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liv bare en lille begyndelse på noget, som bliver 

langt større og bedre. En krise kan spejle vores 

svagheder og minde os om, at vi bør stoppe op, 

omvende os og gå i en ny retning – både når det 

gælder livet her og evigheden. En krise kan vise 

os hen til vores håb: Jesus Kristus.

 En bibelsk betydning af ordet krise er 

dom. Dommen over det menneskecentrerede 

og selvhjulpne. Dommen over vækst som 

det ultimative succeskriterium. Dommen 

over en politisk tænkning, der gør menne-

sker til guder. Heri ligger et direkte kald til 

omvendelse både på det personlige og det 

nationale plan. Gud har vist os, at der er ting, 

vi er magtesløse over for, og at vi har brug for 

ham. Må Gud forbarme sig!

En krisetids muligheder
Winston Churchill har sagt: »Man skal aldrig 

lade en god krise gå til spilde.« En krise rum-

mer en række negative følger, som bestemt 

ikke skal underkendes. Men den byder også 

på muligheder for nye tiltag og er en anled-

ning til at gøre op med gamle mønstre og 

vaner. Krisen kan anspore til kreativitet, om-

lægning af arbejdet og større risikovillighed 

til at afprøve nye ideer. En krise kan fungere 

som en naturlig renselsesproces.

 Krisetider har historisk set været nogle 

af de mest frugtbare og innovative perioder. 

Derfor er det vigtigt, at vi – ikke mindst som 

ledelse – forholder os til det, vi har lært af 

denne tid, og lader os inspirere på en måde, 

som fremmer vores formål: at Lede til Jesus 

og leve i Ham.

 Alt peger på, at vi fremover risikerer 

flere og hyppigere pandemier. Det bør vi 

forberede os på. Derudover tyder meget på, 

at især to samfundsudfordringer vil gøre sig 

gældende i kølvandet på corona: psykiske 

problemer hos børn og unge og ensomhed på 

tværs af aldersgrupper. Disse udfordringer 

bør vi være særligt opmærksomme på i vores 

fællesskaber.

Genåbning og vækkelse
Vi står midt i en genåbning, som vil præge 

IM’s arbejde resten af året. Det giver gode 

muligheder for en vækkelsesbevægelse. For 

der bliver brug for vækkelse på en række 

områder.

 Flere er blevet vænnet til en slags dva-

letilstand, særligt i det seneste halve år. Vi 

har været udelukket fra at mødes fysisk i IM-

fællesskabet. Måske har der i stedet været 

samlinger online. Andre har mødtes i mindre 

grupper noget af tiden. I nogle fællesskaber 

er man på det seneste begyndt at mødes igen. 

Men en del steder har der ikke været den 

store kontakt.

 Det har haft betydning socialt og ånde-

ligt. Nu skal det sociale liv vækkes, og alle 
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CORONAKRISEN HAR AFSLØRET VORES SKRØBELIGHED, 
OG GENÅBNINGEN ER EN GYLDEN MULIGHED FOR 
VÆKKELSE OG FORNYELSE

Disse år med covid-19 vil uden tvivl 

blive skelsættende med et før 

og efter pandemien. Den har sat 

aftryk og vil medføre ændringer 

i både samfund og kirkeliv, ligesom den får 

betydning for individer og fællesskaber. Vi 

kommer ikke bare til at vende tilbage til det 

gamle. Også i IM må vi konstruktivt forholde 

os til den nye virkelighed, såvel lokalt som på 

landsplan.

Krisen som et spejl
Som danskere har vi generelt været gode til 

at følge myndighedernes råd og restriktio-

ner. Men hvis kirken ikke tror på andet og 

mere end den politiske magt, driver kirken 

afguderi med samfundet og dets ledere. Og 

det er både teologisk og politisk usundt.

 Coronakrisen kan på længere sigt spejle 

vores tro, kirke og menneskesyn. Historien 

har nemlig vist, at større internationale 

kriser efterfølgende får betydning for vores 

fokus på mange områder. Det kommer vi sik-

kert til at opleve.

 Coronatiden er en vigtig påmindelse om 

vores skrøbelighed og dødelighed. Dermed 

er den også en kærkommen anledning til at 

pege på, at set i evighedsperspektiv er vores 
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skal være med igen og opleve sig som en del 

af fællesskabet. Også det åndelige liv skal 

vækkes, så vi erfarer, at vi vandrer sammen 

og kan opmuntre hinanden som kristne 

– og ikke bare lever for os selv eller sløves 

af åndelig dovenskab. Sagt med andre ord: 

Genåbningen kan være en gylden mulighed 

for os som vækkelsesbevægelse.

