


Om BBU
Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund blev stiftet 1. januar 
1998 som en fusion mellem Danske Baptisters Ungdomsfor-
bund og Det Danske Baptistsamfunds Søndagsskoleråd. Vi 
ønsker at samle, styrke og udvikle det børne-, ungdoms- og 
musikarbejde, der udgår fra danske baptistmenigheder.

BBU vil:

1. Lede børn og unge til personlig tro og levende fællesskab 
med Gud

2. Hjælpe børn og unge til at finde ind i et kristent fællesskab, 
hvor de kan vokse, udrustes og udvikle deres fulde poten-
tiale som en aktiv del af Guds økumeniske familie

3. Inspirere til et aktivt engagement i tråd med det evangeliske 
kald både lokalt, nationalt og globalt 

BBUs øverste ledelse er Landsmødet, som afholdes hvert år. På 
Landsmødet vælges syv medlemmer til Landsledelsen, som er 
BBUs daglige ledelse. Herudover nedsættes forskellige udvalg 
til at lede f.eks. ledertræning, lejre m.m.



BBU - Rønne

Bethel Børne- og Ungdomsforening - Skjern

Brovst Baptistkirkes Ungdomsforening

Børne- og Ungdomsklubberne i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel

Chin Baptist Børne- og Ungdomsforening - Esbjerg

Chin Baptist Church Youth - Ringe

Citykirkens Fritids Forening - Taastrup

Goose - Århus

Immanuel Chin Church Youth - Rønne

Juniorklubben - ØsterLars

Klitmøller Gospelkor

Klub 14 - Aalborg

Korskirkens Børn og Unge - Herlev

Lai Baptist Church Youth Fellowship - Ringe

Liberty Gospelkor - Tølløse

M.A.C. - Hjørring

Midtjysk BBU - Holstebro, Brande og Silkeborg

Myanmar Integrations Ungdomsforening - Frederikshavn

Non-stop – Roskilde

Nordjylland Chin Christian Youth Fellowship - Sæby/Frederikshavn

Nørresundby Ungdomskirke/Shine Gospelkor

Odense Børnekirke

Refine - Østhimmerland

re-gen/Elsk Byen - København

Sela - Odense

Vrå Baptistkirkes Børne- og Ungdomsforening

BBUs foreninger





Discipelship - Leadership - Fellowship
Et nationalt discipelskabsforløb for teenagere.

SHIP

SHIP er for dig, der vil lære mere om Gud, og hvad det vil sige at 
følge ham. Det er for dig, der vil være med i et kristent fællesskab 
sammen med andre på din alder og dig, der vil opleve hvad et 
fællesskab med Jesus betyder i netop dit liv. Kurset er for teen-
agere (13-17 årige) og foregår over tre weekender forskellige steder 
i landet. 

På SHIP fokuserer vi på nye temaer hvert år, hvor vi hver weekend 
har et nyt emne. Temaerne er med til at udfordre og opmuntre 
hinanden i troen på Jesus. Weekenderne består af god lovsang, 
spændende undervisning, hygge, samvær med Gud og hinanden 
og meget meget mere.

Vil du vide mere, kan du kontakte seeheisperfect@gmail.com. 
Tjek også Facebook – SHIP - see he is perfect





Jeremias er et ledertræningskursus, med fokus på udviklingen af 
tro, karakter og kompetencer. Undervisningen handler om per-
sonlige udvikling, ressourcer og kompetencer, tro, den verden vi 
lever i og hvordan vi følger efter Jesus.

Datoer:
23. - 25. oktober
27. - 29. november
29. - 31. januar
26. - 30. marts – Studietur

Jeremias koster kr. 2.500, vi håber dog at din lokale menighed 
rigtig gerne vil støtte op om din ledertræning. Måske vil de gerne 
give hele beløbet? 

Lederne er Thomas Kofoed Lundegaard og Emma Frederikke 
Jensen. Kontakt emfj@live.dk, for yderligere information. Tjek 
også Facebook - Jeremias-lederkursus.

