
Årsrapport BKM Harstad: 
 

Generelt: 
 BKM Harstad er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church (Brunstad 
Kristelige Menighet) som er et internasjonalt trossamfunn. Per 31. 

desember 2013 hadde BKM Harstad 79 medlemmer, en minsking på 6 fra 
2012. 

 
Av disse var det: 

 
- 21 barn mellom 0 og 12 år 

- 29 ungdom mellom 13 og 25 år 
- 27 voksne mellom 26 og 59 år 

- 2 voksne over 60 år 

 
Styret for BKM Harstad består av; 

Styreleder:  
Gunnar Bendixen, 51, Salgssjef 

Styremedlemmer: 
Kjetil Gjøsund, 51, Daglig leder 

Ole-Heine Stene, 28, Energimontør 
Jostein Strimp, 33, Selger 

 
Styremedlemmene blir valgt på årsmøtet for ett år av gangen. 

Bilde av styret! 
 

Møter og samlinger: 
I løpet av 2013 har BKM Harstad avholdt oppbyggelsesmøter omtrent hver 
søndag for hele menigheten, unntatt i sommermånedene. Møtene gir en 

åndelig veiledning til et godt og aktivt kristenliv. Gjennomsnittelig 
oppmøte var 70 medlemmer. 

Noen ganger ble det også servert søndagsmiddag etter selve møtet, og da 
ble de fleste igjen og koste seg med det som sto på menyen denne 

søndagen. 
 

Det ble også holdt et årsmøte for alle medlemmene. 

 
BKM Harstad har i 2013 også arrangert: 

- En bryllupsfest 
- En jubileumsfest 

- En 17. mai fest 
- Tre menighetsfest med fokus på misjon 

- Et julemøte på julaften 
- En julemesse 

- En Lofottur for ektepar 
- Felles utflukt 

 



Alle disse aktivitetene har skapt mye trivsel og samhold blant deltakerne, 
og har i stor grad bidratt til å knytte sterkere bånd mellom unge og eldre. 

 

 



 



 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Generasjonsbånd: 
 Skrive om 17. mai festen 2013 – bruke bilder der ungdom og barn leker 

sammen. 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Trosopplæring 
BKM Harstad har et tilbud om trosopplæring til alle ungdommer som går 

på ungdomsskolen. Alder varierer fra år til år, basert på hvor mange det 
er i hvert kull. I 2013 deltok 7 ungdommer i alderen 14-16 år i denne 

opplæringen. De ble undervist i BCCs trosgrunnlag og historie, og det ble 
også arbeidet for å få fram gode og positive livsverdier i ungdommen. 

Oppmøte var fulltallig hver gang og ungdommen uttrykte selv at 

samlingene var lærerike. Trosopplæringen ble avsluttet med en felles fest 
i mai.  

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ungdomsaktiviteter 
Hver fredagskveld arrangerte BKM Harstad ungdomstreff på sitt lokale. 

Dette har vært en veldig populær aktivitet. Cirka 35 ungdommer mellom 
13 og 36 år har kommet hver gang. Et kort oppbyggelsesmøte ble 

etterfulgt av mat og trivsel på Kaffeloftet, menighetslokalets egen 
kaffebar. 

 

Ungdomsgruppa har arrangert egne fester: 
- To fester med fokus på Israel siden vi skulle reise dit på tur 

- 16. maifest 
- Julebord i desember 

 
Ungdomsgruppa har også organisert egne turer og aktiviteter: 

- Fellestur til Israel i september (se egen side ”Ungdomstur 2013”).  
På denne turen reiste det ca. 45 ungdommer i alderen 13 til 36 år. 

- Grillturer i fjæra 
 

 
 



 

 



 

 
 



 
 

 
 



 
 



 

 
 
U18: 

BKM Harstad har en egen ungdomsgruppe kalt U-18. Den gruppen 

består av ungdommer mellom 13 og 18 år. Der blir det tilrettelagt 
praktiske gjøremål og forskjellige gruppeaktiviteter. Formålet med 

gruppen er å skape gode opplevelser og gi de unge mestringsfølelse 
gjennom samarbeid med andre. 

 
Det blir som oftest satt av en ettermiddag i uka til U-18. Oppmøtet og 

dugnadsarbeidet er helt frivillig. De unge opplever stor trivsel av å 
være sammen og få erfaring med å jobbe i team. Dette er også 

motivasjonsarbeid hvor de arbeider mot en belønning. Premien er en 
tur eller en annen happening. 

 
U-18 sine oppgaver har i 2013 bestått av hagerydding, fylle strøsand i 

bøtter, flaskepanting, vedlikehold av menighetsstedet, filming og 
redigering osv. 

 

Premier dette året har vært blant annet bowlingturer, Peppes Pizza og 



egne fester hvor U-18 ungdommene er hedersgjestene. Det er lagt 
opp til at det skal gjennomføres to større turer i løpet av første halvdel 

av 2014. 
 

 

 



 
Barneaktiviteter: 

Søndaskole: 
Det å formidle bibelfortellingene til våre barn og unge er viktig for oss. 

