Tankerne bag forslaget om at sammenlægge BBU og MBU

Dette dokument vil i meget korte træk opridse de tanker og ideer, der ligger bag den foreslåede
sammenlægning af BBU og MBU. Vi håber at dette dokument kan skabe grundlag for gode og vigtige
drøftelser om fremtiden. Dette dokument skal altså læses som oplæg til dialog, i den proces vi går ind i, og
som fundament for de snakke og drøftelser vi kommer til at have, inden vi tager den endelige beslutning
om, hvorvidt BBU og MBU bør sammenlægges.
Tankerne, der bliver præsenteret i dette dokument, er resultatet af flere års samarbejde, hvor ideen om en
sammenlægning er vokset ud af et øget samarbejde. Vi begyndte med at lave sommerstævne i fællesskab,
og har siden lavet ledertræning sammen. Vi har set, hvordan vi på mange punkter er forskellige, men i
sidste ende enige om hvad det er vi vil, og hvad det er, vi tror på. Vi tror på, at tiden nu er moden til, at en
sammenlægning faktisk kan lade sig gøre, så vi sammen kan skabe de bedste forhold for børn og unge til at
møde Gud, og sammen med andre udvikle deres tro.

Hvorfor

Grundlæggende tror vi på, at en sammenlægning vil gøre os bedre til at skabe de bedste forhold for børn
og unge, og for at vi kan føre endnu flere unge mennesker til troen på Gud. Vi tror på, at dette er
fremtiden, da Gud skabte én kirke.
Vi vil med den foreslåede sammenlægning aktivt fokusere på alt det, vi er enige om, samtidigt med at vi
anerkender vores forskelle, og derfor lade vores fælles tro være fundamentet for at respektere vores
forskelligheder. Vi ønsker at se os selv som en del af Guds store familie, på tværs af kirkeskel og
menneskeskabte strukturer. Vi er alle en del af Guds kirke, vi tror på Guds børns enhed, og det er Guds
kirke vi ønsker at se vokse. Vi tror derfor på, at dette skaber de bedste rammer for at børn og unge med
deres forskelligheder kan føle sig hjemme og udvikle deres tro.
Det er vigtigt, at vi får sagt, at det klart er vores tanke at lokalforeningerne fortsætter med at være lokalt
forankret i den lokale menighed. Beslutningen skal derfor heller ikke opfattes som et pres på ”voksen”kirkerne. Vi ser stor værdi i at være en del af kirken, og det er på ingen måde tanken med denne
sammenlægning at B&U-arbejdet skal isolere sig fra voksen kirken tværtimod.

Hvordan

Vi oplever at unge mennesker, i den moderne verden, ikke på samme måde som tidligere, binder sig til en
af de forskellige frikirker. De søger i stedet mod andre unge og gennem fællesskabet oplever at bliver
støttet i troen. Dette ser vi allerede i en lang række af vores lokalforeninger, hvor det har været med til at
skabe liv og vækst, at børn og unge i løbet af ugen deltager til diverse arrangementer hos andre
kirkesamfund, og så om søndagen er ”hjemme” igen. Vi tror på, at en sammenlægning vil gøre det mere
naturligt for vores lokalforeninger at samarbejde, da de gennem en sammenlægning bliver en del af en
større ”familie” (se vedhæftet kort). Derved kan vi opmuntre til samarbejde på tværs af bygrænserne, og
sammen kan skabe de bedste forhold for børn og unge til at opdage og udvikle deres tro. Det er vigtigt for
os at understrege, at dette på ingen måde er et forsøg på at samle B&U i centrale lokalforeninger, men at
lokalforeningerne kan være med til at hjælpe hinanden. Det kan fx være i lokalforeninger, hvor der ikke er
nok unge til et teenagearbejde lokalt, men et velfungerende arbejde i nabobyen. Endelig tror vi på, at et
større netværk – en ”familie” så at sige der kan hjælpe til – også kan være med til at gøre det nemmere at
starte nye fællesskaber.
En sammenlægning vil gøre det muligt for os at skabe bedre forhold for vores lokalforeninger og gøre deres
arbejde nemmere. En af de store fordele er, at vi vil få frigjort ressourcer, både i det nationale arbejde men
også på vores sekretariater, der vil kunne komme det lokale arbejde til gavn. Det handler bl.a. om, at vi
gennem en sammenlægning vil kunne frigøre ressourcer der vil kunne hjælpe lokalforeningerne ved fx at

