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Hilsen fra BUK
Det har vært et spennende år i Brunstad Ungdomsklubb (BUK) med en betydelig økning i organisasjonens
virksomhet. Året startet med ekstraordinært årsmøte hvor justeringer i vedtektene ble vedtatt. Videre arrangerte
Brunstad Ungdomsklubb for første gang fire ungdomscamper med forskjellig tilbud, nytt innhold og tema for hver
camp.

Det høye aktivitetsnivået medførte også behov for å styrke organisasjonen sentralt. Det ble ansatt daglig leder i full
stilling som arbeider med daglig drift og videreutvikling av organisasjonen. I tillegg ble det ansatt flere administrative
medarbeidere innenfor økonomi, kommunikasjon og andre oppgaver.

Brunstad Ungdomsklubb er en ungdomsorganisasjon som er basert på Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag.
Bibelen og Guds ord er kjernen i alt arbeid og foreningens virksomhet. Ungdommer med ønske om å leve et personlig
kristent liv kan gjennom deltakelse i Brunstad Ungdomsklubbs aktiviteter og arrangementer få trosfellesskap med
likesinnede.


Peter Tischhauser

Morten Kristoffersen

Daglig leder

Styrets leder

Brunstad Ungdomsklubb vil først og fremst takke engasjerte ledere og mentorer i våre lokallag for året som gikk. De
har lagt ned en betydelig innsats under campene, og mellom campene skaper de et positivt og meningsfylt
fritidstilbud til sine medlemmer året rundt. Mentorene utgjør bærebjelken i Brunstad Ungdomsklubb, og deres
utrettelige innsats er avgjørende for å lykkes med camper og lokale aktiviteter. De legger ukentlig ned flere timer
frivillig arbeid i lokalforeningene, og på camp arbeider de for at de unge skal trives og ha det godt.

Den overveldende responsen vi har fått fra deltakerne, og oppslutningen fra de frivillige gjør at vi kan videreutvikle og
forbedre konseptet for de internasjonale campene. Å jobbe for et bra aktivitetstilbud for ungdom, kombinert med et
kristent fellesskap, gir både mening og arbeidslyst for framtiden.




Med vennlig hilsen

Peter Tischhauser

Camilla Christensen
Styremedlem

Tore Gjøsund
Styremedlem

June Olsen

Styremedlem

Morten Kristoffersen

June Olsen

Camilla Christensen

Tore Gjøsund
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En meningsfull forening
Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en ideell,

Over hele verden er det rundt 70 tilknyttede

allmennyttig, frivillig og demokratisk forening i Norge

ungdomsforeninger som deler samme visjon og

for ungdom fra 13 år og oppover.


formål og driver aktiviteter etter samme struktur

BUK er en del av Brunstad Christian Churchs

som BUK.

BUK inviterer alle medlemmene og de utenlandske

trossamfunnet.


foreningene til fire ungdomscamper hvert år som

aktivitetstilbud og tilbyr medlemmene et kristent

BUKs formål er å fremme den kristne tro og lære blant ungdom slik den er definert i Brunstad Christian Churchs
trosgrunnlag. BUK har videre til formål å fremme trosfellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele
verden og inspirere dem til å ta gode valg.


ungdomsarbeid, og samarbeider tett med

BUK har 19 stedsledd i Norge som driver et utstrakt

Formålet

inneholder trosopplæring, et variert aktivitetstilbud,

Bibelen er autoritet og basis for all virksomhet, og det overordnede formål er å tilskynde alle til å leve et liv som en
Jesu disippel i henhold til Jesu misjonsbefaling. 1

fellesskap og opplevelser.

fellesskap. I tillegg er det organisert 44 lokallag
under stedsleddene som driver aktiviteter innenfor

Arbeidet i foreningen skal preges av

ulike interessegrupper.

