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DIGITALE LØSNINGERGIR HØYDELTAKELSE

BUK ermer ogmer blitt en livsstil formedlemmene og en helt naturlig del

av deres hverdag. Gjennomhele året arrangeres BUK happenings,

bibelstudieprosjekter og sendinger, som allemedlemmene nå kan delta på

gjennomdigitale løsninger og plattformer. I 2020 har ungdommer fra hele

verden vært samlet til fire camper, men på en helt annenmåte enn vanlig.

Likevel har vi kjent på begeistring, glede, fellesskap og samhold – ikkeminst

gjennomden kristne troen og livsverdier, som er vårt felles ståsted. De

digitale løsningene har gitt rekordstor deltakelse på camp, spesielt fra land

med lav kjøpekraft som ligger langt unna Norge. Det har beriket

fellesskapet i en grad ingen hadde forutsett, og har knyttet tettere bånd

mellom verdensdeler, land og lokalforeninger.

I taktmed den fysiske nedstengningen verden over oppstod behovet for

digitalisering slik at BUK kunne gjennomføre sinmisjon i en annerledes tid.

Medlemmene og lokalforeningene har stått sammenmed oss, og takket

være det øremerkede tilskuddet til prosjektet «BUKOnline»¹ ble detmulig å

utvikle nye, spennende prosjekter i tillegg til tilbudetmed online camper.

“DETHARVÆRTET
UTFORDRENDEÅR
HVORVI HARMÅTTE
TENKEHELTNYTT,
MENRESULTATENE
HARVISTOSSATALT
ARBEIDET NYTTER”

¹ Lesmer omdette i avsnitt «BUKOnline», side 34
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Styret for BUK

Fra venstre:

Morten Kristoffersen (styrets leder),

Camilla Christensen (styremedlem),

Peter Tischhauser (daglig leder),

June Olsen (styremedlem), og

Tore Gjøsund (styremedlem).

STYRET FORBRUNSTADUNGDOMSKLUBB TAKKER FORNOK ET FANTASTISK

ÅR SOMHARVÆRTUTROLIG SPENNENDE – KANSKJE ENDAMER ENNVI

KUNNE FORESTILT OSS.

2020 ble et år sombød på både uforutsigbarhet og uvisshet, og somhar

krevdmot, vilje, kreativitet og handlekraft. Det har vært et utfordrende år

hvor vi harmåtte tenke helt nytt, men resultatene har vist oss at alt

arbeidet nytter. Vårt oppdrag er det samme, enten vi ermidt i en pandemi

eller ikke. Med det for øye har alt vi har gjort i år vært i trådmed dette.

2020—ET SPENNENDEÅR
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Formålet har i 2020 fått en enda større betydning, i ogmed atmange

ungdommer for en tidmistet sine fysiske sosialemøteplasser gjennom

felles aktiviteter i regi av BUK Sentralt og -Lokalt.

UNGDOMSCAMPER

STORBETYDNING I 2020

BUK inviterer alle sinemedlemmer ogmedlemmene i de utenlandske

foreningene til fire ungdomscamper hvert år. Campene inneholder

trosopplæring, et variert aktivitetstilbud, fellesskap og opplevelser. I 2020

ble det i tillegg til de fire campene arrangert en ekstraordinær campdag i

pinsen.

I TILLEGG TIL
CAMPENE
ARRANGERESDET
BIBELSTUDIE-
PROSJEKTER, ONLINE
UNGDOMSMØTEROG
ANDREONLINE-
PRODUKSJONER SOM
ET TILBUD TIL
MEDLEMMENE.

OMFORENINGEN

VÅR
VIRKSOMHETSPROFIL

På verdensbasis er det rundt 80 tilknyttede

ungdomsforeninger spredt over alle kontinenter. Disse

deler alle samme visjon og formål, og organiserer

aktiviteter etter samme struktur somBUK. De

utenlandske foreningene deltar på lik linjemed de

norske foreningene på de internasjonale campene som

BUK arrangerer.

Per 31.12.2020 teller foreningen 2 717medlemmer i

Norge.

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en ideell,

allmennyttig, frivillig og demokratisk forening i Norge

for ungdom fra 13 år og oppover.

BUK er en sentral del av Brunstad Christian Churchs

ungdomsarbeid, og samarbeider tettmed

trossamfunnet. Hovedformåletmed alt arbeid i BUK er

å fremme den kristne tro og lære blant ungdom, slik

det er definert i Brunstad Cristian Church sitt

trosgrunnlag.

BUK har 20 stedsledd i Norge somdriver et utstrakt

aktivitetstilbud og tilbyrmedlemmene et kristent,

rusfritt fellesskap. I tillegg er det organisert 44 lokallag

under stedsleddene somdriver forskjellige aktiviteter

på ukentlig basis.
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Ved helsefremmende aktiviteter og opplæring lære ungdom å ivareta egen

helse og utvise respekt for egen og andres kropp, samt verne

ungdommenemotmisbruk av rusmidler og annen nedbrytende

avhengighet.

Ved aktiviteter og opplæring skape positive, sunne og tryggemiljøer som

stimulerer til ungdommenes personlige utvikling, som gode

samfunnsborgere og bidragsytere i frivillig og ideelt arbeid, og verne dem

fra nedbrytende og skadeligemiljøer.

Ved aktiviteter, fellesskap og opplæring utvikle ungdommenes evne til

samarbeid, medmenneskelighet og empati, samt respekt og forståelse for

andremennesker og kulturer.

