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Det er glædeligt med pladsudfor-

dringer ved Årsmødefestivalen. 

For det viser noget om, at Indre 

Mission i disse år er i vækst. Vi må 

glæde os med hinanden over de mange ting, 

der går godt, og blive fyldt af sund stolthed 

over og frimodighed i arbejdet.

Et råb om hjælp
Ved årsmødet i 2017 havde vi fokus på at 

være i bøn for vores land, og »bønneflam-

men« blev sendt ud. Forhåbentligt er den 

ikke brændt ud. For bøn er den hjælpeløses 

råb til Gud og ikke et nederlag. Bøn er sundt 

og nødvendigt i missionsarbejdet og dybest 

set en erklæret tillid til Gud.

 Profeten Jonas fik et kald til at vidne om 

Gud og til at forkynde om synd og nåde, om 

dom og omvendelse. Gud ville sende ham 

til nogle bestemte mennesker, så de ikke 

skulle leve på en løgn, men kende livets store 

perspektiv om en evig frelse og en evig forta-

belse. Men Jonas stak halen mellem benene 

og ville bort fra Herren. Han flygtede ud på 

havet og gemte sig i bunden af et skib.

 Så står der: Men Herren sendte en 

stærk storm over havet, og den blev til en 

orkan, så skibet var ved at blive slået til 

vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp 

til hver sin gud. De kastede lasten over 

bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig 

nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. 

Kaptajnen kom ned til ham og sagde: »Hvorfor 

ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud! 

Så vil han måske huske på os, så vi ikke om-

kommer.« (Jon 1,4-6).

Vækkelse
Kaptajnen vækkede den sovende Jonas og 

sagde: »Hvorfor ligger du her og sover? Stå op 

og råb til din Gud!« 

 I det lys rejser der sig nogle spørgsmål til 

os: Er Indre Mission en kaptajn i vores tid? Er 

hovedbestyrelsen tydelig nok i sin åndelige 

ledelse? Vækker vi hinanden i fællesska-

berne, når vi er faldet i åndelig søvn? Vækker 

vi vores venner og familiemedlemmer, når 

sløvhed, mismod eller frygt sætter ind? 

Vækker vi vores medmennesker af den ånde-

lige dødssøvn, når de – bevidst eller ubevidst 

– lever deres liv borte fra Jesus?

 Vover vi at tage kaptajnens ansvar på os? 

Læg mærke til, at kaptajnen ikke beder Jonas 

om at tage ansvaret alene eller handle i egen 

kraft. Han vækker ham med opfordringen til 

at søge Gud, være ansvarlig og handle på Guds 

barmhjertighed. Det er kendetegnende for et 

sundt vækkelsesarbejde.

 Der sker en bemærkelsesværdig bevæ-

gelse hos søfolkene. De begynder at råbe om 

hjælp til hver deres gud, men dagen slutter 

med, at de tilbeder Bibelens Gud og lægger 

deres liv i hans hænder, efter at de har hørt 

og set tegn på, hvem han er.

Sand lære om dåben er vigtig
Vi står i samme situation i dag og må handle 

ansvarligt – også selvom vi måske først 

AF HANS-OLE BÆKGAARD
Valgmenighedspræst Hans-Ole Bækgaard 
er formand for Kirkelig Forening for den  
Indre Mission i Danmark

Stå op og råb 
TIL DIN GUD!
INDRE MISSION KÆMPER 
INDADTIL FOR EN SUND 
LÆRE OG UDADTIL 
MOD SEKULARISME OG 
ÅNDELIG FATTIGDOM
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Indre Mission afholder fire årlige teltuger 
forskellige steder i Jylland. I Vilsund i Thy 
er teltmøderne et vigtigt samlingspunkt 
for områdets IM-fællesskaber.

Foto: Anette Ingemansen
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skal vækkes. Mange danskere kender ikke 

Bibelens Jesus, men beder til andre guder 

i deres liv: dét, som de sætter deres lid til. 

Tanken om et evigt liv med ham er fravæ-

rende.

 En klar bibelsk forkyndelse om dåben er 

ingen selvfølge i folkekirken, hvor dåbens 

betydning ofte udvandes, idet man erklærer 

alle mennesker for Guds børn – alene fordi 

de er skabt af ham. Læren om alles frelse er 

blevet teologisk bestemmende, og dåben får 

på den baggrund naturligvis et andet ind-

hold, og forkyndelsen bliver præget heraf. 

Det sker også – dog med en anden vinkel og 

teologisk betydning – når den evangelisk-

lutherske dåbslære afvises af eller blandes 

med en baptistisk dåbsteologi.

 Derfor anser Indre Missions ledelse det 

for en kerneopgave at fastholde og fremme 

en klassisk og central forkyndelse af frelse 

og fortabelse. Det er en nerve i vækkelsesar-

bejdet, fordi det er sand bibelsk lære. Derfor 

fastholder vi også, at vi ikke deltager i tvær-

kirkeligt forkyndelsesarbejde, netop fordi vi 

ønsker at vejlede til et bibelsk kristenliv og 

en forkyndelse ud fra vores lutherske arv. På 

den baggrund må vi konstatere, at også den 

karismatiske teologi har en række nedslag, 

som vi må tage forbehold for.

  Vi er klar over, at dette skal ske i kærlig-

hed og respekt. Det lykkes ikke hver gang, 

og vi har bestemt brug for at øve os i både 

at fastholde og at kommunikere denne 

vejledning. Selvkritik og selvransagelse er 

nødvendig, men det skal ikke gøre os tavse. 

For sagen er nok, at vi gennem nogle år har 

taget disse ting for givet, og det har til tider 

medført misforståelser eller uklarhed. Vi har 

måske heller ikke været tilstrækkelig bevid-

ste om, hvordan vi giver den gode arv videre, 

ikke mindst til den unge generation, som nu 

står på spring.

Fokus på lærebevidstheden
I det seneste år har hovedbestyrelsen ved 

hvert møde drøftet denne situation. Vi har 

haft fokus på lærebevidstheden i vores be-

vægelse.

 Der er flere fronter at være opmærk-

somme på. Jeg vil pege på tre: 1) Den liberale 

teologi dominerer i folkekirkelandskabet 

på flere måder, så det får åndeligt kata-

strofale følger for troslæren og etikken. 2) 

Pinseteologi og karismatisk teologi har i de 

senere år vundet større indpas også blandt 

IM’ere, så det præger forkyndelsen, det ån-

delige liv og fællesskaberne på en ikke altid 

gennemskuelig måde. 3) Den reformerte teo-

logiske tankegang har via eksempelvis hjem-

mesider, litteratur og lovsang haft afgørende 

indflydelse hos os.

 Det er derfor slet ikke enkelt at hævde, 

at vores kristendomsforståelse altid er så 

evangelisk-luthersk, som vi regner med.

 Vi ønsker, at bibelkundskaben og den 

åndelige kundskab må vokse – eller snarere: 

at den må modnes ud fra et fornyet og skær-

pet fokus på, hvad Guds ord lærer om sandt 

og sundt. For er kundskaben fraværende, 

medfører det uundgåeligt, at bedømmelse 

af lære, liv, erfaringer, åndelige oplevelser 

osv. bliver stærkt svækket eller slet ikke er til 

stede, men ofte i stedet hviler på individuelle 

følelser og fornemmelser. I vores tid er det sid-

ste et særkende i mange forhold og afgør som 

regel, hvordan man vælger og prioriterer.

 Derfor er vi også klar over, at nogle hører 

det som hovmod, når vi ønsker at stå vagt om 

det klassisk evangelisk-lutherske og det, der 

har præget teologien i vores vækkelsestra-

dition. Men vi gør det ikke, fordi traditionen 

tilskynder os til det. Vi vover at hævde, at det 

er bibelsk og åndeligt sundt, og vi ønsker at 

fremholde det tydeligere i en tid, hvor tin-

gene let flyder sammen – også i forkyndelsen 

og den åndelige vejledning. Og vi ønsker at 

gøre det i kærlighed og med respekt.

Noget afgørende på spil
Vi er helt klar over, at det ikke bare er de 

åbenlyse konklusioner, der skal præsenteres. 

Argumenter og mellemregninger i vores 

vejledning skal være gennemsigtige, så det 

fremgår, hvorfor netop dette er bærende for 

Indre Mission som en evangelisk-luthersk 

vækkelsesbevægelse. Vi ved, det er nødven-

digt at få skabt større bevidsthed om den 

profil, og hvilke konsekvenser anden teologi 

eller andre åndsstrømninger har for bl.a. 

forkyndelsen, troen, det åndelige liv og me-

nighedsforståelsen. Samtidig er vi klar over, 

at mange ikke altid giver sig selv den nød-

vendige tid til fordybelse og til at forstå, hvad 

der er på spil – eller måske ikke vil se det eller 

er uenig. Men der er noget afgørende på spil, 

hvis vi ikke tager oplæringen alvorligt.

 Hvad der er taget hul på her, kan ikke si-

ges udtømmende i en beretning. Det handler 

Hver sommer samler IM-musiks 
Sang- og musiklejr på Grejsda-
lens Efterskole mange børn. I 
2017 var der 135 børn, som gav 
sig i kast med dans, band og 
sceneudsmykning.

