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Fra styret
2019 har vært et år med stor aktivitet for BKM 
Tønsbergs medlemmer. Vår menighet besto ved 
utgangen av året av 815 medlemmer, der en stor 
andel er barn og ungdom under 18 år. For denne 
målgruppen ønsker vi å skape et aktivt, sunt og 
givende menighetsmiljø, som også tilbyr aktiviteter 
på et kristent verdigrunnlag. Med en stor vekst i 
denne gruppen, trengs det kompetanse og ressur-
ser. Det er derfor lagt vekt på utvikling og kompe-
tanseheving i 2019. BCC arrangerer jevnlig kurs og 
seminarer innenfor flere fagområder hvor med-
lemmene våre deltar. BCCs satsningsområde om 
forebyggende barne- og ungdomsarbeid; «Trygge 
barn—de voksnes ansvar» står her i fokus.  
Det jobbes målbevisst for at alle skal føle seg inklu-
dert og respektert, spesielt i barne- og ungdoms-
arbeidet. 

BKM Tønsberg etablerte i 2009 en 10-årig økonomi-
plan for å møte våre framtidige økonomiske behov. 
Sparemålene i denne planen nådde vi allerede i 
2018. Dette ble feiret i 2019 med en tur for alle 
medlemmene i BKM Tønsberg over 13 år til Italia. 
Turen økte samholdet rundt vårt felles trosgrunn-
lag, og styrket oss som organisasjon. 

Styret ønsker åpenhet rundt økonomien og opp-
fordrer særlig medlemmene til å følge med på 
at midlene brukes etter foreningens formål og til 
alles beste. Regnskapet og budsjettet presenteres 
derfor på årsmøtet hvor deltagerne kan aktivt være 
med på bestemmelsene som blir gjort. I 2019 ble 
det holdt et ekstraordinært årsmøte, hvor det ble 
bestemt at medlemmene skulle bidra med økono-
miske midler som hjelp til Brunstad Ungdomsklubb 
i Tønsberg. 
Vi vil takke alle våre medlemmer og frivillige i  
menighetslivet, for et innholdsrikt og godt år! 

Med vennlig hilsen fra styret i
Brunstad kristelige menighet Tønsberg

Styret består av Nils Vedvik, Kristian Bekkevold, 
Janne J. Vedvik, Anette Vedvik, Torbjørn Vedvik. 

Litt om BKM Tønsberg
BKM Tønsberg er en lokalmenighet i det kristne  
internasjonale fellesskapet, Brunstad Christian 
Church (BCC). Vår tro bygger på at Bibelen er Guds 
ord og forkynnelsen av Bibelens lære er vår hoved- 
virksomhet. Menigheten er forankret i samme over-
bevisning og lære som Johan Oscar Smith  
(1871 – 1943) sto for. Han forkynte syndsforlatelse 
ved tro alene og en personlig utvikling i kristenlivet 
som Bibelen kaller helliggjørelse, ved troens lydig-
het. Smiths store kjærlighet og omsorg for barn og 
unge var helt eksemplarisk og danner grunnlaget 
for menighetens fokus på sine yngre medlemmer. 
Vi jobber for at hvert enkelt medlem kan leve et fritt 
og godt personlig kristenliv, og samtidig kjenne at 
man er en del av fellesskapet.

Lokalet og møteplassen vår ligger ved Jarlsberg 
flyplass, i utkanten av Tønsberg. I 1996 ble vårt  
tidligere lokale i Svend Foyns gate 19 i Tønsberg 
solgt, ettersom vi trengte mer plass, og i 12 år 
hadde vi vært på leting etter et nytt sted å møtes 
og holde til. I april 2004 ble tomten med flytårn og 
bygning kjøpt, og nytt konferansesenter ble innviet 
desember 2008. Det var et stort og bredt engasje-
ment der mange medlemmer bidro med frivilling 
innsatts for med byggingen på Jarlsberg. Da bygget 
sto klart kunne vi igjen samles på et eget sted som 
rommet alle medlemmene. Jarlsberg er blitt en 
sentral plass for sammenkomster, planlegging,  
lek, arbeid og samfunn for medlemmene i BKM 
Tønsberg, og vil fortsette å bringe glede til oss i 
fremtidige år. Ved utgangen av 2019 hadde BKM 
Tønsberg 815 medlemmer, en økning på 2,3% fra 
2018. Tilflyttere stod for 59% av veksten, de restre-
rende 41 prosentene skyldes nye verdensborgere. 
Medlemmene fordeles seg slik: 221  barn mellom 
0-12 år, 220 ungdom mellom 13-25, 312 voksne 
mellom 26-59 år og 62 voksne over 60 år.