2 716

19

44

70

frivillighet

1. bcc.no

felleskap

likeverd

respekt
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Ungdomscamper

Fire formålsdimensjoner

Det viktigste verktøyet BUK har for å realisere formålet er ungdomscampene. Disse oppleves som høydepunkter for

Formålet skal fremmes ved forkynnelse, omsorgsarbeid og helsefremmende
aktiviteter, med fokus på ungdoms utvikling i nedenstående fire dimensjoner.

medlemmene hvor de samles om det kristne budskapet og får drive med noe de liker, så de kan utvikle sine evner og
interesser. Det tilrettelegges for at alle kan oppleve mestring i et trygt og rusfritt miljø, med aktiviteter som stimulerer
til den enkeltes personlige, fysiske og sosiale utvikling. Gjennom felles opplevelser og aktiviteter utvikler deltakerne
større forståelse og respekt for hverandre.


Campene inneholder samlinger med trosoppbyggelse hvor Guds ord presenteres lettfattelig og forståelig for
målgruppen. Her blir ungdommene inspirert til å ta gode valg og leve som en Jesu disippel.

Åndelig utvikling

Fysisk utvikling

Først og fremst gjennom gudstjenester med

Ved helsefremmende aktiviteter og opplæring

trosopplæring og formidling av Guds ord, men

ønsker vi å lære ungdom å ivareta egen helse

også gjennom aktiviteter og produksjoner

og utvise respekt for egen og andres kropp,

fremme den kristne tro og lære blant ungdom.

samt verne ungdommene mot misbruk av

Bredt aktivitetstilbud
BUKs aktiviteter har som formål å fremme fysisk, personlig og sosial utvikling hos den enkelte. Derfor er
aktivitetstilbudet bredt og mangfoldig. I aktivitetene skal det gis muligheter for alle deltakerne å oppleve mestring, men
også lære noe nytt. Mange av aktivitetene kommer deltakerne til gode ved at de utvikler kompetanser og egenskaper

rusmidler og annen nedbrytende avhengighet.
de kan dra nytte av i andre sammenhenger. 


Medlemmene har mulighet for å dyrke sine interesser både på camp og i sin lokalforening. Kreativ utfoldelse innen
musikk, media og kunst og håndverk får stor plass og resultatene vises gjerne gjennom utstillinger, show og
konserter. De som liker sport og idrett tilbys et bredt spekter innen lagsport og individuelle idrettsgrener på campene.
De 44 lokallagene i Norge representerer et variert aktivitetstilbud som ivaretar medlemmenes interesser.

Personlig utvikling

Sosial utvikling

Ved aktiviteter og opplæring skape positive,

Ved aktiviteter, fellesskap og opplæring utvikle

sunne og trygge miljøer som stimulerer til

ungdommenes evne til samarbeid,

ungdommenes personlige utvikling, som gode

medmenneskelighet og empati, samt respekt

samfunnsborgere og bidragsytere i frivillig og

og forståelse for andre mennesker og kulturer.

ideelt arbeid, og verne dem fra nedbrytende og
skadelige miljøer.
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Solidarisk og internasjonalt fellesskap

Ungdommer med nedsatt funksjonsevne

Hele 35 land er representert på campene, og det legges vekt på å synliggjøre de forskjellige kulturene i fellesskapet.
Her møtes ungdommene i forskjellige aktiviteter og danner vennskap på tvers av landegrenser. De internasjonale
foreningene bidrar også med innhold til fellessamlingene.


Et initiativ for å bedre ivareta ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser på campene er «Den kuleste gruppa».
Deltakerne på gruppa får tilrettelagte aktiviteter hvor de opplever mestring og tilhørighet. De er en naturlig del av
fellesskapet, og er til berikelse for helheten. Deltakerne ivaretas av omsorgsfulle og engasjerte mentorer og
støttekontakter som følger dem tett under hele campen. Deltakerne selv uttrykker stor glede for å være med.


