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Fra Styret
Det er et viktig arbeid for styret å forvalte de verdier som ligger i foreningen på en
god og sikker måte slik at vi kan overlevere ressursene til neste generasjon med
stolthet.
Styret har i 2019 arbeidet med en overordnet god foreningsstruktur for BKMS og
samarbeidende foreninger. Arbeid med en ny langsiktig økonomiplan ble påbegynt
høsten 2019. Dette arbeidet vil være viktig for å sikre et godt og koordinert
aktivitetstilbud til barn og unge og for å ivareta lovpålagte plikter i foreningen.
Det ble avholdt 2 ekstraordinære årsmøter i 2019. Ordinært årsmøte ble avholdt i
mai. Medlemmene ble påminnet om at styret ønsker deres medvirkning og
deltagelse i arbeidet, og det vil være flere fokusområder i året som kommer. Videre
ble det informert om regnskapet for 2018 samt budsjett for 2019.
BKM Stavanger har en robust økonomi og en stabil medlemsmasse på ca 450
medlemmer. I første halvår har det vært en deltids lønnet medarbeider for regnskap
mv. Øvrig arbeid er utført på frivillig basis. I tillegg til ekstern revisjon brukes det en
del frivillige ressurser for å sikre at virksomheten er i henhold til gjeldende lover og
regler.
I 2019 er det investert i software for å tilrettelegge for effektiv håndtering av
regnskap, rapportering, dokumentstyring og HMS/Internkontroll. Det er ikke lenger
kontanthåndtering hverken ved internt salg eller innsamling.
I februar reiste aktive medlemmer over 13 år på foreningstur til USA. Der var det
stevne med menighetens forstander Kåre J. Smith. Styret støtter årsmøtet i at dette
arrangementet var en god investering for å styrke troen og fellesskapet til
medlemmene og tror at det vil gi avkastning i lang tid fremover.
En hjertelig takk til alle medlemmene som på sin måte har bidratt til at vi har vært i
stand til å opprettholde et høyt aktivitetsnivå i 2019. Takk for gaver og frivillig innsats
og ikke minst takk for varme og omsorg. Vi vil også takke for godt samarbeid med
våre forstandere som sikrer at styrets fokus og arbeid er i samsvar med foreningens
kristne allmennyttige formål.

Aktiviteter for medlemmene gjennom året 2019.
BKM Stavanger sin virksomhet er først og fremst åndelig oppbyggelse. Dette foregår
ved ukentlige faste samlinger på fredager og søndager. Fredag er det samling for
ungdom mens søndager er det samling for barn med søndagskole og voksenmøter.
Hvert år arrangeres trospplæring for 15 åringer. I tillegg arrangeres det samlinger i
forbindelse med høytider og spesielle anledninger, åremålsdag og tema-samlinger.

Søndagsskole
Søndagsskolen har for det meste vært gjennomført 1 time ukentlig. Lederne
forbereder ulike tema og høsten 2019 var temaet «Min venn Jesus». Film og
flanellograf ble brukt som virkemidler i tillegg til undervisning og sang.
Tradisjonell feiring av nasjonaldagen om ettermiddagen 17.mai med god mat, leker
og musikk er alltid er høydepunkt. Søndagsskolen tilrettelegger for arrangementet
der barna i 5.klasse med foreldre deltar spesielt.
Litt før jul arrangerte Søndagsskolen barnas juletrefest. Tema var «den første
julepresang» og julens budskap kom frem gjennom taler, sang og skuespill.
Våren 2019 ble det arrangert tur til Solheims dalen i Sirdal kommune. Turen bidro til
økt felleskap og trivsel blant medlemmenes familier og barn.

Overgang fra barn til ungdom
Barn på 12-13 år får ekstra undervisning som er tilpasset deres overgang fra barn til
ungdom. Det ble arrangert 6 felles samlinger spesielt for denne aldersgruppen fra
høsten 2019 til vår 2020. Fokus/Tema har vært ord og uttrykk som brukes i
forkynnelsen samt utdypende forklaringer til vårt trosgrunnlag.

