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Om BKM Østfold
Brunstad Kristelige Menighet Østfold er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church (BCC).

Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den
er utgangspunktet for hver enkeltes kristenliv og
grunnlaget for vår virksomhet. Dette skaper et
engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får
et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret
i bibelen, og i den læren og de verdiene som
menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for.
Vi holder til på Furuheim i Borge, hvor vi har eiendom
med aktivitetssenter, fine uteområder og strandlinje.
En del av senteret leies ut til Skjærviken Barnehage.
Eiendommen kjøpte vi midt på 70-tallet, og i 1998
sto dagens hovedbygg ferdig. Da var også de to
lokalmenighetene i Fredrikstad og Sarpsborg slått
sammen, og medlemmene våre er for det meste
bosatt i de to byene.
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Fra styret
Et variert og innholdsrikt år

Igjen er det tid for å takke alle våre medlemmer for et fint år. 2019 har vært
variert og innholdsrikt for BKM Østfold, med høyt aktivitetsnivå og stort
engasjement.
Som vanlig jobber vi hver uke systematisk og målrettet for at våre
medlemmer, ikke minst barn og unge, skal oppleve trygghet og tilhørighet.
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Nytt styret

I og med at to styremedlemmer ønsket avløsning har styret fått ny
sammensetning. Samtidig ble styret utvidet med en person da Håvar Ådalen,
Dina Øverland Lindberg og Aline Østmoen gikk inn for Solfrid F. Kronstad og
Judith Ådalen. Nytt styre for 2020 består av Dina Øverland Lindberg, Aline
Østmoen, Håvar Ådalen, Knut Arild Bjørgo Evensen, Ørjan Ådalen og Morten
Ådalen. Ny styreleder er Håvar Ådalen.
Kontakt oss på styret@bccostfold.no

Vår kristne tro

Vår hovedvirksomhet er å samles om vår kristne tro, og hvert medlem skal
kunne delta i våre aktiviteter som det passer for hver enkelt. Hver uke har vi
derfor faste samlinger for ulike aldersgrupper; ungdomsmøter, søndagsmøter
og søndagsskole for barna. Vi ønsker for våre medlemmer at de opplever
dette fellesskapet som en sunn og god arena for personlig utvikling i sitt
kristenliv.

Frivillig og ulønnet deltagelse

Alle våre aktiviteter og tilbud er arrangert på frivillig og ulønnet basis av
medlemmene, og vi setter stor pris på deres store innsats og oppslutning.
Spesielt gjelder det tilbud rettet mot barn og ungdom, en gruppe det er ekstra
viktig for oss at skal ha gode og trygge vilkår.

Håvar Ådalen

Dina Ø. Lindberg

Knut Arild B. Evensen

Aline Ø. Leisterud

Morten Ådalen

Ørjan Ådalen

STYRELEDER

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Uten støtten fra våre mange engasjerte medlemmer kunne vi ikke opprettholdt
dagens tilbud for de ulike aldersgruppene. Vi er derfor stolte og takknemlige
for alles medvirkning til fellesskapet.
BKM Østfold ønsker fortsatt å være handlekraftig inn i fremtiden, og bidra til
gode oppvekstvilkår og livsutfoldelse innenfor sunne og kristne rammer.

Med vennlig hilsen fra styret i

Brunstad kristelig menighet Østfold

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM
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Snart ungdom
Overgangen fra barn til ungdom

Det er søndag formiddag og 30 sjette- og syvendeklassinger går skogstur
i Torsnes. De er en del av et nytt prosjekt som ble startet høsten 2018.
Overgangen fra barn til ungdom kan være stor for mange, og dette er et tiltak
som skal bidra til å gjøre oppstarten på ungdomsmøtene både lystbetont og
trygg.

