er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til 
skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhet. Brunstad Kristelige Menighet 
Grenland er også fritatt for arveavgift på arv og gave i henhold til arveavgiftslovens § 4 og § 46, 
samt er omfattet av skattelovens § 6-50 gaver til visse frivillige organisasjoner.
Barnehagevirksomheten er også fritatt for beskatning etter skatteloven § 2-32, 4.ledd. Videre eide 
foreningen et leilighetskompleks med 15 leiligheter frem til 31.03.2013 som etter søknad til 
skattemyndighetene er fritatt for skatteplikt, da disse var utleid innenfor virksomhetens ideelle 
formål og vedtekter.

Arbeidsmiljø
Hele hovedvirksomheten er basert på frivillig og ulønnet arbeid med unntak av barnehagevirksomheten i 
perioden 01.01.-31.03.2012. Foreningen har ingen ansatte pr. 31.12.2012.
Styret anser arbeidsmiljøet i virksomheten som bra og følger gjeldende bestemmelser for helse, miljø og 
sikkerhet. Medarbeidere og ledere i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse 
med utførelse av virksomheten. Sykefraværet har vært på 7,5 %.
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 Resultatregnskap
Brunstad Kristelige Menighet Grenland

Brunstad Kristelige Menighet Grenland Side 3

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter 2 194 578 7 969 510
Gaver og kollekter 16 858 703 7 748 762
Leieinntekter 2 923 822 1 715 436
Gevinst ved avgang anleggsmiddel 71 102 045 0
SUM DRIFTSINNTEKTER 91 079 148 17 433 708

DRIFTSKOSTNADER
Vareforbruk 328 375 412 429
Lønnskostnader m.m. 7 1 344 048 4 951 171
Ordinære avskrivninger 2, 8 808 160 1 971 233
Andre driftskostnader 6 120 577 6 499 497
Gaver 8 83 500 000 4 110 000
SUM DRIFTSKOSTNADER 92 101 160 17 944 329

DRIFTSRESULTAT -1 022 012 -510 621

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Renteinntekter 1 644 488 130 593
Andre finansinntekter 0 87
Rentekostnader 221 871 592 525
Andre finanskostnader 3 2 159 726 34 307
RESULTAT AV FINANSPOSTER -737 110 -496 151

ÅRETS UNDERSKUDD -1 759 121 -1 006 772

OVERFØRINGER
Overført fra annen egenkapital 1 759 121 1 006 772

-1 759 121 -1 006 772
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 Balanse
Brunstad Kristelige Menighet Grenland

Brunstad Kristelige Menighet Grenland Side 4

EIENDELER Note 2012 2011

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2 0 46 558 456
Båter 2 25 500 48 000
Driftsløsøre, inventar o.l. 2 127 400 206 000
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 3 0 3 444 000
Andre fordringer 3 554 434 1 215 135
SUM ANLEGGSMIDLER 3 707 334 51 471 591

OMLØPSMIDLER
Varer
Varebeholdning 348 000 350 000
Fordringer
Kundefordringer 1 078 382 877 500
Andre fordringer 7 29 951 098 7 864 212
Andre kortsiktige fordringer undergrupper 63 972 27 077
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 898 099 473 849
SUM OMLØPSMIDLER 32 339 552 9 592 638

SUM EIENDELER 36 046 886 61 064 228



35

 Balanse
Brunstad Kristelige Menighet Grenland

Brunstad Kristelige Menighet Grenland Side 5

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2012 2011

EGENKAPITAL
Annen egenkapital 5 34 610 128 36 369 249
SUM EGENKAPITAL 34 610 128 36 369 249

GJELD
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 6 0 13 557 164
Øvrig langsiktig gjeld 0 7 415 676
Sum langsiktig gjeld 0 20 972 840

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 888 585 2 223 610
Skyldige offentlige avgifter 22 555 371 897
Annen kortsiktig gjeld 295 848 937 886
Annen kortsiktig gjeld undergrupper 229 769 188 745
SUM GJELD 1 436 758 24 694 979

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 36 046 886 61 064 228

Stathelle, 31.05.2013
Styret i Brunstad Kristelige Menighet Grenland

Ole Kristian Kristoffersen
Styremedlem

Realf Knutsen
Styremedlem

Kjell Sandersen
Styrets leder

Bjørg Ditlefsen
Styremedlem
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Brunstad Kristelige Menighet Grenland
Noter til regnskapet 2012 

1Note  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter 
norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter
Inntektsføring av gaver skjer på gavetidspunktet, altså  når råderett til gaven er overført foreningen, 
eller når gavebeløpet er innbetalt på bank.

