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DEN KRISTELIGE MENIGHET I DRAMMEN

Brunstad Kristelige Menighet i Drammen tilhører det verdensomspennende evangeliske 
trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC). Menigheten finnes i dag i alle verdens-
deler i mer enn 60 land. Vårt største, internasjonale misjonssenter og stevnested ligger  
i Stokke i Vestfold.

Menigheten oppstod tidlig på 1900-tallet ved en uselvisk og gudfryktig mann, nord-
mannen Johan Oscar Smith (1871 – 1943). I dag er det menigheter verden over på alle 
kontinenter. Se gjerne BCC sin årsrapport for 2012 for mer informasjon. 

Menigheten i Drammen startet med små sammenkomster i hjemmene 1917.  
I dag er vi en livskraftig  og engasjert flokk med 430 mennesker. Vi holder til på  
Fredheim i Smithestrømveien på Strømsø. 
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Selv om forsamlingslokalet vårt, Fredheim, har vært for lite for 
oss i mange år nå, har vi opprettholdt en stigende i kurve når det 
gjelder trivsel og engasjement. Det er nedlagt et stort og mangfoldig 
arbeid for spesielt barn og ungdom. På gården vår Bolstad i Sande 
kommune, som vi kjøpte i 2008, er det også i år lagt ned svært mye 
arbeid i restaurering og vedlikehold. Dugnadsånden og lojaliteten i 
dette arbeidet har virket sammensveisende og godt på oss alle. Det 
er all grunn til å takke både ung og gammel for uegennyttig innsats.

I en menighet med mer enn 100 barn under 14 år er innsatsen for barna våre av stor betydning. 
I det alt vesentlige drives dette ukentlige arbeidet av ungdom og unge, voksne gutter og jenter. 
Dette er ungdom som selv har vært gjenstand for tilsvarende omsorg og tilbud når de var barn 
for få år tilbake. Det er all grunn til å være svært takknemlig for en slik innsats. Den enkelte får 
bruke sine evner og utvikles i samspill med andre barn og ungdommer gjennom lek, idrettsak-
tiviteter, turer og samvær av mange slag. Dette er en viktig investering for barna og familiene, 
men også for menigheten og for samfunnet som sådan. Det er ikke få som gjennom det de lærer 
og opplever slik i fritiden blir trygge på hvem de er og hva de vil satse på av utdannelse og 
yrke. 

I år hadde BKM Drammen ansvaret for åpningsprogrammet på Barnestevnet i sommer på 
Brunstad. Gjennom fire måneder forberedte 70 barn mellom 8 og 15 år en forrykende barne-
musikal med egenproduserte tekster, sanger, musikk, filminnslag, kulisser og kostymer. Musi-
kalen ble sett av 7000 tilskuere og ble også satellittsendt. 

I oktober ble ni grupper med til sammen 70 unge gutter og jenter invitert til et rebusløp de sent 
vil glemme. Oppgaven lød: “Reis til Roma og finn Colosseum!” eller “Neste stopp London!” Ni 
forskjellige internasjonale reiseruter med innlagte oppgaver som måtte løses for å finne neste 
reisemål, ble en lærerik opplevelse av vennskap og samarbeid i spennende omgivelser. Stor 
takk til de som tok ansvaret for dette tilbudet til de unge under 18 år! En hjertelig takk bør også 
rettes til foreldre, besteforeldre og alle voksne for all støtte, innsats og inspirasjon i arbeidet 
dette året. 

Vår lokale innsamlingsaksjon som startet i 2011, nådde også nye høyder i 2012 og tilførte spare-
fondet 6,5 millioner kroner. Målet er å samle inn 65 millioner kroner innen 2020. Styret fortjener 
en uforbeholden takk for god håndtering av drift og økonomi – og et flott samarbeid.

Harald Kronstad,
Forstander BKM Drammen

2012 - Et progressivt og aktivt 

Aldersfordeling i BKM Drammen 2012

Under 14 år

144 214
Under 20 år

40

Seniorer

446

Totalt

år for oss alle
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Menighetsmøter
og 

samlinger
2012

Aldersgruppe
Frekvens

Antall

Evangeliske møter

Tradisjonelle  
kristelige møter for alle.

Alle
Ukentlig
150 - 300

Ungdomssamlinger

Trosoppbyggelse  
og sosialt samvær  

for ungdom.

13 - 35 år
Ukentlig
80 - 100

Søndagsskole

Undervisning,  
sang og lek.

3 -12 år
Ukentlig
50 - 80

Trosopplæring

Undervisning,  
samtaler,  

gruppeoppgaver,  
turer, hjemmebesøk.

15 år
Ukentlig febr. - mai

14

Å ta vare på hverandre og å oppmuntre hverandre i vår kristne tro er hovedfokuset i våre møter og 
samvær. Hertil hører også omsorg for barn og ungdom slik at de kan vokse opp og utvikles på en sunn 
måte. Det betyr at barn og ungdom kan kjenne seg trygge og elsket, og at de kan få bruke sine evner 
og interesser og oppleve en meningsfylt fremtid. 