Foto: Christina Flyvholm
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om et langt, sejt træk, der har næste gene-

ration for øje og vil vejlede til den åndeligt 

sunde dobbelthed: stræbe efter liv i læren og 

fastholde læren i livet. Disse to skal ikke spil-

les ud mod hinanden, så livet får forrang på 

bekostning af læren, sådan som det ofte sker 

i vores tid. De to skal derimod komplemen-

tere hinanden.

Faster Anna
I foråret genså jeg »faster Anna« i Matador. 

Hun har i mere end 35 år været anset for et 

troværdigt billede af en indremissionsk per-

son, præget af fordømmelse og ukærlighed 

og med en livsfjendsk adfærd, der er ude af 

trit med samtiden. Som vanligt i den kultur-

radikale fremstilling er der ingen formilden-

de omstændigheder ved en bevidst kristen 

forståelse af livet. Det er tankevækkende, at 

da Mads Skjern i seriens sidste afsnit udvi-

ser en endnu større grad af fordømmelse og 

ukærlighed, bliver han ikke fremstillet med 

samme kritik.

 Mit ærinde er ikke at forsvare »faster 

Anna«. For mig fremstår hun meget langt fra 

prototypen af en IM’er, og hendes udsagn og 

ageren står jeg i flere tilfælde uforstående 

over for. Dog: Hun har en kærlighed til sine 

brødre og åndelig omsorg for dem. Hun har 

et svar på en livsstil og moral, som er usund 

og samfundsopløsende.

Gud er borte
Efter fire årtier kan man nu glædeligvis 

opleve, at »faster Anna« bliver anledning til 

selvransagelse. I Kristeligt Dagblad (20/3) pe-

ger Ole Juul i et indlæg på, at der kun er tavse 

svar på Annas skarpe kritik, og dermed viser 

det, at moderniteten ikke har noget ordentlig 

svar at give. Som han siger: »Vi har godtet 

os over den fremstilling af missionen, som 

afsnittets forfatter lægger for dagen. Men 

i eftertanken ved vi jo, at den er karikeret, 

som så meget andet i Matador, og det går for 

alvor op for en, at modernitetens svar er ind-

holdsløse. ’Gud er blevet borte’, som Anna så 

rigtigt slynger i ansigtet på sin bror.«

 Bibelens ord skal ikke tilpasses samti-

dens kultur og livsforståelse, men kultur og 

samfundsliv må afpasses Bibelens ord. Det er 

fortsat vores opgave som kristne samfunds-

borgere i de personlige relationer, i de lokale 

sammenhænge og i offentligheden. Vi må 

opmuntre hinanden til at være ansvarlige i 

vores kald og gøre brug af de muligheder, vi 

får givet. At vi tit ikke oplever det så enkelt i 

et sekulariseret samfund er åbenbart.

Debat om omskæring
Derfor glæder det mig i disse år, at man fra flere 

sider i samfundet vil værne om åndsfrihed og 

modvirke, at vi som samfund ender med at 

være styret af forbudspolitik, drevet af frygt for 

det ukendte og det religiøse. For det kan også 

ramme os som kristne.

 Når jeg har udtalt mig i debatten om et 

forbud mod drengeomskæring, så handler det 

om, at Indre Mission er imod et forbud – ikke 

at tale for omskæring. Den grundlovssikrede 

religions- og trosfrihed (§ 67) vil vi kæmpe for, 

og der findes allerede en lovgivning, der tager 

højde for strafferetslige forhold. Jeg er klar 

over de mange følelser, der kan være knyttet til 

denne sag, men det må ikke tilsidesætte gode 

faglige argumenter. Debatten har bl.a. afsløret 

den selvmodsigelse, at man taler for et forbud 

med argumentet om barnets tarv og ret, men 

i abortspørgsmålet bliver der ikke talt om bar-

nets ret, men om kvindens ret til selvbestem-

melse over egen krop.

Ikke langt til forbud mod barnedåb
For mig at se er forældres rettigheder til at 

opdrage deres børn til en bestemt religiøs 

overbevisning på spil. Med et forbud vil der 

ikke være langt til også at lovgive om, at det 

er overgreb på børn at døbe dem i den tre-

enige Guds navn. Ligesom jødiske forældre 

Indre Missions ledelse vil gerne 
have en tæt dialog med bevægel-
sens IM-fællesskaber. Som et led i 
den satsning blev det første åbne 
hovedbestyrelsesmøde holdt den 
11. september i missionshuset 
i Holstebro. Mødet bar præg af 
mange input fra de fremmødte.

Foto: Anette Ingemansen

I den første weekend i november 
deltog 800 i IMU’s store stævne 
for teenagere. De invaderede 
Rosborg Gymnasium i Vejle og 
fik en spændende weekend med 
lovsang og forkyndelse.

Foto: Lærke Nord Hansen
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Vi vil FORKYNDE KRISTUS
VI ER FØRST OG FREMMEST SAT I VERDEN FOR AT PEGE PÅ JESUS

AF MORTEN MOURITZEN
HB-medlem og sognepræst

ikke skal kriminaliseres for at videregive en 

trosoverbevisning, således skal kristne for-

ældre det heller ikke. Pt. er der ikke politisk 

flertal for et forbud. Udtalelser og holdninger 

i debatten har dog langtfra været betryg-

gende, men vist nogle politikeres manglende 

fornemmelse for, at religion er en afgørende 

identitetsmarkør. Debatten vil utvivlsomt 

blusse op igen på et senere tidspunkt.

 I dette spørgsmål som i så mange andre 

handler det om det religiøse, menneske-

synet, åndsfriheden, den sunde bibelske 

moral, kristendommens rolle i samfund og 

lovgivning m.v. Vi må se vores ansvar og søge 

at påvirke vores medmennesker, politikere 

og samfund i den retning, som Guds ord vi-

ser, at det er godt for livet. Derfor vælger vi i 

Indre Missions ledelse i disse år at blande os 

på forskellig vis.

Se potentialet
Vi står midt i et generationsskifte i medarbej-

derflokken samtidig med en øget normering. 

Både kolleger og venner rundt om i landet 

forholder sig i disse år til en lang række nye 

ansigter. Det sidste er overordentligt glæde-

ligt. Et generationsskifte kan bestemt rumme 

tab, men også nye muligheder. Det vigtigste 

er at fastholde Indre Missions formål og ker-

nen af, hvad vi vil som bevægelse.

 Overskriften for dette års medarbejder-

konference i marts var: Se potentialet. En 

positiv udfordring til såvel nye som gamle 

medarbejdere. Men jeg håber også, at Indre 

Missions venner vil møde både de ansatte, 

fællesskabet og missionsmulighederne i den 

ånd – og bede Jesus om at åbne deres blik for, 

hvad han ønsker, de skal gøre.

Guds ånd virker
I disse år oplever jeg god grøde i arbejdet 

rundt om i landet, krydret med en vis opti-

misme og et lokalt engagement. Ikke at det 

gør blind for de vanskelige situationer og 

steder, hvor det opleves svært at holde arbej-

det i gang. Men Guds ånd virker. Mennesker 

kommer til tro og får evighedens håb plantet 

i hjertet.

 Der er fortsat brug for det vækkelsesar-

bejde, som Indre Mission er kaldet til at være 

et redskab for. Vi vil som kaptajnen i Jonas’ 

Bog fortsat kalde på det (sovende) danske 

folk og råbe til Gud om vækkelse og frelse 

ved troen på Jesus.

 Mit store håb for de kommende år er, at 

endnu flere vil støtte op om det ved at give til 

arbejdet, og at vi får vendt nedgangen i antal-

let af givere og samlet set får øget vores ga-

veindtægter. Ikke for at samle til huse, men 

for at kunne sende flere arbejdere i mission. 

Samtidig ved vi også, at hvad man giver til, 

som regel følges af et bevidst engagement.

 At sige tak til hinanden er ikke altid en 

selvfølgelighed. Må kulturen i Indre Mission 

være båret af taknemmelighed. I det spor vil 

jeg gerne sige en stor tak til alle for økono-

misk støtte og frivillighed i det forgangne år, 

både i det lokale arbejde og på landsplan. Tak 

for forbøn, som vi ikke kan være foruden. 

Tak til alle medarbejdere for det store arbej-

de, I gør. Tak til besty relsen og den daglige 

ledelse for endnu et år med godt samarbejde.

 Først og sidst skal takken gå til Gud, som 

vi trygt kan forlade os på under alle forhold. 

Ham alene tilhører æren.   

Engang hed det »vække og bevare«, 

nu hedder det »lede til Jesus og leve 

i Ham«. Under dette formål vil vi 

forkynde Kristus og nå længere ud. 

Sådan formulerede hovedbestyrelsen i 2017 

vores fokus for missionsarbejdet i de kom-

mende år. I det følgende vil jeg sætte ord på 

den første del: »Vi vil forkynde Kristus«.