II. FYSISK UTVIKLING

I. ÅNDELIG UTVIKLING

III. PERSONLIG UTVIKLING

IV. SOSIAL UTVIKLING

Først og fremst gjennomungdomsmøtermed trosopplæring og

formidling av Bibelens innhold, men også gjennom aktiviteter og

produksjoner fremme den kristne tro og lære blant ungdom.

“BUKS FORMÅL ERÅ
FREMMEDEN
KRISTNE TROOG
LÆREBLANT
UNGDOMOVERHELE
VERDEN, SLIK DET ER
DEFINERT I
BRUNSTAD
CHRISTIANCHURCH’S
TROSGRUNNLAG.”

FORMÅLET I FIRE DIMENSJONER

Arbeidet i foreningen skal preges av frivillighet,

fellesskap, likeverd og respekt.

Formålet skal fremmes ved forkynnelse,

omsorgsarbeid og helsefremmende aktiviteter, med

fokus på ungdoms utvikling i fire dimensjoner: åndelig-,

fysisk-, personlig- og sosial utvikling.

Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag er Bibelen

som autoritet og basis for all virksomhet, og det

overordnede formål er å tilskynde alle til å bli Jesu

disipler i henhold til Jesumisjonsbefaling².

BUK har videre til formål å fremme trosfellesskap og

erfaringsutvekslingmellom ungdommer fra hele

verden og styrke dem til å ta gode valg i sitt hverdagsliv.

Videre arbeider organisasjonen for atmedlemmene

skal få et personlig forhold til Gud og Jesus gjennom

trosopplæring og forkynnelse. I alt arbeidet ligger

kjærligheten til Jesus og vår neste somdrivkraft.

BRUNSTADUNGDOMSKLUBBS FORMÅL ERÅ FREMME

DENKRISTNE TROOG LÆREBLANTUNGDOMOVER

HELEVERDEN, SLIK DET ERDEFINERT I BRUNSTAD

CHRISTIANCHURCHS TROSGRUNNLAG.

² https://bcc.no/hva-vi-tror/
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BUK Lokallag ermedlem av et stedsledd, antall lokallag

under hvert stedsledd varierer. Det er et stort

mangfold i tilbudet, som tilpassesmedlemmenes

interesser og ønsker. Mentorer deltar som

aktivitetsledere i lokallagene, alt gjøres som frivillig

innsats der unge voksne bruker sine evner og

ressurser for å bidra til et positivt tilbud til de som er

yngre ungdommer. Lokallagene arrangerer som regel

aktiviteter en gang i uka, ogmangemøtes oftere.

BUK sitt formål er å spre det kristne budskapet blant

ungdommer i hele verden. En del av formålet oppfylles

ved å invitere, samt legge til rette for, at utenlandske

foreningermed samme formål kan delta i

aktivitetstilbud og camper i regi av BUK.

De utenlandske foreningene er knyttet til

lokalmenigheter somogså deler trosgrunnlagmed

Brunstad Christian Church. Foreningene samarbeider

med BUK,men er formelt ikke en del av organisasjonen.

De utenlandske foreningene bidrar til bådemangfold og

kulturutveksling.

TILKNYTTEDEUTENLANDSKE
FORENINGERII. BUK LOKALLAG

BUK ERDELT INN I FØLGENDEORGANISASJONSLEDD:

1. SENTRALLEDDET

2. STEDSLEDD

3. LOKALLAG FORDEFINERTE INTERESSER/AKTIVITETER

Somøverste ledd er BUK sentralledd

hovedorganisasjonen som står for daglig drift og

videreutvikling av hele foreningen. BUK Sentralt

samarbeidermed lokalforeningene omutvikling og

gjennomføring av campene og andre prosjekter. I

tillegg har BUK Sentralt et sekretariat som bistår de

lokale foreningene.

Stedsleddet arrangerer felles aktiviteter for alle sine

medlemmer/lokallag, som ungdomsmøter, turer,

aktivitetsdager osv. Stedsleddet deltar i nasjonale

seminarer, hvor de får støtte og opplæring til å drive

foreningmed alt hva det innebærer av formalia og

ansvar. Hvert stedsledd har et styre, som ivaretar

stedsleddets interesser, og bistår lokallagene

administrativt. BUK Stedsledd ermedlem av

sentralleddet.

ORGANISERING

I. BUK SENTRALT

II. BUK STEDSLEDD

HVERTORGANISASJONSLEDD ER ENSELVSTENDIG

ENHET REGULERTMEDEGNEVEDTEKTEROGMEDET

SELVSTENDIG STYREOGØKONOMI.



ÅRSRAPPORT 2020BRUNSTAD UNGDOMSKLUBB 1312

SAMARBEIDSPARTNERE

For å oppfylle formålet og de fire formålsdimensjonene,

samarbeider BUKmed flere organisasjoner både i

Norge og andre land. BUK samarbeider blant annet

med Brunstad Christian Church omgjennomføring av

campene. Forstandere i Brunstad Christian Church

bidrarmed trosopplæring og -formidling. BCCMedia er

en viktig samarbeidspartner rundt scene- og

medieproduksjon. Deres ressurser og teknologi er

sentrale i gjennomføringen av innholdsproduksjon. I

2020 har dette samarbeidet vært ekstra viktig, og til

stor nytte for BUK i forhold til å realisere online camper,

ungdomsmøter og andre onlineproduksjoner, som går

ut til medlemmene.
“ENDELAV FORMÅLET
OPPFYLLESVEDÅ
INVITERE, SAMT LEGGE
TIL RETTE FOR, AT
UTENLANDSKE
FORENINGERMED
SAMMEFORMÅLKAN
DELTA I
AKTIVITETSTILBUDOG
CAMPER I REGI AVBUK.”
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LANDMED LAVKJØPEKRAFT

BUK arbeider for at lokalforeninger fra landmed lav

kjøpekraft kan delta på de internasjonale campene på

like vilkår som alle andre lokalforeninger. Et eksempel er

at deltakeravgiften på camp justeres i henhold til

kjøpekraft.

