
  Novemberfilm / TV2 2018-2019 

 

Tidslinje – korrespondanse notert løpende 

Dato Avsender Kanal Henvendelse / hendelse Svar fra BCC 

16.10.18 Novemberfilm  Telefon Forespørsel om å bidra i dokumentarserie.  Ber om å få henvendelse tilsendt på mail. 

16.10.18/ 
18.10.18 

Novemberfilm E-post Hei, Berit,  
Som avtalt på telefon sender jeg en e-post med litt mer 
informasjon om prosjektet vårt.  
På oppdrag fra TV2 lager Novemberfilm en undersøkende 
og nysgjerrig dokumentarserie som skal utforske den 
norske virkeligheten. Gjennom 9 episoder a 45 minutter 
skal reporterne Kadafi Zaman og Janne Amble Haugan 
oppsøke miljøer hvor de møter ulike mennesker, og følger 
tydelige og engasjerende prosesser innenfor temaer som 
viser hva som befinner seg bak fasadene i det norske 
samfunnet.  
Historiene vi vil fortelle skal drives fremover av de to 
reporterne, som med journalistisk pondus, empatisk 
tilnærming og glimt i øyet skal gi seeren innsikt, forståelse 
og medfølelse i temaer de selv mener fortjener større 
fokus. Et av temaene vi ønsker å se nærmere på er kristne 
miljøer i Norge, og hvordan det er å leve i et kristen 
felleskap i 2018.  
Som en stor internasjonal menighet med hovedsete i 
Norge, er BCC spesielt interessant for oss. De aller fleste 
nordmenn kjenner til menigheten deres, men veldig få har 
kjennskap til hvordan fellesskapet deres ser ut fra 
innsiden. I første omgang vil vi gjerne komme på besøk for 
en bakgrunnssamtale. Da kan vi sammen kartlegge ønsker 
og muligheter for produksjonen. Etter hvert ser vi for 
oss snakke med ledelsen, møte medlemmer og kanskje 
filme ved et par tilstelninger.  
 
Tror du det lar seg gjøre? 
 

 
 
 
 
 
 
 



Med vennlig hilsen, 
 
Researcher, Novermberfilm 
 

18.10.18 Berit H. Nilsen e-post  18.10.18: 
Svar fra BCC: 
Hei! 
 
Takk for telefonsamtale og tilsendt e-post med supplerende 
opplysninger! 
Vi kan tenke oss et uforpliktende møte for å snakke litt mer med 
dere i første omgang, for så å vurdere om dette er noe BCC ønsker å 
delta i. 
Hvis det er ok for dere, kunne det passe for med et møte andre uken 
i november? Dere kan gjerne komme til vårt kontor på Ryen i Oslo. 
Hører fra deg! 

Mvh Berit H. Nilsen  
BCC 
 

19.10.18  Novemberfilm e-post 19.10.18: 
Hei, Berit,  
 
Kjempefint at dere vil gå i dialog med oss, men hadde det 
vært mulig å møtes litt før?  
 
Med ønske om en god helg, 
 

 

22.10.18 Berit H. Nilsen e-post  22.10.18: 
Hei igjen! 
 
Det tidligste vi klarer å få til er evt. fredag 2. november, hvordan er 
det for dere? 
 
Mvh Berit 
 



22.10.18 Novemberfilm e-post 22.10.18: 
Hei, Berit.  
 
Da sier vi det. Når passer det? 
 
Jeg kommer ikke til å delta på møtet, men det gjør 
produsent Vidar Lien Amundsen, regissør Peder Borch 
Giæver og programleder Kadafi Zaman.  
 
Mvh 
:)  
 

 

02.11.18 Produsent 
Vidar Lien 
Amundsen, 
regissør Peder 
Borch Giæver 
og 
programleder 
Kadafi Zaman /  
 
Berit H. Nilsen, 
Arve Solli, 
Anne Lea 
Nielsen 

Møte Møte avholdes på BCCs hovedkontor. Til stede fra BCC: 
Berit H. Nilsen, Anne Lea Nielsen, Arve Solli. Til stede fra 
Novemberfilm: Produsent Vidar Lien Amundsen, regissør 
Peder Borch Giæver og programledere Kadafi Zaman og 
Janne Amble.  
 
Tonen i møtet var god, og de spurte en del om BCC og vår 
virksomhet, ble vist rundt i BrunstadTVs 
produksjonslokaler osv. Var interessert i Oslofjord og 
utbyggingen, og BCCs arbeid for barn og ungdom. 
 
De fortalte mot slutten at dokumentaren var en av flere 
episoder, som skulle handle om blant annet 
«arbeidskriminalitet, arbeidsinnvandring, sosial dumping 
osv.», men at konseptet ikke var spikret. Vi ga uttrykk for 
at det hørtes merkelig ut med BCC i en slik setting, de 
forsøkte å ro det bort med at de var kun i research-fasen, 
ingenting var satt. Planen var å ha filming allerede i 
november 18, og sende programmet vår 19.  
 

 

13.11.18 Vidar Lien 
Amundsen 

e-post 13.11.18: 
Hei Berit!  
 
Takk igjen for et hyggelig møte den 2. november.  

 



Har dere fått tatt stilling til vår forespørsel om tilgang?  
 
Ser frem til å høre fra dere!  
 
Beste hilsener, 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
Novemberfilm 
 

14.11.18 Berit H. Nilsen e-post  14.11.18: 
Hei igjen Vidar! 
 
Takk for e-post og hyggelig møte. 
Det var interessant å snakke med dere, og prosjektet dere jobber på 
høres for så vidt spennende ut. 
 
Vi ser imidlertid ikke helt for oss BCC i den serie-settingen, og tror 
ikke det er relevant for oss å delta i en produksjon som er såpass lite 
forhåndsdefinert. 
Det forundret oss litt at dere ikke stilte flere spørsmål i møtet, 
spesielt til de sakene media historisk har skrevet om BCC, men det 
er mulig det er en del av deres strategi for at programlederne skal 
«overraske» intervjuobjektene underveis. 
 
For vår del hadde det vært morsomt å høre deres tanker etter 
møtet med oss. Vi oppfattet det som om dere kanskje dro med et 
litt annet inntrykk enn forventet, og lurer på om deres 
forhåndsvurdering i forhold til hvor relevant BCC er i en slik TV-serie 
ble endret? 
Hører gjerne fra dere hvis dere vil dele noe om det 😊 
 
Hilsen fra  
Berit H. Nilsen, BCC 
 



07.02.19 Janne Amble 
og Kadafi 
Zaman 

e-post 07.02.19: 

Hei Berit 

Takk for mailen den 14.november. Trodde jeg hadde svart, 
men så nå at den ikke var sendt. Det beklager jeg og 
prøver derfor på ny.  

Vi synes vi hadde et veldig hyggelig møte med dere og dro 
absolutt med et svært positivt inntrykk. Ser at dere ønsker 
mer forhåndsdefinisjon av programmet. Tenkte å være litt 
mer konkret slik at dere kan ta en ny runde på om dere vil 
åpne dørene for oss. Vi ønsker oss helt konkret: 

1. Være hjemme hos en familie som er med i BCC. 
Snakke om tro, snakke om hvordan det er å være 
med i trossamfunnet i 2018. Hva slags 
utfordringer møter de voksne og barna i 
hverdagen? 

2. Være tilstede på en samling i regi av menigheten. 
3. Få omvisning på Brunstad Convention Centre. 
4. Intervju med Kåre Smith. Hvordan er det å  være 

en åndelig leder for menigheten som har 
medlemmer over hele verden. Spesielt i 2019 
hvor det er mye tvil rundt tro. Hvordan har dere 
fått så god økonomi? Hva forventes av 
medlemmene? 

5. Se hvordan man lager Brunstad TV. 
6. Intervjue utlendinger som er på utveksling. 
7. Være med på en dugnad 

Dette ønsker vi å gjøre for å få innblikk i en moderne 
menighet i Norge. Dere lurte på hvorfor vi ikke stilte flere 
spørsmål i vårt første møte. Det så vi ikke som naturlig i en 
så tidlig fase. En rekke spørsmål, også kritiske, vil selvsagt 
dukke opp, men da må vi få innblikk i deres hverdag. Vi 

 

 

 

 

 

 



kan ikke lage et program basert på hva andre medier har 
skrevet om dere. Hele hensikten er å ha et åpent sinn til 
temaene i dokumentar serien vår. Håper på et positivt 
svar og samarbeid. 

 Mvh 

 Janne Amble og Kadafi Zaman, programledere  

21.02.19 Berit H. Nilsen e-post  21.02.19: 

Hei igjen Janne og Kadafi 
 
Takk for mail og utfyllende opplysninger.  
Vi landet på at vi ikke ønsker å delta i dette prosjektet, så vi må bare 
igjen takke for interessen og for hyggelig møte med dere i fjor.  
Lykke til videre med produksjonen! 
 
 
Mvh Berit H. Nilsen  

21.03.19 Kadafi Zaman e-post 21.03.19: 
Hei 
Som dere er kjent med jobber Novemberfilm og TV 2 med 
en dokumentar om trossamfunn. Siden dere ikke har villet 
medvirke så langt har vi snakket med flere personer med 
kjennskap til BCC. I den forbindelse har vi kommet over 
alvorlige påstander om BCC. Det går i hovedsak på 
hvordan dere samler inn penger via dugnadsarbeid for 
voksne og unge. Det fremmes også sterk kritikk av 
hvordan fokuset på penger gjør livet vanskelig for familier. 
Vi vil derfor gjenta forespørselen om at vi ønsker at dere 
deltar i dokumentaren. Hvis dere ikke vil det ønskes et 
intervju med ansvarlig ledelse slik at tilsvar i forhold til 
opplysningene og påstandene i programmet kan besvares 
på en ryddig måte. For oss er det viktig å belyse denne 
saken fra alle sider. 
 

