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Det var her det startet:
Johan Oscar Smiths liv og lære 

gir sunnhet og liv til en livskraftig 
menighet også i hans hjemby, Horten.
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Ett av BKM Hortens viktigste mål er å skape et godt
miljø der alle kan trives og utvikles i et fellesskap
bygget på kristne verdier.
Menigheten er både trosmessig og læremessig
forankret til det som Hortensmannen Johan Oscar
Smith [1871 – 1943] sto for og levde ut. Hans
overbevisning om syndenes forlatelse ved tro alene,
og helliggjørelse og videreutvikling ved troens
lydighet, fikk frem et sterkt personlig engasjement i
kristenlivet. Hans spesielle omsorg for barn og unge
gjorde ham på mange måter også en foregangsmann
innen lekmannsbevegelsen.
Det samme engasjementet står i dag sterkt i BKM
Horten og danner grunnlaget for et aktivt og ekte
fellesskap uten generasjonskløfter.

Det arrangeres ukentlige samlinger med trosoppbyggelse
for alle medlemmene. I tillegg har vi mange
aktiviteter med særlig fokus på barn og ungdom.
Vårt lokale samlingssted «Dal Gård» ligger idyllisk
og landlig til på Adal i Horten kommune. Å ha et slikt
sted som er vårt eget har en uvurdelig betydning for å
kunne arbeide målrettet med å skape trygge rammer
rundt alt vårt arbeid. Her blir vi knyttet sammen i
vår felles tro og vi har trivsel og glede på tvers av
generasjonene.
BKM Horten knyttet opp mot Brunstad Christian
Church (BCC) når det gjelder tro og teologi, men er
ellers både juridisk og økonomisk en selvstendig
forening. Vi deltar aktivt i det misjonsarbeidet som
drives i BCC, og er som nær nabo også sterkt knyttet
til vårt felles konferansested Brunstad.

BKM Horten

Per Østern: Forstander BKM Horten
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2012

2012 ble økonomisk sett et fremgangsrikt år for BKM
Horten. Inntektene økte med over 130 %, fra ca.
4,8 mill. til 11.1 mill. Driftskostnadene var på samme
nivået som i 2011, ca. 4 mill. Overskuddet for 2012
ble ca. 6.9 mill. og er overført til egenkapitalen. Klare
mål, god tilrettelegging og positivt engasjement fra
prosjektlederne gjorde at oppslutningen blant våre
medlemmer ble veldig god. Et økonomisk resultat vi
er veldig godt fornøyd med!

BKM Horten har etablert egne spareplaner for
fornyelse og vekst. Menigheten er motivert for allerede
nå aktivt å bidra til at de fremtidige generasjoner
kan få gode rammevilkår. Se eget kapittel om våre
spareplaner.Knut Haukelidsæter: Styreleder 

BKM Horten
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BKM Hortens styre

Fra venstre:

Ove Bernhardsen (45) - Styremedlem 

Pål Andreas Pedersen (35) - Styremedlem

Knut Haukelidsæter (49) - Styreleder

 Frank Østern (45) - Varamedlem 

Per Østern (57) - Styremedlem

Øyvind Ellefsen (47) - Varamedlem 

Tomas Haukelidsæter  (30) - Styremedlem
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Virksomheter

Antall: Totalt er vi ca. 380 personer 
Barn og unge under 18 år: 170 stk

Ungdommer fra 18 til 36 år: 140 stk
Voksne over 36 år: 70 stk

Vår virksomhet fordeler seg over en rekke områder:

Felles trosoppbyggelse
Evangeliske fellesmøter holdes gjerne onsdag og
søndag. Med ca. 150 – 200 fremmøtte på onsdager
og ca. 250 – 350 på søndager styrker vi troen og
fellesskapet ved forkynnelse, frie vitnesbyrd, sang og
musikk.
Voksne og ungdom deltar på lik linje med stort
engasjement, og barn og ungdom utgjør størstedelen
av forsamlingen. Vår egen sangbok «Herrens
Veier» med nesten 500 sanger laget av BCCs egne
medlemmer benyttes på møtene, og de som kan spille
et instrument bidrar ofte med dette i møteorkesteret.
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Søndagsskole
Søndagsskolen ble i 2012 vanligvis holdt samtidig med
søndagsmøtet. Det har vært ca. 80 - 100 barn som har deltatt, og 
de deles inn i grupper med tilpasset undervisning etter alder.  
Mye sang, musikk, film og dramatiseringer benyttes for å gjøre det 
interessant for barna. Her er det mange nysgjerrige spørsmål når 
historiene fra Bibelen fortelles. Søndagsskolen er populær, med 
anledning til både lek og moro kombinert med opplæring av en 
grunnleggende forståelse av kristne verdier og vår tro.
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Ungdomssamlinger
Ungdomssamlinger blir avholdt hver fredag med
mellom 80 og 120 ungdommer mellom 13 og 35 år.
Ofte starter kvelden med et kort møte der de unge deler
Guds Ord med hverandre. Etter hvert blir det både
god mat og forskjellige aktiviteter for enhver smak.
Lydnivået er ofte høyt og trivselen stor. Her er det rom
for å være et selvstendig individ i et ungdommelig
kristent fellesskap med troen som fellesnevner.