Det vil si atmedlemmer som kommer fra landmed

sterk kjøpekraft, bidrar til å dekke kostnadene for

medlemmer fra landmed svak kjøpekraft. På den

måten bidrar BUK til en rettferdig og sosial fordeling –

og ungdom får opplæring i å tenke i et større

perspektiv enn kun å dekke sine egne behov.

INTERNASJONALT
FELLESSKAP

I trådmed BUK sitt formål om å fremme trosfellesskap

og erfaringsutvekslingmellom ungdommer fra hele

verden, og styrke dem til å ta gode valg i hverdagslivet,

samarbeider BUK tettmed de tilknyttede utenlandske

foreningene.

BUK har opplevd at samholdet og fellesskapet har blitt

veldig styrket i året somgikk. Over hele verden er det

rundt 6500 ungdommer somdeler samme tro og

verdier, og gjennomBUK kan vi drive aktiviteter, få

trosopplæring og treffe likesinnede. Satsningen på

digitale tilbud har øktmuligheten for flere å delta på

BUK sine arrangementer. Denne digitale satsning ble i

høy grad virket fram som følge av de begrensninger

den verdensomspennende koronapandemien satte.

Det var ikke lengermulig åmøtes fysisk, hverken lokalt

eller internasjonalt, og dermed ble det helt essensielt

for den videre virksomheten å gå den digitale veien. Og

nå somBUK har blitt en virtuell ungdomsklubb har vi

ingen planer om å gå tilbake til hvordan tingene var før

pandemien. Dette har blitt starten på noe nytt og

spennende.

De tilknyttede utenlandske foreningene bidrar aktivt

med innhold i de digitale tilbudene, og deres

tilstedeværelse og deltakelse er på lik linjemed de

norske foreningene. Det er en viktig verdi i BUK at alle

bidrar tilfellesskapet, da dette øker eierskapet hos den

enkelte og samholdetmellommedlemmene.

“BUKARBEIDER FOR
ATALLEUNGEOVER
HELEVERDEN, SOM
HAR LYST TIL ÅVÆRE
ENDELAVDET
KRISTNE
FELLESSKAPET, SKAL
FÅMULIGHETEN TIL
DET. ”

Prosent prisjustering for landmed lav kjøpekraft
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Mentorarbeidet er bærebjelken i BUK sitt utstrakte

arbeid og virke. De flere tusenmentorene realiserer

camper og andre lokale aktiviteter og skaper en trygg

og positiv ramme rundt arrangementene ved å ivareta

særlig de yngre deltakerne.

Hvermentor setter av fritid til å væremed til å

planlegge og gjennomføre aktiviteter, samlinger og

turer. Mentorarbeidet oppfyller i høy grad

formålsdimensjonen personlig utvikling, hvor den

enkeltementor tar i bruk sine evner og utvikler dem i

samarbeidmed andrementorer.

Å væremed på samfunnsnyttig og ideelt arbeid gir

verdifull erfaring og kompetanse somde kan dra nytte

av senere i livet, i arbeidslivet og personlige forhold.

“MENTORARBEIDET ER

BÆREBJELKEN I BUK SITT

UTSTRAKTEARBEID OGVIRKE. DE

FLERE TUSENMENTORENE

REALISERERCAMPEROGANDRE

LOKALEAKTIVITETER.”

MENTORARBEID
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Et viktig element i å fremmeBUK sitt formål er å bidra til at ungdomblir

gode samfunnsborgere og ressurser i frivillig og ideelt arbeid. BUK gir

medlemmer over 18 år, som ønsker å være aktive i omsorgsarbeidet,

opplæring i å ta ansvar og bli mentorer. Allementorer somhar ansvar for

yngre ungdommer skal utvise positiv og ansvarsfull atferd i sin

lokalforening, og skal fremlegge politiattest som en del av opplæringen. Det

kreves ikke atmentorene har spesielle talenter eller egenskaper, men det

er en forutsetning at de utviser omsorg og engasjement for sine

medmennesker. På dennemåten skapes et varmt og inkluderende

fellesskap bygd på kristne verdier.
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Sommercamp
Online

Lansering av nytt
BUK år
#whateverittakes

Start
ungdomssending
«Fra Kåre til BUK
live»

HøstcampOnline

BUKMerch
Høstkolleksjon

Romjulscamp
Online

BUKMerch
Kolleksjon

Start «Fra
begynnelsen»

Juli August September Oktober November Desember

TIDSLINJE
2020

Januar

Start
Hebreerbrevet-
prosjektet

Korona
nedstengning

Påskecamp på
Brunstad avlyst

Prosjektet «BUK
Online» i gang

PåskecampOnline

Online
ungdomsmøter
introduseres

Start Troens Ord
prosjekt

Pinsecampdag
Online

Lansering av BUK
Merchandise

Februar Mars April Mai Juni

TIPS: Trykk på de forskjellige hendelsene for å lesemer
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#WHATEVERITTTAKES

Mottoet for BUK-året gjenspeilermentorenes ønske

om å opprettholde aktiviteter, samlinger og

arrangementer for de yngremedlemmene tross alle

begrensningene. Den usikre Covid-19-situasjonen har

hatt innvirkning på alle aktiviteter og arrangementer i

regi av BUK, og det har krevd en enorm innsats fra alle

mentorer til å tenke nytt, skape digitale tilbud og

gjennomføre arrangementer i henhold til stadig

skiftende smittevernregler og restriksjoner.