Vi 
Det handler ikke bare om missionæren og

 præsten, men om os alle. Alle døbte, der 

tror på Jesus, har dette kald. Ikke nødven-

digvis offentligt, men som vidnesbyrd. Ikke 

nødvendigvis formfuldendt, men som børn, 

der lige har set Dronningens soldater for 

første gang og nu ikke kan lade være med at 

fortælle om det, selvom de ikke kan bruge de 

»rigtige« ord (garder, vagtskifte, royal). Men 

de brænder for at fortælle, hvor stort det er 

for dem at have set dem. Sådan brænder vi 

for at forkynde Kristus for Danmark.

Vi vil
Indre Mission vil mange ting og skal mange 

ting. Men det, vi først og fremmest vil og er 

sat i verden for, er at pege på Kristus. Vi vil 

det! Ikke fordi vi selv har besluttet det, eller 

fordi vi har en særlig stærk vilje eller er nogle 

særlig fromme mennesker, men fordi »Kristi 

kærlighed tvinges os« (2 Kor 5,14). Vi har 

mødt ham, og han har lagt en længsel i vores 

hjerter efter, at andre også skal møde ham. 

Der er meget andet, vi også vil, men dette 

er vores primære fokus og drivkraften i alt, 

hvad vi gør som kristne og som bevægelse.

Vi vil forkynde
Det græske ord, som gengives med ordet 

»forkynde«, betyder at udråbe, gøre kendt. 

Det stammer fra de græske sendebude, der 

løb hjem for at meddele, at nu var sejren ude 

på slagmarken i hus. De var herolder, som 

skulle udråbe sejren. Sådan er den kristne 

forkyndelse en bekendtgørelse af Jesu Kristi 
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Samfundet er under konstant for-

andring. Det betyder blandt andet 

ændringer i livsmønstre, samværs-

former og informationskanaler. 

Samfundet har bevæget sig fra en pligtkultur 

til en rettighedskultur, og fokus er rettet 

mod, hvad der betyder noget for mig. Det er 

den virkelighed, som er hverdagen for de fle-

ste, og det er her, vi må gøre os relevante.

VI VIL ARBEJDE MED 
NYE RELATIONER 
OG FÆLLESSKABER, 
DER KAN RUMME 
FLERE FORSKELLIGE 
MENNESKER

Vi vil nå LÆNGERE UD

AF METHA SØRENSEN OG 

ANDERS B. HUMMELMOSE

HB-medlem og næstformand
HB-medlem og formand for Økonomiudvalget

sejr over synd, død og djævel. »Han slettede 

vort gældsbevis med alle dets bestemmelser 

imod os; han fjernede det ved at nagle det til 

korset; han afvæbnede magterne og myndig-

hederne, stillede dem offentligt til skue og 

førte dem i sit triumftog i Kristus« (Kol 2,14-

15). Det er denne triumf og sejr, vi er kaldede 

til at udråbe. Vi vil åbne munden og gøre 

det kendt i Danmark. Vi vil bruge ord. Og vi 

vil bruge krop, arme og ben, der rækker ud 

til mennesker. Men vi tror, at Gud vil noget 

særligt gennem det tiltalte og skrevne ord. 

Uanset om det kommer frisk og flot eller tø-

vende og stammende. Troen kommer af det, 

som høres (Rom10,17). Gennem Ordet for-

midles Guds nåde. Derfor må forkyndelsen 

ikke nedprioriteres i vores fællesskaber!

Vi vil forkynde Kristus 
I Indre Mission vil vi ikke forkynde hvad som 

helst. Vi vil forkynde Kristus. Men ikke en 

hvilken som helst Kristus. Vi vil forkynde 

Bibelens Kristus! Vi vil som Paulus »ikke vide 

af andet end Jesus Kristus, og det som kors-

fæstet« (1 Kor 2,2). 

 Vi har alt i Jesus Kristus, og vi behøver 

ikke mere end ham – for »i Kristus bor hele 

guddomsfylden i kød og blod« (Kol 2,9). 

Enhver forkyndelse, som vil forkynde Jesus 

plus noget andet, er falsk forkyndelse. Heri 

ligger den kristne frihed: Har du Jesus, så har 

du alt, der er nødvendigt til frelse. Bibelen 

taler ikke om, at vi har brug for mere end, 

hvad vi allerede har modtaget i Jesus. Frelsen 

er udelelig!

 Samtidig formaner Guds ord os til fortsat 

at lade os fylde af Ånden (Ef 5,18). Og beder vi 

om mere åndsfylde, så viser Gud os mere af 

vores synd, for at vi skal bliver mere afhæn-

gige af Jesus. Dermed bliver sand åndsfylde 

også Jesusfylde.

 Alt det sker gennem nådemidlerne: då-

ben og nadveren og ikke mindst Guds ord. Vi 

skal ikke søge åndelige oplevelser for at blive 

mere åndsfyldte. Guds ånd taler gennem 

Guds ord. Ordet er Åndens redskab, Åndens 

sværd (Ef 6,17). Det er en evangelisk-luthersk 

grunderkendelse, at Gud virker gennem ydre 

midler (dåb, nadver, Ordet) og ikke gennem 

luftige syner eller varme fornemmelser.

 Vi vil forkynde, at alt det, som Jesus 

Kristus har gjort for os, er givet os i dåben 

som en gratis gave. Og vi vil forkynde, at då-

bens gave skal vi holde fast ved og forkynde 

for dem, der har sluppet gaven, for at de skal 

vågne op og vende tilbage til den og tage 

imod den på ny.

 Det er altså et stadig aktuelt og livsvig-

tigt fokus, vi har foran os – både nu og indtil 

Jesus kommer igen.   

Relationer og fællesskaber  
har betydning
Når vi taler om at nå længere ud, betyder det, 

at vi vil nå flere grupper i vores land – at vi vil 

nå børn, unge, voksne og ældre. Vi vil nå dem 

dér, hvor de er, og med det liv, som er deres. 

Vi vil om muligt og med Guds hjælp nå flere 

med det gode budskab om Jesus.

 I hovedbestyrelsen har vi tidligt i proces-

sen omkring Fokus2030 været klar over, at 

relationer er et bærende element, da manges 

vidnesbyrd om deres møde med evangeliet er 

baseret på en personlig relation eller et fæl-

lesskab, som var »noget særligt«.
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 Fællesskaberne og missionshusene er 

samlingspunktet i Indre Missions arbejde. Vi 

glæder os over de mange nye missionshuse, 

der mange steder skaber basis for vækst i ar-

bejdet. Men vi vil længere ud. Vi vil tilskynde 

til flere netværksfællesskaber, til nye fæl-

lesskaber i lokalområdet – måske som satel-

litfællesskaber. Vi vil tilskynde til små åbne 

fællesskaber, hvor det er naturligt at invitere 

naboer og kollegaer med i. Vi håber, at nye 

fællesskaber skyder op i områder, hvor der 

måske i flere år ikke har været nogen.

Et samfund under forandring
Frivilligheds-Danmark er stort og forgrenet 

og er med til at skabe nærhed og sammen-

hængskraft i lokalsamfundene. Vi ønsker, at 

Indre Mission naturligt involverer sig i det 

lokale foreningsarbejde og indgår i lokale 

initiativer. Her kan nye menneskelige relatio-

ner opstå, og vi udfordres på gæstfrihed og 

hverdagsvidnesbyrd.

 Den ændring, som samfundet gennem-

går med stadig flere forskellige livsmønstre 

og familieformer samt stadig flere, der lever 

alene, kalder på nye fællesskabsformer.  

 Vi må bestræbe os på i langt større grad 

at skabe fællesskaber, som naturligt rummer 

og inkluderer mennesker med forskellige 

livsmønstre og livssituationer.

Når tro og fællesskab vælges fra
Mange fællesskaber har oplevet nogle, som 

valgte troen fra – og dermed også det kristne 

fællesskab. Ofte sidder fællesskabet tilbage 

med en smerte og oplever sig magtesløs i øn-

sket om en dialog med den eller de, som har 

forladt fællesskabet.  Resultatet bliver ofte, 

at emnet bliver tabubelagt. Vi har brug for 

at vove noget for forsat at være i en naturlig 

relation til dem, der har forladt fællesskabet. 

Og måske begynder det dér, hvor vi med stor 

åbenhed og ærlighed deler tro og liv – og gi-

ver andre taleret i vores liv. 

Bryde grænser for at nå flere
Indre Mission har et stort arbejde blandt 

nydanskere, såvel tværkulturelt rundt om i 

landet som diakonalt med primært sprogun-

dervisning ved IKC i København og Aarhus. 

De senere år har givet mulighed for at samle 

nydanskere til bibelstudium, blandt andet 

i relation til IKC. Hvordan kan vi lokalt få 

kontakt med endnu flere nydanskere, så vi 

naturligt inviterer dem ind i et kristent fæl-

lesskab og giver dem mulighed for at høre og 

dele evangeliet?

 Der er også et udvidet fokus på, hvor-

dan vi kan bruge de sociale medier som 

Facebook, Snapchat m.fl. Indre Mission på 

landsplan bruger disse medier aktivt som 

kommunikationsmiddel, og vi ser også man-

ge fællesskaber, IMU’er, klubber, legestuer 

osv., der bruger dem som en meget direkte 

måde at indbyde og gøre opmærksom på ar-

rangementer m.m. Lad os endelig være åbne 

om vores aktiviteter og tilbud!