For å skape solidaritet og empati mellom ungdommer fra forskjellige land, ønsker BUK å legge til rette for deltakelse
ved å tilpasse deltakeravgiften til det enkelte lands kjøpekraft. Dette gir mulighet for flere ungdommer å delta på
campene, og oppfylle visjonen om å fremme den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden. Det
internasjonale og kulturelle mangfoldet bidrar også til å skape respekt og forståelse for andre kulturer.

Tabellen nedenfor viser hvilken reduksjon som gis på deltakeravgiften til foreninger som deltar fra ulike land:

Land
Aruba, Australia, Israel, Singapore

Slovenia

Tjekkia, Hellas, Italia, Kuwait, New Zealand, Sør Afrika, Spania

Estland, Polen

Argentina, Kroatia, Litauen

Romania

Bosnia og Herzegovina, Peru, Brasil, Chile

Egypt, Makedonia, Serbia, Ukraina, UAE

Kongo, India, Indonesia, Malawi, Paraguay, Sri Lanka

Kamerun, Etiopia, Kenya, Moldova, Uguanda, Zimbabwe

Reduksjon
25%

45%

50%

55%

65%

75%

80%

85%

90%

95%
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Et annet tiltak for inkludering er tilbud om tegnspråkkurs på campene, slik at flere kan kommunisere med
medlemmer som er avhengig av tegnspråk. I lokalforeninger med medlemmer med nedsatt hørsel, arbeides det også
målrettet med å legge til rette for at de kan delta aktivt og likestilt.
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Frivillig og ideelt arbeid

Identitet

En viktig del av BUKs formål er å hjelpe ungdom til å bli gode samfunnsborgere og bidragsytere i
frivillig og ideelt arbeid. Frivillig innsats er avgjørende i mentorarbeidet og gjennomføring av
campene. Foreningene finansierer campene sine ved å jobbe dugnad i fellesskap, og opplever at
hvert medlem bidrar solidarisk til å dekke foreningenes kostnader.

BUK er til stede på flere sosiale plattformer som Snapchat, Instagram og Telegram for å treffe
medlemmene der de er. På BUKs egen hjemmeside, buk.no, publiseres det nyheter og aktuelle
artikler. På denne måten når BUK effektivt ut med informasjon og inspirasjon, og samholdet og
fellesskapet styrkes.

Mentorarbeid

I løpet av året spredte det seg en trend på sosiale medier, der mange medlemmer og lokalforeninger stolt la ut bilder
og filmsnutter fra campene og lokale aktiviteter. Se mer under hashtaggen #wearebuk på Instagram. 


I lokallagene setter mentorer av betydelig tid til å planlegge og gjennomføre aktiviteter, samlinger og turer. BUK gir
medlemmer som ønsker å være aktive i omsorgsarbeidet, opplæring i å ta ansvar og bli gode ledere. Det skjer
uformelt i en glidende overgang fra de er 18 år, og de selv har lyst til å bidra. Det kreves ikke at mentorene har spesielle
talenter eller egenskaper, men at de utviser omsorg og engasjement for sine medmennesker er en forutsetning. På
denne måten skapes et varmt og inkluderende fellesskap bygd på kristne verdier.

Alle mentorer med ansvar for yngre ungdommer skal utvise positiv og ansvarsfull atferd i sin lokalforening samt
fremlegge politiattest. De gjennomgår kurs om forebygging av vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle
overgrep mot barn og unge. 

At mentorarbeidet fungerer godt er en viktig suksessfaktor for at BUK lykkes i sitt arbeide.

Frivillig innsats på campene
Det settes et stort apparat i sving for å planlegge og gjennomføre en camp, det krever mange hender og forskjellige
kompetanser. De forskjellige lokalforeningene bidrar til innhold og gjennomføring av kveldsarrangementene. Frivillig
innsats utgjør en stor del av arbeidstimene. Heldigvis er det mange som ønsker å bidra, fordi de ser verdien av
campene, og hvor stor betydning det har for deltakerne.
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I 2019 gjennomgikk BUK en grafisk fornyelse hvor tanken var at uttrykket skulle være interaktivt, og noe dagens unge
kan identifisere seg med. Emojies var utgangspunktet for den nye profilen, og fargevalget representerer
målgruppen.

