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Vi glæder os over at kunne invitere til 
endnu en udgave af Indre Missions 
Årsmødefestival på vores dejlige cam-
pingplads – Mørkholt Strand Camping.

Vi har en festlig weekend i vente med 
noget for alle aldre og nationaliteter. 
Programmet byder på en bred palet 
af spændende tilbud. Vi skal sammen 
glæde os over frelsen i Jesus Kristus, 
fyldes på og drøfte missionsindsatsen 
i Danmark.

Lørdag afholder vi Indre Missions 
årsmøde med formands- og økono-

miberetning. Her har du mulighed for 
at blive opdateret på Indre Missions 
arbejde og være med i drøftelsen af 
beretningerne. 

Vi ser frem til at være sammen med 
venner fra hele landet, ikke mindst til 
koncerten med Stuart Townend 
lørdag aften. 

Må weekenden blive Gud til ære og 
til inspiration i at Lede til Jesus – Leve 
i Ham!

På gensyn på Årsmødefestival 2018!

Hans-Ole Bækgaard  Jens Medom Madsen
formand   generalsekretær

Velkommen til Årsmødefestival 
i Indre Mission
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Blå scene
Blå scene er Årsmødefestivalens store 
samlingssted, hvor vi fejrer det store 
fælleskab. Programmet på Blå Scene er 
for alle aldre.

Fokus og lederinspiration
Jesus er omdrejningspunkt for tre foredrag 
med hver sit tema. Vi sætter fokus på op- 
og nedture i vandringen med Jesus. Det 
Gamle Testamentes profetier om Jesus og 
på Jesus og de mange nationaliteter.
Fokus er også lederudrustning til dig, 
der står i en lederopgave i IM, IMU 
eller DFS. Vi arbejder med temaer som 
konflikthåndtering, autentisk ledelse samt 
åndelig ledelsesansvar.

Liv & Tema
Liv & Tema handler om det liv, vi deler 
med hinanden i familien og som kristne 
brødre og søstre. Her vil være seminarer 
med inspiration til hverdagslivet og livet 
i missionshuset som kristen på tværs af 
alder, interesser og civilstatus.

Wildlife
Her tilbyder vi udendørsaktiviteter for 
både børn og voksne – og gerne sammen. 
Vi udnytter de gode rammer med vand, 
strand og skov, og laver aktiviteter, som er 
tilpasset naturen og vejret. 
Aktiviteterne planlægges med mødested 
på stranden, hvor du ser og lugter røgen 
fra bålet. Alt sammen under kyndig 
vejledning af Kurt Østermark og hans 
team. For de ekstra friske bliver der 
mulighed for spændende oplevelser på 
vandet.  Se opslag på pladsen om, hvad 
der foregår under overskriften Wildlife, og 
hvor og hvornår det sker.
Medbring passende påklædning og lyst 
til at være i naturen.

BREAK
BREAK er for dig, der går i 4. – 8. klasse 
og klart det fedeste sted på Årsmøde-
festivalen. Her kan du hænge ud med 
venner, hygge, synge, høre om Jesus og 
lære nye mennesker at kende.

Slaraffenland
I Slaraffenland er der leg, kreative indslag, 
Bibel, hygge og sumpemiljø for alle fra 
5 år - 3. kl. Mød bl.a. DFS-konsulenterne 
Karen Markussen, Rudolf Larsen og Britta 
Bank Møller.

Miniputland
Her kan alle fra 0 – 4 år lege og hygge 
under opsyn af egne voksne. Lørdag 
formiddag og eftermiddag sker der lidt 
ekstra for børnene. Der vil desuden være 
"legeplads" i Blå Scene (undtagen under 
koncerten).

Intro af tilbud

Markedspladsen
På Markedspladsen er der ægte 
festivalstemning med café, udstillinger og 
en lille scene. Et godt mødested til en kop 
kaffe. Udstillingerne præsenterer tilbud fra 
Indre Missions mange arbejdsgrene og 
andre kirkelige organisationer. Tag en pause 
fra programmet, hent inspiration og nyd 
fællesskabet med andre på Markedspladsen. 
Se særskilt program ved teltet.

