Brunstad Christian Church: Lapset ja nuoret
Brunstad Christian Church on viimeisten 20:n vuoden aikana jatkuvasti kasvattanut ja laajentanut
seurakunnan lapsille ja nuorille kohdistettua vapaa-ajan ohjelmatarjontaansa
Brunstadin konferenssisali, jossa on 7500 lasta, nuorta ja vanhempaa, pimenee. Musiikki alkaa soida, aluksi
vaimeina harmonisina sointuina, kasvaen vähitellen vahvaksii, säännölliseksi rytmiksi , joka tuo mieleen
kaivostoiminnan äänet. Musiikki voimistuu, virittäen katsojat lähes tanssitunnelmaan. Aktivitetsklubbenin
järjestämän Outdoor Challenge 2014 –kilpailun suuri finaali on alkamassa ja teemana on ”Silver Mining”,
Hopeakaivos. Monta kymmentä joukkuetta nuoria eri kansallisuuksista, eri puolilta maailmaa, on
osallistunut tähän kilpailuun.
Joukkueet ovat taistelleet kaksi edeltävää päivää rinta rinnan luonnon tarjoamia haasteita vastaan Håöyalla
ja Risöyalla Oslovuonossa. Joukkueet ovat raahanneet tukkeja, tehneet rakennelmia, sukeltaneet,
tasapainoilleet, juosseet viestiä ja suorittaneet päättelytehtäviä. Niiden jäsenistä puolet on poikia, puolet
tyttöjä, jotka ovat viikkojen harjoittelun ja joukkuevalmennuksen jälkeen läpäisseet karsintakokeet. Nyt on
jäljellä enää neljä joukkuetta, jotka kamppailevat nyt seuraavat kaksi tuntia nyt toisiaan vastaan
konferenssisalissa, tarkoin suunnitellussa finaalissa.
“Silver Mining” –finaali sijoittuu vanhaan, hylättyyn kaivokseen. Kaksi kierrosta, joissa siirretään
soratynnyreitä ja kultaa kaivoksen esteradan lävitse ja kilpaillaan päättelytehtävissä, pudottaa kaksi
joukkuetta jatkosta. Lähes koko konferenssisalin ääni- ja valoarsenaali on käytössä, kulissit ovat suuret ja
taidokkaat – ja finaali huipentuu hurjaan joukkueiden väliseen kaksinkamppailuun, johon tuhannet katsojat
osallistuvat kaikilla äänivaroillaan.
20 vuotta elämyksiä.
BCC:n nuorille Outdoor Challenge on yksi monista osallistumismahdollisuuksista. Brunstad Christian Church
on viimeisten 20:n vuoden aikana jatkuvasti laajentanut vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien tarjontaa
lapsille ja nuorille. Toiminnalle on tunnusomaista vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja toisten
arvostaminen. Työn tuloksena nykyinen lasten ja nuorten sukupolvi viihtyy seurakunnassa ja tahtoo pysyä
BCC:ssä aikuisenakin. He haluavat olla antamassa oman panoksensa seurakunnan hyväksi ja nähdä vaivaa,
jotta tulevat lapset ja nuoret saisivat kokea samaa kuin hekin, ehkä vielä jotain parempaa.
BCC:n paikallisseurakunnat ovat sekä juridisesti että taloudellisesti itsenäisiä yhdistyksiä. Ne ja niiden lapsija nuorisotyö eivät ole jonkinlaisen keskusjohdon alaisia. Kukin seurakuntaa järjestää nämä toimintonsa
omalla tavallaan. Hengellinen yhteisöllisyys antaa kuitenkin hyvät edellytykset seurakuntien väliselle
yhteistyölle, samoin seurakuntien ja itsenäisten lapsi- ja nuorisotyötä tekevien yhdistysten kanssa. BCC:n
keskusjohto toimii resurssipankkina ja motivoijana. Yhteistyössä paikallisseurakuntien lapsi- ja nuorisotyön
kanssa se järjestää jotkin laajemmat tapahtumat.
Johan Oscar Smithin perintö
BCC:n perustaja Johan Oscar Smith oli pidetty, mutta aikansa kristittyihin verrattuna hieman
epäsovinnainen mies. Joidenkin keskittyessä teologiseen saivarteluun hän keskittyi siihen, miten oppi voisi
muuttua käytännön elämäksi. Hänen tunnuslauseenaan oli usein:” Henki tahtoo ennen kaikkea elämää ja
rauhaa”, kuten myös Paavali kirjoitti Rooman seurakunnalle. Jumalaan uskomisen päämääränä on siis
elämä ja rauha.
