
Nyhedsbrev - September - 2013: 

Find et nyt Landsmedlem 
Kender du nogen som ikke er medlem af BBU gennem den lokale forening, så er det en rigtig 
god ide at de blive landsmedlem, som giver mulighed for at deltage i BBUs forskellige leder-
træningstilbud, studieture til udlandet, tilskud m.m.. Da medlemmer samtidig er et vigtigt 
grundlag for BBUs indtægter, er det en god mulighed for at ”gøre godt” for hinanden. Nye 
medlemmer under 30 år kan give over kr. 1000 i offentlige tilskud, som kan bruges til at lave 
spændende nationale BBU aktiviteter. Via BBUs hjemmeside kan din ven blive Landsmedlem  

Nyt fra Landsledelsen 
BBUs Landsledelse har netop haft møde i Roskilde, hvor der blev budt velkommen til Charlotte 
Mejer Friis og Theis Læssøe, som er nye i Landsledelsen. De øvrige i Landsledelsen er Christian 
Bylund (Formand), Rasmus Højmark (Næstformand), Janus Maigaard (Næstformand), Ruthe 
Dieu og Birgitte Korsbro 

Det var et spændende møde, hvor der bl.a. blev bevilliget penge til Gospelkoret InJoy, Gospel-
koret Oikos og til Casper Jonstrup, som deltager i Kantoriet. Der er stadig penge i tilskudspul-
jerne i 2013, og hvis du har et godt projekt, specielt på ledertræningsområdet, kan du søge 
penge på BBUs hjemmeside. 

BBU glæder sig over at Sommerstævnet afholdes på Lindenborg  de næste tre år, hvor vi sam-
arbejder med Missionsforbundets Børn og Unge. Allerede nu er der gang i planlægningen og 
Birgitte Korsbro er BBUs repræsentant i Sommerstævnets KoordinationsUdvalg. Der er andre 
spændende samarbejder med MBU på vej  f.eks. Musik-lejr, Sports-lejr, Jeremias, Levit m.m.  

 

Nyt Børnekirke materiale: Gud er konge 
 

BØRNEZONE, som forhandler Zone-Materialet kommer 
nu med et nyt materiale til dig, der arbejder med børn i 
kirken eller børneklub. 

 I september lanceres et nyt materiale, der hedder ”Gud 
er konge”. Det er et undervisningsmateriale, der stræk-
ker sig over 3 år. Første bind indeholder 15 lektioner og 
slutter med juletekster. 

Tekstmaterialet kommer oprindeligt fra Pinsekirkens 
børneorganisation i Norge, og flere børnekirker i Dan-

mark har allerede med stor succes brugt det norske materiale. Nu foreligger det på dansk. 

15 lektioner koster  kr. 400,00 for BBU foreninger. 

Har du lyst til at se en smagsprøve på ”Gud er konge” kan du klikke her 

Ønsker du mere information eller forudbestille materiale, kan du kontakte Lise Daugaard på 
tlf. 28 26 49 62 eller zone@akbu.dk. 

Ungdomsleder udveksling med Rwanda 
I disse uger rejser fire ungdomsledere rundt i 
Danmark for at besøge spejderkredse, ung-
domsgrupper og opleve det danske samfund.  

Den 30. august hentede vi, de to danske ung-
domsledere Cecilie Mølbæk og Ditte Skårhøj, 
vores to nye rwandiske samarbejdspartnere 
Simon og Ernestine i lufthavnen. De to første 
uger var vi på et DUF kursus, hvor vi lærte en 
hel masse om, hvordan man udfører projek-
ter, vi lærte om samarbejde mellem kulturer, arbejdede med vores eget projekt, som er at 
starte spejderarbejde op i Rwanda, og vi mødte en hel masse spændende mennesker fra hele 
verden. Vi føler os nu meget parate til at starte spejderarbejde op i Rwanda, hvor der er brug 
for aktive unge, der tager ansvar og initiativ. Nu rejser vi rundt i Danmark for at få inspiration 
fra forskellige spejdergrupper, men der er også tid til at vise danske kulturskatte frem, som 
Grenen, flæskestegen og meget andet. Den 28. september tager vi af sted til Rwanda, og vi 
kan slet ikke vente! 