Inspiration til at gå nye veje
Hovedbestyrelsen ønsker at understøtte pro-

cessen med at nå længere ud, men det giver 

kun mening, såfremt den er lokalt forank-

ret. Vi vil derfor gerne opfordre til en lokal 

drøftelse af, hvordan man kan nå længere 

ud i jeres område. Inden længe vil alle Indre 

Missions fællesskaber modtage inspirati-

onsmateriale til denne drøftelse. Vi glæder 

os til at høre, hvilke ideer I vil arbejde med. 

Indsamlede informationer og erfaringer vil 

tilgå hovedbestyrelsen via regionslederne og 

kommer forventeligt til at præge de næste 

års arbejde både for regionsledere, medarbej-

dere og hovedbestyrelsen. 

 Nye initiativer og styrkelse af andre 

arbejdsområder – gerne helt nye arbejdsom-

råder – kalder ofte på dels en omfordeling 

af ressourcerne, og dels en tilførsel af flere 

ressourcer. Vi har brug for Indre Missions 

venners forsatte støtte for at fastholde denne 

udvikling, og vi har den glæde, at unge i dag 

vælger Indre Mission til som arbejdsplads. 

Hver krone vil vi anvende på at virkeliggøre 

vores formål: Lede til Jesus – leve i Ham.   

Missionshuset i Hinnerup ved 
Aarhus er blevet renoveret 
og udbygget, så det fremstår 
som et helt nyt hus. Det blev 
fejret med en åbningsfest 
i november 2017. Nogle 
måneder senere var der en 
anden åbningsfest for et nyt 
missionshus. Denne gang var 
det i Region Øst, hvor IM-
fællesskabet i Vanløse fejrede 
købet af et nyt missionshus.

Fotos: Anette Ingemansen
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Rekruttering og implementering 
af nye medarbejdere
De seneste år har flokken af lønnede medar-

bejdere i Indre Mission været gennem en stor 

omstilling. Mange er gået på pension, nogle 

har søgt nye udfordringer og de økonomiske 

muligheder har gjort os i stand til både at 

genbesætte og opnormere stillinger. Dette 

har samlet set medført et stort behov for re-

kruttering af nye medarbejdere. Ansættelserne 

har været præget af vores fokus: »Vi vil for-

kynde Kristus – og vi vil nå længere ud«. Det 

viser sig i både titler (eks. evangelist, missionær 

o.lign.) og arbejdsbeskrivelser. 

 I alle regioner og på Indre Missions Hus 

er der kommet nye medarbejdere til, og det 

præger hverdagen med introduktionsforløb, 

mentorordninger m.m. 

 Fra Region Nord fortæller regionsleder 

Ruth Tidemand Nielsen: »2017 blev året med 

fire nyansættelser, så gennemsnitsalderen i 

teamet nu er nede på 38 år. Det er spændende 

og udfordrende, at de unge er klar til at tage 

fat, hvor de «gamle» slipper«.

 Det er tydeligt, at nogle områder i landet 

er nemmere at finde medarbejdere til end an-

dre. I Østdanmark har det gennem mange år 

været udfordrende at få ansøgere til opslåede 

stillinger. Men vi har det seneste år set nye 

tendenser her og håber, at det fortsætter. 

 »Flere kvalificerede personer har meldt 

sig til en ansættelse i IM og DFS i Region Øst. 

Vi står dermed i dag med en bedre dækning 

af de arbejdsområder, som der kræves lønnet 

arbejdskraft til,« beretter regionsleder Kurt 

Kristensen.

 De mange nye medarbejdere og gene-

rationsskiftet fremstod særligt tydeligt på 

AF JENS MEDOM MADSEN 
generalsekretær

Samarbejde 
OG NYTÆNKNING
ÆNDREDE LIVSMØNSTRE OG BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING 
UDFORDRER, MEN GIVER OGSÅ NYE MULIGHEDER

ARBEJDSBERETNING 2018

Medarbejderkonferencen. Her deltog ca. 150 

medarbejdere, og en markant del af dem var 

med for første eller anden gang. 

Nærhedsprincippet i 
missionsarbejde
En tendens, der berettes om fra flere egne, er, 

at en del missionsfolk vælger at køre 20-40 

km væk fra bopælsbyen for at komme i en 

menighed eller et større kristent fællesskab. 

Det er en beslutning, der forandrer nærkon-

takten med de mennesker, der i bopælsbyen 

har brug for at høre om Jesus – børn, unge og 

voksne. Det kan få alvorlige konsekvenser 

for lokale klubber og dermed for evangeliet 

til byens børn og unge. 

 Samtidig med dette står det også klart, at 

vi med den regionale medarbejderstruktur 

har brug for at medtænke den geografiske 

placering af vores medarbejdere. Vi er op-

mærksomme på, at der er behov for en geo-

grafisk spredning, som tilgodeser det lokale 

IM-arbejde og styrker det opsøgende evange-

liserende arbejde. Regionens ansatte har hele 

regionen som arbejdsfelt, men vi kommer 

ikke udenom, at den geografiske placering 

også er vigtig.

 I Region Syd er der særligt store geogra-

fiske afstande, og her er uge 39 blevet ugen, 

hvor alle ansatte samles om en målrettet 

missionsindsats i en enkelt by. I 2017 var det 

»Vi savnede et kirkefælles-
skab med bibeltro forkyndel-
se.« Sådan lød én af begrun-
delserne bag oprettelsen af 
Thisted Bykirke, der holdt 
den første gudstjeneste 
som valgmenighed i byens 
missionshus den 21. januar. 
Thisted Bykirke er én af seks 
valg- og frimenigheder, som 
er tilknyttet Indre Mission.

Foto: Anette Ingemansen
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Hvert år har kvinder mulig-
hed for at tage en weekend 
ud af kalenderen og komme 
på kvindekonference med 
inspirerende foredrag og 
masser af snak og hygge. Der 
arrangeres både en konfe-
rence i Øst- og Vestdanmark. 
I Aarhus var missionshuset 
Eben Ezer fyldt af så mange 
kvinder, at der ikke kunne 
stoppes flere ind.

Foto: Anette Ingemansen

Esbjerg, hvor ugen blev fyldt af debatmøder, 

gadearrangementer, besøg og temamøder i 

samarbejde med mange frivillige.

Vækst og udfordringer 
Fra Region Midt beretter regionsleder Hilbert 

Dam: »Region Midt er en stor region og 

derved præget af mange forskellige fælles-

skaber. Det er dejligt at opleve optimisme og 

glæde ved arbejdet rundt omkring i regionen. 

Nye børne- og juniorklubber opstår, og det 

er dejligt at mærke, at lederne brænder for 

arbejdet. Samtidig er der andre steder behov 

for opmuntring og hjælp, da arbejdet bæres 

af for få hænder.«

 Sådan oplever vi en stor spændvidde i 

landet. I mange egne er der de seneste år sket 

en markant omlægning af befolkningssam-

mensætningen. Antallet og typen af arbejds-

pladser sætter sit præg på alderssammen-

sætningen i små og større byer. Som følge 

heraf ser vi både muligheder og udfordringer 

i IM-fællesskaberne.

 »Det har været dejligt at opleve, at flere 

fællesskaber er begyndt at arbejde mere 

sammen omkring arrangementer. Og nogle 

steder mødes lokale formænd i erfagrupper, 

fordi de gerne vil dele liv og arbejde sammen 

med andre bestyrelsesformænd,« fortæller 

regionsleder i Region Syd Bjarne Taulborg.

Nytænkning i fællesskaberne
I Region Øst arbejdes der ligeledes med at 

finde nye veje for missionsarbejdet og måden 

at tilrettelægge samlingerne i de lokale IM-

fællesskaber. 

 »Flere steder arbejder man med at forny 

mødestrukturen med henblik på at række 

ud til nye grupper. Man er opmærksom på f. 

eks. familiestrukturer og på, at mennesker 

og familier af i dag har nye behov, vi må imø-

dekomme, for at de kan se sig som en del af 

fællesskaberne. Nogle steder spiller Messy 

Church positivt ind som et tilbud, der ram-

mer bredt. Og vi oplever, at flere gerne vil 

deltage, når forholdene lægges til rette efter 

det,« fortæller regionsleder Kurt Kristensen. 

 Han beretter videre: »Frederiksberg IM 

og IMU er nu blevet til Vanløse IM og IMU. 

Dejligt at missionshussituationen her er 

faldet på plads. Det giver mulighed for at se 

fremad, og der er gode overvejelser og planer 

for, hvordan de nye rammer skal udnyttes til 

mission.«

 Fra Aarhus fortæller regionsleder 

Kristian Lindholm: »Seniorarbejdet har igen 

i år oplevet, at der er kommet flere til – spe-

cielt til De Åbne Eftermiddage, hvor det er 

blevet tradition at invitere naboen med.«

 Det er tydeligt, at de IM-fællesskaber, 

der arbejder med formen på møderne, også 

mange steder oplever øget deltagelse. Dette 

er ikke kun tilfældet i ungdoms- eller fami-

liearbejdet, men i alle fællesskaber. Lokalt 

sker der meget nytænkning, så evangeliet 

høres af flere, og i landsarbejdet for seniorer, 

UNO, musik osv. sker en fortløbende udvik-

ling i, hvordan evangeliet kan forkyndes, og 

fællesskabet opleves relevant. 