Er du klar? Send en ansøgning med navn, adresse, alder, leder-
opgave og anbefaling fra en lokal leder til bbu@bbunews.
dk. 

Sidste mulige dato for tilmeldelse er den 1. oktober 
2020.

Er du leder i din kirke? Har du lyst til at blive 
bedre udrustet til at lede andre? Er du i alderen 
16-20? Så er Jeremias noget for dig.

Jeremias





Levit udvikler fremtidens lovsangere

Levit

Levit er en national lovsangsskole, hvor du får undervisning og 
praktisk erfaring i at lede og skrive lovsang. Vi tror på, at Gud har 
skabt dig med sin skaberkraft og en af de bedste måder, vi kan 
bruge den på, er at lovprise og give vores Herre og Skaber ære.

Du skal med på Levit. hvis du vil dygtiggøre dig som lovsanger, 
uanset om det er med din stemme, dit instrument eller begge 
dele. 

Vil du vide mere, kan du kontakte bbu@bbunews.dk





Proyecto Timoteos uddanner lokale unge fra 
honduranske baptistkirker, så de kan være 
mentorer for udsatte unge fra børnehjem. Når 
de udsatte unge bliver 18 år og skal forlade 
børnehjemmet, er det ofte svært for dem at 
etablere et godt liv i et hårdt belastet samfund. 
Mentorerne hjælper dem med at få et netværk, 
starte uddannelse og finde et job. 

I foråret fik projektet godkendt en 3-årige pro-
jektperiode, så det nu kan kører i hele Hondu-
ras. Det betyder, projektet kan uddanne flere 
unge baptister, samarbejde med endnu flere 
børnehjem, og i sidste ende være en del af 
flere unge honduraneres fremtid.

Et internationalt projekt i Honduras, 
hvor unge hjælper unge gennem 
sunde relationer. 

Proyecto 
Timoteus





Et internationalt projekt, der skal nedbryde 
fordomme og skabe relationer. 

Yego betyder ’ja’ på Kinyarwanda, som er det talte sprog i Rwanda. 
Samtidig er det navnet på et fælles projekt mellem BBU og DBS. 
Yego er ikke et hjælpeprojekt, men et partnerskab med AEBR Youth 
i Rwanda. Siden 2010 har vi i samarbejde afviklet flere projekter, der 
har sat unges rettigheder og rolle i udviklingen af Rwanda i cen-
trum. Projekterne har også styrket AEBR Youth som organisation.

Rettigheder, udvikling, iværksætteri, samfundsrelevante problema-
tikker, ungdomsgrupper, og medborgerskab er nogle af de nøgle-
ord, der beskriver samarbejdet og de fælles projekter mellem Yego 
og AEBR Youth. Udover det tætte samarbejde i Rwanda arbejder 
Yego også i Danmark. Vores ønske er at give unge danskere et 
kendskab til den verden, de er en del af, og den hverdag unge i 
andre dele af verden lever i.

Yego



Bogen udfordrer ledere til at reflektere over eget liv og lederskab 
ud fra præmissen om, at ”alle mennesker har et mål af lederskab 
i sig”. Hvordan vi lever vores liv, påvirker de mennesker, der er 
omkring os, er derfor afgørende for, hvordan vi i sidste ende leder. 
Bogen er en kærkommen nytænkning af mange års erfaringer. Den 
er pædagogisk sat op og let tilgængelig, samtidig med at den både 
forenkler formidlingen og har øje for detaljerne.

Enhver, der ønsker at formidle de gode nyheder om Jesus Kristus 
til børn og unge, kan med stor fordel gøre brug af bogen, og den er 
let anvendelig for alle, der ønsker at lede andre med deres eget liv.

Bogen skulle være tilgængelig i din lokalforening. Har du brug for 
ekstra kan du kontakte bbu@bbunews.dk

Led med dit liv er en ny spændende lederbog 

Led med dit liv



Ønsker du at skabe en rød tråd i 
lokalforeningens arbejde?