Covid-19 har krevdmye,men situasjonen har også vist

hva som ermulig å oppnå når noe er en personlig

hjertesak. Mentorene i BUK har ikke brukt Covid-19

som en unnskyldning for å legge ned arbeidet, tvert

imot har de vist kreativitet, gjennomføringsevne og

handlekraft for å gi ungdommene et tilbud om

aktiviteter i en spesiell tid.

De digitale løsningene har på sitt vis gjort verden litt

mindre og knyttet ungdommene i BUK tettere sammen

på tvers av landegrenser. Den ustabile Covid-19

situasjonen, som for eksempel store variasjoner i

restriksjoner fra land til land, har krevd at BUK

planlegger skalerbare camper sompasser til alle

tenkelige situasjoner. Planene kan endres på kort varsel

og detmå derfor væremulig å justere på antallet av

deltakere og vekslemellom online og fysisk samvær.

DETTE PREGET
ÅRET 2020
ETÅRMEDMANGEMULIGHETER

BUK gikk inn i året 2020med planer om å arrangere fire store

uforglemmelige, internasjonale camper. Dette skulle være høydepunkter

sommedlemmene kunne se fram til. Mellom campene skulle

ungdommene arbeidemed bibelstudieprosjekter, som både skulle bidra til

å korte ned ventetidenmellom campene, og samtidig gi ungdommene

verdifull opplæring i den kristne tro og lære.

Datoen 11. marsmarkerte imidlertid et sceneskifte, daWHOdenne dagen

omdefinerte virusutbruddet fra at være en epidemi til en pandemi. Dette

førte til at BUKmåtte endre alle planer for 2020. Den første utfordringen

var Påskecampen, som var planlagt i detalj. BUK og frivillige bidragsytere

hadde nøyaktig 21 dager på seg til å utføre tidenes snuoperasjon.

Online Påskecamp 2020 skriver seg inn i historiebøkene somden første

online camp noensinne. Campen var et friskt og etterlengtet innslag for

BUK sinemedlemmer somhadde påskeferie, hvor alle andre aktiviteter og

arrangementer ellers var avlyst. Etter et vellykket onlinearrangement satte

BUK seg ned på nytt, og arbeidet videre på flere digitale konsepter.
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KOMPENSASJONSSTØTTE

Som følge av Covid-19-nedstengningen ble BUK forhindret fra å

gjennomføre årets største happening; den årlige Påskecampen på

Oslofjord Convention Center. 4500 ungdommer ifra hele verden skulle

vært samlet fra lørdag 4. april til tirsdag 8. april 2020. Påskecampen er

årets viktigste camp som finansierer en god del av driften i BUK.

Som et ledd i regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske

konsekvensene av Covid-19 oppfordret de organisasjoner somBUK til å

søke om kompensasjon for omsetningsfall som følge av virusutbruddet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet godkjente i denne forbindelse BUK sin søknad

om kompensasjon på i overkant av 4,9millioner kroner³.

³ https://lottstift.no/nb/nokkeltall-krisepakken/

“KONSEPTETMED
ONLINECAMPER TOK
RASKT FORMOG
CAMPPROGRAMMENE
I 2020VEKSLET
DERFORMELLOM
LOKALE, FYSISKEOG
DIGITALE ELEMENTER”

STOR LOKAL INNSATS

lokalforeninger, med kompetanse på ulike områder, og

somønsket å bruke tid og krefter på å utarbeide tilbud

av høy kvalitet til deltakerne.

Begrensedemuligheter for å samles fysisk har skapt

nyemåter å være sammen på digitalt, som for

eksempel over videomøter og chat-grupper.

Lokalforeningene har vært samlet i mindre eller større

grupper etter gjeldende anbefalinger, og BUK Sentralt

har lagt stor vekt på at smittevernreglene til enhver tid

skulle følges. Det har vært lokalforeningenes ansvar å

gjennomføre arrangementer i trådmed de

anbefalinger og restriksjoner gjeldende i deres land

eller område.

Konseptetmed online camper tok raskt form og

campprogrammene i 2020 vekslet derformellom

lokale, fysiske og digitale elementer. Mange

programelementer har vært interaktive, og deltakerne

har konkurrert og deltatt live innmot studio sentralt.

BUK fikk tilbakemeldinger framedlemmene om at

dette forsterket følelsen av å være deltakere og ikke

bare tilskuere, og på dennemåten fikk de opplevelsen

av å «være sammen hver for seg».

Gjennomføringen av online campene har vært på

frivillig basis utført av engasjertementorer og

støttespillere. Aktivitetene har vært planlagt og

gjennomført av ungdommer i forskjellige
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Som følge av Covid-19-nedstengningenmåtte BUK Sentralt tenke nytt for

fortsatt å kunne tilby sinemedlemmer aktiviteter. Begrepet «online camp»

ble etablert, og BUK Sentralt introduserte i den forbindelse de såkalte

hybride campprogrammene, som inneholdt både online og offline

elementer, slik at det ikke var en forutsetning åmøtes fysisk for å

gjennomføre campene.

