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Velkommen til  

Indre Missions  
Årsmødefestival
Der venter tre inspirerende og dejlige dage, når Indre 
Mission, IMU og DFS indbyder til Årsmødefestival på 
Mørkholt Strand Camping. Et fællesskab med Jesus i 
centrum vil udfolde sig gennem en masse forskellige 
aktiviteter for alle aldre.

Campingpladsen danner rammen for weekenden. Her 
mødes vi fra nær og fjern i Danmark. Der er mulighed 
for at leje en hytte, medbringe telt eller campingvogn, 
eller blot møde frem til aktiviteterne på pladsen. 
Mørkholt har udbygget de gode faciliteter for børn, 
voksne, naturelskere og alle os, der nyder samværet 
med hinanden.

Vi håber, at du også vil være med, når vi mødes 
til forkyndelse, sang, undervisning, beretninger, 
drøftelser og udvikling af missionsarbejdet. Vi vil 
fokusere på glæden ved evangeliet og opmuntre til at 
være i mission.

Vi glæder os til at være sammen og blive inspireret  
til at lede til Jesus og leve i ham.

På gensyn på Mørkholt! 

Tilbuddet gælder alle bøger, som er udgivet af  
Forlagsgruppen Lohse og er med på Årsmøde-
festivalen.

Forlagsgruppen Lohse
– inspiration til tro

KIG FORBI FORL AGSGRUPPEN LOHSE
til Årsmødefestivalen, og find din næste læseoplevelse.

1 bog: 10%

2 bøger: 20% 

mindst 3 bøger: 

30%
Hans-Ole Bækgaard Jens Medom Madsen 
Formand                                    Generalsekretær
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FÆLLESSCENEN
Fællesscenen (det sto-
re blå telt) ligger cen-
tralt på pladsen som 
Årsmødefestivalens 
samlingssted. Her er 
der plads til at være 
sammen i fællesskab, 
og nogle gange er der 
aktiviteter her. Vi har 
reserveret et område 
i teltet, hvor børn kan 
lege under opsyn af 
egne voksne.

FRILUFTSAKTIVITETER
Ved stranden langs Vejle 
Fjord vil der i løbet af 
weekenden være forskel-
lige friluftsaktiviteter. Her 
er alle velkommen til at 
kigge forbi eller slå sig ned, 
så længe man har lyst. 

Bålet vil være vores cen-
trum, og der vil være 
mulig hed for, at deltage i 
forskellige aktiviteter bl.a. 
snitteværksted, forskellige 
måder at tænde et bål på og 
riste popcorn. 

Hvis vejr og vind tillader det, 
vil der også være mulighed 
for at prøve en lille tur i havkajak 
(min. alder 16 år).

LIVET
Her er der fokus på 
livet som kristen i 
Danmark anno 2022. 
Gennem oplæg, 
undervisning, sam-
tale og spørgsmål vil 
vi dykke ned i det 
kristne hverdagsliv 
og lade os udfordre 
til at være tro mod 
vores tro, uanset, 
hvor vi befinder os i 
vores liv og hverdag.

NYDANSKERE
Inviter jeres 
nydanske ven-
ner med. 

Vi tolker udvalg-
te programpunk-
ter til farsi, ara-
bisk og engelsk. 

De tværkulturel-
le medarbejdere 
er på pladsen og 
vil gerne møde 
jeres nydanske 
venner. 

Find vores tvær-
kulturelle mø-
dested på Mar-
kedspladsen.

BIBELEN
I dette miljø lader 
vi Bibelen belyse 
velkendte temaer 
fra vores hverdag. 
Hvad siger Bibelen 
fx om medvandring, 
rigdom, kulturer og 
mission. Vi skal også 
lytte til evangeliet, 
som det blev for-
kyndt til menighe-
den, hvor det med 
troen var helt nyt.

MARKEDSPLADSEN
På Markedspladsen er der 
ægte festivalstemning med 
café, udstillinger og rig mu-
lighed for at være sammen. 

I kan mødes over en kop 
kaffe eller lidt snacks fx ved 
den kreative stand, hvor 
I kan blive inspireret til at 
bruge hænderne. 

Udstillingerne præsenterer 
tilbud fra Indre Missions 
mange arbejdsgrene og an-
dre kirkelige organisationer. 