 »Lige nu står Region Aarhus i en kon-

kret udfordring i forhold til at gøre IM-

fællesskaberne mere attraktive – specielt for 

gruppen, der står overfor at rykke fra IMU 

og ind i IM-fællesskaberne. Mange stude-

rende bliver i IMU lidt længere end i resten af 

landet, da de bliver i IMU, til de er færdigud-

dannet. Herefter flytter de fra byen og bliver 

forhåbentlig en del af IM-fællesskaberne, 

hvor de kommer hen. Men det betyder også, 

at vi skal pleje den gruppe, der laver skiftet 

og bliver i Aarhus, ekstra godt og gøre IM-

fællesskaberne attraktive for dem,« fortæller 

Kristian Lindholm fra Aarhus.

 En markant andel af de unge i IMU væl-

ger Aarhus som studiested. Det vil derfor 

også sætte sit præg på fremtiden for IM i hele 

landet, hvordan tiden i Aarhus udfolder sig 

med de unges navigation i kirkelivet og valg 

af fællesskab.

Frivillighedsfest
Året bød på frivillighedsfester i et par af 

regionerne. Bjarne Taulborg beretter fra ini-

tiativet: 

 »Vi ansatte indbød alle frivillige i hele 

Region Syd til en stor frivillighedsfest, fordi 

vi gerne vil give de frivillige et skulderklap 

for alt det arbejde, de laver. Det var en fest-

aften med spisning, underholdning, tale og 

lovsang.« 

 Fra Region Nord fortæller Ruth 

Tidemand: »Det var en dag fyldt med glæde 

og frimodighed. Mange mødte op og var med 

til at gøre dagen god med vidnesbyrd og tak-

nemlighed over, at Gud bruger mennesker i 

sin mission.«

Fokus
Vi vil forkynde Kristus – og vi vil nå længere 

ud! Denne sætning og det fokus har bidt 

sig fast i den tænkning, der sætter kurs for 

arbejdet i IM. Vi vil være optaget af Jesus 

Kristus, som vi lærer ham at kende i Bibelen. 

Og vi vil være optaget af, at flere skal lære 

Jesus at kende. Kun han er Vejen, Sandheden 

og Livet! I ham er der nåde og frelse!   
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Mange vil samarbejde med DFS

Det skal være godt

DANMARKS FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER:

IMU:

Mange timer og kræfter er gået med nye 

vedtægter og med den demokratiske organi-

sering af foreningen DFS. Både på landsplan 

og i den enkelte kreds og klub er der arbejdet 

med at implementere nye krav fra DUF, så vi 

også fremover kan modtage et godt tilskud 

til foreningens drift. Der skal lyde et kæm-

pestort TAK til alle, som har slidt med den 

opgave.

 Nu er vi kommet igennem, og det er

godt, at kræfterne nu kan bruges til vores

IMU er altid i gang med at skabe gode fælles-

skaber for unge i den tid, vi lever i. 

 I øjeblikket er IMU’s arbejde fordelt over 54 

fællesskaber, syv netværk og seks grupper. 

 Vi har fokus på at forkynde Kristus – og 

at gøre det på en nærværende og levende 

måde. Det skal være godt at komme i IMU, 

man skal kunne mærke gløden, og at Jesus 

ønsker fællesskab med os, lige som vi er.

 IMU’s arbejde ledes ud fra et årsfokus 

som i 2017 og 2018 er: »Tændt og Sendt«. 

Dette fokus gør sig gældende i alt, hvad vi ar-

bejder med. Grundstenen i årsfokusset er, at 

vi mennesker er »tændt« af Jesus, som elsker 

os og sætter os fri, og at denne oplevelse må 

sætte os i gang med at dele budskabet med 

mange andre i vores hverdag. 

 For at nå det fokus er IMU’s medarbejde-

 væsentligste opgave, nemlig at fortælle børn 

i Danmark om Gud. Vi er dybt taknemmelige 

over den iver, vi møder hos både frivillige og 

ansatte for at virkeliggøre opgaven.

 DFS har en god og sund økonomi med 

plads til ansættelser af konsulenter. I 

langt tid har vi søgt efter en konsulent til 

København, og nu er hun endelig fundet. Det 

er vi taknemmelige over. Økonomien giver 

også mulighed for at arbejde med nye tiltag, 

så endnu flere børn kan nås.

re engageret i at forkynde om vores sendelse. 

Det sker på lejre og kurser og ved møder 

rundt om i landet. 

 Vi har i øjeblikket 10 ungdomskonsu-

lenter og tre volontører og projektmedarbej-

dere ansat. Derudover er der flere af Indre 

Missions øvrige ansatte, som arbejder med 

ungdomsgruppen. 

 Fælles for arbejdet er, at vi gennem un-

dervisning, lejraktiviteter, camps og møde-

virksomhed og via online kommunikation 

som f.eks. video og podcast ønsker at bringe 

budskabet om Jesus til flere. 

 I IMU er alle de lokale aktiviteter, sam-

men med IMU’s store landsdækkende arran-

gementer, Konnekt, Event og Å-festival, med 

til, at unge mødes i fællesskaber, der rækker 

ud, og om undervisning, der bygger op.   

De seneste år er der kommet 
mange nye medarbejdere i 
Indre Mission, og det præge-
de medarbejderkonferencen 
på Børkop Højskole i marts 
2018. Blandt andet blev nye 
som gamle opmuntret til at 
få lidt motion ind i arbejds-
rytmen!

Foto: Ole Noermark Larsen.

 Vi er begejstrede over, at nedgangen i 

antallet af abonnementer på børnebladet 

Superfrø ser ud til at være vendt, så flere 

børn ser bladet. Vi har ændret på prisstruk-

turen, så den er mere gennemsigtig og sam-

tidig lidt billigere. Sammen med vennebladet 

Små Skridt er Superfrø med til at skabe syn-

lighed om DFS. 

 Vi har gjort meget for netop at gøre DFS 

synlig i det kirkelige landskab, og vi oplever, 

at DFS er en eftertragtet spiller på banen, 

som mange gerne vil arbejde sammen med. 

Selv om det kræver tid og ressourcer, er det 

vigtigt, at DFS er repræsenteret alle de ste-

der, vi kan komme til at pege på, at børn skal 

høre om Gud.   

AF STEEN MØLLER LAURSEN,
Landsleder i Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler

AF NIELS HANKELBJERG MORTENSEN 
Landsleder i Indre Missions Unge
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Stort behov for bibelske svar

Et år med lovsang i fokus

FAMILIEARBEJDET:

IM-MUSIK:

Indre Missions familiearbejde ønsker at være 

en ressource, hvor hele familien IM, uanset 

alder og civilstand, kan finde hjælp og vejled-

ning til spørgsmål og udfordringer omkring 

for eksempel ægteskab, familieliv, identitet 

og følelser. 

 Vi arbejder for, at det bibelske grundsyn 

på menneskelivet igen må blive set som en 

velsignelse og blive en naturlig del af vores 

liv sammen.

 Med et besøgstal på 467.000 unikke 

brugere og 420 besvarede spørgsmål på 

AdamogEva.dk i 2017 er det tydeligt, at der 

fortsat er et stort behov for et sted, hvor man 

kan få svar på spørgsmål om følelser, krop og 

sex ud fra det bibelske syn. Vi glæder os over, 

at så mange finder hjælp og vejledning her.

 I forlængelse af de to undervisningsvi-

deoer, vi lavede sidste år, har vi nu startet et 

2017 har været et spændende år i IM-musik, 

hvor der især har været fokus på lovsang og 

på udviklingen af vores arbejde på det om-

råde. Her er et par highlights:

 I Musikrådet, som er en samling af frivil-

lige fra forskellige grene af musikarbejdet, 

har vi i løbet af året på forskellige vis haft 

lovsang på dagsordenen, og på den måde har 

vi klædt hinanden på til at udvikle og arbejde 

med lovsangskulturen i vores bevægelse.

 I juli måned lancerede vi hjemmesiden 

worshiptoday.dk, hvor man kan høre nye 

danske lovsange og downloade tekster og ak-

korder. Hjemmesiden har allerede nu mange 

brugere, og vi arbejder stadig på at gøre siden 

mere inspirerende og nyttig.

 I oktober måned tiltrådte vores to nye 

deltidsansatte projektmedarbejdere David og 

Nicolai, som begge har lovsang som fokus-

arbejde op omkring udvikling af et undervis-

ningsmateriale til seksualundervisning pri-

mært på vores kristne skoler. Det er et vigtigt 

emne, som vores børn og unge har brug for at 

få en god indføring og vejledning i. 

 Hen over vinteren har vi i samarbejde 

med ægteskabsgruppen fra Sørvad skrevet 

hæftet »Kend hinanden«, som er et inspira-

tionshæfte til dem, der ønsker at starte en 

ægteskabsgruppe. Vi håber det kan blive til 

inspiration og glæde for mange, der gerne vil 

gøre noget godt for deres ægteskab.