 



Mvh 
Kadafi Zaman, TV2 
 

06.06.19 Kadafi og 
Janne 

Oppmøte BCC får melding fra et medlem om at TV2 v/Kadafi og 
Janne har vært på Oslofjord for å finne noen å intervjue. 
Møtte noen som var på ferie og filmet / intervjuet dem. 
(Det var sannsynligvis få medlemmer der pga at BCC ikke 
leide stedet denne uken) 
 

 

07.06.19 Berit H. Nilsen Artikkel på 
bcc.no 

 Vi velger å informere medlemmene offentlig på websiden bcc.no, 
om at TV 2 og Novemberfilm har vært i dialog med BCC på et 
generelt grunnlag i forhold til vår opplevelse.  
Vi ønsker å være åpne ovenfor medlemmene, og vil at det skulle 
være opp til den enkelte om de ønsker å stille opp til intervju.  

23.08.19 Berit H. Nilsen e-post  Sendt: fredag 23. august 2019 09:10 
Til: Vidar Amundsen  
Kopi: Peder Borch Giæver; Kadafi Zaman; Janne Amble  
Emne: Oppfølging tidligere kontakt  
  
Hei, 
  
og takk for sist i møte på vårt kontor. 
  
Jeg har registrert omtale på TV2 av kanalens høstsatsinger, og så 
blant annet promotering for serien «Norge: Bak fasaden».  
Ut fra omtalen antar jeg at det er i tilknytning til denne 
programserien at Kadafi Zaman og Novemberfilm har tatt kontakt 
med Brunstad Christian Church og meg. 
  
Det hadde vært nyttig å vite om vårt trossamfunn må påregne 
omtale i serien, når dette programmet eventuelt er planlagt sendt, 
og hvordan dere i så fall ser for dere videre prosess med oss i 
forhold til blant annet imøtegåelsen.  
  
Ser fram til å høre fra dere. 
  



Med vennlig hilsen 
  
Berit H. Nilsen 
 

23.08.19 Vidar 
Amundsen 

e-post Hei Berit!  
 
Takk for sist.  
 
Det stemmer at det er i forbindelse med serien "Norge: 
Bak fasaden" at vi har vært i kontakt med dere 
tidligere. Brunstad Christian Church vil bli omtalt i et av 
programmene i serien.  
 
Jeg vil komme tilbake til deg med mer info om 
sendetidspunkt, og en oversikt over omtalen av BCC i god 
tid før publisering slik at dere får mulighet til å imøtegå 
eventuelle påstander som fremlegges i programmet. 
 
Vennlig hilsen,  
 
 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
Novemberfilm 
 

 

19.09.19 Vidar 
Amundsen 

e-post Hei Berit, 
 
Som dere allerede er kjent med produserer Novemberfilm 
for tiden en dokumentarserie for TV2 med navn “Norge: 
Bak Fasaden”. En av dokumentarene vi lager til serien 
heter “I Guds navn” og ser nærmere på kristne menigheter 
i Norge som får statsstøtte. Utgangspunktet vårt har vært 
å få et innblikk i hvordan det er å leve i disse menighetene, 
og å undersøke hvor lukkede de er for omverdenen.  

 

 

 

 

 



I denne dokumentaren er Brunstad Christian Church en av 
to menigheter vi har fokusert på, og i den forbindelse har 
vi møtt kilder som fremfører kritikk mot deres 
organisasjon. Jamfør Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 
ønsker vi å gi dere muligheten til å svare på denne 
kritikken, slik at vi kan inkludere den i vår dokumentar og 
dermed sørge for at vår fremstilling er så balansert som 
mulig. Svar ønskes skriftlig, og helst også i form av et 
intervju med forstanderen Kåre Smith.  
 
Under gir vi en oversikt over påstander som fremsettes 
om Brunstad Christian Church i programmet:  

• En kilde sier at BCC krever urimelig mye penger 
fra han og familien. Han forteller at han betaler 
en viss sum i måneden i drift, og at såkalte ‘gaver 
til Brunstad’ skal jobbes inn på dugnader 
arrangert av menigheten hvor man får betalt per 
time per person. Disse pengene går inn på en 
fondskonto hos menigheten, som medlemmene 
ikke har tilgang på. Kilden anslår at familien hans 
betaler 15 – 18 000 NOK til menigheten hver 
måned (inkludert dugnadstimer). Kilden forteller 
at alle menighetens medlemmer, voksne og 
ungdommer, får utdelt en gjeld i appen MyShare 
som må betales eller jobbes inn hver måned, og 
at menighetens ledelse har kontroll over 
medlemmenes gjeld gjennom denne appen. 
Kilden sammenligner menigheten med en sekt, 
og frykter at barna skal fryses ut av miljøet 
dersom det kommer frem at han har kritisert 
menigheten.  

• Det hevdes at BCC er kjent for sitt fokus på 
økonomi og eiendomsutvikling, og at utviklingen 
av Brunstad-eiendommen og Oslofjord 
Convention Center er finansiert av medlemmene i 
menigheten. Det blir sagt at dette vil bli nord-

 

 

 

 

 



Europas største konferansesenter når det står 
ferdig, og at prislappen skal være på rundt 3 
milliarder kroner.  

• Det spekuleres i sammenhengen mellom 
medlemmenes økonomiske bidrag til 
menigheten, og den personlige formuen til Kåre 
Smith og NN. 

• BCC sin anklage 
(https://bcc.no/2019/06/informasjon-
vedrorende-tv-reportasje/) om at vår 
dokumentar vil fremsette ‘uriktige og skadelige 
påstander’ om organisasjonen, samt spekulering i 
programskapernes skjulte motiver tolkes i 
programmet som et forsøk på å påvirke 
medlemmene til å ikke snakke med våre 
journalister. 

Vi ber om at dere gir deres svar på disse anklagene i løpet 
av 10 dager, altså innen 28.09.2019, slik at vi kan inkludere 
de i programmet.  

 

Med vennlig hilsen,  

 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
Novemberfilm 

20.09.19  e-post  Svar 20.09.19: 

Hei Vidar, 
 
og takk for sist. Vi ønsker å benytte imøtegåelsesretten og vil 
komme med svar.  
 

https://bcc.no/2019/06/informasjon-vedrorende-tv-reportasje/
https://bcc.no/2019/06/informasjon-vedrorende-tv-reportasje/


Det er imidlertid noen punkter der imøtegåelsesretten ikke vil være 
tilstrekkelig fordi programmet fremsetter usanne påstander og 
spekulasjoner der redaksjonen ikke kan ha tilfredsstillende 
dokumentasjon.  
Dette gjelder blant annet påstanden om at «alle menighetens 
medlemmer, ungdom og voksne, får utdelt en gjeld i appen 
MyShare», og at BCC krever «urimelig mye penger fra han og 
familien», hvor dere angir enorme månedlige beløp som angivelig 
går til «drift» og «gaver».  
Dette er påstander som redaksjonen, etter punkt 3.2 i Vær Varsom-
plakaten har en selvstendig plikt til å kontrollere og dokumentere. I 
VVP 3.2 står det «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at 
opplysninger som gis er korrekte.» Dersom det hadde vært tilfellet 
at medlemmer av menigheten får utdelt gjeld via en app, antar vi at 
dette ville vært dokumentbart og at redaksjonen for eksempel vil 
kunne vise innhold fra app’en som dokumenterer dette.  
 
Givertjeneste er vanlig i alle kristne menigheter, og også i vårt 
trossamfunn er den basert på frivillighet. Det er derfor uforståelige 
påstander dere fremsetter, og disse betinger dokumentasjon 
dersom de skal publiseres. Dette gjelder uansett om det er BCC eller 
lokale, selvstendige menigheter som har imøtegåelsesrett til 
påstandene. Det samme kravet til dokumentasjon gjelder for 
påstander om at BCC krever «urimelig mye penger fra han og 
familien».  
 
Vi ber om at dere kommer tilbake med dokumentasjonen for 
påstandene slik at vi blir kjent med det faktuelle grunnlaget 
påstandene bygger på.  
 
Vi må i denne sammenhengen understreke at vi bare kan ivareta 
imøtegåelsesretten for trossamfunnet Brunstad Christian Church, 
men at vi ikke kan ivareta imøtegåelsesretten for selvstendige 
enkeltmenigheter tilsluttet vårt trossamfunn. I tråd med god 
presseskikk, slik den er definert i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 
med tilhørende veileder, må dere derfor være nøye med hvem som 
har imøtegåelsesrett i programmet dere presenterer.  



 
Vi ber også om å få opplyst når den aktuelle episoden er planlagt 
sendt. 
 
Mvh Berit H. Nilsen 

25.09.19 Berit H. Nilsen e-post  Sendt 25.09. kl. 09.20 
 
Hei Vidar,  
 
jeg viser til min e-post av 20. september. Vi har ennå ikke fått svar 
på våre spørsmål. Som jeg gjorde oppmerksom på i e-posten, vil vi 
ikke kunne utøve imøtegåelsesretten før vi har fått tilbakemelding 
fra dere på disse punktene. Manglende svar fra deres side gjør at vi 
heller ikke kan garantere at våre svar kommer innen den tiden 
Novemberfilm har bedt om. Dette er i så fall et ansvar som påhviler 
Novemberfilm.  
 