14

BUK 2019

Bilde fra Sommercamp 2019

15

16

BUK 2019

17

Organisering

Organisering

I
BUK er delt inn i følgende organisasjonsledd

y

nternasjonal tilkn

tning

BUKs 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 foreninger med samme formål kan delta i aktivitetstilbud og camper i
regi av BUK. De utenlandske foreningene er knyttet til lokalmenigheter av Brunstad Christian Church. Foreningene
samarbeider med BUK, men er formelt ikke en del av organisasjonen. De utenlandske foreningene bidrar til mangfold

1

2

3

Sentralleddet

Stedsledd

Lokallag

og kulturutveksling.

m b

Sa

ar

p

eids

artnere

For å oppfylle formålet og arbeidet med de fire formålsdimensjonene, samarbeider BUK med nærstående
organisasjoner i

N

orge og andre land. BUK samarbeider blant annet med Brunstad Christian Church om

gjennomføring av campene. Forstandere i Brunstad Christian Church bidrar med trosopplæring og forkynner
Hvert organisasjonsledd er en selvstendig enhet regulert med egne vedtekter og med et selvstendig styre og
økonomi.

BUK Sentralt
BUK Sentralt er hovedorganisasjonen for lokalforeningene og samarbeider med disse om utvikling og gjennomføring
av campene. BUK Sentralt står for videreutvikling av organisasjonen, samt sentral administrasjon. I tillegg har BUK
Sentralt et sekretariat som bistår de lokale foreningene.

BUK Stedsledd
Stedsleddet arrangerer felles aktiviteter for alle sine medlemmer/lokallag, som gudstjenester, turer, aktivitetsdager
osv. Stedsleddet deltar i nasjonale seminarer hvor de læres opp i å drive forening med alt det innebærer av formalia
og ansvar. BUK Stedsledd er medlem av sentralleddet, og hvert stedsledd har et styre som holder kontakt med BUK
Sentralt og videreformidler informasjon til lokallagene. Ellers ivaretar de stedsleddets interesser, og bistår lokallagene
administrativt.

BUK Lokallag
BUK lokallag er det laveste nivået i organisasjonen, og er medlem av stedsleddet. Antall lokallag under hvert stedsledd
varierer. Det er et stort mangfold i tilbudet, som tilpasses medlemmenes interesser og ønsker. Mentorer deltar som
aktivitetsledere i lokallagene, alt etter evner og ressurser. Lokallagene arrangerer aktiviteter som regel en gang i uka,
og mange møtes oftere. Utover dette arrangerer lagene samlinger hvor medlemmene blir bedre kjent, og samholdet
styrkes.

ord på kveldsarrangementene. Brunstad

TV

-

er en viktig samarbeidspartner rundt scene

ressurser og teknologi er sentrale i gjennomføringen av innholdsproduksjon.

G

uds

og medieproduksjon. Deres
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Dette skjedde i BUK i 2019
Med mye aktivitet og vellykede satsinger ble 2019 et fantastisk år for BUK. Årets ungdomscamper
var mulig å gjennomføre med stor støtte fra lokallag og kreative ildsjeler. BUK har en målsetting
om at hver camp skal oppleves som et unikt arrangement, med et nytt tema hver gang.

Stedsledd og lokallag
Det har vært et høyt aktivitetsnivå i de lokale klubbene med ukentlige samlinger, aktivitetsdager og overnattingsturer i
inn- og utland. Tilbakemeldinger viser at ungdomsforeningene inspireres av opplevelser fra campene i det lokale
foreningsarbeidet. 