Lokal penge- 
reserve for 
fremtiden
Medlemmene i BKM Tønsberg hadde i november 
2019 en samling hvor det ble enighet om å opp-
rette et likviditetsfond etter anbefaling fra BCCs 
representantskap. Dette var noe flertallet av 
medlemmene ville være med på, fordi det styrker 
både vår økonomi og egenkapital, samtidig som 
det fungerer som en kredittramme.  
Dette kommer vi til å arbeide med i året som 
kommer. Les mer om dette på bcc.no.
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Faste samlinger
BKM Tønsberg har fellessamlinger på menighets-
stedet Jarlsberg omtrent hver søndag. Mange 
velger å bli igjen etter møtene, og bruker dagen på 
trivsel og fellesskap. Det er ofte mat og aktiviteter 
for barn og unge. Møtene er preget av spontanitet 
og det er mulighet for alle til å delta med tros- 
oppbyggelse, bønn, sang og musikk. Det er også 
søndagsskole for barn i alderen 3 til 12 år. 

Mange medlemmer, uavhengig av alder og kjønn, 
tar på seg ansvar og oppgaver i forbindelse med 
menighetens trosoppbyggelse og praktiske opp-
gaver, ut ifra interesser, evner og ressurser. Dette 
er blant annet sang og musikk-innslag, media og 
teknikk, og tilberedning av kaffe og pausemat. 

I tillegg til møte på søndagene samles ofte hele 
menigheten til fest- og merkedager, jubileer og 
høytidsdager, samt nattverd og dåp en gang per år. 
For de unge er det ungdomsmøter, turer, arrange-
menter og fester.

Et godt aktivitetstilbud  
for barn
Medlemsgruppen fra 0-12 år i BKM Tønsberg var 
i 2019 på om lag 220 barn. Gode møteplasser for 
barna er søndagene på Jarlsberg og aktivitetsklubb, 
i tillegg til et mangfold av sports- og fritids- 
aktiviteter. BKM Tønsberg samarbeider både med  
Aktivitetsklubben, Xercize og Brunstad Ungdoms- 
klubb, og mange medlemmer bidrar aktivt med 
frivillig innsats for barn og ungdom i disse  
foreningene. Blant annet tilbyr Aktivitetsklubben 
ukentlige fritidsaktiviteter i et kristent miljø for barn 
mellom syv og 12 år. 

17. mai-feiring
Medlemmene i BKM Tønsberg deltar tradisjonelt  
på arrangementer rundt om på skoler og går gjerne 
i tog i sentrum på nasjonaldagen. I tillegg er det  
barnetog, sang, leker, is og pølser på vårt for- 
samlingslokale på Jarlsberg. Dette er en tradisjon 
som er til stor glede. 
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Søndagsskole
Søndagskolen arrangeres for barn mellom tre og 
12 år, samtidig som det ukentlige søndagsmøtet 
for voksne. Barna er delt opp i tre aldersbestemte 
grupper med tilpasset innhold. På søndagskolen 
lærer barna om kristne grunnverdier som eksempel 
rettferdighet, tilgivelse, barmhjertighet og med-
menneskelighet gjennom formidling av bibel- 
historier. Aktuelle problemstillinger som mobbing, 
vennskap, empati og respekt, blir også tatt opp. 
Etterpå blir det organisert forskjellige aktiviteter 
for barna. Vi bruker gjerne kreative ideer og digitale 
løsninger i formidlingen. 

Bønn for barnets fremtid
Det ble holdt møte med barnevelsignelse på 
Jarlsberg i mai og oktober. Barnevelsignelse er en 
seanse i forkant av et søndagsmøte hvor barnet blir 
bedt for en god fremtid. I år var det til sammen 19 
barn som hadde barnevelsignelse i BKM Tønsberg.

Ungdom
Det er høy aktivitet i ungdomsgruppen i BKM 
Tønsberg. I 2019 var det oppimot 350 ungdommer 
i alderen 13-35 år som deltok på BKM Tønsberg sine 
samlinger og aktiviteter for målgruppen. Fredags-
kveldene er reservert ungdomsmøter som gjerne 
starter med en felles trosoppbyggende samling, 
etterfulgt av enkel mat og sosialt samvær.  
Ungdommen samles også gjerne rundt merkedager 
eller høytider.

Tradisjonen tro ble det den 16. mai holdt en  
uformell festkveld for alle ungdommer i BKM  
Tønsberg. På programmet sto det både trosopp-
byggelse, god mat, samvær og sang.  
Disse sammenkomstene tilbyr et rusfritt alternativ 
for ungdommen, og et positivt, kristent ungdoms-
felleskap.
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Brunstad Ungdomsklubb
I samarbeid med Xercize og Brunstad Ungdoms- 
klubb får de unge medlemmene våre et variert fri-
tidstilbud innen ishockey, fotball, klatring og media. 
Les mer om Brunstad Ungdomsklubb på buk.no. 