Nydanskere
Inviter jeres nydanske venner med 
til Årsmødefestivalen. Udvalgte 
programpunkter vil blive tolket til farsi, 
arabisk og engelsk. Projektmedarbejder 
Johane Ettrup Larsen fra IKC er på pladsen 
og vil gerne mødes med jeres nydanske 
venner.
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FREDAG

kl. 17.00-19.00 Cafeteriet har åbent

kl. 19.00-20.00 Blå scene Åbningsfest for alle: Fællesskab der skal udleves
Vi er alle forskellige, men når vi mødes om Jesus, binder han os sammen og gør os til et fællesskab sammen med ham. Så kom 
uanset om du er lille, stor, barn, ung, voksen, ældre eller gammel - for her er noget til dig. Forkyndelse, drama og lovsang v. undervisnings-
konsulent Sprint Aagaard Korsholm, Louise Grotum Thygesen og festivalbandet samt introduktion til weekendens miljøer.

Blå scene Fokus Liv & Tema Wildlife BREAK Slaraffenland

kl. 20.30-22.00 På vandring med Jesus
Et menneskes vandring 
med Jesus har både op- 
og nedture. Vi skal høre 
om lette og svære tider i 
discipelskab med Jesus. 
Efter et oplæg leder 
Mogens Maagaard 
en pilgrimsvandring, 
hvor der vil være tid 
til fordybelse med 
bibellæsning og bøn.
v. sognemedhjælper 
ved Zions Kirke Mogens 
Maagaard, Esbjerg

Seniorliv
Hvornår er man senior? 
Er det de ældste på 
arbejds-markedet? De 
travle pensionister? De 
gamle? Hvad kende-
tegner seniorer i Dan-
mark, og hvordan 
tager vi livsvilkårene 
alvorligt som seniorer?
Vi tager en snak om 
seniorliv og tro. 
v. missionær og 
senior-koordinator 
Bjarne Hvidberg, 
Tistrup

Udendørs-
aktiviteter for 
både børn og 
voksne. 
På stranden, 
på vandet eller 
i skoven.
Mødested på 
stranden, hvor 
du ser og lugter 
røgen fra bålet.

BREAK-start
Vi begynder 
BREAK med 
konkurrencer, 
lovsang og 
poolparty 
(husk badetøj). 

Sumpemiljø 
Drop ind og hæng 
ud. Du kan bl.a. 
være kreativ, 
tegne, dyste i at 
slå rekorder, save/
hamre og hygge 
med en god 
fortælling.

LØRDAG
kl. 09.00-09.45 Blå scene Andagt, bøn og refleksion v. provst og HB-medlem Søren Isak Nolsøe, Taastrup

kl. 10.00-11.30 Formandsberetning
Præsentation af nye 
medarbejdere.
 v. formand  
Hans-Ole Bækgaard

Konflikthåndtering
Konflikter er en del af 
virkeligheden - også i 
kirkelige organisationer. 
Konflikter kan være 
dræbende eller kilde til 
ny erkendelse. Hvordan 
opstår de, hvordan 
udvikler de sig, og hvad 
kan vi gøre for at undgå 
dem?
v. adm. direktør for 
EnergiNet.dk Peder 
Andreasen, Vejle

Ægteskabsgruppe 
En ægteskabsgruppe 
er en investering 
i hinanden som 
par og et løbende 
sundhedstjek 
på ægteskabet. 
Ægteskabsgruppen 
fra Sørvad deler 
erfaringer og giver 
ideer til, hvordan 
man starter en 
ægteskabsgruppe op.
v. Gramstrup, 
Kræmmergård og 
Lyskjær

Udendørs-
aktiviteter for 
både børn og 
voksne. 
På stranden, 
på vandet eller 
i skoven.
Mødested på 
stranden, hvor 
du ser og lugter 
røgen fra bålet.