BUK sentralt arrangerer jevnlig seminarer for lokalforeningene. BUK Sentralt gir opplæring i hvordan drive forening,
med regelverk, dokumentasjonskrav og muligheter. Her gis det også mulighet til å utveksle erfaringer og gode ideer
mellom foreningene. 

Fire internasjonale ungdomscamper
For første gang ble det arrangert fire camper på et år, og i snitt deltok 4000 ungdommer fra hele verden på hver
camp. Omtrent halvparten kom fra land utenfor Norge. 

Campkonseptet er en totalpakke for deltakerne, som inkluderer overnatting, helpensjon, deltakelse i aktiviteter,
turneringer og kveldsarrangementer. Campene arrangeres på Oslofjord Convention Center i Sandefjord.
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Påskecamp – en historisk opplevelse
13.-18. april

4345

30 nasjonaliter

38 aktivitetstilbud

Dette skjedde i BUK i 2019

Den 13.-18. april møttes over 4000 ungdommer fra hele verden for å tilbringe påskeferien på
camp i Norge. I fem dager bodde de sammen, var sammen på aktiviteter, dyrket fellesskapet - og
ikke minst ble de samlet om sin kristne tro.

Deltakerne kunne velge mellom 38 ulike aktiviteter, innenfor mange sportsgrener, men også teater, hesteridning,
fridykking og konditor, i tillegg til nyere aktiviteter som robot-programmering, blomsterdekorasjon og havopplevelser.

På kveldene ble det kristne budskap forkynt, et budskap av interesse for ungdommene. Det ble tatt i bruk moderne
formidlingsteknologi, og det var lagt ned mye jobb i å tilpasse budskapet til ungdommer.

Temakvelden om Johan Oscar Smith, Brunstad Christians Churchs grunnlegger, var campens høydepunkt. I ukene
opp til campen ble det sendt ut litteratur som ungdommene kunne sette seg inn i, med spørsmål som la opp til gode
samtaler. Denne kvelden var et dypdykk i arkivet og det kom fram hvilken avgjørende betydning Johan Oscar Smith
har hatt for utviklingen av trossamfunnet. Forstandere i Brunstad Christian Church bidro med samtaler, og filmer
med både dokumentarisk og animert materiale ble vist. 


Bredt aktivitetstilbud

Temakveld

Internasjonal
ishockeyturnering

21

Påskecampen avsluttet med en festkveld. Deltakerne på media-aktiviteten hadde filmet under campen, og viste en
flott film med masse høydepunkter fra de siste fire dagene. Dette utviklet seg til et 3D-show, inkludert innendørs
fyrverkeri og framføring av dansegruppa. Før servering av nattmat ble det spilt finaler i volleyball og ishockey, med
show og pauseprogram.

BUK 2019
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Tidenes sommercamp
25.-29. juli

3988

35 nasjonaliter

13 aktivitetspakker

Dette skjedde i BUK i 2019
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Den 25.-29. juli arrangerte BUK sommercamp for sine medlemmer for aller første gang. Rundt
4000 deltakere kom fra 35 forskjellige land. Det fantastiske sommerværet skapte en magisk
ramme rundt arrangementet, og hele området ga festivalstemning med koselige sittegrupper
med lyslenker og fargerike puter.

Et bredt aktivitetstilbud sørget for å favne alle interesser. Deltakerne kunne velge mellom 13 ulike aktivitetspakker og
tre turneringer. Aktivitetspakken «vannsport» var populær og bød på fartsfylt moro og action under sikre forhold.
Ellers kan nevnes Adventure, Beachvolley (turnering), Roller games og Opplevelse som nye og attraktive tilbud.

En av kveldene var det temagudstjeneste om en Podkast fra Brunstad Christian Church som daglig gir ungdommene
Guds ord. Ungdommene ble oppmuntret til å følge med i podkasten som gir veiledning og hjelp til å leve som personlig
kristen. Flere ungdommer fortalte om hvilken betydning det kristne budskapet har for deres liv, og i mange
livssituasjoner har det hjulpet dem til å ta gode valg.