Evangeliske møter
Også i 2012 har det vært stor oppslutning om 
våre ukentlige samlinger. Noen ganger er 
det holdt møter to ganger i uken, som regel 
alltid en gang, om søndagene. I møtene er det 
taler og sang, vitnesbyrd og bønn. Ofte er det 
innslag av informasjon og kanskje enda oftere 
avslutning med kaffe og noe til. Møtene er 
åpne for alle.

Ungdomssamlinger
Ungdomssamlingene er et tilbud til gutter og 
jenter fra 13- årsalderen. Voksne helt opp til 
35 år kan også delta. Det er viktig å oppleve 
aksept, trygghet og mening i denne livsfasen.  
Det handler om å være sammen med  
likesinnede og jevngamle i et miljø som ikke 
er destruktivt, men som bygger på tro og tillit 
til det håp og den veiledning for livet som det 
kristne evangelium gir. 

I samlingene blir man kjent med hverandre i 
kaffebaren, og gjennom aktivitet og lek når det 
passer. Det har også vært mange samlinger på 
gården vår, Bolstad i Sande, dette året.   
Der er det rike muligheter for fotball, volley
ball, riding, paint ball og en rekke andre 
aktiviteter.
En særlig utfordring i et så stort ungdoms
miljø er å kunne se den enkelte. På et vanlig 
møte kan det være 80 100 ungdommer, på 
fest kanskje 160. Av disse er det rundt 15  30 
som tar ansvar på ulike vis slik at den enkelte 
kan oppleve å få kontakt og bli møtt med  
interesse og støtte. Viktig er det også å opp
leve at noen har bruk for en. Vi legger derfor 
vinn på at flest mulig kan være med i det 
praktiske arbeidet, både i forkant og etterkant 
av møter og arrangementer. Også dette året 
har vi hatt svært god erfaring med denne 
arbeidsformen. Ungdom trives og utvikles når 
det er meningsfylte oppgaver å være med på. 

Møter og samlinger
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««Jeg er glad for å være med og arbeide med ungdom. Jeg ser jo at det 
har betydning at noen bryr seg». Tormod, ungdomsleder. 

Søndagskolen
Vi ønsker at barna våre skal oppdage hva som står i Bibelen, og lære å kjenne menn og kvinner 
det står skrevet om der. Deres liv, tro og håp er til eksempel for barn også i dag.  10 voksne samt 
flere medhjelpere mellom 16 og 18 år delte på ansvaret for i alt 102 barn i 2012.
Den enkelte bidrar ut fra sin personlighet og evner. En mor som er fysioterapeut gjør det for  
eksempel annerledes enn hun som er pedagog og logoped. Fordi undervisningsopplegget er 
basert på et godt og pedagogisk materiale blir variasjonene i fremføringen av stoffet variert og 
spennende. Det legges mye omtanke i at barna blir inkludert og aktivisert på forskjellige måter. 
Søndagsskolen har vært delt i to grupper, fra 3  7 og fra 7  12 år. Emner det er arbeidet med er 
bl.a.: Egoisme, Takknemlighet, Gode og vonde ord, Hjelpsomhet, Tilgivelse. 
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Dette året har søndagsskolearbeidet vært preget 
av at vi fikk ansvaret for åpningen av sommerens 
Barnestevne på Brunstad.  Ideen til musikalen 
«Takknemlighet  et våpen» ble raskt lansert, og 
barn fra fem år og oppover ble engasjert. 70 barn 
øvde i fire måneder på sang og skuespill. Tekster 
og melodier, musikk og filminnslag, kulisser og 
kostymer ble produsert i høyt tempo av både 
yngre og eldre. Resultatet ble et sceneshow som 
gikk rett i hjertet på 7000 barn og voksne i salen. 
Flere tusen fulgte også med på direktesendt 
satellittTV til våre menigheter over hele verden. 

 «På scenen danser mange barn i fargerike klær 
og synger av hjertens lyst til fengende musikk. «For 
det er krefter i takknemlighet, det er en hjelp mot hver 
en vansk’lighet …». Det er sluttscenen i en times 
for rykende show fremført av barn - for barn, som nå 
spilles. De kraftige klappsalvene varer lenge før de 
stilner. Slitne men lykkelige står barna på scenen og 
bukker og vinker. De merker at de har lykkes.  
De ser det i alle ansiktene og de merker det på den 
elektriske stemningen. 

Noen er blanke i øynene, andre smiler så bredt at det 
sikkert må gjøre vondt. Noen unge jenter stirrer bare 
fremfor seg i ettertanke og kanskje beundring. 