 Vi har brug for kontakten med hinanden 

på det personlige plan, og vi må være opsø-

gende og bevidste om at få flere med. At be-

søge andre i deres hjem eller åbne vores eget 

hjem yderligere kan være en simpel metode 

til at genoptræne den sociale muskel.

 Vi må ikke glemme dem, der føler sig i pe-

riferien af et fællesskab, og for hvem det ikke 

er så selvfølgeligt at opleve sig inkluderet. Vi 

må på den anden side heller ikke overse dem, 

der bedst trives i online-fællesskabet, og som 

kan have vanskeligt ved at være med i større 

forsamlinger. Måske skal vi fremover have 

lokale omsorgsudvalg.

 Genåbningen giver anledning til at 

vurdere andre missionsplatforme end mis-

sionshuset. Har en traditionel forståelse ved-

rørende brugen af missionshuset – eller hvor 

IM-fællesskabet nu samles – indsnævret 

missionsmulighederne, fordi vi ikke konkret 

har overvejet, hvor og hvordan vi også kan 

møde andre med evangeliet?

På vej ind i fremtiden
I år kan IM fejre 160 år, hvilket er en anled-

ning til at lære af fortiden og sætte fokus på 

fremtiden. Indimellem møder jeg indspil til 

tanken om, hvordan IM kunne se ud i dag, 

hvis vi begyndte forfra. Det kan være en 

interessant overvejelse, men vi befinder os 

ikke i en boble, hvor vi kan isolere os fra hi-

storien, traditionen eller samtiden.

 Vi kan lære af IM’s historie og bør lade os 

inspirere, som det bedst giver mening. Men 

vi lever nu og er kaldede til at være i mission 

og forkynde evangeliet, så det er relevant og 

forståeligt i dag. Vi gør det på nutidens vilkår 

og ud fra de muligheder, vi har i dag, men også i 

en kultur og med en selvforståelse, der er skabt 

over tid – og som til tider kan være en hindring.

 I hovedbestyrelsen er vi optaget af 

denne udfordring, fordi den har betydning 

HANS-OLE BÆKGAARD
Formand for Kirkelig Forening for den  
Indre Mission i Danmark

Det var vigtigt med teamwork, da 
Indre Missions online-årsmøde 
blev sendt ud til skærmene rundt 
om i landet.

Foto: Dorthe Lindbjerg.
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for vores fokus i fremtiden, og hvordan vi 

forestiller os udviklingen af missionsar-

bejdet, både på landsplan og lokalt. Vi er 

jo ikke isoleret fra hverken den kirkelige, 

åndelige eller demografiske udvikling. Vi 

står i medspil og modspil til strukturelle og 

teologiske forhold i folkekirken – det gælder 

også IM-fællesskabernes relation til lokale 

menighedsforhold. I den sammenhæng må vi 

være tydelige om, hvem »vi« er som IM. Hvad 

vil vi særligt, og hvordan spiller vi en positiv 

rolle?

Tilbageblik
Helt fra begyndelsen i1860’erne har det lo-

kale arbejde haft afgørende betydning for 

IM. Vægten har været på at lede den enkelte 

troende til fællesskab om Guds ords forkyn-

delse, socialt samvær og til mission og dia-

koni i nærmiljøet. I perioden fra 1914-65 vok-

sede IM-fællesskaberne. Det gjaldt særligt i  

provinsbyerne, men også aktiviteter og virk-

somheder på landsplan. IM var kendt som en 

arbejdende bevægelse i folkekirken med stor 

betydning for kirkelivet i mange sogne.

 I perioden fra 1965-2020 har billedet æn-

dret sig. IM er gået fra at være en omfattende 

folkekirkelig arbejdsbevægelse til snarere 

at være en bevægelse på kirkens teologiske 

højrefløj. Siden ca. 1990 har mange sogne ef-

terhånden knyttet menighedslivet til kirken 

og dens bygninger, og folkekirken som in-

stitution har i stigende grad varetaget en del 

kirkeligt arbejde, som tidligere blev varetaget 

af de frie folkekirkelige organisationer.

 Samtidig betød den voksende teologiske 

pluralisme i folkekirken, at IM, som fastholdt 

konservative teologiske holdninger, i mindre 

omfang nød opbakning til sit arbejde. Hertil 

kom tendensen, at folk med tilknytning til 

IM søgte over til pinsebevægelsen i 1970’erne 

og fra 1990 til menigheder med tilknytning 

til Dansk Oase for at møde en mere erfa-

ringsnær og åndsfornyelsespræget linje.