Trosopplæring
Trosopplæring er et tilbud til ungdom det året de fyller 15
år. I 2012 deltok 10 ungdommer i BKM Horten. Kurset
avholdes over 15 kvelder der de får opplæring i ulike
temaer i den kristne tro. Trosopplæringsopplegget
legger også opp til aktiv deltakelse fra de unge, og får
derfor ofte form som samtaler og dialog. En tur i
BCCs historiske opplevelsessenter «Forumsenteret»
på Brunstad står også på timeplanen.

Vi ser på denne fasen i en ungdoms liv som avgjørende.
Ved trosopplæringen får de unge anledning til å lufte
sine tanker og meninger, og i et uformelt miljø bli
møtt med respekt og forståelse. Lederne – ofte en
kvinne og en mann – vil alltid være lyttende og et
medmenneske, samtidig som de har livserfaring og er
trygge på sin egen tro og sine valg.

Trosopplæringen avsluttes med en avslutningsfest i
menigheten.



BKM HORTEN ÅRSRAPPORT 2012 

10

Fester og høytider
BKM Horten arrangerer jevnlig fester i forbindelse
med høytider og bryllup, jubileer og begravelser som
berører medlemmene. Ved død avholder gjerne BKM
Horten en minnefest etter seremonien i kirken, for
de etterlatte og venner, hvis dette er ønskelig.
BKM Horten arrangerer bryllup for brudeparet og
inviterte gjester. BKM Horten har vigselsrett og paret
blir ofte viet på Dal Gård i en høytidelig seremoni
basert på hva Bibelen sier oss om ekteskapet. Ofte er
det over 300 gjester i et bryllup, og det gjøres stor stas
på brudeparet.
BKM Horten har tradisjon for å feire årsjubileer for
sine medlemmer, da særlig 50- og 70-årsdager,
eventuelt også eldre. En stor andel av gjestene på
disse festene er menighetens egen ungdom, og
jubileet blir gjerne en inspirasjonsfest til å leve et aktivt
og varmt kristenliv gjennom alle faser av livet.
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Aktivitetsklubben - BKM Hortens 
forening for barn og unge
Av BKM Hortens ca. 380 medlemmer, er ca 100 under 12
år og ca 200 mellom 12 og 30 år. Disse gruppene utgjør
derfor en stor del av hele menigheten, og vi prioriterer
arbeidet med disse gruppene høyt.

Horten Aktivitetsklubb er en selvstendig forening som i hovedsak 
har denne oppgaven. Hver tirsdag kveld samles barn mellom 7 og 
15 for lek og moro. For mange av barna er dette ukas høydepunkt. 
Her kommer litt eldre ungdommer fulle av kreativitet og evne 
til å skape uforglemmelige minner. Det arrangeres turer, fester, 
karneval, talentkonkurranser osv. Dette er en målrettet
satsing for at barna skal føle seg verdifulle og elsket, samt få gode 
opplevelser og minner.

Outdoor Challenge er et arrangement i Aktivitetsklubben
for ungdom i BCC fra hele verden. Årets konkurranse med tittelen 
«Survival» hadde finale under sommerkonferansen i juli på 
Brunstad, og ungdom fra BKM Horten gikk av med seieren!
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Samarbeid mot et felles mål - U18
Fellesskap og arbeidsglede er bare noe av hva
ungdommene i U18 opplever hver uke når de samles
for å jobbe, planlegge turer eller arrangere fester.
Enten det er vårdugnad på Dal Gård, vedkløyving
eller servering, stiller alle opp med et smil, og gjør en
helhjertet innsats. De har i tillegg ansvaret for å drifte
kafeen/kaffebaren i forbindelse med arrangementer
på Dal Gård.

U18 er frivillig, og drives for å bygge mestringsfølelse,
innsatserfaring og samarbeidsevne hos de mellom 13
og 18 år. Virksomheten er mentorbasert og tilpasset
den enkeltes evner og mulighet. Gleden ungdommene
viser i U18-engasjementet har gjort det til noe de
yngre barna også ser frem til å få være med på.