For det er imponerende hva vi har opplevd. Jeg  
sitter i amfiet med flere tusen mennesker rundt meg. 
Mange reiser seg for å gå ut mens noen blir sittende. 
Sangene, fremføringen og ikke minst budskapet 
om hvor kraftig det virker på andre og på en selv å 
være takknemlig, ser ut til å ha truffet alles hjerter. 
Øynene blir fuktige og jeg har bare lyst til å gråte. 
Takke for at et slikt fyrverkeri av glede og skaperevne 
slippes løs på en så sunn og berikende måte. At et 
enkelt budskap om takknemlighet kan formidles så 
inn holdsrikt og engasjerende både for små barn og 
godt voksne – det er sterkt. 

Så ser jeg en eldre mann gå frem til noen av de små 
skuespillerne. Han tar en av dem i hånden og klem-
mer ham inntil seg. Lenge. Siden får jeg høre  
at musikalen gjorde et uutslettelig inntrykk, at han 
fikk mer enn én ting å tenke på. Jeg skjønner ham 
veldig godt.» 

– en takknemlig farfar.

En fargesprakende
og engasjerende musikal
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Trosopplæring
Årets trosopplæring for ungdom samlet 14 gutter og jenter i femtenårsalderen. Vår under
visning i kristen troslære og etikk for ungdom har sine paralleller til kirkens konfirmasjons 
undervisning, selv om vi som frittstående trossamfunn bygger på en noe annen teologisk 
forståelse og begrunnelse for vår tro og vårt liv. 

Vi ønsker å formidle kunnskap om evangeliet og den kristne tro i en atmosfære av aksept og 
forståelse. De unge skal kjenne seg trygge på at de kan være slik de er. Refleksjon rundt det å 
være ung, rundt mål og mening med livet og hvor forskjellige vi alle er og bør være, hører med 
til programmet. Samværene er i stor grad basert på samtale, undervisning og gruppearbeid.  
Av en rekke temaer kan nevnes: Hvem Jesus var og er og hans betydning for våre liv, selv 
respekt og respekt for andre, Israel, misjonsbefalingen.

Besøk hjemme hos noen familier er også et viktig innslag i trosopplæringen. Det gir anledning 
til å dele erfaringer og tanker om det å være kristen med noen voksne. 

En helg i mars var alle på Brunstad Konferanse Senter og fikk oppleve menighetens historie 
fra begynnelsen og frem til vår tid. I vårt eget historiesenter, DKM Forum, kunne ungdommen 
studere vår historie gjennom ulike multimediapresentasjoner og detaljerte tablåer. En egen 
produsert film i 3D bidro også til å gjøre kristendommens historie aktuell og spennende.

Gruppen har hatt jevnlige møter siden januar. En avsluttende fest med familie og venner ble av-
viklet tradisjonen tro i mai. En mann og en kvinne har stått for dette arbeidet i 2012.
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Aktiviteter

En stor del av virksomheten i menigheten handler om omsorg 
for barn og ungdom. De aktivitetstilbud som tilbys er derfor 
stort sett myntet på dem. Men også de rundt 60 og eldre har 
sine samlinger og aktiviteter. 

Aktiviteter for 
barn, ungdom 

og eldre 
2012

Alder
Frekvens

Antall

Leker og aktiviteter

Friluftsliv, baking, 
forming, film og data,
 opptredener, lek, etc.

7 - 12
Ukentlig

70

Sang og musikk

Møtemusikk, sangkor, 
barnekor, visesang.

Alle
Ukentlig

20

Mediearbeid
Tekst og bilder til bl.a.  

nettsidene våre.  
Produksjon av film, lyd 

og animasjon. Drift av lyd 
og presentasjoner under 

møter og fester. 

14 +
Ukentlig

8

Seniorsamlinger

Sammenkomster, 
småturer, reiser.

55 +
2. hver  uke

25 - 40

 «Bare å se den gleden du er med på å skape, og oppleve hvordan barna 
utvikler seg, er en stor inspirasjon og glede» Miriam, aktivitetsleder for jentene.

Leker og aktiviteter 
Barn fra første til syvende klasse har tilbud 
om lek og aktiviteter én kveld i uken stort sett 
hele året. Tilbudet tas hånd om av voksen 
ungdom, og det er stor bredde i programmet.  
I 2012 har guttene vært delt inn i tre grupper 
etter alder, og det samme har jentene. Mye 
tid og oppfinnsomhet ligger bak et allsidig og 
aktivt program. Baking, utkledning, sying og 
dekorering i stoff og lær er eksempler på inne
aktiviteter for jentene, mens guttene gjerne tar 
med sitt favorittspill når de må være inne. 

Spanske kjøttboller med pasta og tomatsaus, 
kylling med sweet chili og yoghurtkrem sto 
på menyen for de unge kokkene som vant 
årets kokkekonkurranse. Karneval i stor stil 
har vært avholdt, og mange besøk til steder i 

nærområdene har det også vært. Tog i  
Konnerudgruvene, slalåm i Aronsløypa, for 
å nevne noe. Én gang i måneden er det felles 
program der alle gruppene tar ansvar for å 
planlegge aktiviteter, slik som rebusløp,  
bilrebus, tenne bål, fotballkamp osv.  
I sommer halvåret er Bolstad yndlingsstedet 
for uteaktiviteter. 