 I mødet med disse vilkår og forandringer 

har IM’s ledelse gennem årene valgt især 

to spor: at stå på den historiske linje som 

kirkelig, men uden af den grund at acceptere 

alle de holdninger, der rummes i folkekirken, 

og at være vækkelsespræget, men på solid 

luthersk grund. Den kurs har kostet støtte og 

opbakning fra flere sider. De seneste årtiers 

proces har forvandlet IM til en noget mindre, 

men også mere homogen bevægelse.

Fokus på fremtiden
Uanset om tilslutningen er vigende eller 

stigende, uanset om vi lykkes i forskellige 

samarbejder lokalt og på landsplan, eller 

om vi får større eller mindre indflydelse i en 

række sammenhænge, må vi kunne svare på, 

hvorfor det spiller en rolle, at IM fortsat eksi-

sterer – og hvad vi vil og hvordan!

 Selvom vi som ledelse fortsat følger de 

nævnte to spor: kirkelig og vækkelsespræget, 

undgår vi ikke over tid at skulle forholde os 

til, om den teologiske profil skal svækkes, 

eller om visse mærkesager, som pt. kendeteg-

ner IM, skal opgives.

 Nogle mener givetvis, at hvis IM valgte 

en mere åben tilgang til den lutherske kon-

fession eller nedtonede nogle af de bibelsk 

funderede holdninger – f.eks. i forhold til 

ideologiske og identitetspolitiske strømnin-

ger – ville flere tilvælge IM, og at det nok også 

ville bane vej for mere samarbejde i kirke-

landskabet.

 Jeg er ikke overbevist. For hvis IM grund-

læggende ændrer på sin selvforståelse og 

profil, mister vi os selv. Måske ville man 

vinde noget udadtil, men indadtil ville vi sik-

kert tabe både bibelsk integritet og åndelig 

troværdighed.

 Jeg ser dog ikke af den grund IM som 

stationær, men som en bevægelse, der flyt-

ter sig over tid – på godt og ondt. Vores op-

mærksomhed skal være rettet imod, at når 

missionsmuligheder, samarbejdsrelationer, 

4

F
O

R
M

A
N

D
S

B
E

R
E

T
N

IN
G

Å
R

B
O

G
 2

0
2

1

20  IMPULS | 11 | 2021



teologiske og kirkelige fronter og samtidens 

kultur ændrer sig, bør vi nøje følge udvik-

lingen og være dér, hvor det fremmer mis-

sionens sag: at flere lærer Jesus at kende og 

kommer til tro på ham.

 Derfor skal IM være dynamisk og foran-

dringsparat – også med de udfordringer og 

tab, det indimellem kan medføre, men vi skal 

samtidig netop ikke ændre på, hvem vi er 

som vækkelsesbevægelse.

Den faste grund for fremtiden
For den bekendende kirke har det altid væ-

ret et vilkår, at det koster at aflægge en klar 

bekendelse om, hvem Jesus er, og hvad man 

tror på og holder for sandt.

 På et tidspunkt spurgte Jesus disciplene 

om, hvem folk sagde, at han var – og dernæst 

om, hvem de selv mente, at han var: »Simon 

Peter svarede: ’Du er Kristus, den levende 

Guds søn.’ Og Jesus sagde til ham: ’Salig er 

du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod 

ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. 

Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den 

klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets 

porte skal ikke få magt over den’« (Matt 16,15-

18).

  Når Peter kunne aflægge denne beken-

delse – og siden holde fast ved den trods 

svigt og svaghed, skyldtes det ikke hans egen 

formåen eller kundskab, men en åbenbaring, 

et trosunder (Matt 11,25ff). På den sande be-

kendelse bygger Kristus sin kirke, som ikke 

blot er en bygning, men Guds folk: personer 

og fællesskaber på apostlenes grundvold (Ef 

2,19ff).

 Den bekendelse, som Peter aflægger på 

vegne af discipelflokken, blev egentlig frem-

provokeret af Jesus, da de var midt i et om-

råde, hvor mange hævdede at være gud eller 

guddommelig. Det skete som afvisning af 

falsk lære og for at bestemme Jesu guddom-

melige identitet som Messias. På flere måder 

er omstændighederne ikke anderledes for os 

i dag.

