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Årsrapport 2020 
 

Fra Styret 
Når vi ser tilbake på året 2020, ble det sterkt preget av pandemien. Retningslinjene og reglene fra 

myndighetene om sosiale interaksjoner og smittevern påvirket hele menighetslivet vårt. I mars ble 

alle aktiviteter både i BKMS og aktiviteter med våre samarbeidende organisasjoner avlyst, og dette 

varte mer eller mindre året ut. 

Ved bruk av teknologi har styret i BKM Stavanger (BKMS) likevel opprettholdt normal aktivitet. Alle 

planlagte styremøter er avholdt og flere viktige beslutninger er tatt.  

Styret har i 2020 hatt hovedfokus på å forvalte ressurser og kapital for å tilrettelegge for sunn og god 

menighetsdrift videre, samt at aktivitetstilbudet for barn og ungdom kunne gjennomføres innenfor 

de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. 

Arbeid med en ny langsiktig økonomiplan har pågått i 2020 dog med de begrensningene som 

pandemien har bragt. Dette arbeidet vil være viktig for å sikre et godt og koordinert aktivitetstilbud 

til barn og unge i fremtiden og for å ivareta lovpålagte plikter i foreningen. Fokuset for 2021 blir å 

prioritere musikk, multimedia og tilpasse vårt forsamlingssted for å møte behovene vi ser for de 

nærmeste årene.  

BKMS er gjennom vårt trosgrunnlag nært tilknyttet trossamfunnet BCC. BCC var våren 2020 tidlig i 

gang med å gjennomføre online-stevner og ukentlige TV-sendinger. Vi opplever disse sendingene 

som samlende for hele trossamfunnet og setter stor pris på at satsingen med TV-sendinger 

fortsetter. 

BKM Stavanger har en sunn økonomi og en stabil medlemsmasse på ca 420 medlemmer. Ordinært 

årsmøte ble avholdt i juni med streaming. Videre ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte i 

september 2020. Der presenterte styret status på arbeidet med langtidsplan for 

formålseiendommene, og forankret et mulig salg av datterselskapet Snøde AS. Styret ønsker 

medlemmenes medvirkning og deltagelse i dette arbeidet, og det vil være fokusområde i året som 

kommer.  På grunn av pandemien ble årsmøte med behandling og vedtak av aktivitetsbudsjettet 

utsatt til januar 2021.  

En hjertelig takk til alle medlemmene som på sin måte har bidratt med gaver og frivillig innsats slik at 

vi har kunnet opprettholde et aktivitetsnivå tross begrensninger og strenge retningslinjer under 

pandemien. Vi vil også takke for godt samarbeid med våre forstandere som sikrer at styrets fokus og 

arbeid er i samsvar med foreningens kristne formål. 

På vegne av styret,  

Thorstein Baardsen, styreleder 

Lydia Vedvik, styremedlem 

Harald Log, styremedlem 

 

 

 



Aktiviteter for medlemmene gjennom året 2020. 
BKM Stavanger sin hovedvirksomhet knytter seg først og fremst til åndelig oppbyggelse. Det avholdes 

vanligvis møter ukentlig for voksne og ungdom, samt søndagsskole for barn. Teknologien er et viktig 

virkemiddel for å få fram budskapet. Det brukes aktiv film, foto og streaming som tilbud til 

medlemmer som ikke kan være tilstede fysisk på møtene. Den vanlige møteaktiviteten pågikk fram til 

midten av mars. Etter at pandemien slo ut for fullt, startet sentralorganisasjonen BCC med online-

møter. BKMS tilsluttet seg dette opplegget fra samme tid.  Sendingene ble en viktig kanal for åndelig 

inspirasjon og felleskap for medlemmene. Vi fikk se bilder av trosfeller fra hele verden og vi kunne 

kjenne tilhørighet tross isolasjon og nedstenging av samfunnet ellers. Like viktige ble sendingene for 

barn og ungdom.  

Fra april ble det også streamet møter lokalt i Stavanger for medlemmene. Ungdommene hadde 

ukentlige samlinger via Zoom. 

Flere av våre kristelige tradisjoner som dåp og nattverd ble avlyst og ikke gjennomført dette året, 

som følge av pandemien. 

I september/oktober var retningslinjene fra myndighetene slik at vi kunne samles i litt større grupper, 

vi benyttet da anledningen til å arrangere trosopplæringsfest, en åremålsdag og to mindre 

arrangement på hytteeiendommen i Solheimsdalen. 

 

Barn 

Søndagsskole 
Søndagskolen ble gjennomført 1 time ukentlig i store deler av 2020. I begynnelsen var det møter på 

forsamlingslokalet, men etter hvert ble det online- møter. Temaene har fulgt 

søndagsskolesendingene til BCC. Film og fortellinger ble brukt som virkemidler i tillegg til 

undervisning og sang. 

Den tradisjonelle 17 mai feiringen utgikk dette året. 

Litt før jul arrangerte Søndagsskolen barnas juletrefest. Denne gangen ble alt gjort via streaming. Det 

ble laget fine julekurver med pepperkakehuskonkurranse og kjekke oppgaver som ble levert hjem til 

alle familier med barn under 13 år.   

Barnevelsignelse 
Siden det ikke praktiseres barnedåp, holdes det i stedet barnevelsignelse for nyfødte barn i 

lokalmenigheten. Denne handlingen bygger på tradisjonen om Jesus som velsignet de små barna som 

ble båret fram for han. Barnevelsignelse skjer på søndagsmøter med utvidet program. Barna som skal 

velsignes bæres fram foran menigheten og får forbønn og velsignelse. Vi fikk gjennomført en 

barnevelsignelse i september.  