Det er eldre ungdom og unge voksne som  
selv har vært med som barn, som nå tar 
ansvar og stiller opp for de yngre. Slik knyttes 
bånd på tvers av alder, og erfaring med denne 
formen for omsorg bringes videre til den  
yngre generasjon. 
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Ni grupper med totalt 70 unge gutter og jenter ble en onsdag i oktober invitert på en rundreise de 
sent vil glemme. Ingen visste på forhånd hvor de skulle eller hva de skulle gjøre. Ved fremmøte 
på lokalet ble de invitert til tidenes rebusløp! Ikke et rebusløp der neste post var ved Ypsilon, 
Drammen teater eller Strømsgodset kirke.  
Nei, her lød oppgaven: "Reis til Roma og finn Colosseum" eller "Neste stopp London!" 

Hensikten var å takke de unge for en flott innsats gjennom hele året i dugnad og lek. Nå skulle 
de få en annerledes opplevelse og erfare hvordan det var å finne frem rundt omkring, snakke 
med fremmede mennesker, spise fremmed mat, reise med forskjellige transportmidler og sove 
på steder litt utenom det vanlige – på egenhånd. Utbyttet av turen ga minner for livet. Det ble en 
sterk opplevelse av vennskap og samarbeid under uvante omgivelser. 

Alle steder de kom skulle de gjøre noe uvanlig: telle antall statuer på Petersplassen, reise på 
flyet i klovnekostyme, lære tre setninger på fransk, eller samle inn 30 underskrifter for å få neste 
vink om hvor de skulle. De 70 guttene og jentene var delt inn i 9 grupper. Med hver sine voksne 
reiseledere var de fire døgn på tur på egenhånd. Ingen av turene var like, men alle endte opp på 
menighetens stevnested i Nederland. Hver gruppe var i 3  4 land, og totalt fikk 16 land besøk av 
ungdommene fra Drammen denne helgen. 

     "Tell alle statuene på Petersplassen! Reis på flyet i klovnekostyme!"  
Oppgavene var mange og utfordrende i årets storslåtte rebustur for ungdom.

The Happy Journey - årets suksessopplevelse.
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Sang og musikk har stor plass i våre møter og fester. Flere ganger i uka stiller ikke minst unge
gutter og jenter opp med sine instrumenter for at vi alle skal ha glede av god musikk.
Repertoaret spenner fra akkompagnement til fellessang i oppbyggelige møter til
varierte og fengende musikkstykker med fart og liv i festlige anledninger. Til musikalen
som barna fremførte under sommerens barnestevne på Brunstad ble det komponert tre fire
melodier og tekster. Det var også våre musikere som fremførte det hele.

Musikkmiljøet består av opp mot 20 gutter og jenter som liker å spille sammen med andre. 
Det kan til tider være vanskelig å rekruttere nye medlemmer fordi så mye annet også vekker 
interesse. Det trengs mye øving før man skikkelig opplever spillegleden, og det er mange  
instrumenter som blir benyttet: klarinett, saksofon, tverrfløyte, horn, piano, bass, synth, gitar, 
ukulele  og tromme. 

«Det er noe spesielt med det å spille sammen og skape noe 
som andre har sånn glede av.» Jochen, musikkleder.

Sang og musikk 
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Seniorgruppa ble i 2012 styrket med to yngre damer i  
førtiårene. Det har hatt stor betydning, ikke minst for  
arrangementene. 

Foruten de månedlige sammenkomstene, noen formid-
dagstreff og noen kveldsmøter, har det vært arrangert flere 
andre samvær. Årets høydepunkt var nok seniortreffet på 
Bolstad tidlig på sommeren. For første gang var seniorer fra 
Eiker, Horten, Tønsberg og Sandefjord invitert til Bolstads 
grønne enger. En opplevelse som avgjort ga mersmak. Høyt 
på listen står også besøket til innendørs golfbanen på Imjelt 
Pitch & Putt i Vestbygda – og julehandelen på Hadeland 
Glassverk sent i november. 

Mange seniorer har også lært mer om data og bruk av  
internett på et kurs som noen ungdommer sto for i april.  

«Det er jo bare å glede seg til å bli en av de eldre skjønner jeg!» 

 30-åring som har sett bilder fra seniorsamlingene 

Film, foto, lyd og web er viktige verktøy i vårt arbeid. 
Rundt åtte personer fra 15  30 år har tatt et særlig ansvar 
for dette i 2012. 