Den Røde Tråd er en pædagogisk oversigt over livsfaser, som 
hjælper lederen til at målrette aktiviteten i den aldersklasse man er 
leder for.

Den Røde Tråd viser også hvordan vi står sammen med andre 
ledere over tid, ved at forstå at andre var ledere for min målgruppe, 
da de var yngre, og andre igen bliver leder for dem, når de bliver 
ældre. 

Den er let og overskueligt at finde konkret indsigt i, til præcis den 
gruppe man er leder overfor, samtidig med at den giver god vej-
ledning til at lede en bestemt aldersgruppe. Den åbner også op 
for at se den røde tråd igennem det livsforløb et barn eller ung har 
igennem BBU’s foreningstilbud.

Den Røde Tråd skulle være tilgængelig i din lokalforening. Har du 
brug for ekstra kan du kontakte bbu@bbunews.dk

Den Røde Tråd



Ønsker du at skabe et godt, trygt og sikkert 
samvær i din lokalforening?

BBU har i samarbejde med 
otte andre kirkelige børne- og 
ungdomsorganisationer udgivet 
materialet ”Vi har det godt sam-
men”. Materialet er et pædago-
gisk hjælpemiddel for børne- 
og ungdomsledere, som skal 
hjælpe med at udvikle et godt, 
trygt og sikkert samvær i kirker 
og kirkelige foreninger. 

Der er 10 udsagn, der ramme-
sætter det gode samvær:

• Vi hjælper hinanden
• Vi respekterer hinandens 

grænser
• Vi kan tale om tro og tvivl
• Vi er gode til at sige 

undskyld

• Vi taler ordentligt til 
hinanden

• Vi spørger, før vi deler 
billeder

• Vores tøj passer til 
aktiviteterne

• Piger og drenge sover hver 
for sig

• Her er ingen rusmidler
• Vi holder døren åben

Der er også en pixibog, som kan 
bruges som dialogstarter med 
deltagerne, hvor de 10 udsagn 
bliver uddybet. 

Materialet skulle være tilgæn-
gelig i din lokalforening. Har du 
brug for ekstra kan du kontakte 
bbu@bbunews.dk

Vi har det  
godt sammen



Bliv 
landsmedlem
Hvis du ikke er medlem af en lokal BBU-forening, kan du blive 
BBU-landsmedlem. Det betyder at du kommer på BBUs mail-
ingliste og dermed modtager du nyhedsmails fra BBU. Når du er 
BBU-landsmedlem har du mulighed for at gøre brug af de forskel-
lige fordele som BBU tilbyder: Ledertræning, tilskud, studieture, 
internationale rejser, internationale projekter, mv. Er du under 30 år 
koster det kr. 100 pr. år at være medlem og er du over 30 år koster 
det kr. 200 pr. år. 

For at blive BBU-landsmedlem skal du udfylde kontaktformularen 
på BBUnews.dk under fanen ‘Bliv Landsmedlem’.



Lokalforeninger i BBU skal have de bedste muligheder for at 
lave spændende aktiviteter for medlemmerne.

Derfor kan lokalforeningerne søge støtte i fire forskellige puljer. 
BBUs støttepuljer søges on-line på www.bbunews.dk og skal 
søges senest 14. dage før afholdelse af aktivitet.

Støtte til eksisterende aktivitet:
BBU dækker op til 25 % af udgifterne, dog max. kr. 5.000. Der gives 
til foreningens normale aktiviteter og aktiviteter som tidligere har 
fået støtte. Der dækkes kun udgifter som er direkte forbundet 
med aktiviteten og ikke indkøb af materiel som f.eks. lyd- og lys-
anlæg og AV-udstyr.

Støtte til medarbejdertræning:
BBU dækker op til 50 % af de samlede udgifter, dog max. kr. 
20.000. Der gives til deltagelse i relevant ekstern medarbejder-
træning, netværkssamlinger og studiebesøg. Der gives til medar-
bejdertræning i lokalforeningen. Udgifter, der dækkes, kan være 
rejseudgifter, deltagergebyrer, indkvartering, mad og undervisere. 
Der gives ikke støtte til BBU’s nationale medarbejdertræning.

