Beretning for LMBU Nordsjælland 2018 (Kids, Between, LMU).
Formands- og inspirationsmøde for 2018 blev holdt i LM-Huset i Helsinge d.23/1, hvor der deltog ledere fra de fleste klubber fordelt på både Kids, Between og LMU. Henrik Larsen stoppede som formand for
LMBU Afdelingsforum. Thomas Højgaard blev valgt som formand. Henrik fortsatte dog stadig i Afdelingsforum i 2018, ligesom han også fortsatte som LMBU-repræsentant i Afdelingsstyrelsen. Her er også Thomas
Højgaard med. De øvrige medlemmer i Afdelingsforum er Peter Kallestrup, Carsten Lagoni samt Terese
Højgaard, som blev valgt ind som nyt medlem.
Aftenen forløb med en beretning fra Henrik, valg til diverse udvalg samt oplæg til inspiration fra
Steen Eskildsen til lederne i Kids og Between om, hvordan klubberne (og forældre) kan inspirere børnene til
at omgås digitale og sociale medier på en god måde. Peter Kallestrup holdt et oplæg for LMU’s bestyrelser.
Desuden tog Jens Mouridsen fra Ullerød LMU os på en rundrejse i, hvilke digitale medier der kan være gode
at bruge i klubberne.
LM Kids: Antal klubber, som inkluderer søndagsskoler, børneklubber, babysalmesang og kor: 10.
Heraf er der 6 børneklubber tilknyttet Bethania, Ullerød, Helsinge, Vejby, Kvistgård samt Nødebo, 1 søndagsskole og 1 mini-junior tilknyttet Frimenigheden, 1 babysalmesang i Gilleleje og 1 kor. I disse klubber er
der tilknyttet omkring 130 børn og 40 ledere. Børneklubben i Helsinge besluttede at holde pause i efteråret
grundet få børn. Til gengæld startede en ny børneklub i Nødebo i efteråret. Dejligt, at det kan lade sig gøre
at opstarte en ny børneklub! Kunne det mon også lade sig gøre i en by som Fredensborg? Måske der bor
nogle forældre i Fredensborg med børn på Johannesskolen, der kunne se sig selv i sådan et arbejde, eller
kunne se ideen i, at deres børn kunne begynde der?
LM Between: Antal klubber, som inkluderer juniorklubber og teenklubber: 7. Heraf 4 juniorklubber
tilknyttet Bethania, Ullerød, Frimenigheden samt Helsinge, 3 teenklubber tilknyttet Hillerød, Kvistgård og
Helsinge. I disse klubber er det tilknyttet omkring 60 juniorer og 25 teens og 21 ledere. Teenklubben i Helsinge startede op igen i august efter 2 års pause. Glædeligt at nogle ledere har taget fat, så den kunne
komme i gang igen.
LMU: Det er fortsat 2 LMU-foreninger: Ullerød og Helsinge. Til gruppen LMU kan man måske også
medregne Sola Gratia, som er lovsangsaftner tilknyttet LM Nordsjælland, men som også er et samlingspunkt for LMU. I de to LMU’ere kommer der ca. 50 unge i alt. I Sola Gratia er det lidt svært at holde mandtal, men det anslås at der kommer ca. 175 unge og voksne, som er sammen om at tilbede og lovsynge. Sola
Gratia har en styregruppe med 11 personer. Det skal understreges, at Sola Gratia er for alle. Så hvis du kan
lide at lovsynge til lidt mere lyd og rytme end pianisten eller bandet i din menighed spiller, så skal du måske
overveje at prøve det af?
/v. formand Thomas Højgaard