Johan O. Smith ei ollut perinteiden sitoma myöskään näkemyksissään lasten ja nuorten tarpeista. Häntä ei
kiinnostanut saada heitä pakotetuksi johonkin, mikä ei olisi heille luonnollista. Lapset ja nuoret saivat olla

oma itsensä. Hänen mielessään oli kuitenkin heidän ohjaamisensa kohti Jumalan yhteydessä elettyä
elämää.
Hänen johtamansa kokoukset olivat yleensä lyhyitä ja laulu sekä musiikki tasapainottivat niitä. Kesällä hän
usein kokousten sijaan lähti ystävien ja lasten kanssa retkille rantaan. Hän ennemmin keskusteli toisten
kanssa hyvässä ilmapiirissä kuin piti suuren puheen. Hän osasi kertoa mukaansatempaavia tarinoita, osasi
soittaa ja oli taitava laulunsanoittaja. Jos ilmapiirin oli hänestä painostava, hänellä oli tapana ottaa kitara ja
laulaa keventävä laulu. Häntä rakastivat niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin.
Smithin sydämellä oli, että lapsilla ja nuorilla olisi hyvä ympäristö seurakunnassa. Tämä tuottikin tulosta.
1928 hän kirjoittaa artikkelissaan: ”Lapset ovat olleet mukana kokouksissamme jo monta vuotta. He ovat
juoksennelleet sinne tänne ja paukutelleet ovia. Juhlissamme lapsilla on ollut enemmän vapauksia kuin
monet läsnäolijat ovat voineet sietää. Mutta: Lapsissa on herännyt rakkaus Jumalaa, ystäviä ja kokouksia
kohtaan”.
Smithin vanhin poika Kristian ei valinnut seurakunnan jäseneksi jäämistä. Hän ei kuitenkaan ikinä joutunut
kokemaan, että häntä olisi kohdeltu toisin kuin perheen muita lapsia. Aikuisena hän puhui vanhemmistaan
erittäin kiittävästi.
Peruarvot: vapaus ja hyvyys
BCC uskoo, että lapsille ja nuorille on ratkaisevan tärkeää saada osakseen vapautta ja hyvyyttä. Tämä alkaa
kotona, ja sitä täydentää seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö. Seuraavassa pieni ote Kåre J. Smithin kirjasta
”Paimen ja Profeetta” , josta selvästi ilmenee BCC:n perusasenne.
”Kodissa tulee lasten voida sanoa ääneen omia mielipiteitään. Älä ole niin nopea puuttumaan asiaan, jos
joku käyttäytyy huonosti. Puhu siitä jonkin ajan kuluttua - jonain päivänä, kun lapsen sydän on avoin ja mieli
on levossa. Silloin sydämet liitetään yhteen. Isä voi esimerkiksi kertoa, kuinka hänellä itsellään oli - kuinka
heikko hän itse oli. Älä ole kuin herkästi rankaiseva opettaja. Sillä on usein huono vaikutus. Meidän tulee
seurata lasten ilmeitä. Ehkä lapsi epäilee sitä, että hän on sinulle todella rakas. Kiitä lastasi siitä tuesta ja
avusta, joka hän on ollut. Anna hänelle jokin lahja. Silloin lapsi kiintyy sinuun. Usein pienillä asioilla on suuri
vaikutus.”
Tämä on olennaisinta kaikessa työssä lasten ja nuorten parhaaksi. BCC ei usko, että ankarat säännöt ja
ahtaat aitaukset edistäisivät viihtymistä, kasvua ja iloa. Vapaus ja hyvyys tekevät mahdolliseksi viitoittaa
heille hyvää suuntaa, vetää hyviä rajoja ja siten antaa edellytyksiä heidän kehitykselleen ja sille, että he
tekisivät hyviä valintoja elämässään.
Virikkeet, haasteet ja selviytyminen
Lapset ja nuoret tarvitsevat apua löytääkseen oman alueensa, jossa kohdata haasteita ja oppia
selviytymään niistä. Tässäkin ihmiset ovat erilaisia. BCC;n tavoitteena on, että jokaisella 7-19 - vuotiaalla
lapsella ja nuorella olisi mielekäs ja hänelle sopiva vapaa-ajanharrastus. Tämä tähtää myös siihen, että lapsi
voisi löytää omat erityiskykynsä, alueen, jolla hän voisi kokea onnistumisia. BCC suosittelee, että kaikki
lapsi- ja nuorisotyöntekijät käyttäisivät riittävästi aikaa siihen, että oppivat tuntemaan lapset joista ovat
vastuussa. Näin he voivat tunnistaa näiden kiinnostuksen kohteet ja auttaa heitä löytämään omat
erityiskykynsä.
