
ÅRSRAPPORT BCC MOLDE 2021  
  
 

Økonomi  
Her finner du årsregnskap og revisors beretning for BCC Molde 2021.   
 

Fra styret  
2021 var et år der vi opplevde fellesskap på nye måter. Pandemi og restriksjoner begrenset den faste 
ukentlige aktiviteten i BCC Molde noe. Likevel har engasjerte og kreative medlemmer funnet nye 
løsninger for at medlemmene kunne samles om sin felles tro. I det lokale menighetsarbeidet har det 
vært fokus på at barn og unge fortsatt skal ha ukentlige møteplasser med trygge rammer. Styret 
ønsker å takke medlemmene for den ekstra innsatsen for å ta vare på denne aldersgruppen i året 
som har gått.  
 

BCC Molde har også gjennom 2021 skjøttet sine økonomiske forpliktelser på en god måte. 
Organisasjonens midler har blitt forvaltet til fellesskapets beste og etter foreningens formål, noe som 
også regnskapet viser.  
 

BCC Molde har siden 2019 planlagt en oppgradering av lokalet vårt, Mordalsmyra Aktivitetssenter. I 
januar gikk startskuddet for byggetrinn 1 i denne prosessen. Gjennom godt planlagte rutiner for 
smittevern, kunne en periode med ellers lite aktivitet benyttes til oppussing av fasilitetene våre. I 
august da samfunnet åpent igjen, kunne vi feire åpningen av nyoppusset sal til glede for hele BCC 
Molde.  
 

Styret ønsker å takke alle medlemmer for engasjement og deltakelse i foreningslivet gjennom året 
som har gått. Vi ønsker i det kommende året å legge enda bedre til rette for at det enkelte medlem i 
BCC Molde kan medvirke og bidra for vårt felles formål. Vi ser lyst på fremtiden!  
  
 

Året i bilder  
  

Første kvartal  
Begynnelsen av året 2021 var fortsatt preget av pandemi. Antallsrestriksjoner førte til at 
medlemmene i BCC Molde måtte møtes online. Gjennom fjoråret hadde en liten gruppe jobbet med 
å ta i bruk digitale verktøy for å gjøre dette mulig. Samlingene online hadde denne perioden stor 
betydning for medlemmene som ellers ikke kunne møte hverandre til trosoppbyggelse slik som før.  
 

 
På online årsmøte i januar ble oppgradering av salen på Mordalsmyra Aktivitetssenter enstemmig 
vedtatt. Det 20 år gamle bygget har en stund hatt behov for oppussing. Siden lokalet ikke kunne 

https://bccmolde.no/wp-content/uploads/2022/11/Molde_aarsregnskap_2021.pdf
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brukes til vanlige aktiviteter, passet det godt å bruke første halvår av 2021 til dette formålet. En 
prosjektgruppe ble satt sammen og tok ansvar for ulike fagområder. I tillegg til oppgradering av 
salen, ble også ventilasjon, det tekniske og andre deler av bygget fornyet. Dette var byggetrinn 1 i en 
større oppgradering som har vært planlagt siden sommeren 2019. (Les mer om dette i tidligere 
årsrapporter.) Hele prosjektperioden var preget av smittevernrestriksjoner, men gode rutiner og 
tilrettelegging har gjort det mulig for medlemmene å delta med frivillig innsats.   
 

 
  

Andre kvartal  
Smittesituasjonen endret seg frem mot sommeren, og gjorde det mulig å samles fysisk igjen, selv om 
det en periode ble lokale arrangementer utendørs. Sommerarrangementene på Oslofjord 
Convention Center i juli og august ble gjennomført. Her var de fleste medlemmene i BCC Molde 
deltakere i løpet av sommeren. 
   

 

 
 

 
 
Link til artikkel på bcc.no: Takk for en strålende sommertid - BCC   

https://bcc.no/2021/08/takk-for-en-stralende-sommertid/


Tredje kvartal  
Etter en byggeperiode på et halvt år, var det torsdag 19. august klart for åpning av nyoppusset sal på 
Mordalsmyra Aktivitetssenter. Det var stor glede blant medlemmene da vi kunne ta de nye 
fasilitetene i bruk, og for første gang i 2021 kunne vi samles innendørs. Åpningsfesten var preget av 
takknemlighet for innsatsen som var lagt ned av medlemmer i ulike aldersgrupper.  
 

  
  
Hvert år tilbys trosopplæring for femtenåringer. Etter et halvt år som bibelstudenter, var det tid for å 
feste for fem ungdommer den 22. august. Denne årlige festen har gjennom årene blitt en viktig 
begivenhet for hele lokalmenigheten. Vi feirer unge som har valgt det kristne trosgrunnlaget for livet 
sitt, og ønsker dem lykke til på veien inn i voksenlivet.  
 

 
   
 

Fjerde kvartal  
I den siste delen av 2021 var det tilnærmet normal aktivitet i lokalmenigheten, helt frem til at 
samfunnet igjen ble rammet av strenge smittevernrestriksjoner i desember.   
Den årlige turen for damer i BCC Molde gikk til menighetsstedet på Bjorli helgen 22. og 24. oktober. 
Formålet med denne turen er trosoppbyggelse og at bånd knyttes på tvers av aldersgrupper. Også 
denne gangen inneholdt turen de tradisjonelle elementene; fellesskap, oppbyggelse, god mat og en 
utflukt i Bjorli sine vakre omgivelser.   
 



 
  
 
Gjennom hele pandemien har medlemmene i BCC Molde hatt fokus på at barna skal ha sine 
møteplasser til tross for restriksjonene. Det har bydd på utfordringer å imøtekomme deres behov, 
der fysiske samlinger i små grupper og online møteplasser har vært en del av løsningen. Det var 
derfor stor glede å invitere til barnas Campdag 31. oktober på menighetsstedet vårt. Meningen med 
dagen var klar; at barna skulle få gode barndomsminner i trygge rammer sammen med venner, 
foreldre og søsken. Aktiviteter, mat og trosoppbyggelse med et alderstilpasset budskap om 
takknemlighet, stod på programmet.  
 

 
  
Det var en stor dag for medlemmene i Molde som fikk lov til å lage en fest for vår forstander Bernt 
Gunnar Hustad som ble 80 år i november. Siden 1994 har han forkynt evangeliet og ivaretatt 
forstanderrollen i menigheten på frivillig basis. I forbindelse med festen kom det tilreisende venner 
av jubilanten og tidligere utflyttere fra Molde. Festen ble en flott markering der medlemmer kunne 
uttrykke sin takknemlighet for den forstander, venn, veileder, oppmuntrer og mann han er og har 
vært i mange år for medlemmer her i Molde og ellers i Norge -og utlandet.  
 

  
 
 
 
 



 
Mot slutten av året ble aktiviteten i BCC Molde nok en gang begrenset av pandemien. Ungdommene 
holdt sitt årlige julebord like før de strengeste smitteverntiltakene igjen ble innført. Det var 
høytidsstemning da de unge medlemmene ankom et festpyntet lokale. Kvelden bød på et skikkelig 
julemåltid, trosoppbyggelse og underholdning med konkurranser og utfordringer.   
 

   

  
 