Med vennlig hilsen 
Berit H. Nilsen  

25.09.19 Vidar L. 
Amundsen 

e-post Hei Berit! 
 
Beklager at det har tatt litt tid å svare. Du hører fra meg i 
løpet av dagen.  
 
Med vennlig hilsen,  
 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
Novemberfilm 
 

 



25.09.19 Vidar Lien 
Amundsen / 
Berit H. Nilsen 

SMS 25.09.19 
Vidar Amundsen forsøker å ringe BHN, som sitter i møte.  
Han sender SMS: 
Hei Berit! Dette er Vidar Amundsen fra Novemberfilm. 
Ringte deg for en prat om punktene i mailen din til oss. 
Prøver igjen i morgen 😊 
 
 

 
 
25.09.19 
BHN: 
Hei Vidar! Jeg drar med fly til USA tidlig i morgen, skal på en 
konferanse på vest-kysten. Så det er enklest om du sender det per 
e-post, evt må du tenke sånn ca ni timers tidsforskjell om du 
forsøker å ringe. Mvh Berit 

26.09.19 Vidar Lien 
Amundsen  

SMS + e-
post 

26.09.19 
Hei Berit! Jeg forstår😊 Da blir det sikkert enklere å 
kommunisere per mail. Jeg sender deg et svar i løpet av 
dagen, og så har vi forståelse for at det endelige tilsvaret 
dere kan komme noe senere enn fristen vi har satt. Ønsker 
deg et fint opphold i USA. Med vennlig hilsen Vidar  
 
 
26.09.19 
 
Hei Berit!  
 
Synd at vi ikke fikk tatt en prat om tilsvaret per telefon i 
går, men nå som du er i USA er det nok mest effektivt å 
fortsette dialogen på mail.  
 
Vi har diskutert påstanden som fremkommer i 
programmet om at "alle menighetens medlemmer, 
ungdom og voksne, får utdelt en gjeld i appen MyShare" 
og vi ser at denne kan være mer presis. Kom gjerne med 
innspill på hva dere anser som korrekt omtale av hvordan 
BCC bruker appen MyShare og hvordan medlemmer av 
menigheten får grønne eller røde tall på sine personlige 
kontoer. I mellomtiden kan vi jobbe med en 
omformulering av denne konkrete påstanden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det stemmer at påstanden som fremmes av en kilde om at 
"BCC krever urimelig mye penger fra han og familien" med 
referanse til et konkret månedlig beløp er opplysninger 
redaksjonen er pliktig å kontrollere (ref. 3.2 i Vær Varsom 
Plakaten). Vi er dog ikke betinget til å hverken publisere 
eller oversende denne dokumentasjonen til dere, og av 
hensyn til kildevernet vil vi heller ikke gjøre det. Kravet i 
punkt 3.2, som du referer til, er at redaksjonen 
skal kontrollere at opplysningene som gis er korrekte, og 
dette har vi også gjort på ulike vis og vi er trygge på at det 
som fremmes er troverdig. Vi publiserer ikke opplysninger 
vi ikke har dekning for.  
 
Når det gjelder innvendingen om at dere kun kan ivareta 
imøtegåelsesretten for trossamfunnet Brunstad Christian 
Church, og ikke selvstendige enkeltmenigheter tilsluttet 
deres trossamfunn har vi forståelse for det. Vi anser 
kritikken som fremmes i programmet som en 
systemkritikk mot menigheten som ledelsen må kunne 
svare for. Det rettes heller ingen kritikk spesifikt mot 
selvstendige enkeltmenigheter tilsluttet deres 
trossamfunn.  
 
Dokumentaren vil etter planen publiseres i desember, 
men endelig dato er ikke fastsatt. Dette vil dere bli opplyst 
om når det er klart.  
 
Som nevnt på SMS så har vi forståelse for at dere vil 
trenge noe mer tid enn angitt av fristen vi satt i første 
mailutveksling. Får vi det endelige tilsvaret i løpet av neste 
uke vil det være tilstrekkelig.  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
Novemberfilm 



01.10.19  Vidar Lien 
Amundsen  

e-post Hei Berit, 
 
Jeg følger her opp forrige mail med en kort oppdatering 
om endringer vi har gjort i formulering av påstander om 
BCC i vår dokumentar, basert på deres tilbakemeldinger i 
forrige mailutveksling. 
 
Om appen MyShare sier vi nå følgende:  
 
"Kilden beskriver et profesjonelt system der medlemmer i 
menigheten får personlige kontoer for gaver og 
dugnadstimer. I appen MyShare er hvert medlems mål å 
ikke stå i minus, men å bidra nok til at tallene blir grønne."  
 
Vi har også endret ordet 'krever' til 'forventer' i påstanden 
om penger og givertjeneste til menigheten: 
 
"Kilden mener menigheten forventer urimelig mye penger 
fra han og familien" 
 
Vi venter fortsatt på deres endelige tilsvar, og håper å få 
det i løpet av kort tid slik at vi kan inkludere det i 
programmet.  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
Novemberfilm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.10.19 Berit H. Nilsen e-post  03.10.19 
 
Hei Vidar 
 
Jeg viser til Novemberfilms e-post av 18. september, vårt svar av 21. 
september og ny henvendelse fra Novemberfilm av 1. oktober. Vi 



registrerer at Novemberfilm brukte 10 dager på å komme tilbake 
med svar på vår forrige henvendelse.  
Vi ønsker å benytte imøtegåelsesretten, men forventer at det skjer 
basert på de prinsipper PFU legger til grunn i Vær Varsom-plakaten 
knyttet til samtidig imøtegåelse. Presseetikken fastslår at den 
angrepne part skal ha rimelig tid til å vurdere og avgi samtidig 
imøtegåelse. Novemberfilms sendrektige respons kan ikke gå ut 
over denne retten, som først kan tas i bruk når Novemberfilm/TV2 
har oppfylt sine presseetiske forpliktelser knyttet til dette punktet i 
Vær Varsom-plakaten.  
 
Novemberfilm har fortsatt ikke gitt tilstrekkelig grunnlag for 
utøvelse av imøtegåelsesretten, og vi ber derfor om tilbakemelding 
på de følgende punktene, før vi benytter vår rett til imøtegåelse: 
 
Om givertjeneste (første kulepunkt i Novemberfilms e-post av 21. 
september) 
I vår forrige henvendelse ba vi om svar på hvorvidt Novemberfilm 
hadde foretatt egen kontroll av at de fremsatte opplysningene er 
korrekte, slik Vær Varsomplakatens punkt 3.2 krever. Dette har ikke 
Novemberfilm svart på, men har i stedet valgt å endre utsagnet. 
Fordi vi ikke utelukker at denne saken kan bli brakt inn for Pressens 
Faglige Utvalg, ber vi igjen Novemberfilm besvare hvilke 
undersøkelser dere har gjort for å sjekke at de fremsatte 
opplysningene er korrekte. 
Konkret til de oversendte sitatene i den nyeste e-posten, ber vi om 
en bekreftelse på at disse er de eneste knyttet til dette punktet som 
vil bli brukt, at sitatene i mailen av 21. september ikke vil bli 
benyttet, og at vi derfor har mottatt alle relevante sitater om dette 
som utløser retten til samtidig imøtegåelse. 
  
Spekulasjoner om sammenheng mellom medlemmenes økonomiske 
bidrag til menigheten, og den personlige formuen til Kåre Smith og 
NN. 
Vi er overrasket over at Novemberfilm velger å legge til grunn og 
presentere spekulasjoner om noe som har klare 



omdømmekonsekvenser, både for enkeltpersoner og BCC. 
Påstandene er så alvorlige at de må underbygges og dokumenteres 
Vi ber om å få vite konkret hva disse spekulasjonene består i, og hva 
det faktiske grunnlaget er for å fremsette påstandene. I Norsk 
Presseforbunds veileder for punkt 4.14 i VVP (samtidig imøtegåelse) 
heter det:  

«Når medier gir den angrepne anledning til å svare på 
beskyldninger, er det alle konkrete beskyldninger som skal 
forelegges vedkommende.»  

Dette betyr at samlesekken «spekulasjoner» ikke er presist nok, og 
at påstandene/beskyldningenes konkrete innhold må presenteres 
for oss. 
 
Samtidig må vi understreke at vi kun forvalter imøtegåelsesretten på 
vegne av BCC, og ikke på vegne av Kåre Smith og NN. Vi viser her til 
Norsk Presseforbunds veileder der det heter: 

«Like lite som redaksjonene kan tillate seg å være 
omtrentlige når det gjelder anklagenes innhold, kan de 
tillate seg omtrentlighet med hensyn til adressat. Den er 
den angrepne som har samtidig imøtegåelsesrett, ikke en 
person eller institusjon eller organisasjon som redaksjonen 
mener like godt kan uttale seg på den angrepnes vegne. 

Vi vil derfor ikke kunne svare på vegne av de to enkeltpersonene 
som utsettes for angrepet, kun for det som eventuelt angår BCC. 
 
Opplysning om programmet på BCCs nettsider 
Vi ber her om å få opplyst de konkrete ordene/uttrykkene som 
Novemberfilm bruker i sin «tolkning» av at BCC forsøker å påvirke 
medlemmene til ikke å snakke med journalister. Dette er en 
forutsetning for at vi skal kunne utøve reell imøtegåelsesrett på 
dette punktet. Vi henviser igjen til det tidligere nevnte punktet i 
Norsk Presseforbunds veileder, om å presentere alle konkrete 
beskyldninger.  
 