BREAK-tid
Tid til 
forkyndelse 
v. ungdoms-
konsulent Jim 
M. Pfrogner, 
Viborg
Tid til lovsang, 
fordybelse og 
aktiviteter.
Tid til at hænge 
ud og hygge sig.

Bibeltid 
Kirsten er vild med 
at bruge tid med 
børn og Jesus. Hun 
vil fortælle om et 
talende æsel, og vi 
skal synge og lege 
sammen.
v. fritidskonsulent 
i DFS Kirsten 
Taulborg Hansen, 
Rødekro

kl. 11.30-13.00 Cafeteriet Salg af frokostretter Spisetorv Menu 1
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LØRDAG
Blå scene Fokus Liv & Tema Wildlife BREAK Slaraffenland

kl. 13.00-14.30 Økonomiberetning 
Regnskabet for 
Indre Missions 
arbejde i 2017 
præsenteres. 
v. ØU-formand 
Anders B. 
Hummelmose, 
Brønderslev

Jesus - forudsagt i Det 
Gamle Testamente  
GT omtaler Jesus og 
den betydning, som 
han vil få for jordens 
folk. Hvad siger GT om 
Jesus? Hvad med de 
Messiasforventninger, 
som Jesus ikke opfyldte 
i sit jordiske liv? 
v. lektor Carsten Vang, 
Menighedsfakultetet, 
Aarhus

Discipelskab
At være kristen er 
at være i følgeskab 
med Jesus og være 
hans discipel. Men 
hvad betyder det 
lige? Vi skal tale om 
vilkår, formål og 
udfordringer ved 
discipelskab. Michael 
A. Mørch udkommer 
senere på året med en 
bog om discipelskab.
v. Ph.d.-studerende 
Michael Agerbo 
Mørch, Erritsø

Udendørs-
aktiviteter for 
både børn og 
voksne. 
På stranden, 
på vandet eller 
i skoven.
Mødested på 
stranden, hvor 
du ser og lugter 
røgen fra bålet.

BREAK-fri
BREAK-teltet er 
åbent hele efter-
middagen. Her 
vil der være leg, 
konkurrencer,
spil og mulighed 
for at være krea-
tiv. Kig forbi – her 
er saft på kan-
den hele efter-
middagen.

På marked med 
Pippi Langstrømpe 
… det er ikke dumt 
at kende lidt til 
Pippi inden dette 
marked.

kl. 14.30-15.30 Kaffepause – kig forbi Markedspladsen

kl. 15.30-17.00 Spørgsmål til 
og drøftelse af 
formands- og 
økonomiberetning

Autentisk ledelse
Hvad betyder moderne 
ledelsesord som 
autentisk ledelse i en 
kristen kontekst?
v. tidligere landsleder 
i IMU, Tonny Dall 
Sørensen, Haderslev

Det nye fællesskab: 
om det aktuelle 
kristne tværkulturelle 
arbejde 
Hvordan tager vi i de 
kristne fællesskaber 
imod de nytilkomne 
kristne? Louise 
Kiilerich Breindahl 
og andre fortæller 
om problematikker, 
overvejelser og 
berigende historier 
fra det tværkulturelle 
kirkelige landskab.
v. missionær 
og tværkulturel 
konsulent Louise 
Kiilerich Breindahl, 
Hadsund

Udendørs-
aktiviteter for 
både børn og 
voksne. 
På stranden, 
på vandet eller 
i skoven.
Mødested på 
stranden, hvor 
du ser og lugter 
røgen fra bålet.

BREAK-fri
BREAK-teltet er 
åbent hele efter-
middagen. Her 
vil der være leg, 
konkurrencer,
spil og mulighed 
for at være krea-
tiv. Kig forbi – her 
er saft på kan-
den hele efter-
middagen.