Med utenlandsturer, fester og diverse spennende
aktiviteter å se frem til og jobbe mot, går arbeidet lett
og tiden fort. Strikkhopping i Rjukan og alpinkjøring i
Kongsberg var bare noen av målene ungdommene
jobbet mot – og opplevde i 2012.

Ungdommene i U18 får erfare at innsats og samarbeid
lønner seg for å nå målene.
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Stig og Ståle - TV-suksessen fra 
Horten
BKM Horten satser mye på film- og TV-produksjon,
da dette har stor interesse hos de unge. TV-konseptet
«Opp av køya» ble også i 2012 regissert og tatt opp av
mediegruppa i Horten. «Opp av køya» sendes hver
morgen på den interne TV-kanalen «BrunstadTV»
i programmet «God Morgen Brunstad» under
sommerkonferansene på Brunstad.

Spesielt serien «Stig og Ståle» er blitt en stor suksess.
Disse to populære muppetene fra Horten med sin
bergenservenn «Måki» undrer seg over livet på
Brunstad og har mange underholdende påfunn og
tanker om livet generelt. Menneskevennen deres
«Fredrik» fra Horten hjelper til å ordne opp og lærer
dem forskjell på rett og galt og høyre og venstre i
livets mange forhold.

Hele serien blir spilt inn i et eget studio der det også
er produsert en trehytte der disse karakterene «bor».
Flere av sangene i serien er blitt slagere som mange
tusen barn over hele verden kjenner til og nynner på.

Filmgruppa i Horten har ellers ansvar for jevnlige
programmer og sendinger internt i BKM Horten, og
har en jevn rekruttering fra barn og ungdom som vil
lære seg faget.
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Alder ingen hindring
I Horten har vi en aktiv seniorgruppe. De tar del i
nesten alle sidene av menighetslivet, så lenge helsa
holder. De har tett kontakt med barna og de unge.
Ved juletider er det tradisjon for en flokk ungdommer
å reise rundt til de eldre for å levere blomster. Dette
er en opplevelse for begge parter.

Seniortreff avholdes på Dal Gård en gang i mnd. Her
oppmuntrer de hverandre i troen og til å holde fokus
på livets viktige ting, som nestekjærlighet og omtanke
for så vel sine nærmeste som for menigheten.
En del yngre lager middag, og dessert serveres. Og det 
arrangeres ofte konkurranser og underholdning. Den
åpne barnehagen underholder også rett som det er til
gjensidig begeistring.

Datakurset med opplæring i bruk av PC, epost
og internett var veldig nyttig for mange av seniorene.
Trim med musikk og instruktør var også en populær
aktivitet i løpet av 2012, der også turer til Fredrikstad
og Sandefjord sto oppført i kalenderen.
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10 verdifulle år 
med Dal Gård

Lørdag 16. juni var hele menigheten samlet til 10-års
jubileumsfest for Dal Gård som vårt eget sted.

Det ble en flott markering med nydelig
bevertning og god underholdning. Mange uttrykte stor
takknemlighet for stedets betydning gjennom disse
årene.

Før vi begynte å restaurere gården i 1997 var vi ca.
270 medlemmer. Dal Gård ble tatt i bruk i 2002 og
siden den gang har vi fått ca. 40 nye ektepar tilknyttet
BKM Horten. I 2012 var vi ca. 380 medlemmer. 
Dal Gård er i bruk de fleste dager og kvelder i uka. Det 
er blitt et praktisk bygg for vår virksomhet, og gir oss 
et godt grunnlag for videre vekst.
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BKM Hortens lokaler på Dal Gård ble ferdigstilt i
2002, og er på ca. 2100m2. Dette var for medlemmene
i BKM Horten et betydelig økonomisk løft. Men vi
ekspanderer. Barn og ungdom utgjør en stor del av vår
medlemsmasse, og aktivitetene vi ønsker å tilby disse
er plasskrevende både når det gjelder bygningsareal
og uteområder.

For å posisjonere oss i forhold til fremtidige behov
vedrørende utbygging, og med tanke på alle oppgaver
vi har i vår virksomhet besluttet vi i 2012 å igangsette
en langsiktig spareplan. Denne planen har som mål
å etablere en egenkapital på minimum 50 % den
dagen vi har behov for å utvide våre fasiliteter. Planen
har stor oppslutning i menigheten.

Spareplaner for fremtidige 
investeringer i BKM Horten 

Per Østern: Forstander BKM Horten
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BKM Horten er trosmessig og teologisk knyttet til
Brunstad Christian Church (BCC) som har hatt sitt
hovedsete på Brunstad i Stokke kommune siden 1956.
På Brunstad samles medlemmer i BCC fra hele verden
til konferanser og arrangementer flere ganger i året.
BCCs grunnlegger Johan Oscar Smith bodde hele sitt
voksne liv i Horten.