Emme tahdo tarjota lapsille suorituskeskeistä kilpailukulttuuria. Tärkeämpää on, että he oppivat toimimaan
ja kehittymään kukin omalla alueellaan. Täytyy myös olla tietoinen yksilöiden suorituskyvyn eroista. Lapset
voivat olla ikätasoaan edellä jollain alueella ja toisilla taas jäljessä siitä. Tämä pätee niin sosiaalisiin,

matemaattisiin kuin fyysisiin ja muihin valmiuksiin. BCC ei myöskään pyri siihen, että kaikki pystyisivät
samaan, vaan siihen, että kaikki kokisivat olevansa yhtä hyväksyttyjä. Viihtyminen on tärkeintä.
Kilpailulliset joukkuepelit ja yhteistoiminta ovat erittäin motivoivia varhaisnuorille. Niissä he oppivat
antamaan panoksensa ryhmänsä hyväksi ja oppivat täyttämään suuren kokonaisuuden osatehtäviä.
Yhteistyö on tärkeä osa sosiaalistumisprosessia, ja siinä he voivat oppia iloitsemaan yhteisestä panoksesta
ja yhteisistä saavutuksista. Nuoret tarvitsevat monenlaisia haasteita. Taustatuki antaa heille paljon
positiivista energiaa ja luo perustan hyvälle itsetunnolle.
Nuorimpien toiminta
BCC:n paikallisseurakunnissa pidetään pyhäkoulua, joka on usein jaettu kahteen tai kolmeen ikäryhmään.
Pyhäkoulun järjestelyt vaihtelevat jonkin verran seurakunnasta toiseen. Tarkoitus on, että pyhäkoulussa
lapset voivat viihtyä, oppia ja tavata toisia. Pyhäkoulua pidetään yleensä seurakunnan toimintakeskuksessa
sunnuntaisin.
Lapset osallistuvat useimpiin tavallisiin seurakunnan kokouksiin. Nuorimmat ikäluokat ovat eräiden
juhlapäivien kohderyhmä. Juhannuksena on pääosa ohjelmasta suunnattu lapsille; on leikkejä, kilpailuja,
kokko ja musiikkia. Jouluna seurakunta järjestää joulujuhlan lapsille. Talvella vietetään yleensä
ulkoilupäivää. Joillakin seurakunnilla on oma ”leirikoulunsa”. Ympäri vuoden järjestetään useita retkiä
kaupunkeihin tai luontoon.
BCC:n omassa portaalissa on materiaalia lapsityöhön, kuten kuvia, filmejä, lauluja ja esityksiä. Siellä on
myös ideapankki, jonne kerätään ehdotuksia eri-ikäisten leikkejä ja toimintaa varten.
Brunstadin lastenkonferenssi on vuoden kohokohta. 5-14 –vuotiaille lapsille järjestetään kolmen- neljän
päivän ajan tiivistä toimintaa. Kokoukset ovat lyhyitä ja lapsille mielenkiintoisia. Joka päivä on leikkejä,
kilpailuja ja toimintaa. Omasta piiristä lähtöisin oleva ammattitaikuri pitää päivittäin näytöksen, jossa lavalla
on myös lapsia osallistumassa. Joka kesä tuotetaan vähintään kaksi uutta, laajaa musikaalia, joiden
tekemiseen lapset ovat itse osallistuneet.
Aktiviteettikerho, AK
Toimintaryhmä (AK = aktivitetsklubben) tarjoaa alle 14-vuotiaille lapsille erilaista vapaa-ajantoimintaa.
Norjassa AK on vapaaehtoinen, juridisesti ja taloudellisesti itsenäinen kansallinen yhdistys, jolla on
demokraattinen rakenne. Yhdistyksellä on Norjassa tuhansia jäseniä kymmenissä paikallisissa
jäsenyhdistyksissä. AK saa Norjassa tukea yhteiskunnalta.
Paikalliset AK-yhdistykset tarjoavat toimintaa vähintään yhtenä iltana viikossa. Tämän lisäksi ne järjestävät
paljon retkiä ja muuta toimintaa. Niiden – kuten muiden vastaavien norjalaisten yhdistysten –
paikallistoiminnasta vastaavat 16-26 –vuotiaat jäsenet ja muut vapaaehtoiset, jotka tahtovat olla
järjestämässä positiivisia asenteita kehittävää toimintaa nuoremmille jäsenille.