Sumpemiljø 
Drop ind og hæng 
ud. Du kan bl.a. 
være kreativ, 
tegne, dyste i at 
slå rekorder, save/
hamre og hygge 
med en god 
fortælling

kl. 17.00-19.00 Cafeteriet Salg af middagsretter Spisetorv Menu 2
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kl. 19.00-20.30 Jesus og de mange 
nationaliteter
Vi kigger nærmere på 
det gammel-
testamentlige 
firkløver, forpligtelsen 
overfor enker, 
fattige, forældreløse 
og fremmede. Vi 
kommer også ind på 
Irans besøgelsestid, 
Danmarks 
ensomhed og Jesus’ 
flygtningestatus.  
v. leder af IKC Anders 
Graversen, København

Hvordan håndterer 
vi homoseksuel 
identitet i IM/IMU?
Hvordan kan vi, 
uden at stigmatisere, 
italesætte de 
udfordringer, vi 
oplever? Hvad 
siger Bibelen om 
homoseksualitet? 
Kan og skal vi rumme 
homoseksuelle i vores 
fællesskaber i IMU og 
IM? Hvordan?
v. frimenigheds-
præst Jón Poulsen, 
Gjern, og fritids-
medarbejder Karsten 
Amby, København

Udendørs-
aktiviteter for 
både børn og 
voksne. 
På stranden, 
på vandet eller 
i skoven.
Mødested på 
stranden, hvor 
du ser og lugter 
røgen fra bålet.

BREAK-sand
Vi går på 
stranden og 
laver aktiviteter, 
bål, skumfiduser, 
lovsang og 
andagt.

Mon Pippi 
Langstrømpe er 
ligesom Jesus? Vi 
undersøger, om de 
har noget til fælles.
Og så får vi besøg
 af Lotta Knæ-
strømpe, som ligner 
Pippi vildt meget 
- både i udseende 
og væremåde, så 
pas på!

kl. 21.00-22.30 Blå scene Koncert med Stuart Townend

SØNDAG
kl. 09.00-10.15 Blå scene Festlig gudstjeneste for alle: ”Hvad hjertet er fyldt af…” 

Hvilke skatte samler vi på, og hvad gør vi med vores rigdomme? Det lægger søndagens tekst fra Luk. 12,13-21 op til, at vi overvejer. 
Forkyndelse og aktiviteter for børn, lovsang v. festivalbandet. Liturgi og prædiken v. Hans-Ole Bækgaard

kl. 10.45-12.00 Hvor findes 
nytestamentlig ledelse 
i dansk kirkeliv i dag?
Måske er du leder i en 
lokal IM-bestyrelse, 
eller du sidder i 
noget, der minder 
om ældsterådet i de 
første menigheder. 
Hvad er dit åndelige 
ansvar? Hvordan får du 
udrustning og styrke 
til at varetage denne 
opgave med glæde?
v. undervisnings-
-konsulent Sprint 
Korsholm, Børkop

Pyt
Mange oplever en 
stresset hverdag. 
Hvordan kan vi få en 
mere simpel hverdag 
med plads til nærvær 
og ro? Hvordan lærer 
vi at sige pyt, så vi ikke 
konstant er nervøse 
for, hvad vi går glip af?
v. missionær Jakob 
Olesen, Langeskov

Udendørs-
aktiviteter for 
både børn og 
voksne. 
På stranden, 
på vandet eller 
i skoven.
Mødested på 
stranden, hvor 
du ser og lugter 
røgen fra bålet.

BREAK-søndag
Chill-out 
søndagsfejring 
med lovsang 
og mulighed 
for at arbejde 
med dagens 
bibeltekst ved 
forskellige 
stationer.
Tid til at holde 
hviledag med 
hygge og spil.