Avventer tilbakemelding fra dere på overnevnte.  
 
Med vennlig hilsen 



Berit H. Nilsen 
 

04.10.19 Vidar Lien 
Amundsen 

e-post Hei Berit, 
  
Det er veldig bra dere er opptatt av VVP og god 
presseskikk. Det er vi også, og den legges til grunn for alt 
arbeid vi gjør i Novemberfilm. Av samme grunn håper vi 
snart å motta deres endelige svar på de påstandene vi 
vurdere å publisere i programmet. Vi vil gjerne ha deres 
svar så vi får en så god og balansert fremstilling som mulig 
i dokumentaren. 
 
I tilfelle det har vært uklart, gir jeg deg her nok en oversikt 
på anklagene over påstander som fremsettes om Brunstad 
Christian Church i dokumentaren. Denne inkluderer de 
endringene som allerede er bemerket av vår 
korrespondanse, samt svar på dine spørsmål:  

• Det fremsettes en påstand om at BCC forventer 
urimelig mye penger fra en person og familien til 
vedkommende. Kilden forteller at han betaler en 
viss sum i måneden i drift, og at såkalte ‘gaver til 
Brunstad’ skal jobbes inn på dugnader arrangert 
av menigheten hvor man får betalt per time per 
person. Det hevdes at disse pengene går inn på 
en fondskonto hos menigheten, som 
medlemmene ikke har tilgang på. Kilden anslår at 
familien hans betaler 15 – 18 000 NOK til 
menigheten hver måned (inkludert 
dugnadstimer). Kilden beskriver et profesjonelt 
system der medlemmer i menigheten får 
personlige kontoer for gaver og dugnadstimer i 
appen MyShare. Det opplyses at i appen MyShare 
er hvert medlems mål å ikke stå i minus, men å 
bidra nok til at tallene blir grønne. Opplysningene 
er kontrollert av redaksjonen. Hva er deres 
kommentar til dette?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• En kilde sammenligner menigheten med en sekt, 
og frykter at barna skal fryses ut av miljøet 
dersom det kommer frem at vedkommende har 
kritisert menigheten. Hva er deres kommentar til 
dette?  

• Det hevdes at BCC er kjent for sitt fokus på 
økonomi og eiendomsutvikling, og at utviklingen 
av Brunstad-eiendommen og Oslofjord 
Convention Center er finansiert av medlemmene i 
menigheten. Det blir sagt at dette vil bli nord-
Europas største konferansesenter når det står 
ferdig, og at prislappen skal være på rundt 3 
milliarder kroner. Hva er deres kommentar til 
dette? 

• Det spekuleres i sammenhengen mellom 
medlemmenes økonomiske bidrag til 
menigheten, og den personlige formuen til Kåre 
Smith og NN. Vi forstår at hverken du eller BCC 
ønsker å forvalte imøtegåelsesretten for de 
overnevnte, men som du ser av min første mail 
ber vi også spesifikt om et intervju med Kåre 
Smith slik at han kan gi sitt tilsvar i egen person. 
Denne forespørselen har du valgt å la stå 
ubesvart. Skal jeg tolke det som et avslag? Hvis 
hverken du eller BCC ønsker å forvalte 
imøtegåelsesretten for de overnevnte, ser jeg 
heller ingen grunn til at innholdet i 
spekulasjonene skal spesifiseres ytterligere for 
deg. Jeg ber deg heller sende meg deres 
kontaktinformasjon direkte, så jeg kan gi de 
mulighet for imøtegåelse og tilsvar direkte.  

• BCC sin anklage om at vår dokumentar vil 
fremsette «uriktige og skadelige påstander» om 
organisasjonen, samt spekulering i 
programskapernes skjulte motiver tolkes i 
programmet som et forsøk på å påvirke 



medlemmene til å ikke snakke med våre 
journalister. Vi har gjennomgående i denne 
prosessen ikke opplevd at BCC har utvist særlig 
åpenhet ovenfor oss, og dere gjort det klart fra 
starten at dere ikke ønsker å gi oss tilgang til 
menigheten og deres aktiviteter. Vi finner det 
derfor påfallende at vi etter et besøk på området 
deres, og etter en særdeles hyggelig samtale med 
noen av beboerne, kan lese at dere anklager oss 
for å fremme «uriktige og skadelige påstander», 
lenge før dere i det hele tatt har blitt presentert 
for meningsinnholdet i programmet. Disse 
antakelsene om programmet og 
programskaperne presenteres som «bred og 
riktig bakgrunn» for at medlemmene kan ta sine 
valg om medvirkning. Dette tolker vi som en 
tydelig føring fra ledelsen i menigheten. Hva er 
deres kommentar til dette? 

Vi ser frem til å motta deres endelige tilsvar på disse 
påstandene så snart som mulig. 
 
Ha en fortsatt fin dag. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
Novemberfilm 
 

04.10.19 Berit H. Nilsen e-post  Svar 04.10: 
Hei igjen, og takk for svar. 
 
Kulepunktene 1-3 og 5 er nå tydelig forklart fra deres side. Vi legger 
her til grunn at dere har informert oss om alle påstander som 
utløser retten til samtidig imøtegåelse. Når det gjelder punkt 4, er 
det vanskelig å forhold seg til den sirkelargumentasjonen dere 
bedriver: Siden vi kanskje ikke er rette forvalter av 



imøtegåelsesretten, vil dere ikke fortelle konkret hva påstandene 
består i. 
 
Vår vurderinger er følgende: 
Kåre Smith og NN har begge en selvstendig rett til samtidig 
imøtegåelse om påstander som omhandler dem. Som vi har sagt, 
forvalter vi ikke imøtegåelsesretten til disse to enkeltindividene. For 
det som berører dem, må dere derfor ta direkte kontakt og 
presentere beskyldningene.  
Samtidig kan det ikke utelukkes at også BCC har krav på samtidig 
imøtegåelse på dette punktet. Denne vil fort bli utløst hvis 
spekulasjonene dere refererer til for eksempel inneholder 
beskyldninger om ulovligheter eller uetisk adferd fra BCC. Dette kan 
ikke vi være i stand til å vurdere på grunnlag av uttrykket 
«spekulasjoner», og dette er heller ikke en tilfredsstillende 
presentasjon av påstandene ut fra de kravene Norsk 
Presseforbund/PFU stiller til hvordan mediene skal fremlegge 
påstander overfor angrepne parter. 
Vi ber dere derfor klargjøre hvorvidt det konkrete innholdet i 
«spekulasjonene» utløser en rett til samtidig imøtegåelse også for 
BCC. Hvis så er tilfellet, ber vi om at dere gjør oss kjent med det 
faktiske innholdet. Hvis dere mener beskyldningene ikke rammer 
BCC, men kun enkeltindivider, ber vi om at dere bekrefter dette for 
oss. 
 
Når vi har mottatt et endelig og klargjørende svar fra dere på dette 
punktet, vil vi være klare til å utøve vår imøtegåelsesrett. Dersom 
dere kommer tilbake til oss i dag på dette punktet, vil vi kunne gi vår 
imøtegåelse i løpet av tirsdag førstkommende. 
 
Vi vil samtidig be om å få en visning av programmet hos dere når 
dette foreligger i endelig versjon, slik at vi kan forsikre oss om at vår 
rett til samtidig imøtegåelse er ivaretatt. Vi vet at dette er vanlig 
praksis for eksempel i NRK Brennpunkt, og antar at 
Novemberfilm/TV2 vil tilby det samme. Det vil være fornuftig for 
alle parter å få til en slik visning (som vi antar kan finne sted i deres 



lokaler) for å unngå at konkrete påstander fremmes uten at vi får 
anledning til samtidig imøtegåelse. 
 
Med vennlig hilsen 
Berit H. Nilsen 

07.10.19 Vidar Lien 
Amundsen 

e-post Hei Berit, 
 
Takk for svar. Godt å høre at påstandene i programmet er 
tydelig forklart nå.  

Når det gjelder spekulasjoner i sammenheng mellom 
ledernes inntekt og formue, og medlemmenes 
økonomiske bidrag skal jeg utdyper jeg mer her:  
 
Med bakgrunn i opplysningene vi har fått om appen 
MyShare og at den er en vel anvendt applikasjon som 
brukes av menigheten, omtaler vi også BCCs fokus på 
såkalte «grønne tall» og at Kåre Smith blant annet har 
uttalt: «den late har djevelen til far» og «gjerrig og lat, det 
er faenskap». Det er hevet over tvil at Smiths egne 
personlige tall har vært «lysende grønne» i mange år, 
hvilket vi også nevner i programmet. Vi ønsker gjerne å få 
han til å utdype utsagnet om djevelen og gjerrighet, men 
også gi oss innsikt i hvor stor grad arbeidet med og 
bidraget fra menigheten har vært med å berike han, eller 
som vi ønsker å få svar på: Gjelder gjerrigheten han 
snakker om også Smith selv?  
 
I denne sammenhengen omtaler vi også NN som 
forretningspartner av Smith, men kommenterer ikke hans 
inntekt eller formue eksplisitt. Det rettes ingen påstander 
mot eller om han som utløser rett til samtidig 
imøtegåelse.  
 