På søndagskolen sørger vi for at barna får med seg de viktigste 
bibelhistoriene og betydningene av dem. På denne måten får barna 

muligheten til å bli kjent med Jesus og troen på Gud. 

 
Samtidig som søndagsmøtene ble avholdt, var det søndagsskole for 

barna. Søndagskolen har hatt fokus på en bestemt bibelhistorie, ofte 
formidlet ved bruk av hjelpemidler som film, PowerPoint 

presentasjoner, flanellograf og sanger. Deretter har barna tegnet og 
hatt aktiviteter rundt temaet. Hver søndagsskole ble avsluttet med at 

alle barna som var til stede fikk et klistremerke i sine 
egne ”oppmøtekort”. Når kortet var fullt av klistremerker, fikk barna 

velge seg en premie. 
 

 
 

Aktivitetsklubben: 
BCC sin egen barne- og ungdomsforening er Aktivitetsklubben. Dette 

er en frivillig forening med mange og varierte aktivitetstilbud for barn 

og ungdom. Målet er å bidra til at barn og ungdom gis mulighet til å 
drive med ulike former for positive aktiviteter ut fra sine ønsker og 

behov, innenfor trygge og gode rammer. 
 

I Harstad finnes det et lokallag av Aktivitetsklubben, og i 2013 kunne 
vi registrere at alle våre medlemmer mellom 7 og 16 år var 

deltakende medlemmer i Aktivitetsklubben, ofte bare kalt AK av oss 
selv. 

 
AK drives av ungdommer fra 17 – 28 år som ønsker å gjøre noe for de 

yngre og formidle gode verdier og normer. Hver tirsdag ble det 
organisert forskjellige aktiviteter som lek, konkurranser, sport, 



friluftsliv, underholdning, diverse hobbyaktiviteter med mer. Av og til 
ble det gjort noe utenom det vanlige slik som: 

 
- Solfest 

- Cowboy- og indianerdag 
- AK-tur til Sandsøya Fort 31. mai til 2. juni 

- Felles AK-avslutningsfest i juni og desember 

 

 



 

 



 

 
 

Respekt og likeverd: 
En oversikt over alle verv og ansvar i BKM Harstad viser at det i 2013 

var like mange kvinner som menn som hadde et hovedansvar for de 
forskjellige oppgavene som er i en dynamisk menighet. Unntaket er 

selve styret, der det fra og med januar 2014 også vil være kvinner 
representert. Vi opplever at flere og flere, uansett alder og kjønn, tar 

på seg ansvar og oppgave hvor de kan gjøre bruk av sine interesser, 

evner og ressurser med entusiasme og engasjement. 
  

Å ha respekt for enkeltindividet er en av våre grunnleggende verdier, 
uavhengig av sosial eller sivil status, kjønn eller kulturell tilhørighet. Vi 

har medlemmer fra alle samfunnslag og flere kulturer, og verken 
utdannelse, inntekst, kulturell bakgrunn eller slekt avgjør hvilke 

oppgaver den enkelte får, selv om det i mange oppgaver er 
avgjørende om man har den nødvendige kunnskapen. 

 
På BCC sine internasjonale konferanser møtes det personer i alle aldre 

fra alle verdensdeler. BCCs TV-sendinger blir også sendt og oversatt 
til mange forskjellige språk, til medlemmer over hele verden. På grunn 

av dette verdensomspennende trosfellesskapet i BCC, er innsikt i flere 
kulturer en helt naturlig følge. Mange ungdommer fra BKM Harstad 

har blant annet gjennom BCCs utvekslingsprogram (Youth Exchange 

Program) reist til mange forskjellige steder spredt over hele verden. 



Disse har bidratt med sin egen tid og krefter i et flerkulturelt 
fellesskap. Relasjoner ungdommen har skapt i løpet av 

utveklingsprogrammet, har preget BKM Harstad. 
 

 



 

 



  
Sterke ønsker for Brunstad: 

De fleste medlemmene i BKM Harstad deltar på BCC sine stevner og 
samlinger på Brunstad, og nyter godt av Stiftelsen Brunstad 

Konferansesenters (Stiftelsen Oslofjord Convention Centre?) anlegg på 
stedet. Samtidig har mange av våre barn og unge erfart at 

mulighetene for å drive idrett der er forholdsvis begrenset. 

 
Stiftelsen har i sine utbyggingsplaner for Brunstad fått mulighet til å 

etablere et omfattende idretts- og aktivitetstilbud. Det framkommer 
av dialogen med Stiftelsen B Konf.Sent. at både fotballbane, 

flerbrukshall, ishall og svømmeanlegg er under planlegging, og vil 
sannsynligvis bli ferdigstilt i årene 2016-2020. Idrettsanleggene vil 

ligge vest for dagens konferansesenter. Området vil ha egen tilkomst 
fra Brunstadveien. Det vil også etableres gode gangstier fra 

konferanseområdet på Brunstad slik at det blir lett å bevege seg 
mellom idrettsanlegget og konferansesenteret. Anlegget vil ligge 

vakkert til, med gode tilkomst- og parkeringsmuligheter. Foruten 
tilbudene på selve anlegget vil det også være tilknyttet et omfattende 

nettverk av stier og løyper for jogging, sykling, turgåing med mer. 
 

