Årsrapport 2018
Brunstad Kristelige Menighet Stavanger, (BKMS) har også i år hatt høy aktivitet. Det utføres
mye frivillig arbeid av voksne og eldre ungdommer. Menigheten tilrettelegger for at barna
skal få tilbud om ulike aktiviteter som friluft og sport i tillegg til søndagskole. For å
imøtekomme framtidige behov, har vi i 2018 hatt en gruppe ungdommer som har lært seg
døvespråk.
BKMS står i en sunn og positiv utvikling, og vi har nå ca. 430 medlemmer i alderen 0 – 90
år. Gjennomsnittsalderen er under 30 år.
Et viktig element i vårt satsingsområde for barn- og ungdom, er det å være mentor. Dette har
vist seg å være veldig engasjerende både for de som velger å være mentor, og for de barna
unge som får et personlig forhold til sin mentor. En god mentor skal kunne «se» barnets deres
behov, oppmuntre og hjelpe dem til blant annet å ha et positivt selvbilde.
BKMS har også hatt fokus på å forebygge uønskede hendelser, og har en strategi- og
handlingsplan mot vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og
ungdom. Flere av medlemmene har deltatt på ulike seminar om temaet og det planlegges et
mer omfattende seminar for alle medlemmene i 2019. Her samarbeider vi med BCCs
ressursteam om strategi og kompetanseheving.
Hjertelig takk til alle medlemmer som på sin måte har bidratt til at vi har vært i stand til å
opprettholde et så høyt aktivitetsnivå. Takk for frivillige gaver, dugnad med
vedlikeholdsarbeid på våre eiendommer og ikke minst takk for varme og omsorg.
En ekstra takk til styret som på en utmerket og betryggende måte har tatt seg av drift og
økonomi.

Øyvind Kverneland
Forstander

Årsmøte
Ordinært årsmøte for Brunstad Kristelig Menighet Stavanger ble avholdt 13. mai 2018.
Tilstede var medlemmer over 16 år.
1. Årsmøtet fikk fremlagt revisorsberetning og hadde ingen merknader til denne.
2. Årsmøtet fikk fremlagt resultat- og balanseoppstilling samt aktivitetsoversikt for 2017
og hadde ingen merknader.
3. Årsmøtet fikk framlagt budsjett for 2018 til informasjon og hadde ingen merknader.
Budsjettet ble revidert i august.
4. Årsmøtet besluttet at standardsatser for bidrag til drift beholdes på dagens nivå og
revurderes årlig.
5. Årsmøtet ble videre informert om vesentlige planer fremover; utvikling av
eiendommene på Snøde, Solheimsdalen og ADH 50.
6. Årsmøte behandlet følgende innkomne saker:
- Vedtak om endring av styresammensetningen av Ungdomsgruppen
- Orientering om Demografi
- Orientering om forsikringsendringer
- Orientering om fastrenteavtale
- Orientering om langsiktig likviditet
- Orientering om status byggefond
- Uravstemning vedrørende gave til BCC mm. 86 medlemmer besvarte spørsmålene
og av disse var det 1 som leverte blankt, 1 nei og 84 var enige i styrets beslutning.
7. Styreleder informerte om ulike områder som det ønskes hjelp til i organiseringen av
menighetens virksomhet.
Det ble gitt mulighet for medlemmene til å stille spørsmål gjennom møtet. Spørsmålene som
ble stilt var dybdespørsmål for å forstå enkelte saker bedre, som blant annet status på
byggefond, fastrente og litt om våre eiendommer. Spørsmålene ble besvart direkte i møtet.

Informasjon fra Styret
Brunstad Kristelige Menighet Stavanger (BKMS) har i 2018 hatt nok et aktivt og spennende
år for våre ca. 440 medlemmer. Med mer enn 300 barn og ungdommer har vi tro på
fremtiden, og bruker derfor mye ressurser i form av tid og penger på å tilrettelegge for gode
tilbud og rammevilkår for disse.
BKMS har fortsatt en god og robust økonomi med et overskudd på driften med 4,9 millioner
kroner. God økonomi er en viktig bærebjelke i vår virksomhet både lokalt og sentralt. Vi har
midler plassert i et byggefond i tillegg til å eie tre eiendommer. Egenkapitalen har blitt
opparbeidet gjennom flere generasjoner. Planen er å bygge opp egenkapitalen i BKMS
ytterligere til nye fremtidige behov samtidig som vi opprettholder et høyt aktivitetsnivå i
virksomheten. Det oppleves at vi har et svært godt engasjement og full oppslutning blant
medlemmene.
Likestilling mellom kjønnene praktiseres i praktiske og administrative oppgaver. Vi har
deltidsansatte innen regnskapsførsel og barnehagedrift, men i all hovedsak er vår virksomhet
basert på frivillig innsats fra medlemmene. Det etterstrebes størst mulig grad av åpenhet og
medvirkning i styrets beslutninger og det spilles jevnlig inn saker fra medlemmer.
Ordinært årsmøte ble avholdt i juni 2018 hvor økonomi, aktiviteter og vesentlige planer for
fremtiden ble gjennomgått. Det var godt fremmøte, og som vanlig ble det åpnet for å stille
spørsmål samt komme med innspill både under og i forkant av møtet. Involvering stimulerer
til at gode ideer og innspill fra medlemmene når frem til styret. Styret opplever derfor støtte
blant medlemmene i de beslutninger som tas.

