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!
FORSIDE!!!!!

Brunstad Kristelige Menighet i Harstad!!
Av alle BKMs menigheter i Norge er Brunstad Kristelige Menighet i Harstad den minste. 
Menigheten består av ca. 80 personer, hvorav over 80 % er barn og unge under 30 år. Naturlig nok 
vil de fleste av aktivitetene bære preg av dette.!!
Menigheten er både trosmessig og læremessig forankret til det som Johan Oscar Smith 
(1871-1943) fra Horten, stod for og selv praktiserte i sitt personlige liv. Hans spesielle omsorg for 
barn og ungdom har også preget menigheten i Harstad i veldig mange år. J. O. Smiths 
overbevisning om syndenes forlatelse ved tro alene og helliggjørelse ved troens lydighet, gjorde 
ham på mange måter til en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Jesu liv, fristelser, kamper 
og seire er derfor sentrale i vår tro og forkynnelse. Dette skaper sterkt engasjement både hos unge 
og eldre medlemmer, som igjen danner grunnlaget for et aktivt og ekte fellesskap på tvers av aldre 
og generasjoner.!!
Vår virksomhet drives i hovedsak ut fra våre fasiliteter på Kilhus. Lokalitetene her skaper gode 
rammer for våre aktiviteter ut ifra våre eksisterende behov. Samtidig ønsker vi også å kunne legge 
til rette for morgendagens behov. Les mer om vår “Golden Heart”-satsning her.!!
Det holdes offentlige møter hver søndag. Det er også ulike aktiviteter både for barn og ungdom; 
barnemøter, ungdomsmøter, fester, og aktivitetskvelder gjennom ukedagene, bare for å nevne noe.!!
Vår økonomi er sterkt preget av frivillige gaver til drift, vedlikehold og utvikling. Dugnadsånden er 
sterk i organisasjonen og jeg vil rette en hjertelig stor takk til alle som er med og bidrar.!!
BKM Harstad er en selvstendig organisasjon både juridisk og økonomisk, men knyttet opp mot 
Brunstad Christian Church (BCC) hva tro og teologi angår. Fra vårt felles konferansested på 
Brunstad i Stokke, Vestfold, drives en utstrakt verdensomspennende misjonsvirksomhet. Dette 
arbeidet er vi aktivt delaktig i.!!
Vi har stor tro på fremtiden og ønsker deg velkommen til å få et innblikk i vår menighet og 
virksomheten vi driver. Denne startet allerede i Horten ved Johan Oscar Smith så tidlig som 1898, 
men lokalt i Harstad først i 1955. For mer informasjon, gå gjerne inn på www.aktivkristendom.no.!!
Med vennlig hilsen!
Egil Stene, forstander!!!!!!!!!!!!!!



ÅRET 2016!!!!!
I 2016 har for BKM Harstad vært et innholdsrikt og motiverende år, fylt av aktiviteter for 
store og små. Året har vært preget av engasjement og trivsel, og ikke minst en stor fest i 
forbindelse med at vi har nådd et delmål i vår «golden heart» - spareplan (LINK til tidligere 
artikkel ang. Golden heart). !!
På vårt konferansesenter på Kulhus har vi hatt samlinger på opptil flere ganger i uka. Hver søndag 
samles vi for felles trosoppbyggelse hvor hele menigheten deltar med tale, vitnesbyrd og sang. 
Samlingene gir også rom for sosialt samvær og trivsel, og iblant et bedre måltid. I tillegg til felles 
samlinger for hele menigheten, har vi også tilrettelagte samlinger for barn og ungdom. Barna får 
delta på søndagsskole hvor engasjerte ledere gjennom sang, musikk og historier bidrar til å legge 
frem forskjellige temaer fra Bibelen, samt naturlige temaer i et barns hverdag, som omsorg, 
mobbing og etiske valg. Ungdommene har samlinger hver fredag hvor de har et kort 
oppbyggelsesmøte etterfulgt av kaffebar og enkle aktiviterer som kortspill og biljard. !!
Barna og ungdommen er vår fremtid. Veldig mye av arbeidet i BKM Harstad handler om å legge til 
rette for nettopp barn og unge. Vårt mål er at de skal ha gode vilkår til ønskede aktiviteter. Derfor 
arbeides det mye for å legge til rette til aktiviteter, turer og samlinger som favner alle interessefelt. 
Det legges stor vekt på at den enkelte skal trives i fellesskapet, uansett utgangspunkt og evner.!!!!!!
AKTIVITETER!!
Året har vært fylt av aktiviteter på lokalt og nasjonalt nivå.  !
(Her kommer flere slidehow med korte tekster tilhørende bildene):!!!!
• ( Slideshow) Aktivitetklubben for bara mellom 7-13 år hver tirsdag!!
• ( Slideshow) AK-tur til Offersøy !!
• ( Slideshow) Ungdomstur til Lofoten!!
• (Slideshow) Andre aktiviteter:!
! ( BILDE )   - Dans for barna hver lørdag!
! ( BILDE )   - Fotball for både ung og gammel hver lørdag!
! ( BILDE )   - LAN-samling for guttene!
! ( BILDE )    - Adventure-gruppe for jentene!
! ( BILDE )   - Mediagruppe med interesse for film/foto!
! ( BILDE )   - Volleyball for ungdommene hver søndag!
! ( BILDE )   - «Til Aksjon»-samlinger for ungdommene i forbindelse med en engasjerende 
! !           ! TV-sendt konkurranse fra Brunstad TV!!
• ( Slideshow ) Lokale arragnementer og fester (17. mai, brullyp, tog-fest, julefest, 16. maifest)!!
• ( Slideshow) Nasjonale samlinger på Brunstad, Påskecamp, sommerstevnet, Kvinnekonferanse, 

Julekonsert, Konferanse for menn!



!
ØKONOMI!!!!!

Styret i BKM Harstad representerer en menighet med livsglade, positive og engasjerte 
mennesker. Året 2015 bærer sterkt preg av dette. Et høyt aktivitetsnivå, stor innsats for å 
skape gode rammer for barn og unge, og sterk giverglede. !!
Styret i BKM Harstad opplever at det er begeistring for aktivitetene som drives. Særlig gledelig er 
det å se at barn og unge trives. Styret ønsker å ha økonomisk handlefrihet med tanke på 
fremtiden, og det foreligger ingen konkrete planer, men vi ser potensialet for bedrede fasiliteter til 
aktiviteter for nettopp barn og ungdom.!!
Det ble valgt et nytt styre i 2016. Styret består nå av to kvinnelige og tre mannlige medlemmer. 
Disse personene representerer også et tverrsnitt av BKM Harstads interesser. Ingen i styret er fast 
ansatt. Ingen i styret mottar godtgjørelse for sitt styrearbeid. Alt slikt arbeid utføres som frivillig 
innsats. !!
Vår økonomi er sterkt preget av frivillige gaver til drift, vedlikehold og utvikling. Dugnadsånden er 
sterk i organisasjonen og vi vil rette en hjertelig stor takk til alle som er med og bidrar.!!
*LINK ÅRSREGNSKAP 2016*!!
Styret i BKM Harstad, for året 2016, har bestått av følgende personer (BILDE):!!
Gunnar Bendixen (54), styreleder!
Eirin Stene (50), styremedlem!
Halvard Gjøsund (29), styremedlem!
Morten Myhre (31), styremedlem!
Marte Kari Gjøsund (22), styremedlem!!!!!!!