Ungdommer
Ungdomsgruppen er en stor og viktig del av lokalmenigheten i Stavanger og består
av ca 120 aktive personer i alderen 13 til 26 år. Enkelte personer opptil 36 år er
engasjert som mentorer.
Det gjennomføres ukentlige samlinger hvor det kristne budskap forkynnes. Disse
møtene er viktig fora for å gi ungdommen opplæring i trosgrunnlaget og den hjelp og
støtte ungdommen trenger i en utfordrende del av livet. I tillegg til undervisning
legges det stor vekt på samtaler, trivsel, felles mat og sosiale aktiviteter.
Årets høydepunkter i 2019 var nok den tradisjonelle 16.mai festen samt julebordet.
Disse festene arrangeres av ungdommen selv. Som regel er det et tema for disse
festene. Tema for julebordet var å bidra med det talentet den enkelte har fått.
Forkynnelse og konkurranser ble utført for å underbygge temaet. Ungdommen selv
utrykker at disse festene er svært verdifulle for deres tro og kristne standpunkt.

Seniorer
Seniorene er fra 60 år og møtes jevnlig torsdag formiddag hver 14.dag. Mange
trivelige aktiviteter arrangeres, som rebusløp, spill, quiz og forkynnelse. I mai
arrangerte seniorgruppen en fest for alle over 40 år. Trosfeller fra Bergen og
Sørlandet var også invitert. Denne helgen skapte fellesskap på tvers av bygrenser og
vi opplever at det er svært nyttig å interessant med slike tiltak. Vi kan dele
opplevelser og lære av hverandre slik at vårt formål kan oppnås.

Samarbeidende foreninger
Aktivitetsklubben (se www.aktivitetsklubben.no er BCCs barneforening og gir et tilbud
for barn fra 7-13 år. Hensikten med all aktivitet i foreningen er at barna skal få et
bredt og variert tilbud slik at alle kan få utvikle seg i den interesse og talentet det
enkelte barn har. Aktivitetsklubben har derfor knyttet til seg frivillig ungdom/voksne
som ukentlig samler barna til hest, friluftsliv, idrett, matlaging, kreativitet, drama med
mer.
Foreningen Brunstad Ungdomsklubb (BUK) har lokallag i Stavanger er en del av
BCC sitt ungdomsarbeid. BUK har varierte fritidstilbud der målet er at alle skal få
være med på noe de liker innenfor et trygt, godt rusfritt miljø. Trygghet er en viktig
faktor i all aktivitet der barn og ungdom er involvert. BUK Stavanger deltok på flere
camper, påske, sommer høst og vinter på Oslofjord Convention Center. BKM
samarbeider også med andre foreninger som Xercize sport og Make Music som deler
vårt verdigrunnlag.

Felleskristelige tradisjoner
Barnevelsignelse
Siden det ikke praktiseres barnedåp, holdes det i stedet barnevelsignelse for alle
barn i lokalmenigheten. Denne handlingen bygger på tradisjonen om Jesus som
velsignet de små barna som ble båret fra for han. Dette gjøres på søndagsmøter
med utvidet program. Barna som skal velsignes bæres fram foran menigheten og får
forbønn og velsignelse. I 2019 var det 8 barn som ble velsignet.

Trosopplæring 2019
BKM Stavanger følger BCC sitt program for trosopplæring og bibelundervisning dette
tilsvarer konfirmasjonsundervisningen i andre i Kirkesamfunn. Ungdommene får
opplæring i den kristne tro og følger et undervisningsprogram over noen måneder. I
2019 var det 6 ungdommer som gjennomførte undervisningen. Den ble avsluttet med
en fest 28. april for hele menigheten. Den avsluttende festen hadde fokus på hva de
hadde fått lære, ungdommene fremla for hver sitt tema på festen.

Dåp 2019
Dåp er frivillig og ses på som et selvstendig valg for kristenlivet. Det praktiseres
voksendåp og en gang i året kan ungdommer eller andre medlemmer som ønsker å
stadfeste sitt valg la seg døpe. Dette er en viktig høytid for hele menigheten. I 2019

ble dåpen gjennomført med et møte først, deretter dåpshandlingen og mat for hele
menigheten etterpå.