John Høines
Styreformann BKMS

Trosopplæring for barn og unge

2002 Årskullet
Hver høst begynner et nytt kull tiendeklassinger et eget undervisningsopplegg for
trosopplæring. Det undervises i bibelske temaer og gis en innføring i BKM sin historie og
lære. Ungdommene blir oppfordret til å være aktivt med, og å stille spørsmål. Kveldene er
preget av åpenhet og her kan alle som vil kommentere og lufte dele sine egne tanker. Lederne
er gode, trygge voksne som ønsker å møte ungdommene med respekt og forståelse.
Trosopplæringsfesten var årets høydepunkt for årskullet 2002. Den ble avholdt 27. mai.

9 ungdommer som hadde tilbakelagt et halvår med undervisning, brukte nå forskjellige media
for å være med på å belyse temaet for festen, «fremtid og håp». Harald Log som hadde
ansvaret for trosopplæringen, klarte på en engasjerende måte å få den enkelte deltaker til å
framlegge det de hadde lært via en panelsamtale.

Slimfabrikken
Brunstad Christian Church ønsket å prøve ut en ny
stevnemodell for sommeren 2018.
For å øke og forbedre tilbudene til brukerne gjestene på
BCC sitt sommerarrangement på Brunstad ble alle
lokalmenighetene invitert til seminaret «Brunstad mot nye
høyder». Her gjaldt det å tenke nytt, og gjerne komme opp
med ideer som kunne gjøre stevneopplevelsen bedre for
deltakerne fra inn- og utland.
Etter idèdugnad og flere runder med arrangementskomiteen
ble BKMS enige om å lage et spennende nytt tilbud til
barna i form av en «slimfabrikk». Dette bygget på en
populær barnetrend i 2018. Målgruppen var barn i alder 4 15 år. Det var ca. 4500 barn i den aktuelle aldersgruppen
påmeldt til sommerarrangementet.

En prosjektgruppe på 10 personer ble etablert
januar 2018. Her gjaldt det å finne fengende,
trendy tema, planlegge innkjøp av ingredienser,
sy kostymer og ikke minst prøve ut produktene.
Det ble gjort en ROS analyse for å kvalitetssikre
og teste ut ulike modeller og for å komme frem
til en «fabrikk» som både var sikker, drivverdig
og interessant for barna. På det meste var flere
hundre personer engasjert i forberedelsen og
testingen av slimfabrikken.
2900 barn og ungdom besøkte «fabrikken» på
Brunstad under arrangementet. Det gikk med 600
liter lim og ca. 50 liter linsevæske.

Påskecamp
BKMS sin ungdomsgruppe, alder 13 - 24 år, var
deltagere på BCC sin ungdomscamp på
Brunstad påsken 2018. Ungdom fra mange land
fikk mulighet til å delta i arrangementet. Det var
40 ulike aktivitetstilbud, blant annet hockey,
riding, fotball, volleyball, baseball, kakebaking,
flyundervisning og TV produksjon for å nevne
noe.
I forkant var ungdommene fra Stavanger delt
opp i 14 ulike interessegrupper og hver enkelt
deltaker hadde en mentor å forholde seg til
gjennom hele campen.

Mentor og mentorarbeid
BKMS ungdomsklubb ble etablert
våren 2012 og har siden skiftet navn
til Brunstad ungdomsklubb
Stavanger, BUKS som er et lokallag
av Brunstad ungdomsklubb, BUK.
BKM Stavanger og BUK Stavanger
deler Vår visjonen om er å skape
trygghet og en meningsfull barne- og
ungdomstid i et kristent miljø.
Vi ønsker at det arbeidet vi gjør for
og unge skal være av høy kvalitet.
Derfor ble alle ungdomsgrupper gjennom 2018 nøye evaluert for å finne forbedrings
områder. Mentorerne og aktivitetsledere fikk støtte og oppfølging, og ble oppmuntret til å
være nøye med å tilrettelegge for ungdomsaktiviteter som gir grunnlag for en sunn og god
livsutfoldelse.

Ungdommene i BKM Stavanger møttes
gjennom året i mange ulike sammenhenger, alt
fra sportskvelder i idrettshaller til samlinger
hvor det er tema som angår ungdom og
Bibelens budskap. I slike sosiale
sammenhenger skapes det ofte en arena for
gode samtaler. Alt arbeidet er bygget på BCC
sittvårt kristne trosgrunnlag; «gå derfor ut å
gjør alle folkeslag til disipler», Matt. 28, 19.
16. September var 90 ungdomsmentorer samlet
til en inspirasjonsfest. Mentorene ble
oppmuntret til å være med på å skape tilhørighet og gi mulighet for en meningsfull og
likeverdig deltakelse i de ulike tilbud som er tilrettelagt for ungdom i BKM Stavanger.

Alle som arbeider med barn og unge
skal ha politiattest etter gjeldende
regler. De skal også levere en
utfyllende egenerklæring og delta på
relevante kurs som arrangeres av
lokalmenigheten. Det er nulltoleranse
for mobbing, trakassering og sosial
utestenging.
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