Bibeltid: 
Skattesamler 
Vi får besøg af 
missionær Jørgen 
Bloch fra Randers, 
som har været i 
Israel rigtig mange 
gange. Han samler 
på skatte, og vi skal 
finde ud af hvilke 
skatte, og hvad han 
gør med dem. Vi 
skal også synge, 
lege og have en 
forfriskning.

kl. 12.00-13.30 Cafeteriet Salg af frokostretter Spisetorv Menu 3

kl. 13.30-14.30 Blå scene Afslutningsfest for alle: Kristusglæde der skal/vil udleves
Hvor finder vi vores glæde og stolthed? Hos Jesus! Og det gør noget ved os. Kom med til en fest for alle aldre med forkyndelse og lovsang 
v. missionær Bjarne Hvidbjerg, bandet “Guds” fra Frøstruphave Efterskole og festivalbandet. Der bliver mulighed for forbøn ved mødet.

LØRDAG
Blå scene Fokus Liv & Tema Wildlife BREAK Slaraffenland
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SE VORES UDVALG 
PÅ BETHESDAS.DK.
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Læs mere om mission på 
www.promissio.dk

Mission med 
hjerte, mund 
og hænder

Kirkens hænder
  Sammen med tusindvis af lokale 
kirker hjælper vi mennesker i 
Afrika, Asien og Mellemøsten.

  Sammen med vores kristne 
partnere er vi tilstede i 11 lande.

  Sammen er vi på én mission.

Vi står på Bibelens fundament, 
når vi som kirkens hænder 
møder mennesker i nød og 
mennesker på vej i livet. 

www.danmission.dk www.facebook.com
/danmission
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Brødremenighedens 
Danske Mission

www.bdm-dk.dk  bdm@bdm-dk.dk kunst
medie

tro
1 0 .  k l a s s e  m e d  i n d h o l d

www.grejsdalens.dk
# grejsdalensefterskole
facebook.com/grejsdalens

DANMARKSPREMIERE!
OSLO GOSPEL CHOIR 
”The musical MESSIAH”
Skrevet af dirigent Tore W. Aas

LØRDAG D. 27. OKT   
IKAST-BRANDE ARENA

Yderligere info og billetsalg:
www.gospelmusical.dk
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På årets Årsmødefestival får vi igen 
mulighed for at møde den engelske 
sanger og sangskriver Stuart Townend. 
Sammen med sit band giver han lør-
dag aften koncert på Blå Scene. 
 
Sidst han gæstede Danmark, spillede 
og sang han sammen med mange be-
gejstrede festivalgæster på Årsmødefe-
stivalen i 2016. Her formåede han med 
sine ærlige vidnesbyrd og folkinspire-
rede toner at binde publikum sammen 
på tværs af alder i fælles lovsang. 

Stuart Townend er først og fremmest 
en lovsangsleder med noget på hjerte. 
Hans tekster har et klart fokus på det 
vigtigste i den kristne tro og er et bæ-
rende element i koncertoplevelsen. 
Sange som »Der er et håb« og »Alene 
Kristus« er kendt af mange og har fået 
en fast plads i de senere års sangbogs-
udgivelser. 
 
Rammen er sat for endnu en uforglem-
melig aften, når Stuart Townend lørdag 
den 2. juni skal lede os i lovsang.
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En koncert med Stuart Townend 
er mere end fællessang og 
flotte melodier. Manden, som 
har givet os nogle af de mest 
populære lovsange, formår med 
sit nærvær at skabe en helt unik 
koncertoplevelse.

Praktiske oplysninger:
 
Pris: 250 kr. som betales ved 
indgangen til pladsen. Har du i 
forvejen betalt for at være med på 
Årsmødefestivalen, er koncerten 
med i prisen. 
 
Vi har gjort, hvad vi kan, for at alle 
kan få en god oplevelse. Det vil være 
muligt at følge med på skærme i 
teltet med livevideo og tekster. Teltet 
er udvidet med omkring 700 pladser 
til koncertgæster. Skulle vi alligevel 
løbe tør for plads, kan koncerten 
opleves enten udenfor teltet (i godt 
vejr) eller på storskærm et andet sted 
på pladsen.

