Hej
Vi skriver til dig på vegne af SHIP, da du står som kontaktperson for din menighed. Vi skriver til dig for at
gøre dig opmærksom på SHIP og vores kommende sæson. SHIP står for ’See, He Is Perfect’ og er et kursus
lavet i et samarbejde mellem MBU (Missionsforbundets Børn & Unge) og BBU (Baptisternes Børne- og
Ungdomsforbund), hvor vi har slået det tidligere LEAD og Follow sammen.
Kurset er for teenagere i aldersgruppen 13-17 år, og har fokus på spændende undervisning, god lovsang,
hygge, samvær med Gud og fællesskab. Gennem kurset brænder vi for at lære de unge mere om Gud, og
hvad det vil sige at følge ham. Samtidig ønsker vi, at de kommer til at opleve, hvad et fællesskab med Jesus
betyder i netop deres liv. Hver sæson består af tre weekender, der foregår forskellige steder i landet (kurset
kræver ikke, at man er med på alle tre weekender, selvom det er at foretrække).
I år vil temaerne for de 3 weekender være: ”Et 3D liv med Gud”, hvor hver weekend vil tage udgangspunkt i
en af de 3 dimensioner:
-

Relationen til Gud
Relationen til andre
Relationen til verden

SHIP afholdes for femte sæson i år (med et afbræk sidste år grundet Covid-19). Kurset er stadig rimelig nyt
og afbrækket sidste år har gjort, at vi har brug for din hjælp til at gøre lidt reklame ude i menighederne, så
vi kan få endnu flere unge til at udvikle deres tro og tjeneste sammen. For at bruge én af de tidligere
deltagers egne ord: “Hvis man har brug for et slags break i en travl hverdag, hvor man lige har brug for at
rette fokus mod Gud, og man gerne vil gøre det i et fællesskab med andre, så synes jeg helt klart man burde
tage på SHIP! Det er superfedt 100%"
Denne mail har til formål at gøre jer opmærksom på datoerne for denne sæson, så I kan have det med i
jeres planlægning og så I kan promovere for weekenderne i jeres kirke, samt prikke nogle unge på
skulderen og høre om de ikke skal med.
Vi har planlagt følgende weekender for sæson 2021/2022:
5. - 7. november 2021 i Bethania, Aalborg
4. - 6. februar 2022 i Vestermarkskirken, Grindsted
22. - 24. april 2022 i Roskilde Baptistkirke
Tilmelding sker via følgende link: https://www.mbu.dk/ship-tilmelding
På vores facebookside kommer vi løbende med opdateringer., og I må meget gerne opfordre jeres
teenagere og deres forældre til at gå ind og like, så de kan følge med.
https://www.facebook.com/seeheisperfect/
Hvis du/I har nogle spørgsmål, så smid dem gerne afsted til os, enten på mail: seeheisperfect@gmail.com
eller gennem vores facebookside
Det var alt fra os. På forhånd mange tak for jeres hjælp!
Bedste hilsner fra SHIP