Landsbykvelden var en uformell kveld utendørs med olabilløp, talentshow og sommerkonsert. Det ble servert
internasjonal streetfood fra boder rundt på campområdet. Det var høy trivselsfaktor og hele stedet boblet av positiv
energi og lykkelige ungdommer. 


Internasjonal åpning

Landsbykveld

Temakveld

Siste kvelden ble en stemningsfull avslutning på den fem dager lange campen. Det begynte med bålkveld-stemning i
konferansesalen med allsang og historiefortelling. Deltakerne ble oppmuntret til å fortsette i de gode bestemmelsene
de hadde tatt under campen om å følge i Jesu fotspor. Deretter ble det servert deilig grillmat nede ved stranda. Der
var det rigget opp en utendørsscene, og kvelden ble avrundet med konkurranser, show og konsert.

BUK 2019
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Fredag 25. oktober åpnet BUK Høstcamp – i en fullsatt Oslofjord Arena og med ungdom fra 27

Høstcamp – velg å bli en disippel

land til stede. Multihallen var rigget om til en publikumsarena med plass til de nær 4000
deltakerne, og de fikk et forrykende åpningsshow hvor det ikke var spart på lyd- og lyseffekter. Det
kristne budskapet har alltid en stor plass på campene, og temafilmen «Du er unik» bar på et sterkt
budskap – Gud har skapt deg slik du er, perfekt, og med alle muligheter til å bli Jesu disippel.


25.-27. oktober

3898

27 nasjonaliter

21 aktivitetstilbud
Deltakerne kunne velge mellom 21 ulike aktivitetstilbud, hvor alle aktivitetene var godt forberedt og av høy kvalitet.
Hovedsatsningen under Høstcampen var E-sport, i tillegg til flere sportsturneringer, kreative prosjekter, matlaging,
kurs innenfor media og utendørs aktiviteter på hav og til fjells. 


Det var rigget til E-sport-turnering, og hele 700 ungdommer deltok i aktiviteten. Store skjermer ble satt opp for at
tilskuere kunne følge med. Lørdag kveld ble finalene spilt med publikum og premieutdeling fra scenen.


Et av høydepunktene på Høstcampen var gallafesten lørdag kveld. Festen ble avholdt i konferansesenteret, og
ungdommene fikk servert et festmåltid. Tema for festen var å «Bli en disippel!» Temaet er aktuelt for ungdom som
ønsker å leve et personlig kristent liv. Ved å leve etter Bibelens ord og følge i Jesu fotspor blir man en lærling, en
disippel. Videre fulgte kvelden med trosstyrkende taler og filmer. Sanger og musikkstykker som var diktet for
anledningen ble fremført av dyktige musikere og sangere.


Åpningsshow

Temafest

E-sport turnering

Søndagen var en finaledag hvor mye sto på spill, og etter finalene i håndball, ishockey og E-sport samlet deltakerne til
campavslutning. Tema var å bli opplært av Jesus og selv lytte til hva Den Hellige ånd sier til hver enkelt av oss.
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Romjulscamp og Winter Wonderland
28.-30.desember

27 nasjonaliter

4370

16 aktivitetstilbud

Dette skjedde i BUK i 2019
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BUKs Romjulscamp ble arrangert i årets siste helg, og tema for campen var «Winter
Wonderland». Fra hele 27 forskjellige nasjoner var det påmeldt nærmere 4400 deltakere. Alt var
tilrettelagt for en fantastisk helg - det var rigget til både skøytebane og akebakke utendørs, og
sammen med fargerike bannere skapte det en flott vinterstemning. 