Nattverd 2019
Nattverd utføres årlig rundt påsketider. Det er en viktig og hellig handling for
medlemmene i BKMS. Ungdommen lærer om nattverd i trosopplæringen og blir
anbefalt å vær med på nattverden det året de har undervisning. Nattverden gjøres til
minne om Jesu siste måltid. For BKMS er det daglige personlige kristenlivet viktig og
det oppmuntres til og hver dag gjøre nattverd i sitt tankeliv og minnes Jesus og hans
liv her på jorden.

Foreningstur til USA
I februar 2019 deltok ca 220 medlemmer på foreningstur til USA. Turen var lansert
flere år tidligere og detaljplanleggingen gikk over flere måneder i forkant. De første
dagene var det et innholdsrikt stevne sammen med vår forstander Kåre J. Smith. De
første dagene var hovedaktiviteten møter med forkynnelse og vitnesbyrd. Alle som
ønsket kunne delta aktivt på dette. På slutten av stevne hadde vi en stor fest.
Deltagerne var delt inn i mindre grupper og hver gruppe bidro med ulike innslag som
oppbyggelse, film, sang og musikk.
Ungdomsgruppen hadde program en hel uke. Det var stevne, trosoppbyggelse og
teambuilding. Hver dag hadde et eget opplegg som ungdommene skulle følge. Noen
aktiviteter understøttet realasjonsbygging og samfunn, mens andre aktiviteter
forkynnelse og trosoppbyggelse.

Forebyggende arbeid
Å gi barna våre en god og trygg oppvekst står sentralt i BKMS. Det drives derfor et
utstrakt barne og ungdomsarbeid både i lokalmenigheten og i BCC. I 2019 har det
vært fokus på å forebygge arbeidet mot grenseoverskridende adferd. Alle
medlemmene har blitt tilbudt kurs og tilsluttet seg de sentrale retningslinjene og
strategiplan som er utarbeidet av BCC ressursteam.
I BKM Stavanger er det fire medlemmer som arbeider systematisk og strategisk med
å forbygge uønsked adferd. De sørger for at alle som arbeider med barn har
politiattest og gir rådgivning til grupper ved forespørsel.
Ved oppstart av nytt semester avholdes et kurs for alle nye mentorer slik at de skal
være istandgjort til å kunne eventuelt avdekke forhold som er uønskede. Samt at alle
skal forholde seg til gitte regler for ønsket adferd.

Stokka åpen barnehage.
Stokka åpen barnehage eies av BKM Stavanger og er et tilbud for barn mellom 0-6 år
i følge med en voksen. Det er ingen opptakskrav og brukerne kan komme og gå
innenfor åpningstiden. Barnehagen holder åpent hver onsdag fra 9-15, men er stengt
i skolens ferier.
Flere barn i barnehagealder fra nærområdet benyttet seg av tilbudet.
Temaet for våren 2019 var fortellingen om regnbuefisken. Barna fikk høre
fortellingen, dramatisere innholdet og gjøre kjekke aktiviteter relatert til temaet.
Fortellingen tar opp viktige sider av sosial kompetanse som blant annet belyser
hvordan være en god venn. Det ble arrangert turer til Stokkavannet og til lekeplasser
i nærområdet.
Høydepunktene våren 2019 var markeringen av Samenes dag 6. februar, karneval
og markering av 17.mai. Disse dagene ble en fest med god lunsj, felles aktiviteter og
leker. Sommeravslutningen der skolestartere fikk diplom og en rose med gode ord,
var stas og flere stolte 6-åringer takket for seg.
Høsten 2019 var temaet «fra jord til bord» hvor poteten fikk spesiell oppmerksomhet.
Barna fikk være med på å lage ulike matretter, og diverse formingsaktiviteter, hvor
poteten var inkludert. Utover høsten ble det arrangert turer til blant annet Leo’ s
Lekeland. Året ble avrundet med nissefest, grøt og gaver.