Her ser BKM Harstad et potensial for utnyttelse av fasilitetene i eget 

barne- og ungdomsarbeid. Dette hovedsakelig under stevner og ferier, 
i og med at Brunstad ligger geografisk langt unna. Derfor har vi et 

sterkt ønske om å være med på å støtte etableringen av anlegget 
økonomisk. I sammenheng med dette ble alle medlemmer i BKM 

Harstad over 18 år, oppfordret til å delta på en rådgivende anonym 
uravstemning 25. februar 2013. 

 
Resultatet ble som følger: 

 
Spm? 

Resultat 
 

 
Året som gikk:  

Til tross for at BKM Harstad er en menighet av liten størrelse er 

tempoet høyt. Vi har oppbyggelsesmøter for hele menigheten på 
søndager, samtidig som barna kan delta på søndagsskolen. Tirsdag 

samles barn og unge på Aktivitetsklubben, mens noen unge deltar på 
U-18 samlinger. Fredager er det ungdomssamling. I tillegg er det 

periodevis trosundervisning og mange andre små og store 
arrangementer i løpet av et år. Her følger en oversikt over de enkelte 

månedene: 
 

Januar: 
I slutten av januar hadde vi en aksjonsfest med misjon som fokus. Da 

ble også det nye navnet på vårt menighetssted, ”Kilhus 



Konferansesenter”, offentliggjort. 
Februar: 

I begynnelsen av februar feiret vi 50-årsfest for et kjært medlem i 
menigheten vår. 

I slutten av februar hadde vi årsmøte for hele menigheten, hvor vi 
også gjennomførte anonym uravstemning, beskrevet under ”Sterke 

ønsker for Brunstad”. 

Mars: 
I begynnelsen av mars dro alle damer og jenter over 13 år på en 

felles festreise til Brunstad. 
I slutten av mars hadde vi en fest for ungdommen med fokus på 

Israel, siden dette var destinasjonen for den kommende, årlige 
ungdomsturen. 

April: 
Selv om vi bor i Norge-Norge, har mange av medlemmene i BKM 

Harstad en lang tradisjon med å feire påskehøytiden på Brunstad, og 
også i år deltok alle de som hadde anledning på det internasjonale 

stevnet der. 
I slutten av april hadde vi også en aksjonsfest med fokus på misjon. 

Mai: 
I begynnelsen av mai dro de fleste av guttene i ungdomsalder til 

Måløy for en festhelg på Vestlandet, sammen med lokalmenigheten 

der. 
I midten av mai ble det arrangert tur til Lofoten for ektepar, både fra 

BKM Harstad, men også med tilreisende venner fra hele Norge. 
16. og 17. mai ble det arrangert fester, henholdsvis for ungdommen 

og barna. 
I slutten av måneden ble det arrangert en stor menighetsfest for 

ungdommen som hadde deltatt i trosopplæringen. 
Juni: 

I begynnelsen av juni dro barna på Aktivitetsklubben og lederne på 
helgetur til Sandsøya Fort. 

De hadde også en flott sommeravlutning i slutten av måneden, med 
grilling og aktiviteter i fjæra. 

I midten av måneden ble det arrangert fest for alle som deltok på U-
18 med god mat og underholdning. 

Juli: 

Sommerstevnet på Brunstad er et av årets høydepunkt for de fleste av 
medlemmene i BKM Harstad. Der var det møter og gjensyn med gode 

venner, lek og moro for barna, god mat og mange aktiviteter for folk i 
alle aldere, sol og bading og masse mer. 

Ungdommen hadde forskjellige turer på land og vann. 
August: 

Rundt skolestart begynte vi høstaktivitetene med en felles utflukt for 
hele menigheten med bading og grilling. 

September: 
Midt i måneden arrangerte vi igjen fest med Israel som tema, noen 

uker før vi dro på ungdomstur. 



I slutten av måneden tro de fleste i ungdomsalder på årets 
ungdomstur; en ti dagers reise til Israel. 

Oktober: 
Det ble arrangert en menighetsfest med fokus på misjon i 

begynnelsen av måneden. 
De fleste av guttene dro på tur til Brunstad i slutten av måneden. 

November: 

U-18 fikk en velfortjent belønning for høstens innsats; bowling og 
pizzafest. 

Desember: 
Ungdommen hadde sitt årlige julebord, og det ble arrangert julemesse 

for hele menigheten på vårt menighetssted. 
Aktivitetsklubben og søndagsskolen hadde en felles avslutningsfest for 

høsthalvåret, med julegrøt og julenisse. 
Det ble hold et tradisjonelt julemøte kl. 15 på julaften. 

 
En del av våre medlemmer tilbrakte nyttårsaften på Brunstad med 

møter og flott fyrverkeri. 
 

(måned for måned, med oversikt over det som har skjedd i de ulike) 
 

BKM Harstad Regnskap 