Campen startet med felles oppvarming fra en utendørs scene, og deltakerne stimlet sammen og fikk gang i armer og
ben. Det var tre idrettsturneringer og 16 ulike aktiviteter å velge mellom, i tillegg til drop-in-aktiviteter rundt på
området. Det var mulig å finne noe for enhver interesse, og i disse dagene var mange frivillige i sving.

På kvelden var det Nyttårsgalla, med tilbakeblikk på, og feiring av det mest innholdsrike året i BUK så langt. Gjennom
innslag som filmer, taler og musikk kom et tydelig og håpefullt budskap frem. Guds ord ble forkynt, og ble det lagt vekt
på sannhetens ånd som Jesus kom med. Ved hjelp av den kan vi som mennesker få nye tanker, slik at vi kan si noe
godt og gjøre gode handlinger. Etter trosoppbyggelse var det tid for romjulsfest. Blant annet bød kvelden på et
gameshow hvor hele salen deltok.


Nyttårsgalla

Sportsturneringer

BUK X-games

Nyttårsgalla

Sportsturneringer

BUK X-games

Neste dag var det aktiviteter, og i sportsturneringene ble stemningen mer intens ettersom det nærmet seg
finalerunder. Over hele arrangementsområdet summet og myldret det av liv, og i de kreative aktivitetene ble det lagt
siste hånd på verket. For eksempel ble det bygd en stor pepperkakelandsby i papp. 

Siste kveld var det gudstjeneste som inneholdt både appeller, temafilmer og sanger, og det ble gitt anledning for
ungdommene å bidra med personlige vitnesbyrd. Etterpå bød programmet på utendørs underholdning i form av BUK
X-games med imponerende triks og luftige svev.
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Satsing i 2020
For første gang i BUKs historie ble det holdt fire camper i 2019, og med den store interessen for å delta på campene,
samt tilbakemeldingene fra deltakerne viser at det har vært en riktig satsning. Vi opplever at det kristne budskapet er
relevant og gjør inntrykk på ungdommene, og sammen med aktiviteter og underholdning gir det helhetlig tilbud som
inkluderer og treffer alle.

BUK fortsetter med fire camper årlig, og det arbeides kreativt for å skape et unikt innhold og uttrykk for hver camp.
Med samarbeidspartnere som for eksempel Brunstad TV satser BUK på nye teknologiske virkemidler, og i
samarbeidet utvikles nye og spennende konsepter. 

I 2020 vil vi ha enda mer fokus på mangfold og kulturell utveksling. Det satses ytterligere på å inkludere ungdommer
fra hele verden, og spesielt fra Afrika hvor interessen for å delta er økende.

Brunstad TV arbeider med et prosjekt med bibelske tekster som har stor betydning for Brunstad Christian Churchs
trosgrunnlag. «Letter to the Hebrews – Unlocked» er et bibelstudieprosjekt som skal gjøre Hebreerbrevet forståelig
og dagsaktuelt for ungdommene så de personlig kan gjøre seg bruk av innholdet. BUK vil støtte prosjektet med et
større tilskudd. Fremover vil BUK støtte lignende bibelstudieprosjekter i et betydelig omfang, da vi ser hvor verdifullt
det er for våre medlemmer.

I 2020 vil BUK fortsatt arbeide med å inspirere mentorene i lokalforeningene og i de utenlandske foreningene, og
støtte dem i deres arbeide. 
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BUK 2019

Bilde fra Romjulscamp 2019
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Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet


Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Brunstad Ungdomsklubb som består av balanse per 31. desember 2019,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

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 (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 foreningens i samsvar med 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 samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens 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 feil.

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 for årsregnskapet med
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
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter 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 samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes
misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 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 en mening 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 konkluderer med 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 imidlertid medføre 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 en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det 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 om øvrige lovmessige krav


Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet 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 samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.
Tønsberg, 25. juli 2020  
ERNST & YOUNG AS


Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kjell Morten Eilertsen  
statsautorisert revisor
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