AK järjestää joka vuosi Brunstadin kesäkonferenssin aikana esityksiä ja leikkejä lapsille ja nuorille. AK:n
keskusjohto suunnittelee nämä tehtävät ja jakaa ne vuorossa oleville AK:n paikallisjärjestöille. Yksi
tehtävistä on lastenkonferenssin avajaismusikaalin suunnittelu, tuottaminen ja toteuttaminen. Toinen on
tarvittavien rakennelmien tekeminen leikkejä ja avajaisnäytöstä sekä eri ikäisille tarkoitettuja viihteellisiä
leikkejä varten. Kolmas tehtävä on sen vuoden Outdoor Challengen – nuorten taitokilpailun –
järjestäminen. Nämä projektit aktivoivat AK:n paikallisyhdistysten kaikenikäiset nuoria ja tehtävät ovat niin
laajoja, että ne jaetaan vuoden etukäteen. Kun kesäkonferenssi alkaa, ovat valmistelut tehdyt ja vastuussa
olevat ovat hyvin valmistuneita viihdyttämään tuhansia lapsia ja nuoria kautta maailman.

Lastenkonferenssin musikaali
Hamarin AK sai tehtäväkseen musikaalin tuottamisen vuoden 2014 lastenkonferenssiin. Projektiin osallistui
käytännöllisesti katsoen jokainen AK Hamarin jäsen, vanhemmat mukaan lukien, noin vuoden ajan. AK
Hamar sai vapaat kädet toteutuksen suhteen. Musikaalin teema oli samalla koko lastenkonferenssin
pääaihe. Haaste, mutta myös motivaatio, syntyivät siitä, ettei teemaa eikä järjestelyjä oltu mitenkään
ohjeistettu. Tämä vaati täysin itsenäistä ajattelua. Aiheeksi valittiin otsikko ”Rukous – minun turvani”.
Musikaali käsitteli lasten mahdollisuuksia vaikuttaa Jumalaan rukoilemalla.
Musikaali yhdisti filmiä, näyttelemistä, suuria kulisseja ja suuren, 3x15 metrin kokoisen LED-näytön. Kuusi
uutta laulua sävellettiin ja sanoitettiin. Kymmenet lapset ja nuoret osallistuivat musikaalin esittämiseen ja
sadat AK-jäsenet Hamarista ja muista AK-yhdistyksistä osallistuivat valmisteluihin. Noin tunnin kestäneestä
musikaalista tuli menestys, ja se tulkattiin monille kielille.
Kesän leikit
AK Stord sai tehtäväkseen järjestää lastenkonferenssin leikit, kilpailut ja viihteen. Ohjelmaa tuli tuottaa yli
kolmeksi päiväksi. AK Stord valitsi teeman ”Suuri Matka”, johon sisältyi leikkejä 15:stä eri kulttuurista
kautta maailman. Raketti vei ohjelmanjohtajan paikasta paikkaan, missä maan erityispiirteitä ja kulttuuria
esiteltiin filmien, esitysten ja musiikin avulla. Tämän jälkeen esiteltiin ja toteutettiin varsinainen kilpailu.
Paikalliset AK:t olivat etukäteen valinneet ja valmistelleet osallistujia jokaiseen kilpailuun.
Kilpailuissa lapset saivat mitellä taitojaan kilpailuissa nimeltä Tour de France, Kiinan muuri, Hirviögolf,
Animal Battle, Kalastus, Etsi kuuluisuus, Jättijalkapallo, Gladiaattorit, Grand Canyon, Viidakkojoksu,
Muumileikki, Pinatajuoksu, Pingviinitutkimusmatka, Tiikeri tulee ja Sumojuoksu. Kaikki olivat itse luotuja
kilpailuja, jotka oli kuvin ja tekstein kuvattu kilpailijoille kuukausia etukäteen.
Outdoor Challenge
Outdoor Challence 2014 (OC) osui AK Tönsbergin ja AK Eikerin järjestettäväksi, nimekseen se sai Silver
Mining. Kilpailua käydään yli kahden päivän ajan useissa kohteissa, ja jokainen AK:n paikallisyhdistys ja
muut BCC:en kytköksissä olevat nuorisojärjestöt on kutsuttu lähettämään yksi tai useampia joukkueita.
Joukkueissa on tietynikäisiä nuoria, kolme tyttöä ja kolme poikaa. Joukkueilla on hyvin aikaa harjoitella
erilaisiin lajeihin. Järjestävät AK:t tuottavat kaikkia Silver Miningin kulissit, rekvisiitan, tarinan, tekstit ja
musiikin.
OC alkaa monivaiheisella karsintakilpailulla ja päättyy finaaliin. Finaali on kesän ehdoton kohokohta, ja se
käydään Brustadin suuressa kokoussalissa. Finaalin aluksi ollaan ”hylätyssä kaivoksessa”, missä nähdään
hurja 15 minuuttia kestävä breakdance-esitys. Sitten näytetään filmi karsintakilpailujen vaiheissa. Lopuksi
seuraa finalistien hyvin valmisteltu kilpailu. OC:n finaalin jännitys on kohonnut vuosi vuodelta ja
saavuttanut huikean tason.