Tag en pause fra program-
met, hent inspiration og nyd 
fællesskabet med andre på 
Markedspladsen.

LEDEREN
Gud kalder menne-
sker til at lede hans 
arbejde. Det kan 
både være i formelle 
og uformelle leder-
opgaver lokalt, regio-
nalt eller på lands-
plan. I miljøet Lede-
ren har vi fokus på 
opgaven med at lede 
mennesker, både når 
det går godt, og når 
det er svært.

SAMTALE  
OG FORBØN
Når der ikke er ak-
tiviteter på fælles-
scenen, vil der være 
en medarbejder i 
samtalevognen. 

Her er der mulighed 
for at få en snak 
om tro, liv eller det, 
der lige fylder. Vi vil 
også gerne bede for 
dig. 

Det er muligt at 
ringe eller sende en 
SMS til Sprint Kors-
holm på 23 96 06 58 
for at aftale tid og 
sted at mødes.

BREAK
Velkommen i 
BREAK - stedet for 
dig der går i 4.-8. 
klasse, og klart det 
fedeste sted på 
årsmødefestivalen. 
BREAK er stedet, 
hvor du kan hæn-
ge ud sammen 
med vennerne, 
hygge, synge, høre 
om Jesus og lære 
nye at kende.

IMU-CHILL
Når de gamle 
er gået i seng, 
mødes de unge 
til hygge og 
afslapning. 

Ungdomskonsu-
lenterne er klar 
med caféstem-
ning, snacks, 
spil og gode 
snakke. 

Vi chiller mel-
lem kl. 22 og 01 
fredag og lør-
dag aften. 

Det sker i telt 10 
på Trekanten.

BØRNEÅRSMØDE
Alle børn fra 5 år 
til og med 3. klasse 
indbydes til at gå 
med os “gennem 
ild og vand” i bør-
neteltet. Vi skal 
høre spændende 
ting om ild og vand 
i Bibelen, hygge 
om ilden i bålet, på 
løb om ild og vand 
og andre spæn-
dende aktiviteter.  

TA’ ET HVIL
Har du brug for 
en pause i løbet 
af weekenden? 
Så kig forbi telt 
10 på Trekanten 
og ta’ et hvil. 

Her er ro til at 
trække sig lidt 
tilbage. Vi har 
sofaer, lænestole, 
tæpper og andre 
hyggeting, der 
kan hjælpe dig til 
at samle kræfter. 

Der er åbent hver 
dag under hele 
Årsmødefestiva-
len frem til kl. 22.

Intro af Miljøer

Intro af Tilbud

3



4

F R E D A G
kl. 17.00-19.00 Mørkholts café har åbent

kl. 19.00-20.00 Åbningsfest for alle: Vi er Guds børn! (Fællesscenen)
Årsmødefestivalen skydes i gang med et brag! Pasta Party leder sang og musik for både børn og voksne. Fritidsforkynder, Svend Erik Petersen, Ringkøbing, deler en bibelrefleksion med os,  
og vi vil bruge tid på bøn for weekenden. Vær med til at feste sammen i det store fællesskab, inden vi spredes ud i de mange miljøer.

FÆLLESSCENEN BIBELEN LIVET LEDEREN BREAK BØRNEÅRSMØDE

kl. 20.30-22.00 Rigdom - bibelsk belyst
Penge fylder meget 
i Bibelen. Tænk fx på 
Jesu lignelse om den 
gældbundne tjener og 
arbejderne i vingården. 
Hvordan siger Bibelen, vi 
bør forholde os til, at der 
er fattige og rige i verden? 
Hvordan forvalter vi bedst 
det, vi har fået givet?

Landssekretær på  
Menighedsfakultetet,  
Nils Andersen, Aarhus 

Troens betydning  
i mødet med kriser
Har du oplevet noget, der var 
rigtig svært, hvor du ikke fandt 
den trøst og hjælp i troen, som 
du havde forventet og hørt andre 
tale om? I så fald er du ikke 
den eneste. Vi taler om troens 
betydning i mødet med kriser og 
berører også, hvordan vi kan give 
plads til negative troserfaringer i 
vores fællesskaber.