Du får gjøre en vurdering av hvorvidt BCC også ønsker å gi 
tilsvar på dette punktet. Vi ønsker fortsatt intervju med 
Kåre Smith så han kan gi sine svar på våre overnevnte 

 



spørsmål. Dersom dette ikke skulle være mulig ber vi om å 
få formidlet hans kontaktinfo slik at vi kan rette disse 
påstandene til han direkte. Vi etterlyser fortsatt et svar 
denne forespørselen.  
 
Når det gjelder ønsket ditt om å få se endelig versjon av 
programmet før publisering har vi diskutert dette med 
TV2, og besluttet at vi ikke kommer til å imøtekomme 
dette ønsket. Hos oss er retten til gjennomsyn før 
publisering et privilegium som kun er forbeholdt de som 
medvirker i programmet. Det er vårt ansvar at de som 
utsettes for sterke beskyldninger i programmet skal ha 
adgang til samtidig imøtegåelse av de faktiske 
opplysningene. Dette er et ansvar vi selvfølgelig tar svært 
alvorlig, og jeg kan forsikre deg om at oversikten vi har 
oversendt inneholder alle konkrete påstander som utløser 
denne retten for BCC. Dette er forøvrig slik vi praktiserer 
det ovenfor alle ikke-medvirkende aktører som har rett til 
samtidig imøtegåelse i programmene vi lager.  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
 

09.10.19 Berit H. Nilsen e-post   
Hei igjen Vidar 
 
Under følger vårt svar til deres påstander og spekulasjoner, slik dere 
har angitt at de vil komme fram i programmet. 
 
Til tema «tvang, press og MyShare-app»: 
Gaver er et fundament for alle kristne menigheter. I 2018 ga hvert 
medlem i snitt kr. 2.250,- per måned, så gaver i størrelsesorden som 
er oppgitt her er svært uvanlig. Vårt råd til den aktuelle familien er å 
redusere sine bidrag slik at det passer til familiens økonomi, da all 
støtte til BCC selvsagt er basert på frivillighet. 



 
Til tema utbygging Brunstad: 
Vi er stolte av utbyggingen på Brunstad, som er gjort mulig på grunn 
av BCC og lokalmenighetene. Det har vært et stort felles løft som 
har samlet oss som organisasjon, og vi har samtidig sikret at 
kommende generasjoner kristne også har et sted og møtes til 
stevner og samlinger. 
 
Til tema spekulasjoner om medlemmers bidrag og lederes 
personlige formue: 
BCC har en svært ryddig økonomi, der verken ledere eller andre har 
beriket seg på medlemmenes bekostning. Det er altså ingen 
sammenheng mellom Kåre J. Smith eller andre lederes 
privatøkonomi, og hva medlemmene har bidratt med i gaver. Våre 
revisorgodkjente regnskaper og årsrapporter er åpent tilgjengelig 
for alle som vil sette seg inn i fakta i stedet for spekulasjoner, se 
www.bcc.no. 
 
Til tema om at BCC kontrollerer medlemmers muligheter til å uttale 
seg: 
På tross av et positivt første møte med Novemberfilm/TV2 valgte 
BCC å ikke delta i denne serien, da vi i videre dialog skriftlig fikk 
opplysninger fra programledere og programskapere som helt klart 
viste at de egentlig hadde en helt annen agenda enn de først anga. I 
dette programmet er det TV2 og ikke BCC som kontrollerer og 
manipulerer slik at historien blir salgbar.  
 
 
Vi håper dette var oppklarende, selv om vi ikke klarte å få til et så 
bra samarbeid om dette prosjektet som vi håpet fra starten av i fjor 
høst.  
Til informasjon er en av grunnene til at vi valgte å ikke stille opp, i 
tillegg til det vi skriver over, at et medlem kontaktet oss før jul med 
påstander om at han var blitt tilbudt en god del penger fra dere for 
å stille opp i serien med sin historie.  
 
Mvh Berit H. Nilsen 

http://www.bcc.no/


BCC 

10.10.19 Vidar Lien 
Amundsen 

e-post Hei Berit!  
 
Takk for disse svarene.  
 
Når det gjelder det siste du skriver skulle vi ønske at dette 
ble oppgitt som grunn når dere avslo samarbeidet i 
november i fjor. Da kunne vi jo avkreftet det med en gang. 
Den påstanden har selvfølgelig ingen rot i virkeligheten.  
 
Jeg kommer tilbake med informasjon om når programmer 
er planlagt sendt når det blir avklart. 
 
Ha en fortsatt fin torsdag!  
 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
 

 

18.10.19 Vidar Lien 
Amundsen 

e-post Hei igjen Berit, 
 
Som tidligere nevnt ønsker vi å rette påstandene som 
omhandler Kåre Smith i dokumentaren til han direkte, så 
han får mulighet til samtidig imøtegåelse og et eget tilsvar 
dersom han ønsker det.  
 
Vi har foreløpig ikke lykkes i å finne kontaktinformasjonen 
hans, og vi har heller ikke fått svar på vår forespørsel til 
dere om intervju med han eller om vi kan få oversendt 
hans kontaktinfo. Skal vi tolke det slik at Kåre Smith ikke 
ønsker å gi ytterligere tilsvar utover det BCC allerede har 
gitt?  
 
Hvis dette ikke er tilfellet håper vi å få oversendt 
kontaktinformasjonen slik at vi kan ta kontakt direkte og 
avklare dette.   
 

 



Ha en fortsatt fin fredag, og god helg når den tid kommer.  
 
Vennlig hilsen, 
 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
Novemberfilm 
 

23.10.19 Berit H. Nilsen e-post  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hei Vidar, 
  
som sagt tidligere kan jeg ikke ivareta retten til samtidig imøtegåelse 
for Kåre J. Smith.  
Vanligvis oppgir vi ikke kontaktinformasjon til medlemmer, av 
personvernhensyn, men gjør et unntak nå. Mailadressen til Kåre J. 
Smith er:  
  
Ha en fin dag! 
  
Mvh Berit H. Nilsen 

23.10.19 Vidar Lien 
Amundsen 

e-post Hei Berit, 
 
takk for dette. Da viderebringer vi påstanden til han 
direkte, så han får mulighet til å imøtegå personlig dersom 
han ønsker det.  
 
Ha en fortsatt fin dag! 
 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
Novemberfilm 

 

04.11.19 Berit H. Nilsen e-post  Fra: Berit Hustad Nilsen  
Sendt: mandag 4. november 2019 15:13 
Til: Vidar Amundsen  
Kopi: Kadafi Zaman, Kjetil Johnsen  
Emne: Ang. episode i serien "Norge: Bak fasaden"  
  



Hei Vidar, 
  
vi antar at arbeidet med programmet pågår fortsatt, og vi vil gjerne 
komme tilbake til et par punkter vi tidligere har diskutert med dere. 
Jeg viser til vår tidligere kommunikasjon, og e-post fra dere av 7. 
oktober. Dette gjelder for det første vurderingene dere har gjort 
knyttet til påstander om «giverpress». Vi synes disse påstandene er 
så graverende at vi har sett behovet for å gjøre grundigere 
undersøkelser. I tillegg ønsker vi å ta opp det faktum at dere ikke vil 
gi oss adgang til å se programmet før det sendes. 
  

1. Påstander om giverpress 
Dere har tidligere opplyst blant annet følgende: «Kilden anslår at 
familien hans betaler 15 – 18 000 NOK til menigheten hver måned 
(inkludert dugnadstimer).» 
Vi har gjort en grundigere undersøkelse gjennom forespørsler til 
flere lokale menigheter om givernivå blant deres medlemmer. Ingen 
av menighetene melder tilbake om gaver på det nivået 
Novemberfilm påstår, for den ene, konkrete personen dere baserer 
påstanden på. Som sagt tidligere mener vi denne påstanden er 
usannsynlig. Og det faktum at det finnes kun en kilde, som er 
anonym, øker redaksjonens krav til kontroll. Jeg vil gjerne gjenta det 
vi også tidligere har skrevet at hvis det mot formodning skulle være 
riktig at noen betaler 15. – 18.000 per måned og dette ikke er en 
person med ekstremt høy inntekt, vil vi sterkt fraråde denne 
personen å bruke så stor andel av inntekten på gaver til 
menigheten. Vi tar meget sterkt avstand fra enhver påstand eller 
framstilling om at dette er normalt nivå eller at våre 
lokalmenigheter oppfordrer til slike gavebeløp. 
  
Det kan se ut til at det kan være behov for oppklaring i forhold til 
hvordan gavebidrag til menighetene foregår. Kostnadsnivået i min 
egen lokalmenighet (Oslo) er vedtatt på årsmøtet gjennom en helt 
vanlig demokratisk prosess, der medlemmene på årsmøtet selv 
avgjør og stemmer over budsjett og prioriteringer. Alle bidrag er 
frivillige, og alle setter opp mål for hva de evt. ønsker å bidra med. I 
lokalmenigheten jeg tilhører har jeg som tidligere nevnt fått opplyst 



at det gjennomsnittlige bidraget per måned er 2.250 inkludert 
driftskostnader. Dette tallet gjelder hele familier som har to 
inntekter og omfatter også evt. gaver fra ungdommer under 18 år. 
Anbefalingen i vår menighet er også at ingen personer under 26 år 
bidrar med økonomiske gaver til menigheten. Mer enn 10% av 
medlemmene her betaler absolutt ingenting. Det høyeste beløpet 
noen betaler per måned er NOK 9.000, og dette er en enkeltperson 
med svært høy inntekt. Ingen andre er i nærheten av dette nivået. 
Gjennomsnittstall kan forøvrig være misvisende da det er stor 
variasjon i inntektsnivået til våre medlemmer. 
  