Skatt
Brunstad Kristelige Menighet Grenland er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til 
skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig for sin virksomhet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske 
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å 
være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i 
bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når 
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte fordringene.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi etter FIFO-prinsippet.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. 
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Brunstad Kristelige Menighet Grenland
Noter til regnskapet 2012 

2Note  Varige driftsmidler
 Bygninger 
og tomter

Transport
midler

Driftsløsøre, 
inventar o.l.

Totalt

Anskaffelseskost 01.01 64 283 699 385 727 2 969 509 67 638 935
Tilgang 0 96 560 96 560
Avgang -45 798 426 0 -149 530 0
Anskaffelseskost 31.12 18 485 273 385 727 2 916 539 67 735 495
Akk. av-/nedskrivninger -18 485 273 -360 227 -2 789 139 -21 634 639
Balanseført verdi 31.12 0 25 500 127 400 46 100 856

Årets avskrivninger 760 030 22 500 25 630 808 160

Avskrivningssats 4 % 8 % 10 %
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær
Økonomisk levetid 25 år 12,5 år 10 år
Endring i 
avskrivningsplan

Nei Nei Nei

Note 3 Investering i aksjer og andeler

Aksjene er i 2012 solgt med et regnskapsmessig tap på kr 2 159 481,- som er tatt
med under andre finanskostnader

Note 4 Bankinnskudd, kontanter o.l.

2012 2011

I posten inngår bundne bankinnskudd med følgende beløp 463 180 100
Sum 463 180 100

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2012 utgjør kr 0 ,- 
Skattetrekksmidler er behandlet ihht skattebetalingslovens §5-12.

Note 5 Egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum egenkapital

Pr. 31.12.2011 36 369 249 36 369 249
Årets resultat -1 759 121 -1 759 121
Sum 34 610 128 34 610 128

7
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Brunstad Kristelige Menighet Grenland
Noter til regnskapet 2012 

Note 6 Gjeld, pantstillelser og garantier m.v.

2012 2011
Gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år 0 0

Gjeld pr. 31.12.2011 er innløst som følge av salg av eiendom i 2012
jfr styrets årsberetning

Gjeld som er sikret ved pant o.l.:
Pantelån 0 13 557 164
Sum 0 13 557 164

Balanseført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for 
denne gjeld:
Bygninger, tomter 0 46 558 456
Sum 0 46 558 456

Pantsikkerhetene omfatter, i tillegg til menighetens gjeld, også lån opptatt av personer med 
tilknytning til menigheten, totalt ca kr. 11 000 000,- mot tilsvarende pr 31.12.2011

Garantiforpliktelse som ikke er regnskapsført 150 000 150 000

Kausjon kr. 300 000,- for lån til DKM Grenland Ungdom.

Balanseført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for 
denne garantien:
Bygninger, tomter 0 46 558 456
Sum 0 46 558 456

8
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Brunstad Kristelige Menighet Grenland
Noter til regnskapet 2012 

7Note  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2012 2011
Lønninger 1 143 625 4 083 040
Arbeidsgiveravgift 148 106 631 283
Pensjonskostnader 33 419 239 153
Andre ytelser 18 897 -2 377
Sum 1 344 048 4 951 099

Gjennomsnittlig antall årsverk 3,3 11,9

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre
Lønn 0 0
Pensjonsutgifter 0 0
Styrehonorar 0 0
Annen godtgjørelse 0 0
Sum 0 0

Lån ansatte 2012 2011
Langsiktig fordring ansatte 0 0

OTP
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2012 utgjør kr 100 681,- eksl.mva.

Revisjon 40 000
Teknisk regnskapsbistand 15 000 
Andre tjenester 45 681
Sum 100 681

9
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Brunstad Kristelige Menighet Grenland
Noter til regnskapet 2012 

8 Gaver
2012 2011

Aksjer i Salen Holding AS er gitt i gave til Stiftelsen Grasmyr      83 500 000         4 110 0000
Menighet i 2011.
I 2012 har foreningen gitt gave til Stiftelsen Grasmyr Menighet bestående av
fordringer for salg av eiendommer jfr omtale i årsberetningen.
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