Under online camper utarbeidet BUK Sentralt først konseptet,

programmet og innholdet. Selve avviklingen av campene skjedde i tett

samarbeidmed lokalforeningene, som sørget for å utføre planene og

realisere konseptene der de var. Lokalforeningene fulgte det overordnede

programmet og sørget for fasiliteter, lokale aktiviteter, mat og drikke, og

ikkeminst oppfølgning av smittevernstiltak og anbefalinger omkring

smittevern.

De norske BUK-foreningene fulgte «smittevernveilederen fra Norges

Kristne Råd om aktiviteter for barn og unge» på deres arrangementer.

ONLINE UNGDOMSCAMPER

“SOMFØLGEAVCOVID-19-

NEDSTENGNINGENMÅTTE BUK

SENTRALT TENKENYTT FOR

FORTSATTÅKUNNE TILBY SINE

MEDLEMMERAKTIVITETER.

BEGREPET «ONLINE CAMP» BLE

ETABLERT”
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PINSECAMPDAG

Da det utover våren ble klart at Covid-19-situasjonen ble

langvarig og restriksjonene ikke lempet påmed det

første, bestemte BUK seg for å lage et ekstra tilbud til

sinemedlemmer i form av enminicamp søndag 31. mai.

Campen var en videreutvikling av online

campkonseptet.

Campdagen inneholdt tre sendinger, ti ulike

aktivitetstilbud og flere spennende konkurranser og

utfordringer, som alle deltakerne kunne prøve seg på.

Noemangemedlemmer så litt ekstra fram til var en

internasjonal grillfest etterfulgt av en stemningsfull

bålsamling i form av en onlinesendingmedmusikk,

interessante samtaler og gode historier.

PÅSKECAMP

Online Påskecamp tok form somet todagers arrangement fra lørdag 4.

april til søndag 5. april. Programmet besto av seks onlinesendinger, som

inneholdt både ungdomsmøter, trosopplæring, sang ogmusikk. I tillegg til

den åndelige oppbyggelsen var det flere sendingermed humoristiske

innslag, gameshow og E-sportsfinaler. Det var også ti aktivitetstilbud som

inneholdt kurs, livestream, konkurranser og aktiv deltakelse for

ungdommene. Alle aktivitetene hadde en gruppechat, hvor deltakerne

kunne koble seg på, sende inn bilder og skrivemed hverandre. Over hele

verden kunne deltakerne koble seg på, og alle hadde fri tilgang til

sendingene og aktivitetene.

Høydepunktet under campen var en temakveld sommarkerte

avslutningen på bibelstudieprosjektet «Letters to the Hebrews unlocked»⁴.

Opprinnelig var 4500 påmeldt Påskecampen 2020. Det var i realiteteten

6000 ungdommer som fulgte campen online.

⁴ Lesmer omdette prosjekt i avsnitt Hebreerbrevet, side 38
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HØSTCAMP

Høstcampen ble arrangert i helgen fredag 23. oktober

til søndag 25. oktober. Hovedfokus under campen var

E-sport og deltakerne kunne derfor velgemellom syv

ulike turneringer, som de kunnemelde seg på. Det var

også åpen deltakelse i Minecraft.

For de som ikke var interessert i E-sport var detmulig å

delta i syv andre forskjellige aktiviteter, hvor det var

utarbeidet et oppleggmed instruksjoner, live

happenings, konkurranser, felles chatgruppe og

tutorials. Mange lokalforeninger dro på tur i fjell, skog

og ved havet, og gjorde forskjellig aktiviteter sammen

på dagtid.

Tema for campen var «Stå opp for din tro» og dette

komhovedsakelig fram på temafesten på lørdagen. På

temafesten ble også det nye ungdomsengasjementet⁵

«Fra Kåre til BUK» lansert. Det inneholder daglige

podkasts til ungdommen fra Kåre J. Smith, samt

ukentlige sendingermed interessante temaer knyttet til

det kristne budskap, underholdning, sang ogmusikk

medmange ulike bidragsytere.

Totalt var det rundt 6000 ungdommer somdeltok

online.

SOMMERCAMP

Sommercampen var årets andre internasjonale camp som varte fra

fredag 24. juli til mandag 27. juli. Den bød på et variert hybrid program

lignende Påske- og Pinsecampen. Mange av BUK sine lokalforeninger

benyttet sjansen til å reise på tur sammen, dermyndighetene hadde åpnet

opp for det.

Som en kickstart på hver campdag bød programmet fra BUK Sentralt på

livesendinger fra ulike foreninger rundt om i verden. Innholdet varierte fra

oppbyggelig innhold, musikk og informasjon omdagens program. Hver

kveld bød på innholdsrike sendingermed forskjellig tema og innhold. BUK

Sentralt hadde også utarbeidet et internasjonalt rebusløp som alle kunne

delta i, uansett alder, lokalforening, eller hvilket verdenshjørne de befant seg

i. Alle lagene konkurrertemot hverandre, og de kunne løpende oppdatere

seg på sin status på en felles nettside for løpet.

Et høydepunkt var temakvelden «Troens ord» som var knyttet oppmot

Elias Aslaksens virke og forkynnelse. I tremåneder før campen hadde

ungdommene forberedt seg til denne kvelden, sommarkerte avslutningen

for prosjektet.

Totalt var det rundt 6000 ungdommer somdeltok online.