Kansainvälinen toimintapäivä
Elokuun kesäkonferenssin aluksi AK järjesti Brunstadilla toimintapäivän lapsille ja perheille.
Toimintapäivällä on yleensä joku pääteema, 2014 teemana oli ”Aarre Merirosvolahdella”. AK jakaa
valmistelutyöt paikallisyhdistyksilleen ja paikallisyhdistykset vastaavat sitten jonkun tietyn osion
järjestämisestä tuona päivänä. Päivä alkoi rannalla pidetyllä esityksellä, minkä jälkeen yleisölle avattiin noin
20 toiminta- ja ruokapistettä.
Uudenvuoden ilotulitus

Uutenavuotena AK järjesti suuren ja näyttävän ilotulituksen Brunstadilla. Aluksi, aikaisin illalla, oli
pikkulapsille pienempi ilotulitus. Keskiyöllä alkoi vanhemmille lapsille ja nuorille tarkoitettu mahtava
ilotulitus.
Nuorisotoimintaa
Brunstadin nuorisokerho (Brunstad Ungdomsklubb, BU) tarjoaa vapaa-ajantoimintaa yli 13-vuotiaille
nuorille. BU toimii kuten AK, ikäryhmä vain on vanhempi. BU on juridisesti ja taloudellisesti itsenäinen
kansallinen yhdistys jota johdetaan demokraattisesti. Yhdistyksen nettisivuilta voimme lukea sen tavoitteet:
”Tavoitteemme on järjestää jäsenille mahdollisuus heidän toiveittensa ja tarpeittensa mukaiseen
nuortentoimintaan, ja näin suojata heitä yhteiskunnan haitallisilta ja tuhoisilta ympäristöiltä, sekä edistää
nuorten terveyttä”.
BU tarjoaa kohderyhmälleen, 13-19 –vuotiaille nuorille, suuren valikoiman heille sopivaa, korkealuokkaista
toimintaa. Tarjonnan määrää paikallisyhdistyksen käytössä oleva asiantuntemus. Tässä pieni katsaus eri
yhdistysten tarjoamiin toimintamuotoihin:
Akrobatia, Data, Draama, Eräily, Extreme Sport, Filmi, Fitness, Golf, Hevoset, Kakunsuunnittelu,
Kirjoittaminen, Kokkaus, Matkailu, Moottori, Osakekauppa, Paintball, Pelinkehittely, Piirtäminen , RC,
Studiotyöskentely, Säveltäminen, Tanssi, Teatteri , Tricking, Vekottimet, Video, jne.
Tässä pieni katsaus siihen, mitä Brunstad Ungdomsklubb jäseilleen tarjoaa:
Jarlsberg Data og Spill:
Viihdytkö näytön äärellä? Silloin Jarlsberg Data og Spill on oikea paikkasi! Olemme ryhmä, johon jokainen,
jota kiinnostaa pelit, ohjelmointi, data ja tekniikka voi tulla ja viihtyä yhdessä toisten kanssa!
Harrastamme myös ohjelmointia, vekottimien testaamista, edistyneiden datavalmiuksien opetusta,
käyntejä teknologiamessuille, WLAN-iltoja. Kokoonnumme joka maanantai ja lisäksi yhtenä lauantaina
kerran kuukaudessa tai kahdessa.
Matlagning – Go’Smaken
Oletko valmis värikkääseen ruokakokemukseen? Meidän kanssamme tutustut monen eri kulttuurin ruokiin
ja opit, miten keittiö toimii; voit myös kilpailla jännittävissä kokkisodissa.
EKSTREMSPORT – Exero Sport
Ekstremsport – Exero Sport
Tervetuloa extremsport-ryhmään! Meidän kanssamme saat kokea unohtumattomia hetkiä. Kierrämme
Norjaa ja ulkomaita etsien adrenaliinia ja jännittäviä kokemuksia! Harrastamme snowraftingia, kartingia,
canyoningia, käymme kiipeilypuistoissa ja trampoliinihalleissa, ajelemme ilmatyynyaluksella ja melomme
merikajakilla. Nyt näistä voi tulla osa arkipäivääsi!
Matkailu
Matkailuryhmä suunnittelee ja järjestää erilaisia matkoja, Norjanmatkoista ”Ticket to Ride” –matkoihin.

Olemme luovia ja omaperäinen ryhmä, jossa saat taatusti kokea unohtumattomia elämyksiä.
Kokoonnumme joka toinen keskiviikko.