Gæster lørdag aften: Parkering 
foregår på parkeringspladserne 
uden for Mørkholt Strand Camping.

Lørdag aften kl. 21 på Blå Scene

   Stuart 
Townend 
      & band
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Praktiske oplysninger

Festivalgebyr:
Hele weekenden inkl. koncert:
 250 kr.  ved forudbestilling.
 300 kr.  ved indgangen.
 100 kr.  for børn (5-16 år).
* max 700 kr. pr. familie med børn 
under 18 år hele weekenden.

Hele fredag 
 50 kr.  ved forudbestilling.
 50 kr.  ved indgangen.
 25 kr.  for børn (5-16 år).

Hele lørdagen inkl. koncert:
 200 kr.  ved forudbestilling.
 250 kr.  ved indgangen.
 75 kr.  for børn (5-16 år).

Hele søndag 
 100 kr.  ved forudbestilling.
 100 kr.  ved indgangen.
 25 kr.  for børn (5-16 år).

Tilmelding
Årsmødefestivalen byder på mange 
spændende tilbud. Når du har købt 
dit festivalarmbånd, har du adgang 
til alle aktiviteter og kan få gratis kaffe 
og te (saft til børn). Vi skal have din 
tilmelding senest 14. maj via 
festival.indremission.dk.

Spisning
Mørkholts cafeterie sælger to slags frokostretter og to slags middagsretter.

Følgende menuer skal forudbestilles på festival.indremission.dk 
senest 14. maj og fås på spisetorvet uden for Mørkholst cafeteria.

Menu 1:  Stor sandwichbolle inkl. isvand:  55 kr.
Menu 2:  Braiseret kalvekød m. kartofler, salat og isvand:  100 kr.
Menu 3:  Kylling i karry med ris og salat inkl. isvand:  90 kr.

Børn 0-2 år er gratis, børn 3 – 9 år er halv pris.

Tilmelding 
og bestilling 
af spisebilletter 
senest 14. maj 2018 på 
festival.indremission.dk. 
Spørgsmål til tilmeldingen 
tlf. 8227 1212, 
e-mail: anette.hn@indremission.dk

Indkvartering
Oplysninger om overnatningsmuligheder, pris m.v. kan 
ses på festival.indremission.dk
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Find begivenheden på Facebook 
festival.indremission.dk/fb

Indre Mission i samarbejde med IMU og Søndagsskolerne • Korskærvej 25, 7000 Fredericia, tlf. 8227 1210, e-mail: birgit.f@indremission.dk.

Arrangør

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du altid 
velkommen til at kontakte os 
på tlf. 8227 1210 eller 
birgit.f@indremission.dk.
Under Årsmødefestivalen 
kan du kontakte Informationen 
på tlf. 2689 2260. 

Din årsgave 
- til gavn for fællesskabet

Fællesskab er et kerneord i Indre Mission. Vi er fælles 
om at tro på Jesus og om at være optaget af at dele 
troen med andre. Til hverdag oplever vi et fællesskab 
i vores lokale missionshus eller forening. Til årsmødet 
mødes vi i et stort fællesskab på kryds og tværs af alder, 
geografi og baggrund. Det er en stor oplevelse.
Fællesskabet bliver også tydeligt, når vi giver til årsga-
ven. Alle gaver lægges i den samme ”kurv”. Gaven har 
et overordnet formål – at gøre Jesus kendt og elsket af 
flere. Alle gaverne fra ”kurven” kommer tilbage til fæl-
lesskaberne i form af medarbejdere, materialer, lejre og 
kurser. Her omsættes din gave til fælles gavn.

•  Give gaven kontant eller med dankort ved økonomistanden på
 årsmødefestivalen. Her kan du også aflevere indsamlingslister, 
 hvis I har samlet ind lokalt
•  Sende gaven med kontooverførsel til 7170-0002212631
•  Give gaven med MobilePay

Sådan kan du bidrage til årsgaven:

.


