
Velkommen til BBS' årsmøde 2021 
Der er meget, vi ser frem til at fejre på BBS' årsmøde den 18. september i Vorgod. Og så får vi vores 
gode rumænske venner Alina og Cristi Dumbraveanu og Iulia og Edi Cociuba med til årsmødet - 

over skærmen. På næste side kan du læse mere om dem og deres tjeneste. 

Invitation til årsmøde og generalforsamling
- med besøg fra vores rumænske venner! 

Tid: Lørdag den 18. september 2021 kl. 13.30. Vi afslut-
ter med aftensmad.  

Adresse: Missionshuset Emaus, Bardevej 6, Vorgod, 
6920 Videbæk.

Alle der er interesserede, og alle der gerne vil høre om 
BBS’ arbejde, er hjertelig velkommen. Det er ingen be-
tingelse, at man er medlem, dog er det kun medlem-
mer der har stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, indsendes senest 8 dage før generalforsam-
lingen til formanden.

Medlemmer
Medlemskontingent (kr. 50,00, ægtepar kr. 75,00) kan 
indbetales via netbank, kortart: 73  kreditor nr. 81 8 2 21 
74, mrk. “Kontingent”

På årsmødet vil der både være mulighed for at tegne 
sig som medlem og at foretage betaling af medlems-
kontingent.

Pris og tilmelding
Det koster 100 kr. at deltage. Det inkluderer kaffe og 
aftensmad. For børn er det gratis at deltage. Der er 
mulighed for at benytte MobilePay (48 48 1).

Af hensyn til bespisning vil vi gerne bede om til-
melding senest torsdag den 9. september til Bruno 
Langdahl på tlf. 3038 2318 eller e-mail: 
bruno@brunol.dk.  

Program og dagsorden
13.30 Velkomst og indledning med sang og bøn. 

Derefter kaffe.

14.00 Generalforsamling
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formandens beretning, drøftelse og godken-

delse.
3) Regnskab, drøftelse og godkendelse.
4) Valg til bestyrelsen. På valg er Mads Sjælland, 

Lars Rasmussen og Keld Braüner, som al-
le modtager genvalg.

5) Behandling af indkomne forslag
6) Eventuelt

16.10 Hategs glemte børn - nu og i fremtiden
v/Iulia og Edi Cociuba (via en videoforbindelse)

16.50 Casa Ioana: Godt nyt og fremtidsdrømme
for børnehjemmet
v/Alina og Cristi Dumbraveanu (via en video-
forbindelse) 

17.30 Kort afslutning og aftensang

18.00 Aftensmad

Vær med til at bede om, at dagen bliver til ny inspira-
tion og ny kærlighed til tjenesten og til dem vi gerne vil 
hjælpe og støtte.

På vegne af BBS og med hjertelig hilsen,
Anders Bruun Rasmussen



Casa Ioana
Alina og Christi er 
ledere af børne-
hjemmet Casa Io-
ana.

Casa Ioanas tilbli-
velse har sin egen 
gribende historie, 
der tager sin begyn-
delse i England i 
1993. 

En uhelbredelig kræftsyg dame, Johanna, ser et 
BBCprogram om forholdene på de rumænske 
børnehjem. Enden på det blev, at hun testamente-
rede sin formue til, at der skulle bygges et børne-
hjem i Rumænien, hvor ingen børn skulle udsættes 
for nedværdigende forhold med mangel på kærlig-
hed og omsorg.

Den 1. marts 1994 blev "Casa Ioana" åbnet. Johanna 
kom ikke til at opleve denne dag. Hun var sovet ind. 
Men flere af hendes nære venner kom og så, hvad 
der var blevet gjort med hendes penge. Børne-
hjemmet fik navnet "Johannas hus" opkaldt efter 
den engelske dame. Oversat til rumænsk bliver det 
”Casa Ioana” Siden børnehjemmets begyndelse er 
det nu tredje generation af børn, der har fået sit 
hjem her. 

I øjeblikket er en tilbygning, som BBS støtter, under 
opførsel. Kælderen er allerede etableret og bruges 
som nødhjælpslager. En ny lov fastslår, at der 
højest må være 12 børn i én bygning. Skal Casa 
Ioana beholde de 24 børn, som de p.t. tager vare 
på, er det et krav, at bygningen gøres færdig. 

Kom til generalforsamlingen og hør fra Alina og 
Christi selv, hvordan der er i Casa Ioana lige nu, og 
hvad de har i støbeskeen. 

Håb for børn
i Hateg
Edi og Iulia driver or-
ganisationen "Jeg 
kan!"

Skolehjælp, som-
merlejre, måltider, 
uddannelse, kristen-
domsundervisning – 
alt sammen har det 

til formål at støtte Hategs svigtede børn, så de har 
mulighed for at få en uddannelse, et job og gode 
værdier med sig i rygsækken. En hovedprioritet er 
at sikre, at børnene fra slummen ikke dropper ud af 
skolen.

Edi og Iulia tænder lys for de fattigste familier. Og 
de har et særligt fokus på, at der bliver knyttet 
bånd og venskaber mellem børnene fra de rige og 
de fattige familier – mens de stadig er børn.

BBS støtter primært økonomisk, men når vi kan 
hjælpe målrettet med naturalier, nødhjælp og jule-
pakker mv. Vi hjælper med at opfylde børnenes ba-
sale behov, som en seng at sove i, rent og helt tøj 
på kroppen, hele sko på fødderne etc.

Til BBS’ årsmøde fortæller Edi og Iulia om, hvad de 
arbejder med i øjeblikket, og hvad de drømmer om 
i fremtiden.

MobilePay: 48481. 
Netbank: Kortart: 73. Kred.: 8182 2174

Facebook: fb.com/b2bsupport
Hjemmeside: www.bbsnet.dk