Overgang fra barn til ungdom 
Barn på 12-13 år får vanligvis tilbud om å delta i en introduksjonsgruppe med enkel undervisning og 

aktiviteter året før de starter på ungdomsmøtene. Opplegget er tilpasset deres aldersgruppe, i 

overgangen fra barn til ungdom, og at de skal bli kjent og få en trygg velkomst på ungdomsmøtene. 

Som regel arrangeres rundt 6 slike gruppesamlinger fra høsten til våren. Denne aktiviteten ble dette 

året noe redusert lokalt. BCC laget flere TV-sendinger for denne målgruppen, som isteden ble sett i 

små private grupper i hjemmene. 



 

 

 

Ungdom 
Ungdomsgruppen er en stor og viktig del av lokalmenigheten i Stavanger og består av cirka 120 

aktive personer i alderen 13 til 26 år. Enkelte personer opptil 36 år er engasjert som mentorer.  

Årets høydepunkt var prosjektet om Hebreerbrevet. Dette startet i begynnelsen av året og var 

planlagt avsluttet til påske. Prosjektet kom fra BCC sentralt, men engasjerte ungdom og voksne 

lokalt. Ungdommen møttes en gang i uken for å følge med på video-podcast, løse oppgaver og ha 

samtaler rundt de ulike temaene som var Hebreerbrevet, kapittel for kapittel. 

Trosopplæring 
BKM Stavanger følger BCC sitt program for trosopplæring. Dette tilsvarer 

konfirmasjonsundervisningen i andre i kirkesamfunn. Ungdommene får opplæring i den kristne tro og 

følger et undervisningsopplegg over noen måneder. I 2020 var det 8 ungdommer som gjennomførte 

undervisningen, som ble avsluttet med en felles markering med hele menigheten i september. De 

som ikke fikk plass i salen kunne følge med via streaming.  

 

Seniorer 
Seniorgruppen består av medlemmer fra 60 år, og disse møtes vanligvis hver torsdag formiddag. I 

tillegg til samtaler og forkynnelse arrangeres det mange trivelige aktiviteter , som rebusløp, bingo og 

turer... Høydepunktet dette året var turen til Sørlandet der de møtte seniorgruppen fra 

vennskapsmenigheten i Lillesand. Dette året måtte imidlertid flere av de ordinære samlingene 

avlyses grunnet smittevernreglene. 

 

Samarbeidende foreninger 

BUK 
Foreningen Brunstad Ungdomsklubb (BUK) har lokallag i alle menigheter tilknyttet BCC. Også i 

Stavanger har vi et lokallag. Vi anser dette arbeidet som svært viktig for å kunne oppnå vårt formål. 

Derfor gis et årlig tilskudd fra BKMS til BUK Stavanger. Klubben har varierte fritidstilbud. Målet er at 

alle skal få utvikle seg i det de liker eller har talent for i et trygt og rusfritt kristent miljø, og oppleve 

felleskap og forkynnelse på de internasjonale campene som arrangeres hvert år. BUK Stavanger 

deltok på alle campene som ble arrangert sentralt i 2020; påske, sommer høst og romjul.  Alle 

campene ble arrangert lokalt og ved hjelp av onlinesendinger på grunn av pandemien.  

 

 

Aktivitetsklubb for barn 
Aktivitetsklubben er BCC’s barneforening og gir et fritidstilbud for barn fra 6-13 år. All aktivitet i 

foreningen er basert på kristne verdier, der hensikten er at barna skal få et bredt og variert tilbud og 



kan få utvikle seg innenfor den interesse det enkelte barn har. Hos lokallaget i Stavanger har 

Aktivitetsklubben  knyttet til seg frivillig ungdom/voksne som ukentlig samler barna til hest, friluft, 

idrett, matlaging, kreativitet og mye mer. Aktivitetene dette året ble begrenset og i flere måneder 

foregikk all aktivitet ute i små grupper. 

Se https://aktivitetsklubben.org  for nærmere info. 

 

Make Music 
Make Music er en av våre samarbeidende foreninger innen musikk. Hver uke arrangerer de vanligvis 

musikkskole for barn mellom 6 og 15 år. Tilbudet gjelder musikkopplæring i ulike instrument, som 

fiolin, piano, trompet m.m. Kor og sangøvelser er også en del av tilbudet. Make Music har både 

barnekor, acapella og voksenkor. Disse gruppene deltar aktivt på møtene og arrangementene våre.  

 

Stavanger Ballklubb 
Aktiviteter som fotball, volleyball, tennisball og andre sportsaktiviteter arrangeres gjennom 

Stavanger Ballklubb (SBK). Klubben er knyttet opp mot den kristne sentralforeningen Xercize. Årlig 

arrangeres det kamper på tvers av lokallagene. Ulike ligaer og seriekamper avholdes i ulike tider på 

året. 

Se http://sbk.xercize.org for nærmere info. 

 

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 09-15, men er stengt i skolens ferier. 

Flere barn i barnehagealder fra nærområdet benyttet seg av tilbudet. 

Barnehagen har dessverre vært begrenset åpen i store deler av året på grunn av pandemien.  

Se http://stokkaopenbarnehage.no for nærmere info. 
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