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I Luthersk Missions Børn og Unge tror vi, at Gud kalder os til tro og til tjeneste for ham. At han vil leve 

med os, og at han kalder os til at tage del i hans store mission; at gøre alle folkeslag til mine disciple. I 

LMBU har vi et særligt ansvar for denne mission blandt børn og unge i Danmark, både de som kommer 

fra kristen baggrund og de som ikke gør. Vi må forkynde evangeliet, skabe gode relationer, oplære og 

udruste hinanden til at være Guds børn, hans efterfølgere og disciple. 

Året 2019-2020 har været et begivenhedsrigt år, hvor Covid-19 som i alle dele af samfundet har sat sit 

tydelige præg på vores forening. Selvom det har fyldt meget tror jeg ikke, at det er det som vil få størst 

betydning, af de mange ting der sker i LMBU. For Guds ord er fortsat blevet forkyndt, under nye 

rammer og former, men levende og virksomt og det har en evig betydning!  

I LMBU’s landsarbejde har vi gennem det seneste år arbejdet med et nyt undervisningsmateriale til 

børne- og juniorarbejdet, og med en samlet vision for LMBU’s arbejde. I Det Gamle Testamentes 

’trosbekendelse’ i 5. Mosebog kap.6 står der: Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af 

hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal 

gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går 

i seng, og når du står op. Buddet at vi skal forkynde evangeliet for os selv, vores børn og børnebørn som 

en daglig livsrytme har vi i vores tid i et stort omfang glemt. Børne- ungdomsarbejdet fungerer ofte 

meget selvstændigt med beskeden sammenhæng til menigheden eller hjemmene. Vi tror derfor, at vi i 

hele LM har brug for at genopdage denne centrale teologi, som kommer til udtryk i 5. mos. 6. Vi må i 

menigheden og i hjemmet på tværs af generationer oplære og udruste hinanden til at tro på Gud og 

leve evangeliet ud som hans disciple. Derfor vil vi i LMBU gerne udruste menigheder til at discipelgøre 

børn og unge. Vi ønsker, at en ny og tydelig vision for LMBU’s arbejde bliver en udfoldelse af denne 

teologi. Vi har i Landsbestyrelsen valgt at give denne visionsproces tid til at modne sig, og vi forventer i 

løbet af 2021 at samle den til en vision, der kan omsættes til konkrete handlinger.  

Parallelt med LMBUs retning og vision har vi arbejdet med et nyt undervisningsmateriale til vores 

børne- og juniorklubber, da vi snart er udsolgt af vores nuværende ´blå tekstsystem´. Vi har været i 

gennem en længere proces og har bl.a. været inspireret af undervisningsmaterialet Awana som 

Indremisjonsforbundet i Norge har oversat fra en amerikansk organisation. Igennem denne proces har 

vi besluttet af lave vores eget tekstmateriale med inspiration fra Awana og andre gode materialer, der 

med fokus på personlige relationer og solid bibeloplæring, forkynder evangeliet og modner vores børn 

og juniorer til at leve det kristne liv – til at være Jesu disciple. Konkret har vi ansat Finn som 

projektleder for det nye materiale, som vi vil udvikle over de kommende år.      

Som en del af det nye undervisningsmateriale og vores visionsarbejde vil vi over de kommende år 

prioritere udrustningen af menigheder, leder og frivillige i det lokale arbejde. For vi tror det gør en 



 
forskel at vi samler forældre, klubledere og menighedens ledere for sammen, at tale om hvordan vi 

lokalt kan drive det bedste børnearbejde. Om arbejdet har den plads i menigheden vi ønsker, om der er 

nogle der har brug for støtte, eller om der er noget vi skal gøre på en helt anden måde?  

I LMU har vi fortsat vores gode arbejde i LMU-foreningerne, til Mission og det lykkedes også at holde 

Ung Uge, trods corona situationen. I forhold til LMBU’s visionsproces vil vi over efteråret arbejde os 

ind på, om det skal få en særlig LMU vinkel ej. I august har vi lanceret en ny kampagne og 

ressourceside om kristen seksualitet som vi kalder Sex i basen. Her ønsker vi at samle viden og 

konkret vejledning med et tydelig bibelsk grundlag. LMU’s missionsprojekt går i år til Tanzania, hvor 

vi på trods af Covid fortsat samler ind til at støtte pigers skolegang og undervise drenge og piger om 

puberteten. Vi er godt på vej mod vores indsamlingsmål på 500.000 kr og jeg håber, at vi kan nå hele 

beløbet over efteråret.    

I LMBU vil vi gerne være med til at forkynde evangeliet til de som aldrig har hørt om det, så nye kan 

komme til tro. Derfor satser vi på evangelisering og på at få ny med i vores arbejde. I 2019 og 2020 har 

vores børnekonsulent Kristian Larsen skabt Gumle-TV, der med julekalenderen i 2019 og en 

påskefortælling i 2020 har formidlet evangeliet på en ny måde, der kan nå længere ud og forhåbentlig 

give evangeliet til nogle der aldrig har hørt det. I vores lejrarbejde har vi også en særlig mulighed for at 

forkynde evangeliet for børn og unge der aldrig har hørt det før, for på vores lejr har vi en anden tid end 

i det almindelige klubarbejde. Derfor vil vi også opfordre til, at vi husker og prioriterer vores 

lejrarbejde. 

Økonomi og nye ansatte 

2020, blev også året hvor LMBU får et digitalt medlemssystem, som vi håber bliver en hjælp for alle 

vores lokale kasserer og som gør det noget lettere for landsforeningen af følge medlemstallet i løbet af 

året. LMBUs medlemstal har stor betydning for vores økonomi, da det afgør hvor meget vi får i tilskud 

fra DUF.  Vores økonomi er fortsat god med et stabilt tilskud fra DUF og LM. Resultatet for 2019 viser et 

lille underskud på 42 .700 kr og vi tror at Gud giver os de midler, vi behøver, til de opgaver han kalder os 

til.  

I sommeren 2020 har vi ansat Emil Kjær Brande som ny ungdomskonsulent i Vest- og Østjylland, efter 

at Filip Osmundsen stoppede i stillingen, og vi har ansat Finn Olav Felipe Jøssang som projektleder og 

materialeudvikler for vores nye undervisningsmateriale. Vi har også ansat Ester Frich Dam-Larsen 

som ny misionsprojektleder.  Vi vil gerne takke Filip for hans tid i LMU og ønske Ester, Emil og Finn 

velkomne i arbejdsfællesskabet i LMBU.   
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