Vi forventer at vedkommende kan dokumentere ovenfor 
Novemberfilm, med for eksempel kontoutskrifter eller annen 
dokumentasjon på at betalingene faktisk har funnet sted.  
Et screenshot over mål man selv har satt i appen MyShare, er for 
eksempel ingen dokumentasjon på hva vedkommende faktisk bidrar 
med i gaver til sin menighet.  
  
Vi ber selvsagt ikke om å få vite vedkommendes identitet, og heller 
ikke om å få se dokumentasjon som kan være i konflikt med 
kildevernet. Men vi ber Novemberfilm om å være åpne og konkrete 
om hvilke undersøkelser man har foretatt for å få bekreftet 
påstandene fra den ene kilden. For en virksomhet som forventer 
åpenhet fra omgivelsene, mener vi dette er en rimelig forventning, 
også fordi den ikke kommer i konflikt med medias kildevern.  
  
Novemberfilms bestrebelser vil også være relevant i forhold til en 
eventuell PFU-klage, der PFU tidligere har lagt vekt på omfanget og 
graden av bestrebelser redaksjoner har gjort for å få 
bekreftet/avkreftet påstander. Dersom opplysningen stammer fra 
bare en kilde, og kilden i tillegg er anonym, har PFU i tidligere 
kjennelser slått fast at dette er forhold som skjerper kravene til 
aktsomhet, og også til redaksjonens plikt til å kunne redegjøre for 
hva man faktisk har kontrollert og hvordan dette har skjedd.  
  

2. Gjennomsyn av filmen 



Vi er overrasket over Novemberfilms og TV2s avgjørelse om at vi 
ikke får påsyn av programmet før sending. Slik programmet er 
beskrevet, er det grunn til å tro at BCC er å anse som objekt for 
kritiske påstander. Vårt ønske om å se programmet er derfor 
fundert i Vær Varsom-plakatens bestemmelser og intensjoner om at 
den angrepne part skal ha muligheter til en reell imøtegåelsesrett, 
og at redaksjonen skal være raus med å gi mulighet til dette når 
angrepene er omfattende og av alvorlig karakter. At påsyn er et 
«privilegium» de som medvirker belønnes med for å stille opp foran 
kamera, tilsier at det ikke er en prinsipiell holdning mot å vise 
programmer før publisering som ligger til grunn for avslaget. BCC 
medvirker også til programmet, men vi har valgt å gjøre det på 
annen måte enn gjennom filmede intervjuer. Vår mulighet til påsyn 
bør derfor være av samme art som de personene som kalles 
«medvirkende». Vi ber derfor Novemberfilm og TV2 om å revurdere 
avslaget. 
  
Imøteser svar fra dere på punktene over. 
  
Mvh Berit H. Nilsen 

05.11.19 Vidar Lien 
Amunsen 

e-post Hei Berit, 
  
Arbeidet med programmet pågår fortsatt for fullt og vi 
takker for alle innspill underveis.  
Dere kan være helt trygge på at vi aldri fremfører 
påstander i våre programmer som vi ikke har dekning for.  
 
Angående temaet giverpress/dugnad har vi forøvrig 
introdusert en ny påstand i programmet, som vi ønsker 
deres kommentar til. Flere kilder vi har snakket med 
hevder menigheten holder dugnad hver helg. Har du en 
kommentar til dette?  
 
Hvis du ønsker å imøtegå denne påstanden vil jeg gjerne 
at du sender meg et svar innen fredag denne uka, så kan vi 
integrere det i programmet.  
 

 



Vi har videreformidlet deres ønske om å se programmet 
før publisering til TV 2. Avgjørelsen ligger hos dem, og 
dersom de vurderer det annerledes nå vil jeg gi beskjed.  
 
Vennlig hilsen, 
 
Vidar Lien Amundsen 
Produsent / Producer 
Novemberfilm 

20.11.19 Berit H. Nilsen e-post  Til Karianne Solbrække 
  
Jeg viser til den varslede TV2-serien «Norge: bak fasaden», der vi er 
informert om at episode 3 blant annet skal handle om Brunstad 
Christian Church(BCC), som jeg representerer. 
Vi har over lang tid hatt kontakt med Novemberfilm, knyttet til våre 
muligheter for samtidig imøtegåelse. I prosessen er vår bekymring 
blitt stadig tiltagende, både knyttet til programmets kildegrunnlag 
og til hvorvidt vi underveis er blitt informert om alle relevante 
forhold som angår oss i programmet. 
  
Vår bekymring er blitt ytterlig styrket av presisjonsnivået i den 
forhåndsreklamen TV2 selv går ut med knyttet til den aktuelle 
episoden. Der skriver man blant annet følgende:  
«Hvert år deler vi ut mer enn seks hundre millioner skattekroner 
til  ulike menigheter og trossamfunn i Norge. Hvordan er det å være 
medlem i to av de største kristne menighetene i Norge? Vi får høre 
historier om blant annet sosial kontroll, pengepress og hvor 
vanskelig det er å bryte ut. Hvor mye vet vi egentlig om de 
menighetene vi støtter med millioner hvert år?» 
Brunstad Christian Church er lang unna å være en av de «største 
menighetene i Norge», og påstander om sosial kontroll og 
pengepress er noe som i svært liten grad fremkommer i anonyme 
medlemsundersøkelser vi har gjennomført. Vi har gjort 
programskaperne oppmerksomme på dette, og påpekt faren for at 
de trekker bastante slutninger på et svært tynt kildegrunnlag.  
  



For å sikre at vår imøtegåelsesrett er ivaretatt, har vi derfor bedt om 
å få se gjennom programmet før det sendes. Novemberfilm har, 
med henvisning til ledelsen i TV2, avvist dette. Det er en holdning 
som både forundrer oss og øker bekymringen for at TV2 ikke er 
interessert i å kvalitetssikre programmet tilstrekkelig.  
Slikt gjennomsyn er en praksis vi vet at NRK har, knyttet til 
Brennpunkt—programmer. Vi antar at det vil være i TV2s interesse å 
gi samme mulighet,  slik at man kan få ryddet unna så mange 
innvendinger og misforståelser som mulig før publisering. 
  
Jeg vil derfor sterkt oppfordre deg til å vurdere vår forespørsel og gi 
oss anledning til å se programmet før det sendes, og helst så snart 
som mulig. 
  
Med vennlig hilsen 
Berit Hustad Nilsen 

20.11.19 Karianne 
Solbrække 

e-post Hei. 
 
Jeg sender denne videre til kollega Kathrine Haldorsen, 
som er redaktør for programmet. 
 
Med vennlig hilsen 
Karianne Solbrække. 

 

21.11.19 Berit H. Nilsen e-post  Dato: torsdag 21. november 2019 10:28 
Til: Karianne Solbrække  
Kopi: Kathrine Haldorsen  
Emne: Re: Henvendelse Norge: Bak fasaden 
 
Hei Kathrine Haldorsen  
 
Det hadde vært fint å få svar på dette så snart som mulig, da vi ser 
at serien er på lufta allerede til mandag. 
 
Mvh Berit H. Nilsen 

     



21.11.19 Kathrine 
Haldorsen 

e-post Hei! 
  
Klart du skal få svar😊 
I vår nye dokumentarserie «Norge bak fasaden», og i 
episoden der BCC omtales, ser vi nærmere på flere 
religiøse miljøer i Norge som mottar statsstøtte. Vi ser ikke 
kun på BCC og det er derfor ikke naturlig at dere får se 
hele episoden før den publiseres.  
 
Jeg vet at produksjonsselskapet Novemberfilm har hatt 
dialog med dere over en lengre periode angående dette 
programmet, og da rundt hvordan BCC omtales og hvilke 
påstander som fremmes. Vi har forstått at dere ikke 
ønsker å stille til intervju for å belyse denne saken 
ytterligere, men har valgt å svare skriftlig på de 
påstandene som fremmes, og som dere har fått 
oversendt. 
 
Det er allerede blitt justert og korrigert i opplysninger i 
programmet ut fra tilbakemeldinger dere har gitt oss. Jeg 
mener også at dere i tillegg er godt informert av 
Novemberfilm om hvordan menigheten omtales. Dette er 
informasjon som gis dere ut over påstander av faktisk art 
som rettes mot BCC, og som utløser imøtegåelsesrett. Vi 
mener derfor at dere skal være godt ivaretatt i denne 
prosessen, hva gjelder informasjon om hvordan 
menigheten omtales, og når det gjelder ivaretakelsen av 
imøtegåelsesretten dere er gitt. 
  
Dere har mulighet for etterfølgende tilsvar i denne saken 
om dere skulle ønske det etter publisering. 
 
Ha en fin kveld! 
 
Med vennlig hilsen Kathrine 
 
Kathrine Haldorsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.12.19: 
 
Hei Kathrine 
Takk for svar, det forundrer oss at dere vurderer det slik. 
Samtidig imøtegåelse er jo et svært viktig prinsipp som ikke kan 
ivaretas tilstrekkelig ved å gi etterfølgende tilsvar etter publisering, 
som du foreslår under.  
 
Ha en fin uke. 
 
Mvh  

Berit Hustad Nilsen 



Programredaktør / Editorial Manager 

29.11.19 BCC telefon  ALN ringer markedsavdelingen i TV 2, for informasjon om mulighet 
for å kjøpe reklamespot, etter henvisning fra mediebyrå. 

29.11.19 Markeds-
avdelingen 
TV2 

e-post Hei Anne Lea,  
  
Takk for prat på telefon tidligere.  
  