⁵ Lesmer omdette i avsnitt Ungdomssending til BUKworlwide, side 37
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ROMJULSCAMP

“UNDERONLINECAMPER
UTARBEIDET BUK
SENTRALT FØRST
KONSEPTET,
PROGRAMMETOG
INNHOLDET. SELVE
AVVIKLINGENAV
CAMPENE SKJEDDE I TETT
SAMARBEIDMED
LOKALFORENINGENE, SOM
SØRGET FORÅUTFØRE
PLANENEOGREALISERE
KONSEPTENEDERDEVAR”

BUKOnline Romjulscamp ble arrangert i romjula fra 29.

desember til 30. desember. Campen ble, som de andre

campene i 2020, tilpasset Covid-19-situasjonen.

Campen besto av i alt fire sendinger fra BUK Sentralt,

med forskjellig innhold og tema. Aktivitetene i løpet av

de to campdagene ble arrangert av lokalforeningene

ogmange benyttet seg av aktiviteter i vinterværet.

Den åndelige formålsdimensjon som allerede nevnt

innledningsvis er en helt sentral del av visjonen bak

BUK. Den kristne oppbyggelse var derfor helt naturlig

en del av programmet denne kvelden. Temakvelden om

visjonen bak foreningen Brunstad Ungdomsklubb var

en kveldmange hadde sett fram til. Her så vi blant annet

tilbake på hvamedlemmene har opplevd gjennomde to

siste årenemed camper, bibelstudieprosjekter og

aktiviteter lokalt.

Totalt var det rundt 6000 ungdommer somdeltok

online.
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Bibelstudieprosjektet

«Letters to the Hebrews unlocked»

Online Pinsecampdag

Online ungdomsmøter

Bibelstudieprosjektet «Troens ord»

Bible X – et 3D-univers, somgjennom spill og

læring skal formidle det kristne budskap på

engasjerendemåte til ungdom

Ungdomskonsept basert på podcasten «Fra

Kåre til BUK», i tillegg til konkurranser,

inspirasjon, og onlinesendinger

Forberedelser til bibelstudieprosjektet

«Fra Begynnelsen»

DIGITALT INNHOLD SOMBLE
UTVIKLET TILMEDLEMMENE I 2020

BUKVIL RETTE EN STOR TAKK TILMEDLEMMENEOG LOKALFORENINGENE
RUNDTOM I HELEVERDEN FORDERESGAVER, SOMGJORDEDETMULIGÅ
UTVIKLEMANGEDIGITALE TILBUDBÅDE I 2020, OGVIDERE FORÅRENE
2021 OG2022.

I en spesiell tid hvormye rundt verdenssituasjonen var

uklart, fikk BUK Sentralt en uventet henvendelse. En

norsk lokalforening uttrykte ønsket om å få lov å gi et

tilskudd til BUK, for å videreutvikle det onlinetilbudet

somPåskecampen ble en forsmak på. Foreningen så

nytten av å ha et tilbud til BUK-medlemmer når vi ikke

kunnemøtes som vi pleier. Engasjementet rundt dette

initiativet spredte seg raskt til de øvrige

lokalforeningene i både inn- og utland. Totalt fikk BUK

Sentralt inn 21,3millioner i denne gaveaksjonen.

Prosjektet fikk navnet «BUKOnline», og har i løpet av

året bidratt til å skapemange gode opplevelser for

ungdommene.

Tilskuddet fra lokalforeningene var øremerket til å

utvikle digitale tilbud av høy kvalitet til medlemmene.

Tilskuddet har styrket BUKs gjennomføringsevne for

digitale satsninger, og åpnet for nye og spennende

prosjekter som vil komme fremover. Tilskuddet som

ble gitt i forbindelsemed BUKOnline prosjektet vil

kunne finansiere digitale tilbud til medlemmene ut

2020 og 2021 og antageligvis også et godt stykke inn i

2022. Med andre ord er dissemidler en gave våre

medlemmer vil få glede av i lang tid framover.

ENVIRITUELL
UNGDOMSFORENING TAR FORM

“TILSKUDDET FRA LOKALFORENINGENEVAR

ØREMERKET TIL ÅUTVIKLE DIGITALE TILBUDAVHØY

KVALITET TILMEDLEMMENE. TILSKUDDETHAR

STYRKET BUKSGJENNOMFØRINGSEVNE FORDIGITALE

SATSNINGER, OGÅPNET FORNYEOGSPENNENDE

PROSJEKTER SOMVIL KOMMEFREMOVER.”
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⁶ https://bcc.media/

UNGDOMSENGAGEMENT TIL BUK
WORLDWIDE

ONLINE UNGDOMSMØTER

Alle lokalforeningene over hele verden har tradisjonelt

sett samlet sinemedlemmer ukentlig til

ungdomsmøter. Sidenmars satte

smittevernrestriksjoner dog en stopper for fysiske

samlinger, og BUK tok derfor sammenmed BCC

Media⁶ initiativ til å opprettholde tilbudet. Sidenmai ble

det jevnlig avholdt online ungdomsmøtermed bønn,

sang og forkynnelse for ungdom.

Et helt nytt ungdomsengasjement ble lansert i oktober,

som en del av BUKOnline. Dette fikk navnet «Fra Kåre til

BUK». Ungdomsengasjementet er todelt og består av

henholdsvis daglige podkasts og en onlinesending

annenhver uke. Temaene i podkasten er knyttet til BUKs

trosgrunnlag og er høyaktuelle for ungdom.Målet er å

inspirere til å leve et ungdomsliv hvorman kan velge å

leve somJesus gjorde og ta gode valg i hverdagens

situasjoner. Sendingene inneholder alt fra

trosformidling og trosopplæring, sang ogmusikk,

underholdning og informasjon omBUK.