Teatteriryhmä Mambo
Teatteriryhmä Mambo haluaa vetää sinut pois mukavuusalueeltasi näyttelijänrooleihin. Voimme taata
sinulle paljon hulluttelua ja huumoria; meillä on suuri usko omiin mahdollisuuksiimme. Haluamme kehittää
näyttelytaitojasi teatteriharjoituksilla, musikaaliesityksillä, improvisoinnilla ja spontaaneilla haasteilla.
Tervetuloa kaikki, jotka ovat valmiita haasteisiin! Kokoonnumme maanantaisin joka toinen viikko.
Matrix Dancecrew
Hei kaikki tanssinystävät! Matrix Dancecrew toivottaa sinut sydämellisesti tervetulleeksi. Oletko valmis
kehittymään ammattitasolle Hiphopissa, Showjazzissa, Funkissa ja Streetissä?
Ilmoittaudu, niin voimme taata sinulle paljon hauskaa! Harjoitukset joka keskiviikko.
Musiikkia pienessä ja suuressa mittakaavassa
BCC:n laulu- ja musiikkiperinne on pitkä. Seurakunnan omat laulukirjat ”Herran tiet” ja ”Mantelinkukka”
sisältävät noin 1000 BCC:n piirissä laadittua laulua. Ensimmäinen on käännety 19:lle kielelle, toinen 7:lle.
Lähes kaikissa BCC:n kokoontumisissa on laulua ja musiikkia, yleensä nuorten esittämänä.
BCC:llä on useita ”instituutioita” laulun ja musiikin alalla, kuten musiikkikustantamo SongMission, Helge
Ankerin Orkesteri ja Brunstad Concert & Choir Orchestra. BrunstadTV:ssä on myös usein musiikkiaiheisia
ohjelmasarjoja.
Song Mission
SongMission on osa Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag –kustannusyhtiötä. Se vastaa BCC:n
kustannustoiminnasta laulujen ja musiikin osalta. SongMission tuottaa aktiivisesti lauluja, sävelmiä,
äänitteitä, opetus- ja kurssimateriaalia BCC:n jäsenille. Joka vuosi ilmestyy kymmenkunta uutta julkaisua,
vuonna 2014 43 uutta julkaisua. SongMission järjestää jatkuvasti kansainvälisiä kilpailuja uusien laulujen
sanoittamisessa ja säveltämisessä, sovittamisessa ja esittämisessä.
SongMissionilla on nettisivut, joissa on tarjolla laulukirjasto, MusicMinusOne-musiikkikirjasto, jonka avulla
voit soittaa yhdessä orkesterin kanssa kotona, instrumenttioppaita, opetusfilmejä eri instrumenteista,
säveltämisestä ja studiotyöstä, nuottikirjasto; lisäksi on tarjolla uutisia ja idea-artikkeleita. SongMissionilla
on jatkuvasti käynnissä oleva harjoittelukilpailu nimeltä ”15 minutes”. Soittoa harrastavat voivat siellä
kirjata päivittäiset harjoitusminuuttinsa. Voittaja palkitaan vuosittain Brunstadin kesäkonferenssissa.
HAO – Helge Ankerin Orkesteri
Helge Ankerin orkesteri (HAO) on BCC:n ”kotiorkesteri”. Se on esiintynyt kaikissa BCC:n suurissa
tilaisuuksissa ja sen ohjelmisto on laaja ja itse tuotettu. HAO:ssa on noin 165 pääosin nuorta jäsentä, ja sen
taustaorganisaatio on Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag. Tarvittavat taidot omaavat lapset ja nuoret voivat
päästä HAO:on, BCCO:on tai BrunstadTV:n sarjoihin, mikä on heille hyvä houkutin harjoitteluun.

BCCO – Brunstad Concert Choir Orchestra
Brunstad Concert Choir Orchestra, BCCO, on suuri kuoro ja orkesteri, joka on järjestänyt “Julelys”joulukonsertin Brunstadilla vuosittain vuodesta 2007 lähtien. Konserttiin vetää tuhansia kuulijoita koko
Vestfoldin alueelta. BCCO koostuu noin 40 henkilön kamarikuorosta, 200:n lapsen ja nuoren suurkuorosta
ja orkesterista, jossa noin 60 henkilöä soittaa yhteensä noin 30:a eri soitinta. Suurin osa BCCO:n ohjelmistoa
on itse tuotettua; uusia lauluja laaditaan joka konserttiin.