Landsleder for Agape,
Annette Bech Vad, Videbæk

Arbejdet i menighedsrådet
Indre Mission ønsker at inspirere 
menighedsrådsmedlemmer til 
deres opgave med at skabe gode 
rammer for forkyndelse, mission, 
diakoni og undervisning i kirken. 
Gennem korte oplæg og dialog vil 
vi opmuntre, inspirere og give et 
indblik i de ressourcer, som IM og 
DFS tilbyder kirkerne.

Ressourcekoordinator i IM,  
Søren Fibiger Olesen, Fredericia 

Formand for IM,  
Hans-Ole Bækgaard, Aarhus

BREAK-start
Vi begynder BREAK 
med en magisk fest 
med fortryllende 
underholdning, lovsang 
m.m.

Velkomsthygge
Vi starter stille op 
med sang og leg, og 
en masse hygge. De 
sidste 30 minutter 
vil være uden fast 
program. 

L Ø R D A G
kl. 09.00-09.30 Morgenandagt (Fællesscenen)

Vi indleder dagen med sang, andagt, bøn og refleksion ved redaktør i Bibellæser-Ringen, Cecilie Thams Nord Hansen, Fredericia.

kl. 10.00-11.30 Formandsberetning 
Indre Missions for-
mand holder sin for-
mandsberetning og 
præsenterer de nye 
medarbejdere, der er 
blevet ansat i løbet af 
det seneste år. 

Formand for IM  
Hans-Ole Bækgaard, 
Aarhus

Hvor der er mennesker, 
er der kultur
Verden rummer mange 
kulturer. Selv fællesskabet 
i missionshuset har en 
kultur. Men, hvad siger 
Bibelen om kulturerne? 
Hvad er bibelsk, og hvad er 
kultur? Hvordan navigerer 
vi i den kultur, vi er en 
del af?

Tværkulturel medarbejder, 
Marie Munch Roager,  
København

Lovsang til alle tider
”Tal til hinanden med salmer, 
hymner og åndelige sange, syng 
og spil af hjertet for Herren.” (Ef 
5,19).
Lovsange kan opmuntre, trøste, 
vejlede, glæde og favne. Når vi 
synger, er vi som ét legeme, der 
trækker vejret og synger med én 
mund. Lovsang er til glæde for den 
enkelte, fællesskabet og Gud.

Landsleder for IM-musik,
Linda Kofoed Iversen,
Vorgod-Barde

Ledelsen af frivillige
Frivillige har en afgørende 
position i kirken og de kirkelige 
organisationer. Hvorfor bliver 
man frivillig, og hvordan 
fastholder og motiverer vi 
frivillige? Vi ser nærmere på, 
hvordan vi er gode ledere for de 
frivillige.

Missionær og frivilligkoordinator 
Hege Lovise Aaen, Hirtshals

BREAK-tid
Tid til forkyndelse. Tid 
til lovsang, fordybelse 
og aktiviteter. Tid til 
at hænge ud og hygge 
sig.

Ungdomskonsulent,  
Jim M. Pfrogner,  
Viborg

Bibeltid:  
Gennem ild og vand
Vi skal på vandring 
gennem bibelens 
beretninger om ild og 
vand. På vejen møder 
vi flere spændende 
bibelske personer, der 
fortæller om deres 
møde med ilden og 
vandet. Vi vil også 
synge og lege lidt.

kl. 11.30-13.00 Mørkholts café har åbent Spisetorvet har åbent (kun forudbestilt)
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L Ø R D A G

FÆLLESSCENEN BIBELEN LIVET LEDEREN BREAK BØRNEÅRSMØDE

kl. 13.00-14.30 Økonomiberetning  
og drøftelse 
Regnskabet for Indre 
Missions arbejde i 2021 
præsenteres. 

Derefter spørgsmål til og 
drøftelse af formands- og 
økonomiberetning. Her 
har alle mulighed for at 
stille spørgsmål til de to 
beretninger, og være med 
i en drøftelse af Indre 
Missions arbejde. 

Formand for Økonomiud-
valget, Anders B. Hummel-
mose, Brønderslev

Formand for IM,  
Hans-Ole Bækgaard, Aarhus

Medvandring  
- bibelsk belyst
Bibelen har mange beskrivelser 
af,  hvordan relationer på tværs 
af forskelligheder og alder er 
en berigelse og velsignelse. 
Barnabas, Paulus og Timotheus 
var i tjeneste sammen på tværs 
af alder og forskellighed. Vi 
dykker ned i deres relationer 
for at se, hvordan vi kan 
styrke relationerne på tværs 
af generationer i vores 
fællesskaber og kirker.