Å dokumentere fester, aktiviteter og dugnader i menig
heten er noen av de mange oppgaver medie gruppa har 
løpende ansvar for. Våre websider (intranett) blir nesten 
daglig oppdatert med informasjon. Selv om det er fritt for 
alle å komme med bidrag og en egen redaksjon styrer det 
hele, faller mye av arbeidet på mediegruppa. Lydteknisk 
arbeid krever minst en mann til hvert møte eller arrange-
ment. Ofte skal det også vises film og  det skal tas bilder  
og gjøres opptak .

I 2012 ble det bl.a. lagd tre filmer, inklusive en  
animasjonsfilm og originale lydeffekter, til åpningen av 
Barnestevnet på Brunstad. Nye kameraer ble kjøpt inn 
i fjor, så utstyrsparken er god. Men det er en utfordring 
både å drifte og rigge til arrangementer og samtidig ha et 
kreativt produksjonsmiljø, kontinuerlig. På den annen side 
gir arbeidet enormt med faglig erfaring.  
 
Flere går på eller vil gå på, medielinja og ser for seg et slikt 
yrke på sikt. I fjor ble det jobbet bevisst med rekrutter
ingen, og tre fire nye medarbeidere ble med i mediear-
beidet.

Mediearbeid

Hånd i hånd på tvers av generasjonene.

Seniorsamlinger

«At jeg kan få bruke mine evner og interesser 
i dette arbeidet, og gi noe tilbake av alt det jeg 
selv har fått, er helt topp».
Torstein (25), vært med siden 13-årsalderen.
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Bolstad Kultur- og 
            mestringsgård

Etter at vi kjøpte gården Bolstad Mellom i Sande kommune i 2008 har vi hatt stor nytte av eien-
dommen og det tilhørende ridesenteret. Også i fjor ble det gjort betydelige vedlikeholdsarbeider på 
gården. I hovedhuset ble innvendige arbeider så nært som fullført. Ridehallen ble malt opp, veiene 
ble utbedret og ulike aktivitetsplasser gjort i stand. Gården ble også revidert og godkjent i henhold til 
landbrukets KSL-standard. Arbeidet med reguleringssaken for et nytt, stort flerbrukshus ble videreført, 
og en masterplan for gården ble utarbeidet. 

Menigheten har stor nytte av gården gjennom hele 
sommerhalvåret. Men vi ser frem til, og arbeider hardt 
for, at et nytt flerbruks hus med møtefasiliteter, kjøkken, 
toaletter, kafeteria osv. blir tillatt oppført. Dette vil gi oss 
mulighet til å kunne samles innendørs, samtidig som 
vi kan «åpne grinda» og la fasiliteter og arrangementer 
komme sande væringene til gode. 

I forbindelse med reguleringssaken for et nytt flerbruks-
bygg på gården ble det også utarbeidet en brosjyre som 
viser hvordan vi ønsker å forvalte gården til vårt eget og 
bygdas beste.  
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Brunstad Stevnested 
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Brunstad i Stokke kommune er vårt fremste nasjonale og internasjonale samlingssted. Her er vi, som 
andre menigheter i vår bevegelse, samlet 4 - 5 ganger i året til flere dagers samlinger.  I tillegg kommer 
julekonserter, aksjonssamlinger og dagsmøter av mange slag. 

To sommerstevner gir oss rikelig anledning til kontakt over landegrensene og en mengde med gode 
opplevelser ute og inne. Med lekeplasser, badeplasser og en rekke andre aktivitetstilbud er Brunstad 
ikke  minst et sommerparadis for barnefamilier.

Nytt, moderne idrettsanlegg
Selv om stedet har mange gode fasiliteter, er det likevel en begrenset mulighet til å drive med 
idrettaktiviteter. Mange barn og unge savner dette. I de nye utbyggingsplanene for stedet har 
stiftelsen BCC tatt høyde for å etablere et omfattende idretts og aktivitetstilbud. I tillegg til hva 
dette vil bety for de store stevnene og samlingene gjennom året, vil det bli helt andre muligheter 
for vårt  lokale barne og ungdomsarbeid.

Et område på 55 mål vil by på både svømmeanlegg, fotballbane, flerbrukshall og ishockeyhall.  
Et stort nettverk av stier og løyper vil dekke behovet for turgåing, jogging og sykling.  Anlegget 
er tenkt bygget i perioden 2016 – 2020.

Vi er svært mange i Drammen som ser frem til dette utbyggingstrinnet på Brunstad. Derfor vil 
vi også bidra økonomisk til utbyggingen av anlegget. På bakgrunn av en nærmest enstemmig 
avstemming er nå vårt bidrag lagt inn som en del av innsamlingsaksjonen vår for utbyggingen 
på Brunstad mot 2020. Med et stort antall nye boenheter og fasiliteter for idrett og lek vil hele 
anlegget bli en moderne, internasjonal møteplass der mennesker fra mange land og kulturer 
kan lære hverandre å kjenne. 
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Respekt for hele mennesket

Det er i vår tid et veldig forsvar av menneske-
rettigheter som ytringsfrihet og demokrati. Dette 
er verdier som vi uten noen som helst tvil står 
opp for og vil forsvare. Men det ser ut til at vi 
som samfunn sliter med å forstå hvor betydnings-
full troen på et liv utover det som vitenskap og 
teknikk kan forme, er for mennesket, og hvilken 
drivkraft en religiøs overbevisning er.  
  