Ukentlige samlinger

Hensikten er både å bli bedre kjent med sine jevnaldrende i menigheten
gjennom lek og aktivitet, samtidig som det er en arena for å bli bedre kjent
med Bibelen. Hver uke er det en samling med et eget tema, blant annet Jesus
og hans liv, og sentrale trekk i det kristne budskapet. Det gis en innføring i
bibelske ord og uttrykk som brukes i forkynnelsen, slik at de unge kan forstå
mer av dette og settes i stand til å tenke selvstendig rundt sin egen tro.
Flere eldre ungdommer er engasjert med å samle og lage aktiviteter for 6.- og
7.-klassingene.
Når vi møtes i slike settinger er terskelen lav for
barna å snakke sammen og spørre om ting. Vi
ser at de får sterkere bånd seg imellom og blir godt kjent
med sine jevnaldrende før de starter på ungdomssamlingene i menigheten. For mange er tenårene en tid med
mye usikkerhet, og da kan det være ekstra viktig å ha
gode venner på sin alder.

Viola Stene
LEDER

10

11

Tilskudd til kristent ungdomsarbeid

Ekstraordinært årsmøte

Verdifullt ungdomsarbeid

Til sammen ble det gitt støtte til dette kristne ungdomsarbeidet på totalt 3
MNOK i 2019.

Brunstad Ungdomsklubb Østfold (BUK Østfold), vår samarbeidende forening,
tilbyr ukentlig gode aktivitetstilbud for mange ungdommer i alderen 13-18 år.
Dette ungdomsarbeidet er viktig for oss, og vi ønsket å gi et større tilskudd
til det kristne formålet. Et slikt tilskudd ville gjøre det mulig for medlemmene
i ungdomsklubben å delta på ungdomscamper i regi av Brunstad
Ungdomsklubb.

I januar 2019 ble alle BKMs medlemmer over 18 år innkalt til ekstraordinært
årsmøte på Furuheim, der et av temaene var tilskudd til BUK.

Dette kristne arbeidet for ungdom er viktig og
høyt prioritert av BKM Østfold, og vi opplever
også at det er spesielt verdsatt blant våre unge medlemmer. Vi er glade for å kunne bidra for de drøyt 200
medlemmene i BUK Østfold.

Håvar Ådalen
STYRELEDER
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BUK Sommercamp
Tidenes første sommercamp

BUK (Brunstad Ungdomsklubb) arrangerte i år for første gang sommercamp,
og for våre drøyt 140 lokale medlemmer som deltok ble det en flott
opplevelse. Ca et halvt år før campen ble BUKs lokalforening i Østfold spurt
om å arrangere avslutningsfesten på campen, og i samarbeid med BKM
Østfold stilte mange frivillige for å gjennomføre oppgaven. De organiserte
alt av innholdet, fra stemningsfull bålkveld, konsert, grillmat, konkurranser og
trylleshow.

Å tenke stort

Med over 4000 deltakere må man tenke stort, og det var høye forventninger
og høyt ambisjonsnivå å innfri. Janine Nyquist har vært prosjektleder for
arrangementet.
Det har vært mye jobb, mange detaljer på en
gang, og mye å finne ut av. For oss var det viktig
å levere en fest som blir høydepunkt og en fin markering for å avslutte en utrolig flott camp. Det kjennes bra å
være til nytte og for oss som lokal forening er det viktig å
være med og bidra for fellesskapet.

Mange hjelpende hender

Janine Nyquist
PROSJEKTLEDER

Mange foreldre og voksne var engasjerte både før, under og etter festen, og
totalt var nærmere 150 frivillige engasjert de to dagene.
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Fond og investeringer
Oppussing av gamlestua

BKM Østfold er i vekst, og vi har et stort behov for å tilrettelegge med bedre
muligheter på Furuheim for våre medlemmer. 2019 har vært preget av
plassmangel, og med arealer som egentlig er for små har vi gjort en del tiltak
for å møte behovet best mulig. Det originale huset på Furuheim, gamlestua, er
pusset opp og fungerer nå som møterom, samlingssted og kafé. I tillegg har
søndagsskolen fått faste rom for sine grupper.
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Kjøp av naboeiendom

Videre har vi kjøpt en mindre naboeiendom med verksted, lager og
samlingsrom. For å kunne stille med nok areal i fremtiden trengs større
plass og bedre lokaler. Vi skal derfor fortsette å bygge egenkapital, så vi har
mulighet til å investere og ha gode fasiliteter for medlemmene også på lang
sikt.
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Høydepunkter
Ekstraordinært årsmøte

16. mai - for ungdommen

innkalt til ekstraordinært årsmøte på Furuheim, der et

samles til trosoppbyggelse og fellesskap. For oss er

av temaene var tilskudd til BUK.

det viktig å tilby de unge et positivt og rusfritt tilbud

I januar 2019 ble alle BKMs medlemmer over 18 år

Til sammen ble det gitt støtte til dette kristne
ungdomsarbeidet på totalt 3 MNOK i 2019.