MP-3 –kilde
MP3-kilde BCC:n lapsille ja nuorille suunnattu laulu- ja musiikkiportaali netissä. MP3-kildellä on laaja
kansainvälinen tuotantoverkosto jonka päämaja on Bergenissä. Portaalin käyttö on maksutonta kaikille
BCC:n jäsenille ja portaali on ahkerassa käytössä. Lapset ja nuoret kautta maailman tuottavat sen sisältöä ja
sinne lisätään jatkuvasti eri tyylisuuntien lauluja.
Kristillistä yhteyttä urheilun piirissä
Xercize Zport on vapaaehtoinen kristillinen yhdistys, joka käyttää urheilua keinona lasten ja nuorten
voittamisessa Jeesukselle. XZ haluaa toimia linkkinä kristinuskon ja urheilijan välillä ja tehdä lähetystyötä
urheilijamiljöissä. XZ on itsenäinen ja demokraattinen yhdistys lasten ja nuorten tarpeita varten.
Monet BCC:n lapset ja nuoret osallistuvat paikallisen XZ-yhdistyksen järjestämään jääkiekkoon,
jalkapalloon, lentopalloon ja käsipalloon. XZ:lle on tärkeää, että keskeistä ei ole suoritus vaan yhteys ja
yhdessä pelaaminen. XZ opettaa ohjaajiaan tukemaan osallistujien sosialisaatiota ja oman elämän hallintaa.
XZ ei pyri kasvattamaan eliittiurheilijoita tai –joukkueita. Tärkeää on hyvä urheiluhenki ja kyky iloita
toistenkin hyvistä tuloksita. BCC arvostaa tällaista asennetta.
XZ järjestää liigapelejä, turnauksia ja kilpailuja golfissa, jalkapallossa, jääkiekossa, juoksemisessa ja
lentopallossa, joiden yhteydessä on johtajien kokoontumisia, hartaushetkiä tai muita yhteenkuuluvuutta
lisäävää toimintaa.
Lapset ja nuoret TV:ssä
BrunstadTV:n toiminnasta vastaavat ensisijaisesti nuoret. Ovathan lapset ja nuoret kanavan
ohjelmatuotannon kohderyhmänä. Sarjaohjelmat on suunniteltu siten, että lapset ja nuoret esiintyvät niissä
paljon. BrunstadTV onkin mitä suurimmassa määrin BCC:n nuorisoyritys.
Det er alltid stas å få være med som skuespiller i et program eller i en serie. Jevnlig spør kanalen etter
deltakere fra ulike aldergrupper, og man kan melde seg på. Redaksjonen sørger for at barn og unge fra så
mange som mulig av lokalmenighetene får delta med jevne mellomrom. En innspilling blir ofte et minne for
livet.
On aina hienoa päästä näyttelemään ohjelmaan tai sarjaan. Kanava etsii jatkuvasti eri-ikäisiä osallistujia ja
lapset ja nuoret voivat ilmoittautua sinne. Toimitus pitää huolta siitä, että osallistujia on mahdollisimman
monesta paikallisseurakunnasta tasaisin väliajoin. Ohjelman tuottamisesta jää yleensä elinikäinen muisto.
Runsaasti erilaisia kulttuureja ja perinteitä
BCC toimii noin 60 maassa, kaikissa maanosissa. Yhteiset konferenssit Brunstadilla ja maailmanlaajuiset TVlähetykset häivyttävät maiden ja kulttuurien rajoja. Nuorisovaihto ja molemminpuolinen apu erilaisissa
lähetysprojekteissa luovat laajan kulttuuripohjan paikallisseurakuntiin kautta maailman.

BCC toivoo, että sen jäsenet säilyttävät oman kulttuurinsa. Se, mikä jossain on aivan luonnollista, ei ole sitä
kaikkialla. Puolivuosittain toistuvat lähetysjuhlat lähentävät meitä toistemma kanssa, niissä on usein paljon
sisältöä, joka kuvaa isäntämaan ominaispiirteitä. BCC on lähtöisin Norjasta, mutta me emme halua istuttaa
norjalaista kulttuuria ympäri maailman. Olennaista on Raamatun sana ja se, miten perinteistä ja
ominaispiirteistä riippumatta usko siihen voi luoda välillemme aidon elämänyhteyden.
Koemme, että tämä laaja kulttuuripohja antaa meille hyvät lähtökohdat lasten ja nuorten
asennekasvatukseen. On helpompi kunnioittaa toisia ihmisiä, rotuja ja perinteitä kun oppii tuntemaan
heitä lähemmin.
Päihteiden ja rikollisuuden ehkäisy
Kaikki BCC:n toiminta tapahtuu päihteettömässä ympäristössä. Alkoholia sinänsä ei kuitenkaan ole kielletty.