Et menneskes religiøse tro kan ikke neglisjeres 
bort, uansett hvilken religion det dreier seg om.  
Et menneske bør respekteres selv om vi aldri 
så mye ikke deler den samme tro. For oss som 
kristne betyr dette at vi er klare på hva vi tror, på 
hvem vi tror og hvorfor. Men vi forventer ikke at 
alle skal tro som oss. 

I kontakt med mennesker som kommer til våre 
møter legger vi ikke skjul på at vi er grepet av 
vår tro, at troen faktisk betyr alt for oss i forhold 
til håp og retning, mening og hjelp i livet. På den 
annen side respekterer vi at ikke alle kan eller vil 
dele et slikt syn.   

Respekt for hele mennesket betyr respekt for 
Guds ypperste skapning med alle sine likheter og 
ulikheter. Mann og kvinne er skapt forskjellige 
og har selvsagt samme verdi. Vi tror på likeverd. 
Derfor deler vi arbeidsoppgavene og ansvaret i 
menigheten på tvers av kjønn og alder så langt det 
faller naturlig i forhold til evner og krefter.

Å vise respekt for hele mennesket betyr at vi også 
ønsker at våre barn skal få del i vår tro. Samtidig 
vil vi vise respekt for hva den enkelte selv tror 
eller velger å tro. Det er altså behov for å mestre 
en kunst som vi sikkert deler med alle som har en 
visjon i livet, lysten til å påvirke og samtidig  
respektere andres frihet til å velge. Det er en kunst 
vi vanskelig blir utlært i, men som gir veldig 
mange verdifulle opplevelser.
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Menigheten i BKM Drammen er i sterk vekst, 
og det har i lengere tid vært et behov for bedre 
rammevilkår for virksomheten vår. Vi har vokst 
ut av forsamlingslokalet vårt i Smithestrøms-
veien 5, hvor forholdene etter hvert har blitt 
nokså trange og kummerlige. Som et ledd i å 
bedre rammebetingelsene ble Bolstad Gård i 
Sande kjøpt høsten 2008. Visjonene for stedet er 
å realisere Bolstad Kultur og Mestringsgård  en 
levende gård for vekst og livsutfoldelse.

I 2009 satt det daværende styret i gang en 
innsamlingsaksjon, med tanke på å få nedbetalt 
gjelden foreningen hadde etter kjøpet av Bolstad 
Gård, for deretter å bygge opp et fond slik at vi 
har økonomiske muskler til å realisere våre  
visjoner for gården. I tillegg til investerings-
behovet for egne lokaliteter har BKM Drammen 
også et sterkt ønske om å være med å bidra med  
betydelige midler til Stiftelsen Brunstad  
Konferansesenter i forbindelse med de visjonære 
planene for utvidelse av felles arealene og idretts-
fasilitetene på stevnestedet på Brunstad i Stokke. 
 
Siden oppstarten i 2009 har vi fokusert ytter-
ligere på sparing og innsamling, og i 2012 har 
styret intensivert arbeidet med å definere en 
spareplan frem til 2020. Forutsetningene som det 
er arbeidet med er at vi skal ha 50 % egenkapital 
til prosjektet på Bolstad før planene realiseres, 
samt at vi skal være med å støtte prosjektet på 
Brunstad med inntil 30 000 000 kroner Dette 

endte med at styret definerte et mål og behov for 
å spare 65 millioner frem til 2020.

Styret har arbeidet målbevisst med å få 
medlemmene delaktige i visjonen, og det har 
vært et bevisst fokus å involvere, engasjere, og gi 
rom for meningsutvekslinger, for å sørge for en 
bred forankring blant foreningens medlemmer. 
Dette har resultert i en rekke informasjons møter, 
allmannamøter og idedugnader, og engasje-
mentet og iveren etter å delta har vært enorm. 
Styrets forslag til spareplan frem mot 2020 ble 
også behandlet av foreningens med lemmer på et 
allmannamøte i foreningen den  
10. januar 2013. Der ble styrets forslag om et  
sparemål på til sammen 65 millioner behandlet. 
Det endte med overveldende positiv oppslutning 
der 97 % av de 124 fremmøtte medlemmene over 
18 år stemte positivt, 2 % stemte blankt, og 1 % 
stemte imot.

Tatt i betraktning den store oppslutningen rundt 
spareplanen, vil styret fortsette sitt arbeide med 
å tilrettelegge for gjennomføringen av de ved
tatte planene, slik at vi er økonomisk klare til å 
sette i gang med prosjektet på Bolstad den dagen 
vi har byggetillatelse. Vi vil fortsette å informere 
og engasjere medlemmene slik at vi når våre mål.

