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I LMBU er det vores bøn og mission,  at børn og unge må Elske, Kende og Tjene Jesus. Gud vil, at vi

skal leve tæt med ham og at vi skal dele vores tro med dem, vi lever sammen med, uanset om vi er

børn, unge eller voksne. Gud ønsker, at vi elsker ham, som vores far og frelser, at vi lærer ham dybere

og dybere at kende, og at vi deler den kærlighed Gud har givet os ved, at vi tjener vores næste. Det

er en stor og livslang opgave, den er for hver enkelt af os og for menigheden som fællesskab. Men

Gud har lovet at gå med på den vandring og velsigne os.

Herrens råd står fast til evig tid,

hans planer varer i slægt efter slægt.

Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud,

det folk, han udvalgte sig til ejendom.

Vi længes efter Herren,

han er vor hjælp og vort skjold.

Ham glæder vort hjerte sig over,

vi stoler på hans hellige navn.

Lad din godhed komme over os, Herre,

for vi venter på dig.

Uddrag af Sl. 33

Vi har i LMBU på landsplan fire hovedindsatser i vores arbejde.

Mere LMU

Vores LMU’er er fantastiske fællesskaber, hvor troen kan modnes og vokse. Mange oplever, at det er

i LMU’en troen for alvor bliver personlig, at man sætter ord på troen og at man får sine første

opgaver i Guds rige. Tiden efter coronanedlukningen har været vanskelig, og vi oplever, at vi har

brug for at puste nyt liv i aktiviteter i LMU, både lokalt og på landsplan. Over de kommende

måneder skal vi i landsbestyrelsen ansætte to nye ungdomskonsulenter, og vi ønsker med dette at

udvikle formen og indholdet af ungdomskonsulentstillingerne. Derefter glæder vi os til at komme ud

i alle LMU’erne og hjælpe jer i det arbejde I står med.

Udruste menigheder og lokale ledere

Udrustningen af menighederne og de lokale ledere i børne- og ungdomsarbejdet er en af LMBU’s

helt centrale indsatser. Vi har besluttet at nytænke vores hidtidige lederkursus, der lå i september,

og flyttet det til først på året, hvor der typisk er mere luft i kalenderen. Helt konkret har vi oplevet,

at lederkurset i september har ligget samtidig med mange menighedslejre eller



afdelingsarrengementer. Ved at flytte det til først på året, vil vi give flere mulighed for at deltage.

Samtidig vil vi udvikle selve formatet af lederkurset. 2023 vil blive et overgangsår, hvor vi afholder

et éndags lederkursus og i 2024 vil vi slå dørene op for en helt ny lederweekend.

I hverdagen har vi også et stort fokus på at støtte lederne og give sparring i deres arbejde. Det gør

vi gennem formandssamtalerne i LMU, ved klubbesøgene og når vi er sammen i Afdelingerne eller

til lokale arrangementer.

Trosoplæring og relationsdannelsen

VEJEN har været en af de seneste års helt store satsninger i LMBU, og vi er glade for, at det nu kan

lanceres. Med VEJEN har vi ønsket at skabe en troens vandring med næste generation. Vi vil give en

solid trosoplæring, og vi vil som noget nyt have et stærkt fokus på relationsopbygning og samtale om

tro og liv. VEJEN bliver udarbejdet som et 3-årigt forløb for både børne- og juniorklubber, og det er

muligt allerede nu at tegne abonnement på materialet.

Hjemmet

Hjemmet er helt centralt i den kristne tro og i dannelsen af vores gudsbillede. Gud formaner os til at

fortælle om Guds frelse for vores børn og børnebørn, i vores hjem. Derfor vil vi gerne i LMBU

inspirere familierne til mere trossamtale i hjemmet. Vi udgiver podcasten ”Tro i familien”, der

inspirerer til samtale. Når vi møder jer i den lokale lederudrustning vil vi også udfordre jer og

menighedens ledere til, hvordan I, i jeres menighed, taler om troens liv i hjemmet.

Nyansatte og økonomi

LMBU’s økonomi er presset, fordi vi under coronanedlukningen mistede mange medlemmer og

dermed tilskud fra DUF. Derfor er det afgørende, at vi får tegnet nye medlemmer og at de klubber,

der er en del af LMBU også bliver foreningsdannet og optaget som medlem i LMBU. Derfor har

LMBUs ledelse haft et stærkt fokus på at styrke vores indsats og opfølgning på medlemstallet. Men vi

har brug for jeres, vores medlemmer, frivillige og hele vores baglands hjælp. At blive medlem af

LMBU er også en gave til Guds riges arbejde.

Vi tager i år afsked med tre gode ansatte. Emil stoppede som ungdomskonsulent i sommers, for at

vende tilbage og afslutte sine teologistudier, Kasper stoppede som ungdomskonsulent for at blive

frimenighedspræst i Esbjerg, Kasper fortsætter dog på nedsat resten af året, for at stå for Mision på

LMH. Finn stopper i efteråret, da han har fået en stilling i OM. Vi takker jer alle for arbejdet i LMBU

og ønsker jer Guds rige velsignelse.

LMBU’s Landsbestyrelse September 2022 Formand Magnus Haahr Nielsen, Næstformand,,

Enok Mogensen, Olai Birch, Johanna Vævest Nymann, Stine Nybo, Emil Enevoldsen, Simon

Brosbøl  og Lars Dysager