Sendingene skal også bidra til å knytte sammen

ungdommer fra hele verden og gjøre det lettere å

gjennomføre felles prosjekter. Videre skal sendingene

formidlemotivasjon, inspirasjon og engasjement rundt

dugnad og frivillighet, slik at ungdommene ser verdien

og gleden av å bidra solidarisk til fellesskapet.

Muligheten for interaktiv deltakelse ermulig gjennom

BrunstadTV sin app, som også ble utviklet videre i

forbindelsemed koronapandemien⁷. Her kan

ungdommene for eksempel sjekke inn på

gudstjenesten, sende inn personlig vitnesbyrd til

møtene, og interagere ved å dele bilder og hilsener.

ØKTDELTAKELSE

De negative konsekvensene av Covid-19 ermange, men

en overraskende effekt har vært likestiltemuligheter

for deltakelse i det digitale tilbudet, somBUK i løpet av

året har utviklet til sinemedlemmer. Grunnet lang

reisevei til fysiske camper i Norge, og andre forhold

som for eksempel lav kjøpekraft eller utfordringermed

reisevisum, har deltakelsen fra land i Afrika og Sør-

Amerika, Oseania og Asia tidligere vært lav i forhold til

antall medlemmer som er tilknyttet BUK. Online

camper har gitt dem en unikmulighet for å delta på lik

linjemed ungdom fra Europa og Norge.

Den første effekten så vi på Påskecampen. Da campen

ble omgjort til et onlinetilbud, så vi en stor økning i antall

deltakere fra disse landene. I 2019 deltok for eksempel

bare 100 ungdommer fra Afrika, mens i 2020 deltok

650 ungdommer fra ulike ungdomsforeninger i Afrika.

De tilknyttede foreningene over hele verden har bidratt

aktivt i BUKOnline gjennomhele året. Mangfoldet har

helt klart tilført BUK som forening en ny dimensjon. Det

har skapt en bevissthet om hvor internasjonalt

fellesskapet er, og at alle har noe å tilføre fellesskapet,

uansett hvor de kommer fra eller hvilke ressurser de

har.

GJENNOMDIGITALE LØSNINGERHARMULIGHETEN FOR

STØRREOGMERAKTIV DELTAKELSE FRAHELEVERDEN

ÅPNET SEG, NOEBUK TARMEDSEGVIDERE INN I

PLANLEGGINGEN FORDET KOMMENDEÅRET.

“DENEGATIVE
KONSEKVENSENEAV
COVID-19 ERMANGE,
MEN ENOVERRASKENDE
EFFEKTHARVÆRT
LIKESTILTEMULIGHETER
FORDELTAKELSE I DET
DIGITALE TILBUDET, SOM
BUK I LØPETAVÅRET
HARUTVIKLET TIL SINE
MEDLEMMER.”
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Troens Ord

Framai og fram til Sommercampen stiftet ungdommer

tilknyttet BUK verden over, nærmere bekjentskapmed

Elias Aslaksens viktigste taler og tekster. Aslaksen var

en av pionerne i oppstarten og utbredelsen av

Brunstad Christian Church.

Formåletmed prosjektet var å gjøre troens ord, som

Elias Aslaksen var kjent for å forkynne, tilgjengelig og

kjent for ungdom. Fire temaer ble formidlet gjennom

tekster, lydfiler og spørsmål samt fire sendinger, hvor

hvert enkelt tema ble utdypet.

Prosjektet ble avsluttetmed en temakveld under

sommercampen; en kveld som inneholdt både filmer,

sang ogmusikk og konkurranser.

Bibelprosjektet omHebreerbrevet er en viktig del av

trosopplæringen, og har også etmål om å ikke bare

formidle kunnskap og viten, men åmotivere deltakerne

til å leve et liv som retter seg etter Bibelens ord.

BIBELSTUDIEPROSJEKTER

Hebreerbrevet – Letter to the Hebrews

Året startetmed det omfattende bibelstudieprosjektet;

«Letters to the Hebrews unlocked». Dette skulle i første

omgang engasjere ungdommene i tiden fram til

Påskecampen. Prosjektet ble satt sammen avmange

elementer som skapte engasjement, vakte interesse

og formidlet Hebreerbrevet på ulikemåter. Målet var å

inspirere ungdommer til å bruke tid på å lese, sette seg

inn i og forstå Hebreerbrevet, og snakke omhva dette

betyr for deres personlige del.

Hver onsdag fra januar til april ble det sendt podcast fra

livestudio. Her deltok forstandere og

ungdomsarbeidere i samtale om ukens kapittel av

Hebreerbrevet. Det ble i tillegg opprettet en interaktiv

nettside, hvor alle kapitlene i Hebreerbrevet lå

tilgjengelig som tekst og som lydfil, og til hvert kapittel

var det lagd en animasjonsfilm som forklarte innholdet

og betydningen av kapitlet.

Bibelstudieprosjektene er i trådmed hovedformålet

om å fremme den kristne tro og lære blant

medlemmene, slik det er definert i Brunstad Christian

Churchs trosgrunnlag.

Av de fire formålsdimensjonene er den åndelige og

personlige utviklingen sentral. Tilbakemeldinger viser at

mange unge gjennomprosjektene får hjelp til å ta gode

valg i egne liv. Formålsdimensjonen sosial utvikling er

også til stede gjennomgruppearbeid og samtaler rundt

temaene.