BCC:llä ei ole mitään tarvetta pyrkiä kontrolloimaan jäsentensä yksityiselämää. Olemme aina valmiita
noudattamaan Norjan lakia ja tekemään yhteistyötä poliisin kanssa esim. huumeiden käytön ja
hallussapidon tutkimisessa.
Kaikki päihteet on kielletty kaikessa lapsi- ja nuorisotyössä. Tämän työn yhtenä päämääränä on
ennaltaehkäistä nuorten päihteidenkäyttöä. Uskomme, että turvallinen ja mielenkiintoinen ympäristö, jossa
yksittäiset ihmiset erottuvat, edistää tätä päämäärää. Uskomme, että lasten ja nuorten kokemus
elämänhallinnasta ennaltaehkäisee sekä päihteiden käyttöä että rikollisuutta. Niiden, jotka tekevät lapsi- ja
nuorisotyötä, on pyrittävä olemaan hyviä roolimalleja.
Lapsi- ja nuorisotyössä tarvitaan myös rajoja ja niiden noudattamisen valvomista. BCC ei tahdo asettaa
rajoja joiden noudattamista ei vaadita. Rajojen on kuitenkin oltava kohtuullisia ja helposti ymmärrettäviä.
Jos joku rikkoo rajoja, on tilanteen korjaamiseksi ennen kaikkea käytävä keskustelua.
Hyväksikäyttö ja epäilty hyväksikäyttö
BCC tekee täysin avointa yhteistyötä poliisin kanssa, jos epäillään seksuaalista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa.
Suosittelemme, että mikäli herää hyväksikäyttöepäilyjä, asianomaiset ottavat yhteyttä poliisiin. Emme
katso, että tällaisten asioiden selvittely tai tutkiminen kuuluisi seurakunnalle. Emme myöskään ole
kiinnostuneita suojelemaan hyväksikäyttäjiä julkisuudelta luottamuksen säilyttämiseksi seurakunnassa,
vaikka nämä myöntäisivät tai tunnustaisivat tekonsa. Katsomme, että hyväksikäyttö kuuluu Norjan lain
piiriin, ja siten poliisin hoidettavaksi.
BCC tahtoo, niin paljon kuin mahdollista, tukea uhreja hyväksikäyttötapauksissa. Olemme kuitenkin tietoisia
siitä, että seurakunta ei voi antaa ammattiapua tällaisissa tilanteissa. Suosittelemmekin aina, että
asianosaiset hakevat tällaista apua jos mahdollista.
BCC ei hyväksy minkäänlaista ruumiillista kuritusta. BCC:n kanta näihin asioihin ilmenee Kåre J. Smithin
artikkeli Skjulte Skatter lehdessä, toukokuussa 2004: ”Lastenkasvatus ja huolenpito kontra lasten
rankaiseminen ja pahoinpitely”.
Johtajakoulutus
BCC haluaa tarjota kaikille yli 17-vuotiaille mahdollisuuden kehittyä seurakunnan lapsi- ja nuorityön
johtajiksi. Paikallisseurakunnissa pidetään usein kokoontumisia, joiden painopiste on huolenpitotyössä ja
siihen rekrytoinnissa.

Johtajan täytyy aina kohdella lapsia ja nuoria kunnioituksella ja rakkaudella. Myös niitä lapsia, jotka
käyttäytyvät poikkeavasti, tulee aina kohdella hyvin. Kenenkään suhteen ei saa olla kylmäkiskoinen. BCC
suhtautuu kiusaamiseen nollatoleranssilla. Kiusaamiseen täytyy suhtautua vakavasti ja siihen on
puututtava.
Johtajan on ajateltava yhteistä parasta, eikä hänellä saa olla suosikkihenkilöitä ja –ryhmää, mistä olisi
haittaa toisille. Toisaalta yhteisön on harjoiteltava toisten erityistarpeiden huomioimista ja siten edistettävä
lämmintä ja huomaavaista ilmapiiriä.
Lapsi- ja nuorisotyössä on oltava tilaa ongelmien ja haasteiden käsittelylle. BCC ei tahdo lakaista ongelmia
maton alle. Jos kyse on haasteista, jotka vaativat ympäröivän yhteiskunnan toimenpiteitä, BCC toivoo
nimenomaan ympäröivän yhteiskunnan hoitavan asiaa.
BCC haluaa, että lapsi- ja nuoriso-ohjaajien sekä vanhempien välille on hyvä kommunikaatio ja
molemminpuolinen kunnioitus. BCC:n tilaisuuksissa ovat kuitenkin BCC:n säännöt aina voimassa, eivätkä
yksittäiset henkilöt voi odottaa erityiskohtelua vain siksi, että nämä ovat kotonaan ehkä tottuneet
tekemään toisin.