 Som noget nyt tilbyder familiearbejdet 

nu at komme ud til det enkelte fællesskab 

med en samlet pakke bestående af fire-fem 

temaaftner om ægteskab og familieliv. Vi 

håber på denne måde at kunne give inspi-

ration til trivsel i familierne i vores IM fæl-

lesskaber.   

område. De er i fuld gang med undervisning 

og inspiration til lovsangsfolk, efterskolebe-

søg og udvikling af worshiptoday.dk.

 »Lovsangsåret« kulminerede i forbindel-

se med IMU's Event, hvor den nye Fællessang 

4 udkom sammen med en tilhørende cd med 

12 af sangene. De blev præsenteret ved en 

releasekoncert på EVENT.

 Tak til alle jer frivillige, som hjælper os 

og giver af jeres tid og kræfter til vores arran-

gementer, lejre og lovsangs- og korarbejde, 

så flere lærer Jesus at kende, og lovsangen og 

takken til Gud vokser.   

AF GITTE RASMUSSEN,
Landsleder for IM’s familiearbejde

AF BENJAMIN HOUGAARD 
Landsleder for IM-Musik

IMTA:

Indre Missions lokale fællesskaber bliver 

tværkulturelle i større eller mindre grad. Der 

foregår tværkulturel mission overalt i landet, 

med stor spændvidde i arbejdet og problem-

stillingerne. Det er nødvendigt at kunne 

omstille sig. Flere har fået syn for migrantar-

bejderne og deres behov. Der er arbejde om-

kring udrejsecentre og de færre asylcentre. 

Arbejdet ændrer karakter, når flygtninge har 

fået opholdstilladelse. 

 Det arabisktalende arbejde udvikler sig 

godt. Wessam Youssef fortæller, at det arabi-

ske fællesskab »Good News« i Aarhus netop 

har holdt sin første weekendkonference, 

som var en stor succes med et godt åndeligt 

fællesskab for de omkring 70 voksne delta-

gere og deres børn. Desuden har Good News 

besluttet at etablere et fællesskab for de om-

kring 10 unge der udgør anden generation.

 »Dagligdagen er mangfoldig og der er 

run på. Gode volontører er uvurderlige,« 

fortæller IKC-leder Anders Graversen fra 

København. »Sprogskolerne er blevet be-

skåret, og vi har fået mange nye elever de 

seneste måneder,« fortæller IKC-leder Peter 

Mikkelsen fra Aarhus. De Internationale 

Kristne Centre i København og Aarhus har 

nu tilsammen kontakt med mindst 1500 

mennesker.

 Lejrarbejdet fungerer stabilt, og de tvær-

kulturelle sommerlejre er fyldte med om-

kring 1000 deltagere og frivillige. 

 IM’s landsdækkende arrangementer er 

også for nydanskere, som inviteres med på 

Konnekt og Årsmødefestivalen. Indre Missions 

Bibelskole har farsitalende elever.   

Lokale fælles-
skaber bliver 
tværkulturelle

AF KRISTA 
ROSENLUND BELLOWS
Landsleder for 
IM’s tværkulturelle arbejde
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Indre Missions virksomheder tjener et 
dobbelt formål: Dels at virke for bevæ-
gelsens formål og dels at tjene penge 

til arbejdet. Begge dele lykkedes godt i 
2017, og resultatet ligger 0,7 mio. kroner 
over resultatet i 2016.
 IM-genbrug bidrager med et flot over-

skud på 4,5 mio. kroner. Det er et fald sam-

menlignet med 2016, hvor resultatet landede 

på 5,2 mio. kroner. Konkurrencen i genbrugs-

branchen er blevet hård. Værdifulde effekter 

bliver solgt på auktion eller via hjemmesider 

og sociale medier i stedet for at blive foræret 

til genbrug, og det udfordrer hele genbrugs-

branchen.  

 I 2017 ansatte vi en ekstra genbrugskon-

sulent i en tre-årig projektstilling, blandt 

andet for at undersøge mulighederne for at 

udvide eksisterende butikker eller øge antal-

let af butikker. IM-genbrug har indgået et 

samarbejde med Promissio og håber på, at vi 

i fællesskab kan etablere nye butikker i frem-

tiden.  

 Mørkholt Strand Camping (MSC) lander 

på minus 0,2 mio. kroner. Det er 0,2 mio. 

VIRKSOMHEDSBERETNING 2017 

Virksomhederne 
ARBEJDER FOR IM
INDRE MISSIONS VIRKSOMHEDER FIK I 2017 ET SAMLET OVERSKUD PÅ 11,9 MIO. 

kroner bedre end i 2016. Størstedelen kan 

forklares ved, at MSC fik et kompensations-

beløb på 150.000 kroner for mistede ind-

tægter pga. gratister / medarbejderrabatter 

til IM ś bibelcamping. Vi er stålsatte på at få 

regnskabet til at balancere. Vi regner med, 

at yderligere driftsoptimeringer samt inve-

steringer i nye hytter med bad og toilet vil 

hjælpe os i mål.   

 Hotel Hebron (HH) fik et meget tilfreds-

stillende driftsår med rekord på både om-

sætning og resultat. Med et overskud på 6 

mio. kroner forbedrede hotellet resultatet 

med godt 0,5 mio. kroner sammenlignet 

med 2016. Hotellets personale arbejder 

konstant på at øge synligheden af hotellets 

værdigrundlag med skyldig hensyntagen til 

hotellets ejerforhold. Den høje score på kun-

detilfredsheden, som primært relaterer sig 

til oplevelser, medarbejderkontakt og mor-

genmad, vidner om, at et holdningshotel og 

en robust indtjening sagtens kan gå hånd i 

hånd.  

 Også Felix Rejser (FXR) har haft et posi-

tivt driftsår og kan præsentere et overskud 

på 0,6 mio. kroner, en forbedring på 0,2 

mio. kroner sammenlignet med 2016. FXR’s 

kerneopgave er at tilbyde rejseoplevelser 

og inspirerende samvær på et kristent 

grundlag. Vi mener, at denne kerneopgave 

også er vigtig for fremtiden, og derfor har 

FXR øget personalenormeringen i 2017 for 

en fire-årig periode. Disse ekstra ressour-

cer skal sikre tid og rum til de nødvendige 

udviklingsprocesser. 

 Bogbranchen er fortsat hårdt presset i 

disse år, og Bethesdas Boghandel (BB) slut-

tede året med et underskud på 0,1 mio. kro-

ner. BB har været udfordret af personaleskift 

og af, at den nye webshop blev forsinket. 

Dermed fik vi ikke den forventede merom-

sætning i 2017. 

 Et strategiudvalg har arbejdet med en 

revideret forretningsmodel, og vi har fokus 

på de interne arbejdsgange og på den gode 

kundeoplevelse.  

 Forlagsgruppen Lohse (FGL) klarede sig 

rigtig godt i 2017 og slutter året med et over-

skud på 1,1 mio. kroner. Det store overskud 

skyldes primært Fællessang 4. Overskuddet 

går direkte til IM og kan på den måde være 

med til at kompensere for de mange timer, 

som IM-musiks medarbejdere har brugt på 

projektet. Salget i 2017 af øvrige bøger ligger 

under 2016-niveauet. Det kan bl.a. skyldes, at 

mange har valgt at give Fællessang som jule-

gave i stedet for andre bøger.  

AF INGRID VANDERBRUGGEN BJERRE
Virksomhedschef
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Der blev i 2017 samlet 44 mio. kr. 

ind i vores fælles kurv. En del af 

beløbet er øremærket et særligt 

arbejde, men langt størstedelen fordeles på 

tværs af aldre og arbejdsgrene. Resultatet 

af den primære drift udviser et overskud på 

5,4 mio. kr. Det tager tid at tilpasse organi-

sationen, både når indtægterne går op, og 

når de går ned. Ingen havde for fire år siden 

set, at Indre Mission økonomisk skulle stå 

så stærkt nu. I 2018 vil vi se effekten af den 

opnormering, som blev vedtaget i juni 2017. 

Den styrkede økonomi bliver brugt til mere 

mission i Danmark! 

 Gaver: Det er glædeligt at se et stigende 

gavetal. Stor tak til enhver, der har delt det, 

de har fået givet. Det er dog bekymrende, at 

det er stadig færre hænder, der bærer gaven 

frem. Vi har brug for at være flere om at dele 

med hinanden, også økonomisk. 

 Testamentariske gaver: 7,9 mio. kr. 

modtog vi som testamentariske gaver mod 

6,9 mio. kr. i 2016. Det er dejligt, at mange 

fortsat tænker IM med, når de skriver testa-

mente. Jeg står gerne til rådighed for rådgiv-

ning vedr. testamente, også hvis det er lokalt 

arbejde, der betænkes.  

 Virksomheder: 2017 blev igen et rekord-

år for virksomhederne samlet set. 12,9 mio. 

kr. mod 12,1 mio. kr. i 2016. Fremgangen 

kan primært tilskrives Best Western 

ØKONOMIBERETNING 2017

Overskud 
KRÆVER HANDLING
2017-REGNSKABET VARSLER MERE MISSION

Hotel Hebron, udlejningsejendomme og 

Forlagsgruppen Lohse.