Støtte til ny udadvendt aktivitet:
BBU dækker op til 75 % af de samlede udgifter, dog max. kr. 
20.000. Der gives til aktiviteter for børn, teenagere og unge, der 
ikke normalt kommer i foreningen. Foreningens medlemmer må 
gerne deltage i aktiviteten. Formålet med aktiviteten er at ind-
drage deltagerne i foreningens aktiviteter og rekruttere nye med-
lemmer. Foreningens normale aktiviteter støttes ikke via denne 
pulje, men kan søges i puljen. 

BBU’s 
støttepuljer



Støtte til opstart af ny lokalforening:
BBU dækker op til 100 % af opstartsudgifterne, dog max. 20.000 kr. 
Støtten gives til opstart af en lokalforening, som søger optagelse i 
BBU, og som består af mindst 10 kontingentbetalende medlemmer 
under 30 år. Udgifter, der dækkes, skal være direkte forbundet med 
opstart af lokalforeningen og vil typisk være inventar, udstyr og 
materialer. 

DUF lokalforeningspulje:
Det er også muligt at søge penge i DUFs Lokalforeningspulje, som 
støtter både anskaffelser og aktiviteter. BBUs lokalforeninger fik i 
2019 over 360.000 til 31 forskellige projekter, f.eks. Playstation, jule-
hygge, hoppeborg, Sjov lørdag, fodboldspil, telte, Projekt børneliv, 
legetøj, Lego byggeevent, projektor, mixer, Fest med hjerte, lys, 
legeskum m.m. Har I en god ide, kan du ansøge online på www.
duf.dk/artikel/vejledning-til-lokalforeningspuljen. Ansøgninger 
behandles løbende og skal søges senest 6. uger før indkøb eller 
afholdelse af aktivitet.



Lederkonsulent

Charlotte Willer

Charlotte har en kandidat i pædagogisk 
psykologi og er ansat som præst i Regen i 
København. Hendes ansættelse i BBU er 
på 25%. Charlotte brænder for “næsten” 
både vores næste og den næste genera-
tion. Charlotte arbejder også med sunde 
fællesskaber, hvor den enkelte kan udvikle 
troen på Gud.
Hendes arbejdsopgaver er fortrinsvis:

• Udvikling/nytænkning af nationalt ledertræning, med fokus 
på Ship, Jeremias, Hybrid og Levit.

• Være sparring for de frivillige stabe, samt være en del af Pro-
gram Udvalget på sommerstævnet.

• Arbejde med frivillighed, med fokus på motivering og 
fastholdelse.

Har du brug for at Charlotte hjælper dig i det lokale arbejde, er det 
helt gratis at få besøg af Charlotte.

Kontaktinfo:
Charlotte Willer
Mail: charlotte@bbunews.dk
Mobil: 61376068



Chinkonsulent

Moses Peng

BBU har en del lokalforeninger, som arbejder 
ud fra lokale chin menigheder. I øjeblikket 
arbejdes der hele tiden på, at flere lokale 
chingrupper opretter foreninger. Når man 
er ny i Danmark, kan det være vanskelig at 
forstå det danske foreningsdemokrati. Det 
er dog et demokratisk fundament, som BBU 
gerne vil hjælpe med at tilføre disse grupper.

Moses besøger de lokale chingrupper for bl.a. at

• Formidle undervisningsmateriale
• Formidle lederuddannelse
• Hjælpe med medlemsregistrering og administration

Tag fat i Moses hvis du har brug for noget af ovenstående. Han 
hjælper helt gratis. 

Moses er ansat som præst i Chin menigheden i Esbjerg. Han arbej-
der samtidig frivilligt som generalsekretær for den landsdæk-
kende Chin organisation CCA-DK, der samler chin menighederne 
i Danmark. Moses har derfor et stort kendskab, til det som sker i 
chin menigheder -  både i Danmark og i udlandet.