Følg med på YEGO bloggen 
 

 Follow 2013-2014 
Hvis du går og tænker, det der med Gud det vil jeg gerne vide noget mere om! Og tænker hvad 
er det der discipel egentlig for noget, så skal du fortsætte med at læse:  

For vi er nu klar, til en helt ny sæson med Follow, et discipelskabstrænings forløb med fokus 
på, at gå i Jesus fodspor, og opnå et endnu tættere forhold til ham. Vi vil i løbet af 3 weeken-
der, som kommer til at foregå i henholdsvis Aalborg, Århus og Roskilde, sætte fokus på Hvem 
vi er? Hvordan Gud passer ind i vores liv? og hvad det vil sige at være en Discipel?  

Dette vil vi finde ud af, igennem undervisning, gruppesamtaler og mere praktiske udfordringer.  

Så er du mellem 13 og 17 år gammel, så er Follow lige noget for dig! Prisen for kurset vil være 
250 kr. for en weekend eller 600 kr. for alle 3 weekender. Tilmeldingen foregår ved at sende 
navn, alder og menighed i en mail til enten Rasmus Højmark på rasmushojmark@gmail.com 
eller Christian Bylund på christian@bylund.dk  

Vi glæder os til at se dig! Teamet er klar, er du? Vi mødes 11-13 oktober i Roskilde, 17-19 janu-
ar i Ålborg og 7-9 marts i Århus 

/Mette Meto, Birgitte Korsbro, Kristina Gotfredsen, Janus Maigaard, Christian Bylund og Ras-
mus Højmark 

Levit Workshop d. 16. november 
Lovsangsskolen LEVIT står bag workshopdagen der har til 
formål at udvikle sangere, musikere og lovsangsledere fra 
landets baptistkirker og missionsforbundskirker til at bringe fornyelse, passion og kvalitet i 
deres menigheders musikarbejde. Vi ønsker at skabe et forum for udvikling og inspiration - et 
netværk der kan hjælpe den kreative spiren i dig og i kirkerne på vej! Dagen er åben for alle 
aldre (14+)! 

LEVIT Workshop koster kr. 250 og finder sted lørdag d. 16. november kl. 09.30-19.00 2013 i 
Roskilde Baptistkirke. Efterfølgende lovsangsfest fra 19.00-20.30 ledt af Jesper Jakobsen. 

Workshoppen koster 250,- kr. pr. deltager inklusiv kost. Betaling sker kontant på dagen. 

Klik her for yderligere informationer 

Materialer til lokalforeningerne 
Hvis du mangler et godt materiale til din lokalforening, skal du tjekke disse fire muligheder, 
som alle kan være med til at lette arbejdet som leder og samtidig være et frisk pust i arbejdet. 
Da noget af materialet er temmelig dyrt, har BBUs Landsledelse besluttet af give tilskud til BBU 
lokalforeninger og vi håber at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed. For at få materia-
lerne billigere, skal man kontakte Bo Lundgaard på Sekretariatet - bo@bbunews.dk. 

GPS er over 70 TV-udsendelser, som kan bruges i BørneKirken og materialet er som udgangs-
punkt gratis, men BBU opfordre alle som bruger materialet til at sende en gave på kr. 350 til 
Børn og Tro. Se mere om GPS her på og den tilhørende side på opdagnyt.dk 

Messy Church er rigtig godt, hvis din kirke ønsker at gøre godt for børnefamilier 
i dit område. Det kører i rigtig mange lande og alene i England findes over 1400 
Messy Chruches. Materialet er på dansk og koster 1495, men gennem BBU kan 
det købes til halv pris. Se mere om Messy Chruch her  

Til teenagere og unge er der kommet et nyt materiale omkring sex, kærrester mv. Materialet 
hedder ”Sex er Guds ide”  og koster normalt kr. 1995, men gennem BBU kan det købes til halv 
pris. Læs mere om materialet her 

RockSolid er et meget gennemarbejdet materiale til 10-14 årige og bruges over hele verden. 
BBU har købet licenser til RockSolid, så hvis du ønsker at bruge dette materiale, er det helt 
gratis for BBU foreninger. Læs mere om RockSolid her 
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Læs denne gang om... 

Nyt fra Landsledelsen  

Nyt Børnekirkemateriale 

Follow, Levit, Rwanda...  

Tilskud til materialer 
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