 Personaleudgifter: Udgiften til lønninger 

er steget til 25,8 mio. kr. mod 24,7 mio. kr. i 

2016. Der har i 2017 været væsentlig færre 

vakante stillinger, og der er blevet opnor-

meret på kommunikation og i regionerne. I 

2018 forventes en stigning i lønudgiften på 

ca. 3 mio. kr. grundet opnormering i regio-

nerne. 

 Aktivitetsudgifter: Udgifter til bibelcam-

ping steg kraftigt i 2017 til 1,3 mio. kr. Det 

økonomiske resultat af bibelcamping har 

været dalende over de sidste fem år. Grundet 

investeringer i 2016 og 2017 forventer vi, at 

bibelcampingaktiviteten fremover kan bi-

drage mere til de lønudgifter, der er forbun-

det med planlægning og afholdelse. 

 Finansielle udgifter: Grundet den gode 

økonomiske situation er gælden blevet 

nedbragt, og det giver besparelser i de kom-

mende år. På samme måde har vi set en be-

sparelse fra 2016 til 2017.

 Balancen: Aktiverne har i 2017 været 

meget stabile. Enkelte medarbejderboliger 

er blevet solgt, og der er investeret i vedlige-

hold og energioptimering på erhvervsejen-

dommene. 

 Passiverne viser, at det gode resultat pri-

mært er brugt til at nedbringe den kortfristede 

gæld. Der er udbetalt 3,9 mio. kr. mere fra byg-

gepuljen, end der er tilgået puljen ved salg af 

missionshuse. Egenkapitalen har fået et løft til 

78,8 mio. kr. mod 69,6 mio. kr. i 2016. 

 Der skal lyde en stor tak til de lokale kas-

serere, som håndterer en stor del af Indre 

Missions økonomi. I 2016 var der en omsæt-

ning på over 46 mio. kr., fordelt på 366 regn-

skaber. Tak for indsatsen med indberetning 

af gaver og regnskaber, jeg glæder mig over 

det gode samarbejde med jer. 

 Lokalansættelser: Ved udgangen af 2017 

var der syv lokalansatte med en ansættelses-

grad på 20-100 procent samlet svarende til 

4,3 fuldtidsstillinger.

 Tak til enhver, der bærer med!   

AF LEO LYNDERUP CHRISTENSEN
økonomichef
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Indre Missions Regnskab 2017
Resultatopgørelse for 2017

Note 2016 t.kr. Passiver Note 5 - Aktivitetsudgifter Følgende samfund har fået tildelt midler fra byggepuljen i 2017:
Omkostninger vedr. bibelcamping 1.333.059 1.027

Indtægter Egenkapital Cafébussen 124.770 42 Hinnerup, Lemvig, Løvlund, Agger, Hurup, Tvorup-Vangsø, Bolderslev,
1 Gaver 15.728.790 15.449 Grundkapital 5.000.000 5.000 IM's tværkulturelle arbejde 77.757 164 Vanløse og Harboøre. Der er i alt uddelt t.kr. 9.729 fra byggepuljen.

Momskompensation 4.095.627 3.096 9 Bundne henlæggelser og reserver 17.856.444 17.936 Familiearbejdet 66.745 119
Videresendt til lokalt arb. -1.920.272 2.175.355 -1.744 Disponible henlæggelser og reserver 55.978.857 46.689 IMU 50.092 -42 Følgende ejendomme er blevet solgt i 2017:
Kulturmin. udlodningsmidler 1.250.301 853 Egenkapital i alt 78.835.301 69.625 IM-musik -75.678 -178
Videresendt til lokalt arb. -217.055 1.033.246 -176 UNO -34.231 -5 Missionshuse: Agerbæk, Nibe, Røjleskov, Hillerød, Nakskov, Ulbjerg
Testamentariske gaver 7.877.271 6.896 Gæld Seniorarbejdet -26.870 -19 og Grimstrup.
Honorarer og konsulentydelser 277.377 266 Langfristet gæld 50.112.420 51.870 Nodebanken -97.397 -22

2 Resultat af virksomheder, netto 12.875.953 12.058 Kortfristet gæld 55.959.022 63.473 Øvrige aktivitetsudgifter 71.096 -43 Medarbejderboliger: Åboulevard (København), Elsdyrvej (Randers),
3 Andre indtægter 3.982.820 7.292 Gæld i alt 106.071.442 115.343 1.489.343 1.043 Byledsgade (Rønne) og Marsvej (Aalborg).

I alt 43.950.812 43.990
Passiver i alt 184.906.743 184.968 Note 6 - Projekter og tilskud Eventualaktiver, pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Udgifter DFS-andel af overskud IM-genbrug 700.000 700
Lønninger 25.774.328 24.675 Noter Tværkulturelt Center 45.000 45 Indre Mission er tilskødet en række missionshuse, som ikke indgår i 
Rejse- og mødeudgifter 1.872.682 1.917 Note 1 - Gaver Dansk Bibel-Institut 8.000 8 balancen. Den offentlige ejendomsvurdering udgør i alt t.kr. 271.240.
Husleje og drift af medarbejderboliger -237.257 -559 Gavebreve 3.905.911 3.835 Kristent Pædagogisk Institut 0 3
Årsmøde, kurser og stævner 326.321 153 Årsgaver 2.048.897 2.153 753.000 756 Prioritetsgæld i og kautionsforpligtelser vedr. missionshuse tilskødet
Ejendomsdrift 271.347 329 Gaver vedr. bibelcamping 1.404.816 1.490 Indre Mission udgør i alt t.kr. 40.802.
Tryksager, kontorartikler og annoncer 252.859 307 Øvrige gaver 8.369.166 7.971 Note 7 - Øvrige udgifter

4 Finansielle udgifter, netto 2.356.913 4.086 15.728.790 15.449 Porto mv. 107.564 177 Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er der deponeret
5 Aktivitetsudgifter 1.489.343 1.043 Forsikringer og kontingenter 453.646 484 ejerpantebreve i ejendomme på i alt t.kr. 31.391 samt værdipapirer til
6 Projekter og tilskud 753.000 756 Note 2 - Resultat af virksomheder, netto Telefoni mv. 190.875 215 en bogført værdi på i alt t.kr. 22.202.
7 Øvrige udgifter 1.374.458 1.544 IM-genbrug 4.482.474 5.228 Revision, advokat og konsulentassistance 236.249 254

Afskrivninger på driftsmateriel 139.932 186 Mørkholt Strand Camping -188.318 -386 IT-udgifter 313.395 314
Afskrivninger på boliger og IM's Hus 220.609 267 Best Western Hotel Hebron 6.040.590 5.470 Diverse øvrige udgifter 72.729 100 Dette regnskab er et uddrag af Indre Missions samlede regnskab.
I alt 34.594.535 34.704 Felix Rejser 638.388 419 1.374.458 1.544 Da Indre Mission er omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde,

Bethesdas Boghandel -151.415 30 er det officielle årsregnskab, som sendes til Erhvervsstyrelsen,
Årets resultat Glow Booking -8.717 -12 Note 8 - Grunde og bygninger med en anden specifikationsgrad og opstillingsform.

Forlagsgruppen Lohse 1.088.126 473 Medarbejderboliger 15.842.811 22.135 Det er tilstræbt at gøre dette regnskab så informativt som muligt
Årets driftsresultat IMedia -32.138 -34 Hoteller og campingpladser 62.851.842 59.488 i forhold til Indre Missions driftsøkonomi og aktiviteter.
(overføres til disponible reserver) 9.356.277 9.286 Galleri Bibelland 15.408 7 Udlejningsejendomme 15.318.088 15.081 Provenu fra salg af missionshuse, der er medtaget nederst i resultat-
Provenu fra salg af missionshuse Bladudgivelser -36.121 372 Genbrugsejendomme 34.195.112 34.342 opgørelsen, skal jf. årsregnskabsloven indgå som indtægter i Indre 
(overføres til disponible reserver) 5.831.818 9.630 Udlejningsejendomme 1.027.676 491 Øvrige ejendomme 1.305.306 1.305 Missions officielle regnskab, mens uddelingerne fra byggepuljen ikke 
I alt inkl. fondsindtægter 15.188.095 18.916 12.875.953 12.058 Indre Missions Hus 9.375.266 8.806 skal fremgå.

138.888.425 141.157 Det officielle årsregnskab udviser dermed et overskud på t.kr. 15.188, 
Balance pr. 31. december 2017 Note 3 - Andre indtægter mens driftsresultatet udviser et overskud på t.kr. 9.356.
Aktiver Avance ved salg af ejendomme 3.232.820 6.832 Note 9 - Bundne henlæggelser og reserver I driftsoverskuddet indgår avance ved salg af ejendomme og andre
8 Grunde og bygninger 138.888.425 141.157 Uddeling fra City Hotel Nebo 750.000 500 Opskrivningshenlæggelser 14.806.074 14.886 ikke-driftsrelaterede indtægter på 3.983 t.kr., hvilket efterlader 5.373 t.kr.