Kontaktinfo:
Moses Peng
Mail: moseslbp@yahoo.com
Mobil: 61838478



Rasmus Elkjær Larsen

• Vil I vide mere om Den Røde Tråd?
• Mangler lokalforeningen inspiration til 

børneområdet?
• Har din menighedsledelse brug for at 

forstå vigtigheden af børne- og ung-
domsarbejde i menigheden?

Tag fat i Rasmus hvis du har brug for noget af 
ovenstående. Han hjælper helt gratis.

Gennem en længere periode har Rasmus arbejdet med udvik-
lingen af Den Røde Tråd, som handler om at lokalforeningerne 
hjælper børn og unge til livsduelighed. Den Røde Tråd indeholder 
et stærkt element om trosoplæring, men også livsduelighed på 
mange andreområder, som f.eks. relationer, værdier, m.m. Den 
Røde Tråd skal hjælpe lokalforeningerne til at formidle livsduelig-
hed bedst muligt til forskellige alderstrin.

Kontaktinfo:
Rasmus Elkjær Larsen
Mail: pas2ren@gmail.com
Mobil 23621010

Børne- og lederkonsulent



Forretningsfører og foreningskonsulent

Bo Lundgaard

• Er din lokalforening interesseret i at 
høre om rekruttering, udvikling og 
fastholdelse af frivillige?

• Mangler din lokalforening hjælp 
til det administrative, børneat-
tester, persondataforordning, 
regnskab, generalforsamlinger og 
medlemsregistrering?

• Har din ledergruppe brug for at høre om de 
mange gode materialer som findes?

• Har din ledergruppe brug for undervisning for at blive bedre 
ledere?

Tag fat i Bo hvis du har brug for noget af ovenstående. Han hjæl-
per helt gratis.

Bo er uddannet frivillighedskoordinator og har stor erfaring 
omkring ledelse og administration i lokalforeningerne. Derfor kan 
han bl.a. hjælpe med frivillighed, regnskab, administration, kon-
tingent, nye materialer og undervisning af lokale ledere. 

Kontaktinfo:
Bo Lundgaard
Mail: bo@bbunews.dk
Mobil: 20854885



Den folder du sidder med lige 
nu kan være med til at forandre 
dit liv. Den kan være med til at 
forandre andres liv, den kan 
være med til at forandre det 
land og den verden vi er en del 
af.

Vi tror på, at det er lederne, som 
gør forskellen i vores lokalfor-
eninger og på vores nationale 
lejre. Derfor ønsker vi at inve-
stere i at uddanne nye ledere 
og gøre dem, der allerede er, 
endnu bedre. Husker du ikke 
den leder i børnekirken, teen-
ageklubben eller ungdomsar-
bejdet, der gjorde Gud relevant 
for dig? Det ønsker vi at se 
endnu mere af.

Ved at uddanne engagerede 
ledere er vi med til at gøre en 
forskel. Vi bygger morgen-
dagens kirke. En kirke som 
skal lyse som et håb ind i den 
verden, det land og den by, 
hvor vi er sat. Den lokale kirke er 

verdens håb, fordi det er herfra 
beretningen om Jesus Kristus 
udgår, og det ønsker vi at støtte 
op om.

Vi vil vise DIG, at DU kan gøre en 
forskel, der er meget større end 
du selv tror. Vi ønsker at forløse 
dit potentiale, for alle kan blive 
ledere og gå foran. Vi tror på dig.

Vi tror på at vi sammen kan 
forme Danmarks vigtigste fæl-
lesskab, der handler om at give 
det videre, vi selv har fået, og 
om at se endnu flere mennesker 
møde Gud. Vi håber du vil være 
med til at nå det mål. 

Tilmeld dig et af vores mange 
kurser og oplev at blive udfor-
dret, overrasket og inspireret til 
at gøre en forskel i din lokale 
kirke. 

På vegne af BBU 

Rasmus Højmark 
Formand

BBU - Danmarks 
vigtigste fællesskab