Det er flere elementer som påvirker prisen på reklamefilm 
blant annet periode, programplassering, tidspunkt på 
døgnet og filmlengde. 
Vi benytter GRP (gross rating point) som reklamevaluta 
der 1 GRP tilsvarer 44 870 personer i aldersgruppen 10-79 
år. 
Prisen på 1 GRP i primetime i desember med 20 sekunders 
film koster 10 336,-. Reklamebreak i programmet Norge 
Bak Fasaden har estimert seertall på 8 GRP. 
I tillegg foreligger det et prispåslag på 25 % når man 
ønsker å knytte seg til et spesifikt program og kjøpe en 
konkret reklameplass. 
  
En spesialplassering i reklamebreaket til programmet 
Norge bak Fasaden under bestesendetid i desember kl. 
22:07 på 20 sekunder koster kr. 100 000,- eks mva. 
  
Send meg gjerne filmen deres når den er klar slik at vi kan 
ha den til gjennomsyn. 
Til informasjon legger jeg også her ved utklipp av 
lovgivning om reklame: 
 
Kap. 3. Reklame, sponsing m.v. 
 
Overskriften endret ved lov 14 jan 2000 nr. 5 (ikr. 20 jan 
2000 iflg. res. 14 jan 2000 nr. 30). 
§ 3-1. Varighet, innhold 
 

 
 
 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2000-01-14-5?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||fn0
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2000-01-14-30?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||fn0


Endret ved lover 17 des 1993 nr. 126, 25 juni 1999 nr. 
51 (ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 25 juni 1999 nr. 704), 14 jan 
2000 nr. 5 (ikr. 20 jan 2000 iflg. res. 14 jan 2000 nr. 30), 14 
des 2012 nr. 91 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 14 des 2012 nr. 
1245), 6 feb 2015 nr. 7 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 12 juni 
2015 nr. 633), 16 juni 2017 nr. 68 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 
16 juni 2017 nr. 765), 21 juni 2019 nr. 58 (ikr. 1 juli 2019 
iflg. res. 21 juni 2019 nr. 812). 

Det kan ikke sendes reklameinnslag i tilknytning til 
barneprogram eller reklameinnslag som særlig er rettet 
mot barn i kringkasting eller audiovisuelle 
bestillingstjenester. 

Kringkastere kan ikke sende reklame for livssyn eller 
politiske budskap i fjernsyn. Dette gjelder også 
tekstfjernsyn. 

Kongen kan gi regler om utsending av, innholdet i, 
omfanget av og tilsynet med reklamesendinger. 
Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om varigheten av 
meldinger og innslag etter fjerde ledd samt om forbud 
mot å avbryte program for å sende andre meldinger eller 
utdrag av andre program. 
 
God helg. Vi høres!  
  
Med vennlig hilsen, 
Markedsavdelingen 
 

29.11.19 BCC e-post  Hei  
 
Tusen takk skal du ha for informasjonen. Skal det skrives en avtale, 
eller skjer betaling via faktura? 
 
Jeg sender deg link til filmen på mandag.  
 

https://lovdata.no/LTI/lov/1993-12-17-126?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/lov/1999-06-25-51?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/lov/1999-06-25-51?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/forskrift/1999-06-25-704?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/lov/2000-01-14-5?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/lov/2000-01-14-5?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2000-01-14-30?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/lov/2012-12-14-91?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/lov/2012-12-14-91?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-12-14-1245?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-12-14-1245?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/lov/2015-02-06-7?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-06-12-633?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-06-12-633?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/lov/2017-06-16-68?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-06-16-765?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-06-16-765?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/lov/2019-06-21-58?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-06-21-812?clickOrigin=dNL/lov/1992-12-04-127||c3||p3-1||fn0


Gjerne send meg spesifikasjon av tekniske krav.  
 
Vh Anne Lea 
 

02.12.19 BCC e-post  2.12.19 (kl. 13:39) 
Hei  
  
Her er reklamefilmen til gjennomsyn:  
https://  
  
Når er deadline for levering, og hvor skal det leveres? 
  
Vennlig hilsen  
Anne Lea K. Nielsen 
BCC 
 

02.12.19 BCC telefon  02.12.19 (kl. 15.38) 
ALN ringer TV 2s markedsavdeling for å høre status.  
Får muntlig beskjed om at reklamefilmen ikke kan vises, fordi det 
ikke kan reklameres for religion og livssyn.  
 

02.12.19 BCC e-post  Hei igjen  
  
Vi har vært i kontakt med Medietilsynet og de la vedlagte sak til 
grunn for at det ikke ville være noe i veien for å sende vår reklame. 
(inkl. vedlegg) 
  
Vennlig hilsen 
Anne Lea 
 

02.12.19 Markeds-
avdelingen 
TV2 

e-post Kl. 17.27:  
Hei igjen Anne Lea,  
  
Ser at vedlagte dokument er fra 3.mai 2001 og omhandler 
reklameinnslag for påskegudstjenester på en lokal TV 
kanal, TVSør. 

 



Har dere tilsvarende dokumentasjon som viser til 
reklamefilmen du sendte meg og som stiller seg til visning 
på en kommersiell allmennkringkaster som TV 2? 
  
Med vennlig hilsen, 
Markedsavdelingen 
 

03.12.19 BCC e-post  
 
 
 
 
 
 
 

Hei  
  
Det hadde vært fint med en bekreftelse på at dette er ok å sende, og 
at du har mottatt filmen. (Se under) 
  
Vedrørende betaling, så avventer jeg fortsatt informasjon om dette. 
  
Vennlig hilsen  
Anne Lea  
 

03.12.19 Markeds-
avdelingen 
TV2 

e-post Hei Anne Lea,  
  
Jeg venter fremdeles på endelig avklaring fra min kollega 
hos juridisk. 
Kan i mellomtiden bekrefte at vi har mottatt filmen deres 
slik at vi har god tid til å rekke mandagens sending. 
Sender betalingsinfo samtidig med godkjenning.  
  
Vi høres.  
  
Med vennlig hilsen, 
 

 

03.12.19 BCC e-post  Kl. 15.17: 
Hei 
  
Tusen takk skal du ha, og takk for hjelpen.  
  
Vh Anne Lea 



03.12.19 Markeds-
avdelingen 
TV2 

e-post Hei igjen,  
  
Ser nå at dere har lastet opp via IMD og på tv2.no. Da får 
vi kun tilgang til vårt digitale varelager og ikke hentet filen 
til TV-systemet. 
Dere kan gjerne laste opp på IMD, men «huke» av på TV 2 
(hovedkanal) i stedet. 
  
Hører fra deg.  
  
Med vennlig hilsen, 

 

03.12.19 BCC e-post  Kl. 15.44: 
Takk for info. Var det bedre nå? 
  
Vh Anne Lea 
 

04.12.19 BCC e-post  Hei  
  
Jeg hørte med Medietilsynet ang. dine spørsmål mandag kl. 17.27, 
og fikk svar nå. Se under. 
  
Vennlig hilsen 
Anne Lea  
  
  
Fra: Medietilsynet  
Til: Anne Lea Nielsen  
Emne: Reklame for livssyn i fjernsyn – BCC 
  
Medietilsynet viser til ditt spørsmål vedrørende reklame for 
Brunstad Christian Church som ønskes sendt på en riksdekkende 
fjernsynskanal. 
  
Myndighetene kan ikke forhåndsgodkjenne reklameinnslag før 
visning – vårt tilsyn og eventuelle sanksjoner kommer etter at 
reklameinnslag eller programmer har blitt sendt. Myndighetene kan 



heller ikke gripe inn i den redaksjonelle frihet og pålegge at 
bestemte innslag skal sendes. 
  
Når det gjelder forståelsen av kringkastingsloven § 3-5 andre ledd 
om forbud mot å sende reklame for livssynsbudskap i fjernsyn vil vi 
bemerke følgende: 
Tolkningen av bestemmelsen er lik for lokalfjernsyn og kommersielt 
riksdekkende fjernsyn. Rekkevidden av forbudet mot 
livssynsreklame er altså ikke avhengig av om det sendes på 
riksdekkende eller lokalt fjernsyn.  
  
Med hilsen 
Rådgiver 
  

 
 

04.12.19 Markeds-
avdelingen 
TV2 

e-post Hei Anne Lea,  
  
Takk for oppklaring.  
  
Vi har diskutert internt og vurdert reklamen på nytt. 
Diskusjonen rundt kringkastingslovens § 3-1 har jo versert 
de siste 20 årene. Kringkastingslovens regler gjelder 
selvsagt, men det skal gjøres en konkret vurdering fra gang 
til gang der bestemmelsen vurderes opp i Grunnlovens § 
100. Gitt at det forkynnende budskapet/livssynsinnholdet 
er tatt bort med en pipelyd og budskapet dermed fremstår 
som mer nøytralt og informativt, tillater vi at den skal gå 
slik den ligger nå. 
  
Jeg har lagt ved bestillingsskjema og kontrakt.  
Fint om du kan se over at alt stemmer og returnere signert 
så snart du har mulighet. 
Legg gjerne også inn fakturainformasjon i bestillingsskjema 
nederst. 
  

 



Filmen er mottatt og er lagt inn i sendeskjema.  
  
Vi høres.  
  
Med vennlig hilsen, 
 

04.12.19 BCC e-post  04.12.19  (Kl. 12:45) 
Hei 
  
Da har jeg underskrevet og utfylt de vedlagte dokumenter. 
  