KFS-sekretær,  
Henriette Engberg Vinkel, 
Odense

Hjemmets betydning  
for barnets trosoplæring
Forældrene er de vigtigste 
personer, når det gælder et 
barns forhold til tro. Med 
udgangspunkt i sin egen 
historie deler norske Runar 
sine overvejelser om, hvordan 
vi hjælper forældre til en sund 
og bevidst kristen identitet, 
og udruster dem til at formidle 
troen på en sund og naturlig 
måde.

Hovedpastor i Fredheim Arena 
og forsamlingskonsulent i 
Indremisjonsforbundet,
Runar Landro
Sandnes, Norge

Holdbart lederskab
Der er brug for dygtige og 
engagerede ledere, der 
kan skabe gode og stabile 
rammer for samarbejdet 
mellem mennesker med 
fælles målsætning. Men, 
hvordan kan jeg undgå at 
løbe træt som leder og 
brænde ud?

Per Søgaard deler ud af sine 
erfaringer og overvejelser, 
og lægger op til drøftelser 
og erfaringsudveksling 
blandt deltagerne af frivillige 
ledere i bestyrelser, klubber, 
ansatte medarbejdere m.fl.

Konsulent,  
Per Søgaard, Fredericia

BREAK-lounge
BREAK-teltet 
er åbent hele 
eftermiddagen 
med leg og 
konkurrencer.

Vi hygger, spiller 
bold, dyster i spil 
og er kreative. 
Der er masser af 
tid til at hænge 
ud og deltage i 
aktiviteterne.

Løb gennem  
ild og vand
Hvordan løber man 
gennem ild og vand? 
Det kan du måske 
få svar på ved at 
deltage i dette sjove 
og spændende løb, 
hvor du kan prøve 
forskellige aktiviteter 
omkring ild og vand.

kl. 14.30-15.30 Kaffepause – kig forbi Markedspladsen

kl. 15.30-17.00 Hvordan oversætter man 
Bibelen til dansk?
Vi fik en ny bibeloversættelse 
i 2020. Hør to bibelforskere 
fortælle om at oversætte 
Bibelen fra hebraisk til dansk, 
og diskutere forskellige måder 
at gøre det på. Skal der fx 
oversættes tekstnært, eller 
er det vigtigste, at teksten er 
mundret på dansk?

Teol.dr. og professor  
ved Dansk Bibelinstitut,  
Nicolai Winther-Nielsen, 
København 
  
Cand. theol. og lektor  
ved Menighedsfakultetet, 
Carsten Vang, Aarhus

Fællesskabets betydning 
for barnets trosoplæring
Et afrikansk ordsprog lyder: “It 
takes a village to raise a child”. 
Hvordan kan vi i fællesskabet 
støtte forældrene i at formidle 
troen på en sund og naturlig 
måde til deres børn. Hvordan 
skaber vi et fællesskab, hvor 
generationerne spiller på 
samme hold i stedet for at 
kæmpe imod hinanden?

Hovedpastor i Fredheim Arena 
og forsamlingskonsulent i 
Indremisjonsforbundet,
Runar Landro
Sandnes, Norge

Konflikter i fællesskabet
Ofte er det vores forskellige 
personligheder, som er 
årsag til, at vi ryger ind i en 
konflikt. Hvordan tager vi 
dynamitten ud af en konflikt?

Måske er du selv part i 
konflikten, eller du står 
på sidelinjen og vil gerne 
hjælpe.
Hvad er fakta, og hvad er 
blot rygter og falske historier 
om den anden part?

Regionsleder i IM,  
Kurt Kristensen, København

BREAK-lounge
Vi fortsætter 
hyggen i teltet.

Hygge og 
aktiviteter
Drop ind og hæng 
ud. Kom og vær 
kreativ, læs et 
Anders And blad, leg 
med Lego, byg en 
båd, dyst i brætspil 
eller noget andet 
spændende, som 
bliver stillet op.

kl. 17.00-19.00 Mørkholts café har åbent Spisetorvet har åbent (kun forudbestilt)
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L Ø R D A G

FÆLLESSCENEN BIBELEN LIVET LEDEREN BREAK BØRNEÅRSMØDE

kl. 19.00-20.30 Evangeliet til menigheden 
i Korinth
Menigheden i Korinth kender 
vi fra det nye testamente. 
De var få og omgivet af ud-
fordringer i og uden for me-
nigheden. Korintherne havde 
kun været kristne i kort tid og 
var tilbøjelige til at misforstå 
evangeliet. Mød dem og lyt til 
Paulus’ forkyndelse til dem.

