
Kære Landsgeneralforsamling

I LMBU er det vores kald at bringe evangeliet til børn, juniorer, teenagerer og unge.  Det er 

formålet for det arbejde I gør lokalt, og det arbejde vi gør på landsplan.  Evangeliet om Jesus 

må forkyndes for børn og unge, og da har Gud lovet, at han vil lade troen spire og vokse. Som 

der står i Paulus' brev til Korinterne:

”Det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vander, er ét, og enhver skal 

få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere”1.Kor 3,7-8

Vi må pløje, så, vande og pleje, men det er Gud, som giver væksten til liv og til tro på Jesus.  

Det er en stor opmuntring i det arbejde vi står i, for Gud ønsker nemlig at inddrage os 

samtidig med, at han suverænt gør arbejdet selv.  Vi får lov til at tage del i Guds riges 

arbejde, ikke fordi Gud behøver os, men fordi han ønsker det. 

Vores berettigelse som landsforening er at hjælpe jer til at så og pløje. Derfor har vi året 

igennem arbejdet for at drive LMBUs nationale arbejde og sikre jer den bedst mulige 

opbakning. 

En meget afgørende del af det arbejde er vore mange engagerede ansatte. I år har vi 

desværre måtte tage afsked med fire ansatte, der af mange forskellige årsager er stoppet. I 

deres sted har vi ansat nye medarbejdere, som vi forventer meget godt af. 

I april stoppede Andrea Nygaard Christensen som Junior-Teen-konsulent i Vestdanmark 

efter 3 års ansættelse, da hun og familien skal være missionærer i Cambodia  I hendes 

stilling blev Dorthe Hjort Schmidt ansat. Dorthe har  en baggrund som lærer og 

psykoterapeut.

Andreas Ipsen fik i løbet af foråret et nyt job som præst i Tarm Frimenighed, hvilket udløste

lidt omrokering af nogle arbejdsopgaver blandt ungdoms-konsulenterne. Andreas 

fortsætter på halvtid med ansvar for kommunikation og hjemmeside. I omrokeringen måtte

vi desværre sige farvel til Morten Vibert, som stoppede efter to års ansættelse og nu 

fortsætter på pastoralseminaret. I August tiltrådte Filip Osmundsen som ny ungdoms-

konsulent for hele  Øst- og Vestjylland. 

Efter tre års ansættelse er Rebekka Aagaard Nielsen stoppet som Børnekonsulent for 

Østdanmark i foråret, for at vende tilbage til en stilling på Alme Kristne Friskole. Som 
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afløser for Rebekka har vi ansat Janne Bak-Pedersen, der de seneste år har arbejdet som 

lærer, bl.a. på Johannesskolen i Hillerød.

Den sidste ændring blandt vore ansatte er, at Erik Nielsen er gået på pension. I forlængelse 

af dette har vi ansat Simon Bartholdy som ny børnemusik-konsulent i en halvtidsstilling. 

Med dette ønsker vi at løfte en gammel drøm om at bruge musik til at forkynde evangeliet 

overfor børn. 

Vi ønsker alle vore nye ansatte, og de som nu er i andre opgaver, Guds rige velsignelse over 

deres arbejde og liv. 

Det er fortsat en ambition i LMBU at udvide vores personaleflok, så vi kan få flere kræfter 

til at løfte nye opgaver, udvikle undervisningsmaterialer og understøtte alle  jer frivillige 

landet over bedst muligt. Det er muligt, hvis flere af jeres børne- og juniorklubber opretter 

sig som lokalforeninger i LMBU, det øger nemlig tilskuddet til vores arbejde fra DUF. Vi 

vedkender,  at foreningsdannelse kan lyde lidt bureaukratisk, men vi opfordrer jer 

udelukkende til det, fordi det bidrager til det missionsarbejde vi som helhed i LMBU står i. 

I år er har man i Randers, Aalborg og Bylderup-Bov oprettet sig som lokalforening og jeg 

håber at flere af jer vil følge deres eksempel. Samtidig vil jeg understrege, at vi meget gerne  

hjælpe nye foreninger i gang med det rent praktiske.

 

Vi har i 2015 fået udarbejdet nye logoer og grafisk identitet for hele LMBU, LM Kids, LM 

Between og LMU. Grafikeren David Milo har taget udgangspunkt i Luther Rosens kors og 

hjerte og skabt fire nye logoer, der på en gang er dynamiske og moderne, men som fremviser 

korset og hjertet, som det grundlag vi står på. Samtidig spiller de fire nye logoer sammen i 

en helhed, hvor hver arbejdsgren har sin egen individuelle karakter.  