Vh 
Anne Lea 
 

06.12.19 Markeds-
avdelingen 
TV2 

telefon ALN mottar en telefon fra TV 2s markedsavdeling med 
informasjon om at det har blitt besluttet at TV 2 ikke har 
anledning til å sende reklamen i reklamepausen i henhold 
til redaktørplakaten. Ber om å få det på en mail.  

 

06.12.19 Markeds-
avdelingen 
TV2 

e-post Hei Anne Lea,  

Viser til telefonsamtale. Som jeg sa er det besluttet at 
filmen deres ikke kan vises direkte foran eller i midten av 
programmet på mandag. Men, der kan vise den på andre 
tidspunkter som for eksempel i reklameblokken rett etter 
programmet, eller andre tidspunkter. 

Dersom du ønsker nærmere forklaring ber jeg om at du tar 
kontakt med vår programredaktør Kathrine Haldorsen. 

Hører fra deg når du har bestemt deg for hva dere gjør. 

Med vennlig hilsen, 
Markedsavdelingen 

 

06.12.19 Berit Hustad 
Nilsen 

e-post  Hei Kathrine Haldorsen 
  



Viser til dialog mellom NN og min kollega, senest e-posten under fra 
i dag. 
  
Vi kan dessverre ikke akseptere denne endringen, da vi har signert 
kontrakt og bestillingsskjema, og godtatt påslag på 25% for 
spesialplassering i reklamespot center break kl. 22.07 mandag 9. 
desember. 
Vedlegger kontrakt og bestillingsskjema.  
  
Ber om snarlig bekreftelse på at reklamen sendes i henhold til 
inngått avtale. 
  
Mvh 

Berit Hustad Nilsen 

09.12.19 Olav T. 
Sandnes 

e-post Fra: Olav T. Sandnes  
Sendt: mandag 9. desember 2019 08:50 
Til: Berit Hustad Nilsen   
Kopi: Kathrine Haldorsen  
Emne: VS: Vedr. reklame for BCC på TV 2 
  
Hei Berit Hustad Nilsen, 
Jeg viser til din epost til Kathrine Haldorsen.   

Som sjefredaktør i TV 2 har jeg det overordnede ansvaret 
for alle programflater. Dette ansvaret omfatter også alle 
beslutninger om hvilke reklameflmer som skal publiseres, 
og tidspunktet for publisering. Det er tatt generelt 
forbehold i våre standardvilkår som tar høyde for dette. 

Den aktuelle reklamefilmen er for BCC, og BCC har bedt 
om at den sendes i pausen for programmet «Norge Bak 
Fasaden», som går på TV 2 i kveld. Programmet 
omhandler nettopp BCCs virksomhet i Norge. BCC er 
tilbudt samtidig imøtegåelse, og har fått anledning til å 

 



uttale seg i programmet, men har ikke ønsket å benytte 
seg av dette tilbudet. 

Et grunnleggende presseetisk prinsipp er at reklamens 
innhold og plassering ikke skal påvirke programmets 
integritet. Det skal også være et tydelig skille mellom 
redaksjonelle og kommersielle ytringer. 

Uavhengig av BCC’s motivasjon for bestillingen, spiller 
reklamefilmen direkte opp mot temaet i programmet og 
er egnet til å påvirke seernes oppfatning av programmet. 
Dersom reklamefilmen sendes i umiddelbar nærhet til 
programmet vil det komme i konflikt med ovennevnte 
prinsipper. 

På denne bakgrunn har jeg truffet en redaksjonell 
beslutning om at reklamefilmen ikke kan sendes i pausen 
for den aktuelle episoden av «Norge Bak Fasaden» , slik 
BCC har anmodet om. Bestillingen kan derfor beklageligvis 
ikke etterkommes. BCC’s betalingsforpliktelse vil selvsagt 
også bli annullert som følge av dette. 

Med vennlig hilsen, 
Olav Sandnes 

09.12.19 Berit H. Nilsen e-post  Hei Olav T. Sandes 
  
Takk for e-post og svar. 
  
Ref. det du skriver om at vi ikke har benyttet oss av samtidig 
imøtegåelse, så er dette helt uriktig. Vi har svart på alle påstander 
Novemberfilm har fremlagt, og de har tatt med deler av våre tilsvar i 
episoden. 
  
Vi respekterer selvsagt deres vurdering og avgjørelse angående 
reklame. Men vil dette si at tilbudet (markedsavdelingen, red.) 
sendte fredag 06.12., om å sende reklamen etter programmet, også 
er trukket tilbake? 



Da må i så fall både kontrakt, bestillingsskjema og innbetalt beløp 
annulleres. 
  
Hører gjerne fra deg ganske raskt. 
  
Mvh Berit H. Nilsen 
BCC 
 

09.12.19 Olav T. 
Sandnes 

e-post Hei Berit Hustad Nilsen 
  
Jeg kan bekrefte at tilbudet (markedsavdelingen, red.) 
sendte fredag 06.12, om å sende reklamen etter 
programmet, står. 
  
Ta gjerne kontakt med henne dersom dere ønsker å 
akseptere dette. 
  
Mvh. 
/Olav T. Sandnes 
 

 

09.12.19 Markeds-
avdelingen 
TV2 

E-post Hei Anne Lea,  
  
Lurer på om dere har tatt en avgjørelse vedr. tilbudet om 
reklameplassering etter programmet «Norge bak 
fasaden»? 
I så fall trenger vi en tilbakemelding ganske raskt da det 
allerede er i kveld. 
  
Hører fra deg.  
  
Med vennlig hilsen, 
Markedsavdelingen 
 

 
 
 
 

09.12.19 BCC e-post  Siden TV 2 brøt avtalen dere signerte forrige uke, så ikke reklamen 
kunne sendes til bestilt tidspunkt, ser vi oss nødt til å be om å få 
tilsendt kreditnota på innbetalt beløp, kr. 125.000. 



Takk for grei dialog med deg. Ha en fin dag 😊 
  
Vennlig hilsen 
Anne Lea 
 

09.12.19   EPISODEN SENDES PÅ TV2 BCC LANSERER INNSIKT.BCC.NO  

10.12.19 TV2 nyhetene e-post Hei, 
Vi ser dere har laget en lengre artikkel om den siste 
episoden av Norge bak fasaden.  
https://innsikt.bcc.no/bakfasaden   
Om dere ønsker å ta en prat om dette, møter vi dere 
gjerne til et intervju. Ta kontakt. 
  
Vennlig hilsen, 
 
Journalist | TV 2 Nyhetene 
 

 

10.12.19 Berit H. Nilsen BCC  Hei  ! 
 
Takk for kort telefonsamtale. Vi setter som sagt pris på at dere tar 
kontakt.  
 
På grunn av saken som har vært frem mot denne episoden er det 
viktig for oss å vite rammene for å vurdere vår deltakelse. 
Jeg ønsker å høre litt mer fra deg om hva reportasjen skal handle 
om, hvem andre som vil medvirke, og hvilke spørsmål du evt. vil 
stille BCC. 
Kan du sende meg noen ord om dette? 
 
Med vennlig hilsen 
Berit H. Nilsen 
Styreleder og informasjonsansvarlig 
 

10.12.19 TV2 nyhetene e-post Hei igjen Berit!  

https://innsikt.bcc.no/bakfasaden


Det er ikke noe problem, men vi har ikke en ferdig idé helt 
ennå. Dermed kan jeg heller komme tilbake med spørsmål 
når vi har avklart om og i hvilken grad dere vil stille. 
  
Likevel har jeg et forslag. Ettersom vi på nyhetsdesken 
skjønner at dere ikke kjenner dere igjen i fremstillingen i 
dokumentaren, kan vi jo treffe dere og få deres 
perspektiver, både fra medlemmer og ledelsen. 
Hva med følgende: 

• Dere gir oss i TV 2 Nyhetene en omvisning på 

Brunstad Center. 

• Vi gjør et intervju med deres leder, Kåre Smith. 

• Vi får bli med på en dugnad, der vi får se hvordan 

det foregår, og får snakke med deres medlemmer 

som deltar på dugnaden. 

  
Eventuelle spørsmål kan jeg sende om vi kommer til en 
enighet. 
Hva gjelder form, så vil dette bli et nyhetsinnslag til både 
TV og nett.  
  
Kunne det vært en mulighet? 
  
Vennlig hilsen, 
 
Journalist | TV 2 Nyhetene 

 
10.12.19 Berit H. Nilsen e-post  Hei igjen  

 
For å holde oss til saken dere først spurte oss om, så vil vi gjerne 
kommentere og dele våre reaksjoner på den siste episoden av 
Norge bak fasaden.  
BCC har ingen arrangementer på Oslofjord Convention Center før til 
nyttår. Men dersom dere ønsker å møte noen medlemmer, så er det 
dugnad for ungdom i Drammensområdet førstkommende lørdag. 



Dit kommer det mange ungdommer, det er siste innspurt før jul, det 
blir lunsjpause med motivasjon fra mentorene osv. Hvis dere vil 
komme dit, kan dere snakke med hvem dere vil.  
Men da vil jeg i tillegg komme og kommentere saken live i studio når 
reportasjen sendes, og tar gjerne med meg et medlem hvis det er 
ønskelig. Forstander Kåre J. Smith er utenlands helt fram til jul. 
 
Med vennlig hilsen 
Berit H. Nilsen 
Styreleder og informasjonsansvarlig 
 

10.12.19 TV2 nyhetene e-post Men kan vi ikke ta det etter nyttår da? Det er ikke hastverk 
for oss. 
 
      , TV 2 
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