
Et norsk trossamfunn
Med deltakere fra alle verdensdeler



Om BCC
• Kristent protestantisk trossamfunn
• Johan Oscar Smith – grunnlegger
• Startet i Horten, 1898
• Har cirka 9.000 medlemmer i Norge
• Har utbredelse og trosfeller i over 50 land

Johan O. Smith regnes 
som BCCs grunnlegger

I dag har BCC trosfeller i alle verdensdeler



Hva tror man på i BCC?

• Har Bibelen som eneste grunnlag for tro og lære
• Tror på den treenige Gud, og slutter seg til den nikenske og apostoliske 

trosbekjennelse
• Tror at Jesus er Guds sønn og verdens frelser

• Han kom til jorden for at menneskene skulle få tilgivelse fra det onde de hadde 
gjort

• Tror at Jesus kan hjelpe oss å bli bedre medmennesker ved å følge hans 
eksempel 

• BCC feirer alle de vanlige høytidene som jul, 17. mai, bursdager osv.



Lokalmenigheter 
i Norge

• 19 menigheter i Norge 
• De fleste ble startet for 

over 100 år siden 
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Lokale menigheter i Norge

• 19 menigheter i Norge er tilknyttet BCC Norge
• Den største er Oslo og Follo og har rundt 1400 medlemmer
• Den minste ligger i Valdres og har rundt 90 medlemmer
• 60% av medlemmene er under 30 år
• Hver menighet har sitt samlingssted/menighetshus

Fra menigheten i Sandefjord



Hva skjer i menigheten i hverdagen?

• Gudstjenester hver søndag – men ingen betalte prester
• Møtene har en fri form, hvor alle kan bidra til trosoppbyggelsen

• Egne møter og tilbud for ungdom
• Aktiviteter: Brunstad Ungdomsklubb arrangerer både lokale aktiviteter og 

internasjonale camper
• Søndagsskole og aktivitetsklubb for barn



Frivillig arbeid for barn og ungdom

• Verdier BCC har for barne- og 
ungdomsarbeid:
• Rettferdighet
• Ærlighet
• Omsorg
• Nestekjærlighet
• Respekt

• Lære alle som vil det om troen på Jesus 
• Lære ungdom å bli gode omsorgspersoner 

for andre



Internasjonale stevner i BCC

• BCC har 7-8 stevner hvert år, og i tillegg fire ungdomscamper i regi av Brunstad 
Ungdomsklubb

• Inneholder temamøter og aktiviteter for voksne, barn, og ungdom
• Mellom 3000 og 11 000 deltar
• Deltakere fra ca. 40 land
• Møtene tolkes til over 20 språk



Internasjonalt ungdomsprogram

• Etter videregående skole er det populært å dra ett år på utvekslingsprogram for 
ungdom

• Inkluderer bibelstudier og menighetsliv
• Ungdom fra mange land bor sammen, jobber sammen og lærer ulike kulturer å kjenne 
• Heter A-team, og omfatter flere ulike tilbud 

• Arbeidsutveksling, medieproduksjon, musikkproduksjon m.m.