Driftsmateriel og inventar 8.739.118 8.432 Diverse andre indtægter 0 -40 Det Eskildstrupske Legat 609.297 609 i overskud fra den primære drift.
Varebeholdninger 3.253.473 3.238 3.982.820 7.292 Søstrene Anne og Litta Holms Legat 100.000 100
Udlån 570.268 927 P.C. Gjelstrups Legat 203.052 203
Tilgodehavender og forudb. omkostninger 8.940.751 8.192 Note 4 - Finansielle udgifter, netto Fond hidrørende fra Sæby Børnehjem 408.816 409 Indre Missions Hus, Fredericia, den 23. april 2018
Værdipapirer 23.033.417 22.162 Finansielle indtægter 3.192.244 3.282 Fond hidrørende fra Hammerumhus 1.557.720 1.558
Likvide beholdninger 1.481.291 860 Finansielle udgifter -5.549.157 -7.368 Bundet beløb vedr. Eva Henrica Andersen 171.485 171 Jens Medom Madsen Leo Lynderup Christensen
Aktiver i alt 184.906.743 184.968 -2.356.913 -4.086 17.856.444 17.936 Generalsekretær Økonomichef
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Indre Missions Regnskab 2017
Resultatopgørelse for 2017

Note 2016 t.kr. Passiver Note 5 - Aktivitetsudgifter Følgende samfund har fået tildelt midler fra byggepuljen i 2017:
Omkostninger vedr. bibelcamping 1.333.059 1.027

Indtægter Egenkapital Cafébussen 124.770 42 Hinnerup, Lemvig, Løvlund, Agger, Hurup, Tvorup-Vangsø, Bolderslev,
1 Gaver 15.728.790 15.449 Grundkapital 5.000.000 5.000 IM's tværkulturelle arbejde 77.757 164 Vanløse og Harboøre. Der er i alt uddelt t.kr. 9.729 fra byggepuljen.

Momskompensation 4.095.627 3.096 9 Bundne henlæggelser og reserver 17.856.444 17.936 Familiearbejdet 66.745 119
Videresendt til lokalt arb. -1.920.272 2.175.355 -1.744 Disponible henlæggelser og reserver 55.978.857 46.689 IMU 50.092 -42 Følgende ejendomme er blevet solgt i 2017:
Kulturmin. udlodningsmidler 1.250.301 853 Egenkapital i alt 78.835.301 69.625 IM-musik -75.678 -178
Videresendt til lokalt arb. -217.055 1.033.246 -176 UNO -34.231 -5 Missionshuse: Agerbæk, Nibe, Røjleskov, Hillerød, Nakskov, Ulbjerg
Testamentariske gaver 7.877.271 6.896 Gæld Seniorarbejdet -26.870 -19 og Grimstrup.
Honorarer og konsulentydelser 277.377 266 Langfristet gæld 50.112.420 51.870 Nodebanken -97.397 -22

2 Resultat af virksomheder, netto 12.875.953 12.058 Kortfristet gæld 55.959.022 63.473 Øvrige aktivitetsudgifter 71.096 -43 Medarbejderboliger: Åboulevard (København), Elsdyrvej (Randers),
3 Andre indtægter 3.982.820 7.292 Gæld i alt 106.071.442 115.343 1.489.343 1.043 Byledsgade (Rønne) og Marsvej (Aalborg).

I alt 43.950.812 43.990
Passiver i alt 184.906.743 184.968 Note 6 - Projekter og tilskud Eventualaktiver, pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Udgifter DFS-andel af overskud IM-genbrug 700.000 700
Lønninger 25.774.328 24.675 Noter Tværkulturelt Center 45.000 45 Indre Mission er tilskødet en række missionshuse, som ikke indgår i 
Rejse- og mødeudgifter 1.872.682 1.917 Note 1 - Gaver Dansk Bibel-Institut 8.000 8 balancen. Den offentlige ejendomsvurdering udgør i alt t.kr. 271.240.
Husleje og drift af medarbejderboliger -237.257 -559 Gavebreve 3.905.911 3.835 Kristent Pædagogisk Institut 0 3
Årsmøde, kurser og stævner 326.321 153 Årsgaver 2.048.897 2.153 753.000 756 Prioritetsgæld i og kautionsforpligtelser vedr. missionshuse tilskødet
Ejendomsdrift 271.347 329 Gaver vedr. bibelcamping 1.404.816 1.490 Indre Mission udgør i alt t.kr. 40.802.
Tryksager, kontorartikler og annoncer 252.859 307 Øvrige gaver 8.369.166 7.971 Note 7 - Øvrige udgifter

4 Finansielle udgifter, netto 2.356.913 4.086 15.728.790 15.449 Porto mv. 107.564 177 Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er der deponeret
5 Aktivitetsudgifter 1.489.343 1.043 Forsikringer og kontingenter 453.646 484 ejerpantebreve i ejendomme på i alt t.kr. 31.391 samt værdipapirer til
6 Projekter og tilskud 753.000 756 Note 2 - Resultat af virksomheder, netto Telefoni mv. 190.875 215 en bogført værdi på i alt t.kr. 22.202.
7 Øvrige udgifter 1.374.458 1.544 IM-genbrug 4.482.474 5.228 Revision, advokat og konsulentassistance 236.249 254

Afskrivninger på driftsmateriel 139.932 186 Mørkholt Strand Camping -188.318 -386 IT-udgifter 313.395 314
Afskrivninger på boliger og IM's Hus 220.609 267 Best Western Hotel Hebron 6.040.590 5.470 Diverse øvrige udgifter 72.729 100 Dette regnskab er et uddrag af Indre Missions samlede regnskab.
I alt 34.594.535 34.704 Felix Rejser 638.388 419 1.374.458 1.544 Da Indre Mission er omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde,

Bethesdas Boghandel -151.415 30 er det officielle årsregnskab, som sendes til Erhvervsstyrelsen,
Årets resultat Glow Booking -8.717 -12 Note 8 - Grunde og bygninger med en anden specifikationsgrad og opstillingsform.

Forlagsgruppen Lohse 1.088.126 473 Medarbejderboliger 15.842.811 22.135 Det er tilstræbt at gøre dette regnskab så informativt som muligt
Årets driftsresultat IMedia -32.138 -34 Hoteller og campingpladser 62.851.842 59.488 i forhold til Indre Missions driftsøkonomi og aktiviteter.
(overføres til disponible reserver) 9.356.277 9.286 Galleri Bibelland 15.408 7 Udlejningsejendomme 15.318.088 15.081 Provenu fra salg af missionshuse, der er medtaget nederst i resultat-
Provenu fra salg af missionshuse Bladudgivelser -36.121 372 Genbrugsejendomme 34.195.112 34.342 opgørelsen, skal jf. årsregnskabsloven indgå som indtægter i Indre 
(overføres til disponible reserver) 5.831.818 9.630 Udlejningsejendomme 1.027.676 491 Øvrige ejendomme 1.305.306 1.305 Missions officielle regnskab, mens uddelingerne fra byggepuljen ikke 
I alt inkl. fondsindtægter 15.188.095 18.916 12.875.953 12.058 Indre Missions Hus 9.375.266 8.806 skal fremgå.

138.888.425 141.157 Det officielle årsregnskab udviser dermed et overskud på t.kr. 15.188, 
Balance pr. 31. december 2017 Note 3 - Andre indtægter mens driftsresultatet udviser et overskud på t.kr. 9.356.
Aktiver Avance ved salg af ejendomme 3.232.820 6.832 Note 9 - Bundne henlæggelser og reserver I driftsoverskuddet indgår avance ved salg af ejendomme og andre
8 Grunde og bygninger 138.888.425 141.157 Uddeling fra City Hotel Nebo 750.000 500 Opskrivningshenlæggelser 14.806.074 14.886 ikke-driftsrelaterede indtægter på 3.983 t.kr., hvilket efterlader 5.373 t.kr.

Driftsmateriel og inventar 8.739.118 8.432 Diverse andre indtægter 0 -40 Det Eskildstrupske Legat 609.297 609 i overskud fra den primære drift.
Varebeholdninger 3.253.473 3.238 3.982.820 7.292 Søstrene Anne og Litta Holms Legat 100.000 100
Udlån 570.268 927 P.C. Gjelstrups Legat 203.052 203
Tilgodehavender og forudb. omkostninger 8.940.751 8.192 Note 4 - Finansielle udgifter, netto Fond hidrørende fra Sæby Børnehjem 408.816 409 Indre Missions Hus, Fredericia, den 23. april 2018
Værdipapirer 23.033.417 22.162 Finansielle indtægter 3.192.244 3.282 Fond hidrørende fra Hammerumhus 1.557.720 1.558
Likvide beholdninger 1.481.291 860 Finansielle udgifter -5.549.157 -7.368 Bundet beløb vedr. Eva Henrica Andersen 171.485 171 Jens Medom Madsen Leo Lynderup Christensen
Aktiver i alt 184.906.743 184.968 -2.356.913 -4.086 17.856.444 17.936 Generalsekretær Økonomichef
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Impuls nr. navn født død

2017
38 Gunnar Worm 4. oktober 1947 5. august 2017

41 Esther Filipsen Kristensen 27. juli 1950 17. september 2017

50-51 Jørgen Bach 28. september 1929 15. november 2017

2018
4 Peter Kristensen 5. maj 1942 7. februar 2018

575 unge blev udrustet til kamp 
på Konnekt i Bededagsferien. 
Men der var også plads til det 
mere afslappede fællesskab.

Foto: Ole Noermark Larsen
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