Trosopplæring 
for ungdom
Hvert år tilbyr BKM Tønsberg trosopplæring til ungdom i konfirmasjonsalder. I 2019 fullførte 11 ungdommer 
trosopplæringen, og i mai holdt vi fest for disse. Trosopplæring tilbys hvert år til alle ungdommer som går i 
10. klasse, og går over omtrent 5 måneder på våren. Kurset formidler menighetens forståelse av kristendom 
og tro på en enkel måte, og det legges vekt på refleksjon og samtale. Det hele ble avsluttet med en høy- 
tidelig fest sammen med familiene og lokalmenigheten.
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Seniortreff

Seniorgruppa i BKM Tønsberg består i 2019 av rundt 60 personer fra 60 år og oppover. Mange av 
disse seniorene treffes månedlig til både trosoppbyggende samlinger, en hyggelig og lang lunsj, 
eller utflukter.



Trygge barn - voksnes ansvar

Mai 2019 ble det holdt kurs for alle medlemmer 
over 18 år for å forebygge uønskede hendelser, 
krenkelser og grenseoverskridende adferd. Dette 
ble holdt av BCCs ressursteam, representert av  
Harald Kronstad og Øivind Jacobsen, som presen-
terte BCCs strategi- og handlingsplan; “Trygge 
barn – de voksnes ansvar”. Kurset varte i om lag fire 
timer hvor det ble fokusert på barnas ivaretakelse, 
bevisstgjøring og inkludering, samt prosedyrer og 
rutiner for forebygging og oppfølging. Det var lagt 
vekt på verdien av tillitsfulle relasjoner mellom de 
som arbeider med barn og unge, og foresatte. Det 
ble også informert om formelle krav som stilles til 
personer som har roller og ansvar i arbeidet med 
barn og unge på vegne av lokalmenigheten. 
BKM Tønsberg har i forbindelse med dette arbeidet 
opprettet en lokal arbeidsgruppe mot uønskede 
hendelser (AMUH-gruppe). 
 
Ekstraordinært årsmøte

Den 3. februar ble det holdt ekstraordinært årsmøte 
for BKM Tønsberg. Møtet ble ledet av styreleder. 
Agendaen ble sendt ut på forhånd. Et par viktige 
punkter var blant annet en endring av regnskaps-
standard for avleggelse av årsregnskapet, og 
budsjettet for 2019 ble gjennomgått. Det ble også 
enighet i forsamlingen om at BKM Tønsberg ville 
bidra med en Gave til Brunstad Ungdomsklubb 
(BUK) for BKM Tønsberg sine medlemmer i denne 
foreningen.   

Høydepunkter i 2019

Menighetstur til Italia

Siste helgen i juni dro BKM Tønsberg til Stresa i 
nord-Italia. Målet med turen var det å styrke felles-
skapet rundt trosgrunnlaget, bli tettere sammen-
sveiset og skape bedre kjennskap mellom alders-
gruppene i en stor menighet. I alt ble 450 personer 
med på turen.
BKM Tønsberg etablerte i 2009 en 10-årig spareplan 
for å møte våre framtidige behov for fasiliteter. 
Dette er i tidligere årsrapporter omtalt som  
«Golden Heart». Både unge og eldre, medlemmer 
fra Tønsberg og nye tilflyttere, viste stort engasje-
ment i denne innsamlingsaksjonen.  
Dette engasjementet har ført til at målet ble fullført 
allerede i 2018, ett år før planen. Etter stor innsats 
fra medlemmene i BKM Tønsberg for å styrke felles-
skapet både lokalt og internasjonalt, valgte vi å reise 
på en tur med hele menigheten. 
De tre dagene ble tilbragt i varme og omgivelser. 
Den siste kvelden på programmet ble markert med 
en fest, hvor det ble feiret at vi hadde nådd vårt 
felles innsamlingsmål. Festen inneholdt trosopp-
byggelse, flere sanginnslag av egne medlemmer og 
det ble servert utsøkte italienske retter. Det var en 
verdig avslutning på en historisk tur. 

Samlinger med andre 
lokalmeningheter

I løpet av året har ungdommen i BKM Tønsberg hatt 
flere samlinger med andre lokalmenigheter både 
for trosoppbyggelse, samt for sport og konkurran-
ser seg imellom. Det er et avslappet tilbud av ulike 
fritidsaktiviteter og leker, hvor ungdommene kan 
utfolde seg etter interesse, og det sosiale samværet 
styrkes. Samlingene har blant annet vært med 
ungdommen fra BKM Sandefjord, BKM Horten og 
BKM Østfold.

13



Brunstad Toughest 2019
I 2019 bidro BKM Tønsberg vi til BCCs sommer- 
stevner i juli og august, med å arrangere en  
lagkonkurranse for ungdom som vi har kalt  
Brunstad Toughest. Her blir man som lag blir 
utfordret i styrke og utholdenhet ved spennende 
aktivitetsposter, spredt utover hele konferanse- 
området. Konkurransen ble gjennomført to ganger; 
i juli og august, begge med litt over 200 deltagere 
på lag fra hele verden. 
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg. 

Årsregnskapet består av: 

• 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. 

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. 
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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. 

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. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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. 

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. 
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Tor Johan Jelstad 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
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Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 
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dokumentet ikke har blitt endret.
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dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 
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