I forlængelse af den nye grafiske identitet, har vi udviklet nye hjemmesider, der samler de 

mange ressourcer vi ønsker at videreformidle til jer: som artikelserier, 

undervisningsmateriale, vejledninger og meget mere.  Samtidig satser vi i højere grad på at 

formidle alt dette gennem de sociale medier, så jeg vil blot opfordre til at like og dele på livet

løs. Fra vores side vil vi over de kommende år fortsat videreudvikle vores kommunikation 

og hjemmesiderne, så I let og enkelt kan finde den relevante information og  blive inspireret

til de opgaver, I selv står i.
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Ved sidste års generalforsamling blev det klart, at de nuværende valgregler i vedtægterne 

må justeres, da de er vanskelige at forstå. I forlængelse af dette, har vi i LB gennemgået hele 

vedtægten for at gøre den så enkel og overskuelige som muligt. Det har udmundet sig i fire 

konkrete forslag til vedtægtsændringer,  som vi skal behandle senere på 

generalforsamlingen. 

I LMBUs tre arbejdsgrene LM kids, LM between og LMU har vi på landsplan det seneste år 

arbejdet med en række forskellige emner og jeg vil her blot nævne nogle af de vigtigste. 

I LM kids har vi brugt en del tid på at gennemtænke fremtiden for bladet ”Nådada”. Vi er 

kommet til den konklusion, at vi ønsker at fokusere bladets målgruppe til de 6-10 årige og i 

højere grad tilrette bladet så de største børn selv kan læse det. Derfor relancerer vi bladet til

januar næste år under et nyt navn. Vi har valgt navnet Komfrit, fordi det med sit ordspil er 

legende let og udtrykker essensen af evangeliet at vi frit på komme til Jesus. Derfor 

Komfrit. 

Et andet vigtigt arbejde i LM Kids er ”Bobel-træf”. Det arbejder vi på at styrke ved at ansætte

en volontør, der i 2016 kan være med til at afholde Bobel-træf landet rundt.

I LM between har det længe været et ønske at udvikle nye undervisningsmateriale til 

junior- og teenklubberne. Gennem et øget tilskud fra DUF har vi kunne ansætte Torben 

Schmidt fra Ålborg Frimenighed til at udvikle to nye materialer der begge bliver udgivet 

efter årsskiftet. Samtidig har vi støttet Bibellæserringen økonomisk med at udvikle deres 

nye app Bibeltid, der særligt er henvendt til teenagerne.

I LMU har vi i år med vores missionsprojekt haft et særligt fokus på mission i Danmark 

med uddeling af Bibler, engagement i det tværkulturelle arbejde og i hverdagsmission. 

Denne nød for mission i Danmark beder vi om, må gå videre, også når vi til næste års 

missionsprojekt retter opmærksomheden mod Peru. I LMU har vi også arbejdet med 

relationen til vores efterskoler for at knytte flere bånd mellem de lokale LMU'er og 

efterskolerne. 

Side 3



Dernæst har alle vores dygtige konsulenter brugt deres tid på at undervise og forkynde ude i

det lokale arbejde og støttet op 0m alle jer, der frivilligt uge efter uge knokler for at børn og 

unge møder Guds ord gennem undervisning, sang, leg og godt fællesskab.

Igennem alt dette arbejde må vi minde os selv og hinanden om; at bede høstens Herre om, at 

bevare os og velsigne arbejdet, så de frø vi er med til at sprede må spire og vokse ved Guds 

nåde til tro på Jesus.

LMBU’s Landsbestyrelse September 2015

Formand, Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmusen, Inge Noer Larsen, Jeppe 

Petersen, Anders Hansen, Olai Birch 

Arbejdsudvalget for LM Kids

Formand Inge Noer Larsen, Helene Dahlskov Andersen, Martin Højgaard Jensen

Arbejdsudvalget for LM Between

Formand Peter-Jan Teunissen, Thomas Vestergaard Rasmusen, Anette Schmidt, Monika 

Højgaard Andersen

Arbejdsudvalget for LMU

Formand Sara Lund Nedergaard Hansen, Magnus Haahr Nielsen, Kristoffer Agerbo, Lars 

Jensen, Sebastian Olsen
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