Cand.theol. ph.d., adjunkt 
ved Menighedsfakultetet, 
Klaus Vibe, Aarhus

Forældre og kirke i 
kønsdebattens tid
Hvor mange køn er der? Behøver 
man have XX-kromosomer for at 
være en kvinde? Hvad er køn i det 
hele taget? Et stigende antal ønsker 
at skifte køn gennem kirurgiske 
indgreb og hormonbehandling. 
Hvordan navigerer vi som forældre 
og kirke i denne debat og udvikler en 
kultur, hvor vi formår at tale bibelsk 
om køn og samtidig være et kærligt 
og inkluderende fællesskab for 
dem, der oplever ikke at passe ind i 
samfundets køns-kasser? 

Projektmedarbejder i AdamogEva.dk, 
Jacob Munk, Aarhus

Frustrerende 
visionsprocesser – hvordan 
kan vi arbejde mere 
målrettet?
”Det kan være, vi skal have en 
visionsproces?” Den sætning 
har du måske selv sagt eller 
hørt, når bestyrelsesarbejdet 
kører i ring uden retning. 
Hvornår går vi galt i byen med 
visionsprocesserne, og hvordan 
laver vi et visionsproces som 
giver ny energi ind i vores 
fællesskaber.

Ungdomskonsulent, Peter Kiel 
Bjørnholt Jensen, Esbjerg

Den store 
BREAKmester
En underholdende 
aften med sjove 
challenges.

Midt i ilden  
- bål og leg
Vi skal hygge om 
ilden i bålfadene 
med snobrød, lege 
og synge. Der vil 
være tid til både at 
være kreativ, lege 
og varmes om ilden. 
Vi skal også høre om 
nogle personer, som 
engang overlevede, 
selvom de stod midt 
i ilden!

kl. 21.00-22.30 Lovsangsfest (Fællesscenen) 
Teltdugen vil blafre, når vi denne aften sætter ord på tro og liv med sang og tale. Sognepræst og landsformand i IMU, Thomas Kofoed Nedergaard, Fredericia,  
og et hold af dygtige musikere vil lede os gennem aftenen.

S Ø N D A G
kl. 10.00-11.00 Gudstjeneste for alle aldre: ”Guds mission til alle tider og alle folk” (Fællesscenen) (radiotransmitteres på   ) 

Vi vil sætte fokus på missionsbefalingen, der ikke kun blev givet til apostlene, men også gælder os.  
IMs formand Hans-Ole Bækgaard, Aarhus, og Gospel-kids Danmarkskoret medvirker til gudstjenesten.

kl. 11.15- 12.30 Gå nu hjem!... og ud! 
Det er snart tid til at gå hjem 
fra Årsmødefestivalen, og så 
skal vi ud. Jesus kaldte sine 
disciple til at gå ud og fortælle 
om ham - og han kalder også 
mig og dig. Men hvordan skal 
vi gøre det? Hvad siger Bibelen 
egentligt om mission? 

Leder af SnakTro,
Robert Thun Svendsen, Trige 

Hvorfor er hverdagsdiakoni 
så vigtig og hvordan undgår vi 
ordforstoppelse?
Gennem oplæg og samtale får vi 
nogle praktiske fif og input, som er 
lige til at gå hjem og bruge, så det 
bliver en naturlig del af vores hverdag.

Diakonikonsulent i IM,
Margit Ahlefeldt Simonsen, Ans

Opmuntrende lederskab
Bliv inspireret til at være leder, 
tage ansvar og fylde den stol ud, 
du er sat i. Vi taler om, hvordan 
det er at være leder, når den 
eneste feedback er, når noget 
ikke virker. Eller man har fået 
opgaven, fordi ingen andre vil.

Direktør, HB-medlem,  
Jørgen Møller, Galten

BREAK-hvil
Teltet er åbent, og 
vi holder hviledag 
med hygge og spil.