Ove Reiersrud, styreleder 

Økonomiske forhold
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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.
Foreningens forsamlingslokale er lokalisert i Drammen kommune.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2012 for Brunstad Kristelige Menighet Drammen 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. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt utover det 
som frenkommer under  som har betydning ved bedømmelsen av foreningen.

En del av aktivitetene som i 2012 har vært organisert i underavdelinger i foreningen og som har 
inngått i det totale regnskapet til BKM Drammen, har blitt lagt ned i 2013. 
Noen av disse aktivitetene vil fra 2013 være organisert i egne foreninger og vil således ikke lenger 
inngå i årsregnskapet til BKM Drammen.

Skattemessige forhold
Brunstad Kristelige Menighet Drammen er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til 
skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhet.Brunstad Kristelige Menighet 
Drammen 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.

Arbeidsmiljø
Det er kun ansatte i virksomheten relatert til åpen barnehage. Hele virksomheten for øvrig er basert 
på frivillig og ulønnet arbeid. 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.

Likestilling
Styret består av 4 menn og en kvinne. Det er ikke  iverksatt særskilte  tiltak for å fremme 
likestilling.

Ytre miljø
Etter styrets oppfatning er det ikke forhold ved virksomheten som kan medføre negativ påvirkning 
på det ytre miljø.
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Fremtidig utvikling
Etter styrets oppfatning har Brunstad Kristelige Menighet Drammen  en god utvikling i henhold til 
nedfelte vedtekter og foreningens  formål. Styret vil i tiden som kommer sammen med medlemmer 
legge til rette for at denne virksomheten kan utvikles videre på en sunn og positiv måte.

Drammen den, 30 april 2013

__________________ ____________________
Ove August Reiersrud Hilde Karine Johansen
Styrets leder Styremedlem

__________________ ____________________
Vegar Kronstad Håkon Solberg
Styremedlem Styremedlem

_________________
Vidar Solberg
styremedlem
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 Resultatregnskap
Brunstad Kristelige Menighet Drammen

Brunstad Kristelige Menighet Drammen Side 3

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter BKM Drammen 390 963 1 111 137
Gaver 6 995 175 10 182 087
Offentlig tilskudd 437 724 424 074
Leieinntekter 146 250 145 075
Andre inntekter 699 141 635 556
SUM DRIFTSINNTEKTER 8 669 253 12 497 929

DRIFTSKOSTNADER
Vareforbruk 631 744 970 966
Lønnskostnader m.m. 106 754 96 982
Ordinære avskrivninger 2 200 898 187 432
Andre driftskostnader 8 1 964 444 1 738 401
Gaver 290 428 1 276 760
SUM DRIFTSKOSTNADER 3 194 268 4 270 541

DRIFTSRESULTAT 5 474 985 8 227 389

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Renteinntekt fra selskap i samme konsern 648 579 438 622
Renteinntekter 320 953 204 709
Andre finansinntekter 80 0
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 3 0 9 737 999
Rentekostnader 231 266 219 333
Andre finanskostnader 218 062 376
RESULTAT AV FINANSPOSTER 520 284 -9 314 377

ÅRETS OVERSKUDD / ( UNDERSKUDD) 5 995 269 -1 086 988

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital 5 995 269 0
Overført fra annen egenkapital 0 1 086 988

5 995 269 -1 086 988
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 Balanse
Brunstad Kristelige Menighet Drammen

Brunstad Kristelige Menighet Drammen Side 4

EIENDELER Note 2012 2011

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Bygninger 2 19 551 620 18 694 000
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 3 1 2
Lån til foretak i samme konsern 7 760 054 7 994 914
Investeringer i aksjer og andeler 4 0 468 000
Andre fordringer 0 2 798 277
SUM ANLEGGSMIDLER 27 311 675 29 955 193

OMLØPSMIDLER
Varer
Varebeholdning 6 000 57 044
Fordringer
Kundefordringer 9 76 701 203 069
Andre fordringer 8 12 663 389 1 654 048
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 752 065 4 474 659
SUM OMLØPSMIDLER 14 498 155 6 388 821

SUM EIENDELER 41 809 830 36 344 013
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 Balanse
Brunstad Kristelige Menighet Drammen

Brunstad Kristelige Menighet Drammen Side 5

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2012 2011

EGENKAPITAL
Egenkapital 6 37 500 949 31 505 680
SUM EGENKAPITAL 37 500 949 31 505 680

GJELD
Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 2 000 000 2 000 000
Gjeld til kredittinstitusjoner 7 2 068 308 2 367 500
Sum langsiktig gjeld 4 068 308 4 367 500

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 181 000 392 113
Annen kortsiktig gjeld 59 572 78 720
SUM GJELD 4 308 880 4 838 333

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 809 830 36 344 013

Drammen, 30.04.2013
Styret i Brunstad Kristelige Menighet Drammen

Ove August Reiersrud
Styrets leder

Hilde Karine Johnsen
styremedlem

Vegar Kronstad
styremedlem

Håkon Solberg
styremedlem

Vidar Solberg
styremedlem



Årsberetning og regnskap 2012

Brunstad Kristelige Menighet Drammen
Noter til regnskapet 2012 

1  Note  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 ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert 
som de er levert.