Vår nære beliggenhet i forhold til Brunstad gjør at vi
ofte reiser dit. Mange benytter ferier på Brunstad for
å kunne være sammen med gode venner i moderne
fasiliteter i Vestfolds beste skjærgård. Ungdom fra
BKM Horten har kort vei til stedets fasiliteter, og det
store anlegget er tilgjengelig etter bare 30 minutter i bil.

Stiftelsen Brunstad Konferansesenters anlegg på
Brunstad har i dag mange gode fasiliteter, men
muligheten til å drive idrett og aktivitet er forholdsvis
begrenset. For mange barn og unge har nok dette
vært et savn.

Et ønske om å bidra på Brunstad

Per Østern: Forstander BKM Horten
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Stiftelsen har i sine utbyggingsplaner for Brunstad
fått rammer til å etablere et omfattende idretts- og
aktivitetstilbud. Med tanke på det store behovet for slike
fasiliteter under Brunstad Christian Churchs konferanser 
og samlinger, samt potensialet for utnyttelse i vårt eget
barne- og ungdomsarbeid, ønsker BKM Horten å være
med på å støtte etableringen av anlegget økonomisk.
Det er stor enighet blant medlemmene i BKM Horten om å
legge det inn i vår innsamlingsaksjon for perioden fram
mot år 2020. Vår korte avstand til disse fasilitetene gjør
det mulig for oss å kunne benytte fasilitetene året rundt.

På idrettsanlegget fremkommer det fra dialogen
med Stiftelsen Brunstad Konferansesenter at
både fotballbane, flerbrukshall, ishockeyhall
og svømmeanlegg er under planlegging, og vil
sannsynligvis bli ferdigstilt i årene 2016 – 2020.
Idretts- og aktivitetsfasilitetene vil ligge vest for dagens
konferanseområde. Området dekker ca. 55 da og 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 m.m.

Per Østern: Forstander BKM Horten
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BCCs grunnlegger, Hortensmannen Johan Oscar
Smith, tok sterk avstand fra all type urettferdighet
og undertrykkelse. Disse holdningene og respekten
for enkeltmennesket er en grunnverdi også i BKM
Horten i dag. Tildeling av oppgaver går på tvers av
etnisitet, sosial eller sivil status, økonomisk situasjon,
familiebakgrunn eller begavelse. Det vil selvfølgelig i
enkelte oppgaver være avgjørende om man har den
nødvendige kunnskapen og kompetansen.

BKM Horten er tilhenger av likestilling og
likeverd mellom kjønnene, og tar sterk avstand fra
enhver form for kvinneundertrykkelse. Kvinner og
menn deltar på lik linje i aktiviteter og organiseringer.
Det være seg i omsorgsstillinger eller som ledere av
aktiviteter, grupper og organisert virksomhet.

Erfaring fra ulike kulturer er en naturlig følge av vårt
verdensomspennende trosfellesskap i Brunstad
Christian Church. På BCCs internasjonale konferanser
møtes personer i alle aldre fra alle verdensdeler.

BCCs TV-sendinger sendes og oversettes til mange
språk til medlemmene over hele verden. Via BCCs
utvekslingsprogram YEP (Youth Exchange Program)
har mange ungdommer fra BKM Horten reist i hele
verden og bidratt med sine ressurser i et levende
flerkulturelt fellesskap. Disse relasjonene har bidratt
til en flerkulturell forståelse i BKM Horten.

Menneskeverd og likestilling

Per Østern: Forstander BKM Horten
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Økonomisk resultat 2012
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Dal Gård Åpen Barnehage

BKM Horten opprettet Dal Gård Åpen Barnehage i
oktober 2012. Barnehagen er åpen en dag i uka, og
alle barn under skolealder er velkommen i følge med
voksen.

I samarbeid med en førskolelærer tilrettelegges det
for lek og lageaktiviteter, samlingsstund med sang og
musikk, og felles lunsj.

Store lyse lokaler i underetasjen står til disposisjon i
tillegg til godt egnede uteområder med lekeplass og
gressplen for barna. I tillegg arrangeres det
forskjellige utflukter. Interessen har så langt vært svært 
god. Gjennomsnittlig 25 barn i følge med voksen har
jevnlig benyttet seg av tilbudet.

Per Østern: Forstander BKM Horten
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Org.nr. 982 587 557

Adresse: Solerødveien 80
3185 Skoppum