Ilden er landet 
- andagt og 
konkurrencer
Vi skal dyste i 
en masse sjove 
konkurrencer, synge 
nogle gode sange 
og høre om, hvordan 
ilden kunne lande på 
hovedet af folk.

kl. 12.30-13.30 Mørkholts café har åbent Spisetorvet har åbent (kun forudbestilt)

kl. 13.30-14.30 Afslutningsfest for alle: Taknemmelighed (Fællesscenen)
Jesus giver os meget at være taknemmelig for. Vi slutter derfor Årsmødefestivalen med en fest, hvor JimJam spiller op til fællessang, Line Maagaard, Brabrand, står for drama, 
evangelist Lars Kristensen, Harboøre, holder andagt, og vi skal lytte til vindersangen fra IMUs Hymne Battle på Event 2021.

streames
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 Tro, håb og 
kanon hverdag
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BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSIONwww.bdm-dk.dk

Siden 1843 har Brødremenighedens Danske Mission (BDM) hjul-
pet mennesker i nød, forbedret fattiges levevilkår og præsenteret 
den kristne tro på steder, hvor ingen eller kun få andre når frem 
med forkyndelse, undervisning og diakoni.

Mission i Tanzania, DR Congo, Burundi, Rwanda, 
Albanien og på Vestbredden, Israel

SAMMEN NÅR VI LÆNGERE UD

Støt arbejdet med forbøn, via MobilePay: 78686 eller 
kontooverførsel til 7170 2212631, mrk. “AdamogEva.dk”

 Børn og unge 
spekulerer på 
 mange ting!
     Få hjælp til det, 
        dit barn er fyldt af!

AdamogEva.dkAdamogEva.dk

Pige på 11 år: Hvad skal jeg gøre 

med de ting, der bekymrer mig?

Hvordan fortæller jeg mine forældre, 

at jeg er holdt op med at tro?

Hvordan får jeg gymnasielivet 

og min tro til at spille sammen?

Kan man godt lave ting seksuelt, 

selvom man er kristen?

Kan jeg være gravid efter sex med tøj på?

”FE står ved deres 
holdninger og for-
midler den kristne 

tro på en god måde, 
så eleverne kan 

danne egne hold-
ninger og meninger 
til at møde verden.”  

 
Fam. Madsen,  børn 

på skolen gennem 

flere år

Læs mere på frostruphave.dk

Frøstruphave 
Efterskole   

Frøstrupvej 140   

6830 Nørre Nebel
T: 75 28 21 88

IM Årsmødefestival 2022.indd   1IM Årsmødefestival 2022.indd   1 26-01-2022   14:50:5126-01-2022   14:50:51
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Begynder
forkynder

Pssssst ...
Vil du gerne, men ikke føler dig 
klar, så bliv udrustet på IMUs 
kursus Begynder-Forkynder

imu.dk/begynder-forkynder

IMU kalder 
fritidsforkynder

Brænder du 
for at fortælle 

om Jesus?

Vil du  
besøge 

IMU-fælles-
skaber?

Ta’ en snak med IMUs landsleder 
Daniel Præstholm, hvis du har en

 fritidsforkynder i maven

Vil du 
være en af 

IMUs fritids-
forkyndere?

DANMARKS 
STØRSTE 
MENIGHED
SAMLES
HOS DR

Bliv medlem på  
klf.dk eller scan 
QR-koden

GØR DRØMME TIL

WWW.MISSIONAFRIKA.DK

VIRKELIGHED

SA
M

V
IR

K
E

EM
PO

W
ER

M
EN

T
K

R
ISTEN

TRO

IMIM SeniorSenior

Når livet 
er bedst!
Besøg os på 
IM-senior.dk
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imedia.dk 
samler video 
og podcast 
om tro

Dine muligheder: 

-nye andagter lige ved hånden hver dag

Appen »Ord til eftertanke« 

LÆS dagens andagt
LYT til dagens reflektion

SAMTALE sjælesorgslinjen

Følg »Ord til eftertanke« 
på Facebook

IND I FÆLLESSKABET

UD I VERDEN

Vi skræddersyr en rejse til Afrika 
sammen med dig og dit fællesskab

INTERESSERET? 
Kontakt vores netværkskoordinator  
på tuja@promissio.dk eller ring til 2452 5021
www.promissio.dk

