
4.400 ungdommer samlet på Brunstad: 
– Dette er årets høydepunkt 

 

PÅSKECAMP: Til vanlig er Sandra Høines (16) elev ved Sandefjord videregående 
skole. Siden lørdag har hun deltatt på påskecampen til Brunstad Christian Church. 
Kenneth Fjeldstad (24) fra Tønsberg er en av de mange mentorene som bistår 
ungdommene under aktivitetene. Foto: Paal Even Nygaard 

 Av Paal Even Nygaard 
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I fem dager har det sydet av liv blant ungdom samlet på Brunstad. – Å møte 
mennesker fra hele verden er det kuleste, sier, sier Sandra Høines (16) fra 
Sandefjord. 

 

Sist lørdag ankom 4.400 ungdommer i alderen 13 til 23 år Brunstad i 
Stokke, nær halvparten av dem fra land fra land utenfor Norge, til den femte 
påskecampen på rad. Etter at den nye idrettshallen ble innviet ved årsskiftet 
har også antall aktiviter under campen eksplodert. 

LES OGSÅ: Sandefjords nye idrettsanlegg til 400 millioner er ferdig 

Hele 36 idrettsgrener, kunst- og sceneverksteder og naturopplevelser 
sto på programmet. 

Blant de 200 ungdommene fra Sandefjord er Sandra Høines (16) fra 
Sandefjord, som deltar på sin fjerde påskecamp. 
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– Dette er årets høydepunkt. Det er her det skjer i påskeferien. Jeg 
elsker å være aktiv, sier Sandra. 

På dagtid har hun spilt ishockey- og volleyballkamper. Begge idrettene har 
hun trent på gjennom året sammen med lagvenninner hjemme i Sandefjord. 
Selv om resultatene i turneringene bare gikk sånn passe, er hun strålende 
fornøyd med innsatsen; de kom ikke med altfor store forventninger. 

LES OGSÅ: OCC inngår sekssifret avtale med SF Kvinner: – Tar oss 
nærmere målet 

– Kveldene er best 

For Sandra er det først og fremst tre ting i kombinasjon som gjør campen til 
årets høydepunkt: Få treffe ungdom fra hele verden, aktivitene på dagtid og 
de innholdsrike kveldene, med ulike temaer, sang og musikk. 

 

ISHOCKEY: I idrettshallen på Brunstad er det også ishockeybane. 
Kampene blir filmet og vist på storskjermer rundt i hallen. Foto: Paal Even 
Nygaard 

– Vi er jo kristne, og samles om det kristne budskapet. Det beste med 
campen er kveldene. 

Det som gjør påskecampen spesielt attraktiv for ungdommene er ikke bare 
at de selv står for mye av gjennomføringen – og ikke minst at de omgås 
hverandre nærmest døgnet rundt. Alle deltakerne bor i leiligheter ved 
Oslofjord Convention Center, der det de siste årene har vært bygd, og 
fortsatt bygges, nye hotell- og leilighetskomplekser. 
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Mentor i klatreveggen 

Helt uten hjelp og støtte fra voksne, er ungdommene ikke. Kenneth 
Fjeldstad (24) fra Tønsberg, nå bosatt i Melsomvik, har gått fra å være 
vanlig deltaker på de fire tidligere campene, til i år å bli mentor. 

– Jeg driver med klatring og skal spre gleden ved det innenfor et kristent 
miljø, uansett alder eller ferdighetsnivå, sier Kenneth, før han litt senere tar 
seg lett opp den store klatreveggen i enden av den nye idrettshallen. 

 

FRA SANDEFJORD: Cirka 200 av ungdommene kommer fra Sandefjord. 
Her jubler noen av dem for venninnen Sandra Høines (16), mens et 
jentelag fra Sandefjord spiller håndball i bakgrunnen. Foto: Paal Even 
Nygaard 

Hallen har for øvrig full fotballbane størrelse. På den andre siden av et 
mingle- og kafeteriaområde ligger en tilstøtende ishockeyhall. 

– Mange tror vi ikke får lov til ting, nå kan vi gjøre alt vi ønsker. Vi tar 
det ned på et ungdommelig nivå, som gjør det lett å forstå. 
Ambisjonene er store om flere aktiviteter de neste årene, sier Kenneth, 
som er én av rundt 300 deltakere fra Tønsberg. 

Engasjement vekkes 

Berit Hustad Nilsen, informasjonsansvarlig i Brunstad Christian Church, 
roser Kenneth og alle de andre gode mentorene. 

– Bare en hard bedehusbenk er ikke nok i lengden for at ungdommene 
ikke skal forlate kirken, sier Hustad Nilsen. 



 

FÅR EIERSKAP: Berit Hustad Nilsen er informasjonsansvarlig i Brunstad 
Christian Church. – Ungdommene får eierskap til aktivitene gjennom egen 
innsats, sier hun. Foto: Paal Even Nygaard 

Hun mener påskecampen bidrar til at ungdommenes eget engasjement 
vekkes. De skal få lyst til å undersøke selv, tenke selv, og videre etter eget 
ønske få bidra. Egen innsats og opplevelsen av å bli verdsatt, resulterer 
gjerne i et sterkere eierskap enn bare å være mottaker av andres innsats, 
mener Hustad Nilsen. 

Brunstad Christian Church har gjennom året fire camper ved Oslofjord 
Convention Center, med påskecampen som den desidert største.  

 