tilbyde hjælp til afholdelse af årsmøder eller hjælp til at lave regnskaberne. Ideen er, at vi gennem en
sammenlægning vil kunne mindske tidsforbruget på bureaukrati i det lokale, så vores lokalforeninger i
stedet kan bruge deres ressourcer på det fantastiske børne- og ungdomsarbejde der foregår, og i sidste
ende fokusere deres tid på at lede børn og unge mod en personlig tro på Jesus.
Vi har gennem vores øgede samarbejde også set, hvordan vi er stærkere sammen. Vi tror på, at en
sammenlægning vil gøre os endnu stærkere ved bl.a. også at kunne frigøre ressourcer til at øge vores
ledertræningstilbud. Vi tilbyder allerede ledertræning af høj kvalitet, men en sammenlægning kan frigøre
ressourcer i organisationerne, således at vi fx kan tilbyde endagskurser og mere specialiserede kurser. Vi
forventer også at kunne tilbyde den eksisterende ledertræning hvert år, således at lokalforeningerne kan
planlægge efter det. Sammen kan vi løbende udvide og udbygge vores nuværende ledertræningstilbud for
lokalforeningerne. Sammen vil vi også kunne blive bedre i vores kommunikation, både fra ledelsen men
også mellem lokalforeningerne. Vi vil kunne lave mere ensartet materiale. Vi vil kunne være mere
strategiske i den måde der kommunikeres på, og vi vil kunne arbejde mere fokuseret med, hvordan vi
kommunikerer, både elektronisk og ”offline” med postkort, plakater og samtaler. Endelig vil vi også
gennem en sammenlægning i større grad kunne undgå misforståelser og dobbeltarbejde, som fylder en del
i dag. Ledelsen kan i stedet bruge mere tid og flere ressourcer på sammen at tænke langsigtet over, hvor vi
som én kristen B&U-organisation bevæger os hen. Vi håber også på, at en sammenlægning vil kunne sætte
ressourcer fri til udvikling og nytænkning af materialer og koncepter til gavn og glæde for vores
lokalforeninger.

Hvornår

Vi ved, at der er mange følelser, tanker, ideer og holdninger til en sammenlægning mellem de to
ungdomsforbund. Derfor ved vi også, at dette er en proces, der skal have den nødvendige tid, og at der
især skal være tid til at få snakket tingene ordentligt igennem, inden vi tager en endelig beslutning om, vi
skal sammenlægges. Derfor har vi forsøgt at skitsere de næste skridt, vi tror på vil sikre at dette bliver gjort
på den rigtige måde. Begge formænd snakker allerede jævnligt omkring processen og de muligheder (og
udfordringer), der ligger i en eventuel sammenlægning, og så er sekretariatslederne fra hhv. BBU og MBU
allerede i kontinuerlig dialog og har jævnligt møder omkring hverdagen på de to sekretariater. Endelig er
BBU og MBU i en proces om at søge juridisk bistand, og vi snakker med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
om hjælp i denne proces.
Derudover er det værd at nævne, at vi blandt ledelserne pt. er i gang med at snakke med en række erfarne
præster fra DDM og BID, der på en eller anden måde, gennem deres arbejde, har været tilknyttet B&Uarbejdet i de to ungdomsorganisationer. Tanken med dette er at skabe et ”teologisk råd” eller ”udvalg”,
hvor ”medlemmerne” med deres stærke teologiske fundament, skal kunne hjælpe os gennem eventuelle
teologiske diskussioner og dilemmaer – både nuværende og fremtidige – ved at vi lægger
ungdomsorganisationerne fra to forskellige kirkesamfund sammen.
Forår 2019
Drøftelse på ”topmøde” hvor DDM, BID, BBU og MBU deltager.
Sommeren 2019
Orientering samt dialog på årsmøder og repræsentantskabsmøder (DDM, BID, BBU og MBU), samt samtaler
med nøglepersoner og meningsdannere i løbet af Sommerstævnet 2019.
Efteråret 2019
BBU og MBU fællestur til Equmenia (Sverige) for at lære af deres erfaringer efter at have været igennem en
lignende proces

Sommer 2020
Eventuel beslutning på BBU og MBU’s årsmøder om BBU og MBU skal sammenlægges.
Vi tror på, at vi har en opgave i at nå flere børn og unge med budskabet om Jesus, og vi tror på, at sammen
kan vi gøre det endnu bedre end i dag. Vi håber, I vil med på denne rejse, og vi ser frem til at drøfte vores
tanker og ideer med jer
Skulle I have nogle spørgsmål til noget af ovenstående er i altid velkomne til at kontakte en af os.
På vegne af de to ledelser,
Rasmus Højmark, Formand for Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
Daniel Lundgaard, Formand for Missionsforbundets Børn og Unge