VI STØTTER OG
UDRUSTER LEDERE
TIL AT FORTÆLLE
BØRN OM JESUS

VI KAN KUN 
SAMMEN MED DIG

FÅ EN SNAK 
PÅ VORES STAND

SOENDAGSSKOLER.DK MOBILEPAY 88 67710

A
nnoncer



LÆS MERE PÅ                 FAMILIEARBEJDE.DK

Fællesskab – til tro og liv

En god start

Parforholdet og det første barn

Invitér 
alle med

Kirkelig Samling ønsker at støtte og inspirere  
til at holde fast ved Bibelen og den evangelisk- 
lutherske bekendelse i menigheds- og  
hverdagsliv.  
Følg aktiviteter og køb bøger via:
www.kirkelig-samling.dk eller 
find ”Kirkelig Samling om Bibel 
og Bekendelse” på Facebook.

 

v. formand Kristian S. Larsen, Hassellunden 55, 6705 Esbjerg Ø,  
Tlf. 5136 2465, Email: kslarsenorg@hotmail.com
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TILMELDING
Årsmødefestivalen byder på 
mange spændende tilbud. Når 
du har købt dit festivalarm-
bånd, har du adgang til alle 
aktiviteter og kan få gratis 
kaffe eller te (saft til børn). 

Tilmeld dig senest  
tirsdag den 7. juni via  
festival.indremission.dk 

Det er også muligt at møde op 
ved indgangen. 

MØRKHOLTS CAFÉ
Fredag kl. 17-19
Lørdag kl. 11-21
 
1.  Pasta m. kødsovs  

og dertil fri salatbar. 

2.  BBq kølle m. 
kartoffel/ris  
og fri salatbar.

3.  Der er mulighed for at 
kunne købe poms.

4.  Bland selv salatskål  
til at tage med.

Du kan følge udvalgte møder via Face-
book og YouTube. Før og efter møderne 
sender vi fra vores livestudie på pladsen. 

Se hvilke møder vi streamer i 
programmet og find links på  
festival.indremission.dk

KONTAKT OS
Har du spørgsmål, er du altid  
velkommen til at kontakte os: 

Birgit Forum 
projektkoordinator 
tlf. 82 27 12 10 
birgit.f@indremission.dk

Louise Grotum Thygesen  
praktisk koordinator 
tlf. 82 27 12 11
louise@imu.dk

Merete Skovdal Iversen 
tilmelding 
tlf. 82 27 12 18 
merete.si@indremission.dk

Under Årsmødefestivalen  
kan du kontakte Informationen  
på tlf. 26 89 22 60. 

SPISETORVET TILBYDER
Lørdag frokost: Lasagne med  
bl. salat og én fl. vand. 

Lørdag aften: Kylling i karry,  
løse ris, bl. salat og én fl. vand. 

Søndag frokost:  
Sandwich og én fl. vand. 

Børn 0-2 år er gratis.  
Børn 3–12 år betaler halv pris.

Menuerne skal forudbestilles på 
festival.indremission.dk senest den 
19. maj og serveres på spisetorvet.

INDKVARTERING
Oplysninger om overnatningsmuligheder,  
pris m.v. kan ses på festival.indremission.dk

FESTIVAL GEBYR
Hele weekenden:
275 kr. ved forudbestilling
300 kr. ved indgangen
100 kr. for børn (5-16 år)

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

Hele lørdagen:
175 kr. ved forudbestilling
200 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)

Børn under 5 år er gratis

Skriv givernummer eller navn og adresse 
i tekstfeltet, hvis du ønsker skattefradrag

12912

Giv din årsgave 
til  Indre Mission på MobilePay

1. I forbindelse med indsamlinger  
på fællesscenen

2. Kontant eller med dankort 
ved økonomistanden på 
Markedspladsen, hvor du også 
kan aflevere indsamlingslister

3. Via kontooverførsel til  
reg. 7170 konto. 0002212631

4. Med 
MobilePay 
til 12912 

ÅRSGAVEN
2022

På Årsmødefestivalen bliver der 
forskellige anledninger til at give et 
bidrag til Indre Missions årsgave:

Praktiske oplysninger

Tak 
for din gave til  

mission i Danmark

65 KR.

75 KR./40 KR.

75 KR./40 KR.

STOR 35 KR. 
LILLE 25 KR.

STOR 35 KR. 
LILLE 20 KR.

80 KR.

50 KR.

streames

festival.indremission.dk