16. mai har blitt en årlig tradisjon for ungdommene å

denne dagen, der de kan treffe vennene sine og ha
det gøy innenfor trygge rammer. Kveldens tema var
talentkonkurranse, og mange ungdommer opptrådte
med sitt talent, til glede for dem selv og publikum.

Aktivitetsdag for barna

17. mai - barnas dag

kunne de prøve seg på blant annet håndball, fotball

arrangementer i by og på skole, samles familiene på

og klatring. Våre samarbeidende ungdomsforeninger

Furuheim til tog, taler, underholdning og leker for barna.

I februar ble alle barn invitert til aktivitetsdag. Der

17. mai – vår nasjonaldag – er en viktig markering. Etter

i BUK Østfold var med å arrangere aktivitetene denne
dagen.

Nattverd

Avslutning på trosopplæring

på Furuheim, noe som også ble gjennomført i 2019.

hadde gjennomført trosopplæring året 2018/2019.

Dette gjør vi til minne om Jesus, på samme måte som

Familie og venner samles til fest for å markere

han oppfordret til i sitt siste måltid med disiplene.

avslutningen sammen med ungdommene som er på

Nattverden er åpen for alle voksne medlemmer som

vei ut i voksenlivet.

En tradisjon i forbindelse med påsken er å ha nattverd

ønsker å delta.

Søndag 26.mai var det høytid for 11 ungdommer som
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Voksendåp

Fjelltur for seniorene

og dåp, som er en viktig markering. Denne dagen

Liatoppen Fjellstue i Ål. 27 personer var på tur, og det

var det 16 voksne som ønsket å la seg døpe. I forkant

ble en minnerik tur i fjellet med flotte naturopplevelser,

av dåpen ble det avholdt en samling med hele

fellesskap og trosoppbyggelse.

I september samlet menigheten seg til søndagsmøte

menigheten.

Med felles buss dro seniorgruppa på fjelltur til

Seniorene tilbys treff flere ganger i måneden, i tillegg
er flere av dem engasjert som frivillige i forskjellige
praktiske oppdrag.

Sommeravslutning

Julefest

for å feire Sankthans. Barna sto i sentrum, og det

og alle barna med sine foreldre var invitert. I tillegg

var aktiviteter, kiosksalg og sang av barna på

til julens budskap og juletregang, var det, som

søndagsskolen. Som avslutning ble det fyrt opp et stort

nytt av året, et eget arrangement hvor temaet var

bål til glede for alle fremmøtte.

Polarekspressen, og med hver sin billett fikk barna være

Som avslutning før sommeren samles medlemmene

Juletrefest for barna arrangeres av søndagsskolen,

med helt til “Nordpolen”.

Barnevelsignelse

Utedag

med barnevelsignelse. Med bønn og sang for barna

en søndag i oktober. Aktiviteter som kanopadling,

ønsker menigheten dem velkommen til livet. I 2019 ble

aktivitetsløype og utebowling var noe av det man

dette arrangert i mai og i november, hvor til sammen 17

kunne prøve seg på.

To ganger i året samles menigheten til søndagsmøte

barn ble velsignet.

Søndagsskolen arrangerte utedag for barn og foreldre
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Til årsmøtet i Brunstad Kristelige Menighet Østfold

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Uavhengig revisors beretning

Vi har revidert årsregnskapet til Brunstad Kristelige Menighet Østfold.

•
•
•

Balanse per 31. desember
2019
Aktivitetsregnskap for 2019
Noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle
stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsrapport.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Penneo Dokumentnøkkel: EJ7QF-DY2LS-3FAYE-13GMV-YHQIU-ZT6Z6

Årsregnskapet består av:

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

BDO AS
Tor Johan Jelstad
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Uavhengig revisors beretning Brunstad Kristelige Menighet Østfold - 2019
Uavhengig revisors beretning Brunstad Kristelige Menighet Østfold - 2019

side 1 av 2

side 2 av 2

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO,
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Bragernes Torg 2A
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