“AVDE FIRE
FORMÅLSDIMENSJONENE
ERDENÅNDELIGEOG
PERSONLIGE
UTVIKLINGENSENTRAL.
TILBAKEMELDINGER
VISERATMANGEUNGE
GJENNOMPROSJEKTENE
FÅRHJELP TIL Å TAGODE
VALG I EGNE LIV.”

⁷ Lesmer i BCC sin årsrapport
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BUK har på sin relativt korte levetid utviklet seg til å væremyemer enn

bare en ungdomsforening. BUK har formangemedlemmer også blitt en

livsstil, noe de identifiserer segmed og som ikkeminst er en helt naturlig

del av hverdagen deres. I tillegg handler BUKmye om samhold og

fellesskap, og det var derfor helt opplagt atmedlemmene i BUK også skulle

kunne anskaffe seg BUKmerchandise, noe som ville bidra til å forsterke

nettopp disse følelsene.

BUKMerchandise ble lansert under Pinsecampen, i en tid hvorman ikke

haddemulighet til åmøtes, og ble derfor på sitt vis enda en faktor som

knyttet BUKsmedlemmer litt sammen på tross av dette. I løpet av 2020 ble

det lansert hele tre kolleksjoner; sommer-, høst- og romjulskolleksjon, som

var tilpasset årstiden og samtiden, slik at for eksempel høstkolleksjonen

inneholdtmunnbind og romjulskolleksjonen inneholdt julestrømper.

BUKMerchandise er allerede blitt en sterkmerkevare for ungdommene

tilknyttet BUK verden over, og det planlegges fleremoteriktige og

spennende kolleksjoner i 2021.

Overskuddet av salget av BUKMerchandise går til å videreføre arbeidet i

BUK Sentralt.

BUKMerch AS er et aksjeselskap etter norsk lov som er eid 100% av

Brunstad Ungdomsklubb.

BUKMERCHANDISE



ÅRSRAPPORT 2020BRUNSTAD UNGDOMSKLUBB 4140

“MEDMOTTOET
«WHATEVERITTAKES»
HÅPERVI AT 2021 BLIR
ETOPPLEVSELSRIKT
ÅR FORALLE BUK-
MEDLEMMERVERDEN
OVER”

BUK fulgte nøyemed i utviklingen av Covid-19 og gjorde segmange

verdifulle erfaringer i 2020. Arbeidet vil fortsette for fullt i 2021; med fire

camper, videreutvikling av ungdomssendingerworldwide, samt

bibelstudieprosjektet «Fra Begynnelsen», som starter i januar og løper til

påskecampen i slutten avmars.

Medmottoet «whateverittakes» håper vi at 2021 blir et opplevselsrikt år for

alle BUK-medlemmer verden over. BUK Sentralt vil under alle

omstendigheter gjøre sitt beste for å oppfylle sine visjoner om å skape

minnerike opplevelser formedlemmene sine på tross av den fortsatt

usikre verdenssituasjonen. BUK Sentralt ser veldig fram til å ønske alle

medlemmer og ungdommer fra resten av verden velkommen til fysiske

camper når verden åpner opp igjen - forhåpentligvis i løpet av 2021.

SATSING
I 2021

MYEVIL ANTAKELIG BLI NYTTOG

ANNERLEDES TIL NESTEÅR.MEN EN

TING SOM IKKE ENDRET SEG I 2020,

OG SOMHELLER IKKEVIL ENDRE

SEG FRAMOVER, ERAT

HOVEDFORMÅLET FORALT

ARBEIDET I BUK ERÅ FREMMEDEN

KRISTNE TROOG LÆREBLANT

UNGDOMVERDENOVER.
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ØKONOMISK
INFORMASJON
ÅRSREGNSKAP2020
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UAVHENGIG REVISORSBERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Brunstad Ungdomsklubb sombestår av balanse per 31. desember 2020,

aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte

regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vårmening er årsregnskapet avgitt i samsvarmed lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av foreningens

finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i

samsvarmed regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvarmed lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er

beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen

i samsvarmed de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvarmed disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet

revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig somgrunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvarmed lov og forskrifter, herunder for at det gir et

rettvisende bilde i samsvarmed 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 avmisligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapetmå 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 for årsregnskapetmed

mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle foreningen eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet

realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårtmål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet somhelhet ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon, verken som følge avmisligheter eller 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

samsvarmed lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig

feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldesmisligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersomden enkeltvis

eller samletmed rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene sombrukerne foretar på

grunnlag av årsregnskapet.

Somdel av en revisjon i samsvarmed lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi

profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennomhele revisjonen. I tillegg

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldesmisligheter
eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig somgrunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at
vesentlig feilinformasjon som følge avmisligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som
skyldes feil, sidenmisligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av intern kontroll;

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for enmening
om effektiviteten av foreningens interne kontroll;

• vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på
innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som
kan skape betydelig tvil om foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderermed at det foreligger
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår
konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertidmedføre at foreningens evne til fortsatt drift ikke lenger er
til stede;

• vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på enmåte somgir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserermed styret blant annet omdet planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt

revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen

som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse omøvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet sombeskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige 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 samsvarmed

lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tønsberg, 29. juli 2021

ERNST&YOUNGAS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kjell Morten Eilertsen

statsautorisert revisor



buk.no

info@buk.no

Vålerveien 159, N-1599Moss

Kontaktinformasjon

“Nok et fantastisk år somhar vært

utrolig spennende – kanskje endamer

enn vi kunne forestilt oss.”

#WHATEVERITTAKES

ÅRSRAPPORT 2020
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