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

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.

Aksjer i datterselskap
Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden - det er nedskrevet for usikkerhet-jmfr note 
3.

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

2Note  Varige driftsmidler
  Bygning

 Fredheim 
Drammen

Eiendom
Bolstad Gård

Sande

Totalt

Bokført verdi 01.01 3 294 328 15 587 104 18 881 432
Tilgang 0 1 058 518 1 058 518
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12 3 294 328 16 645 622 19 939 950
Akk. av/nedskrivninger -65 271 -323 059 -388 330
Balanseført verdi 31.12 3 229 057 16 322 563 19 551 620

Årets avskrivninger 32 943 167 955 200 898

Avskrivningssats 1% 1 %
Avskrivningsplan lineær lineær
Økonomisk levetid 100 år 100 år
Endring i 
avskrivningsplan

nei Nei

Note 3 Investering i datterselskaper

Aksjer i datterselskaper er oppført til historisk kost.

Datterselskapets navn: Avantum AS ( tidl iLier 
Invest AS)

Bolstad Hestesenter AS

Forretningskontor: Lier Sande
Eier/stemmeandel 100 % 100 %
Egenkapital pr. 01.01. 679 340
Årets resultat: -238 574
Avsatt konsernbidrag 0
Egenkapital pr. 31.12. 440 766

Bokført verdi pr 01.01                                                        1                                             1
Bokført verdi pr 31.12                                                        1                                             0

Konsernregnskap er ikke utarbeidet i medhold av regnskapslovens §3-2(4).

Bolstad Hestesenter AS er solgt til datterselskapet Avantum ( tidligere Lier Invest AS) i 2012.
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Brunstad Kristelige Menighet Drammen
Noter til regnskapet 2012 

Note 4 Investering i aksjer og andeler

Selskapets aksjer i   Oslofjord Convention Center AS er solgt i 2012
Regnskapsmessig tap  kr 218 000 er klassifisert under andre finanskostnader

Note 5 Bankinnskudd, kontanter o.l.

2012 2011
I posten inngår bundne bankinnskudd med følgende beløp: 5 203 2 952
Sperret konto sikkerhet for lån 0 0
Sum 5 203 2 952

Skyldig skattetrekk pr. 31.12. utgjør kr. 4 999,- 
Selskapet har oppbevart skattetrekksmidler i samsvar med reglene i skattebetalingsloven.

Note 6 Egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum egenkapital

Pr. 31.12.2011 31 505 680 31 505 680
Årets resultat 5 995 269 5 995 269
Sum 37 500 949 37 500 949
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Brunstad Kristelige Menighet Drammen
Noter til regnskapet 2012 

Note 7 Gjeld, pantstillelser og garantier m.v.

2012 2011
Gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år 568 000 2 366 800

Gjeld som er sikret ved pant o.l.:
Pantelån 2 068 308 2 367 500
Sum 2 068 308 2 367 500

Balanseført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for 
denne gjeld:
Bygninger, tomter 19 551 620 18 881 432
Sum 19 551 620 18 881 432

9



Årsberetning og regnskap 2012

Brunstad Kristelige Menighet Drammen
Noter til regnskapet 2012 

Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2012 2011
Lønninger 94 493 85 009
Arbeidsgiveravgift 12 261 11 973
Pensjonskostnader 0 0
Andre ytelser 0 0
Sum 106 754 96 982

Gjennomsnittlig antall årsverk ,5 ,5

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

Lån ansatte 2012 2011
Ansatte/tillitsvalgte 0 0

OTP
Foreningen er ikke pålagt å tegne  lovpålagt tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2012 utgjør kr 44 496- eksl.mva.

Revisjon 30 496
Teknisk regnskapsbistand 9 500
Andre tjenester 4 500
Sum 44 496

Note 9 Kundefordringer

2012 2011
Utestående kundefordringer til pålydende 198 701 280 069
Avsatt latent tap -122 000 -77 000

0 0
Oppført i balansen 76 701 203 069

Endring  tapavsetning er ført som andre driftskostnader

10
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Ansatte/tillitsvalgte 0 0

OTP
Foreningen er ikke pålagt å tegne  lovpålagt tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2012 utgjør kr 44 496- eksl.mva.

Revisjon 30 496
Teknisk regnskapsbistand 9 500
Andre tjenester 4 500
Sum 44 496

Note 9 Kundefordringer

2012 2011
Utestående kundefordringer til pålydende 198 701 280 069
Avsatt latent tap -122 000 -77 000

0 0
Oppført i balansen 76 701 203 069

Endring  tapavsetning er ført som andre driftskostnader
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