 Peters bekendelse er det faste fundament 

for Jesus’ kirke, og på den kan Guds folk være 

kirke for Jesus. Sådan er det stadig. Samme 

bekendelse er også den faste grund for IM, 

nu og i fremtiden. Og når vi oplever alvorlige 

åndelige udfordringer og møder modgang, 

rummer beretningen om Peters bekendelse 

også et løfte fra Jesus, der må fylde os med 

frimodighed og udholdenhed: Dødsriget vil 

ikke få magt over hans kirke!

Kaldet til at bekende sandt
Den kendte teolog, præst og martyr, Dietrich 

Bonhoeffer, blev en afgørende skikkelse i den 

tyske bekendelseskirke, fordi han stædigt 

fastholdt, at kirken må have sin faste grund 

i den sande Kristus-bekendelse i mødet med 

tidens åndelige strømninger. Han prædikede 

over denne tekst den 23. juli 1933 på dagen 

for kirkevalget, som Hitler havde udskrevet. 

Man ønskede en såkaldt »tysk-kristen« over-

tagelse af magten i kirken.

       »Det er en stor trøst, som Kristus giver 

sin kirke: Du, bekend, forkynd, vidn om mig, 

men jeg alene vil bygge, hvor det behager 

mig. Bland dig ikke i mit regimente. Kirke, 

gør du det ret, som er dit, så har du gjort nok. 

Men gør det så også ret. Se ikke efter menin-

ger og synspunkter, spørg ikke efter bedøm-

melser. Beregn ikke hele tiden, se dig ikke om 

efter andet at holde dig til. … Kristus alene er 

din Herre, af hans nåde alene lever du, som 

du er. Kristus bygger.«

       Vel er den konkrete situation en anden i 

dag, men Bonhoeffers anliggende er stadig 

aktuelt. I prædikenen peger han på, at kirken 

bliver det hus, der er bygget på sand, og som 

vinden blæser omkuld, så snart den af en 

eller anden dumdristig grund mener at have 

lov til at bøje af eller også bare et øjeblik se 

bort fra at være Kristusbekendelsens kirke. 

Den er ikke meningernes og synspunkternes 

kirke, men åbenbaringens kirke.

At bekende er at stå fast
I år er det 500-året for en vigtig begivenhed 

ved Rigsdagen i Worms. Luther var blevet 

indkaldt til forhør med mulighed for at til-

bagekalde sine udsagn. Med teseopslaget i 

oktober 1517 havde han rettet en krads kritik 

mod pavedømmet og dets falske lære. I de 

følgende år fortsatte han i samme spor med 

flere skrifter, hvilket endte med, at paven for-

dømte og ekskommunikerede ham i januar 

1521.

 Rigsdagen i Worms er værd at markere. 

For havde Luther ikke stået fast, men trukket 

sin lære tilbage for at blive løst fra pavens 

bandbulle – og slippe for konsekvenserne, 

var der temmelig sikkert ikke sket det evan-

geliske gennembrud, som vi står i traditio-

nen af. Reformationen ville have fået døds-

stødet og ikke have udviklet sig til den lu-

therske bevægelse, som tog form i 1520’erne.

På grund af corona-restriktionerne 
blev hallen på Børkop Højskole for 
første gang brugt som værksted 
under kreakurset i juni 2020.

Foto: Anette Ingemansen
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 I stedet stod Luther fast. Han hævdede, 

at de bibelske skrifter ikke gav ham grundlag 

for at sige noget andet. Med fast stemme gav 

han det berømte svar: »Jeg hverken kan eller 

vil tilbagekalde noget, for det er hverken sik-

kert eller tilrådeligt at handle mod sin sam-

vittighed. Så hjælpe mig Gud. Amen.«

Ikke på tidsåndens betingelser
Der er ikke noget galt i at stå fast, hvis man 

står et godt sted! Men i en folkekirkelig 

sammenhæng er det i dag udfordrende at 

stå fast på bekendelsen, ikke mindst som 

den kommer til udtryk i Den Augsburgske 

Bekendelse. Og hvis vi gør det, påduttes vi let 

skældsord som konfessionalister eller linje-

vogtere. Det er åbenbart et problem at lægge 

så stor vægt på bekendelsen, at der ikke er rum 

for en bredere tolkning og forkyndelse af de 

bibelske tekster end den, som vores evangelisk-

lutherske bekendelse lægger op til.

 Det kan undre, når man nu tilhører en 

kirke med et ganske bestemt grundlag for 

kirkens lære og forkyndelse. Jeg er klar over, 

at mange ønsker at løsne båndene til beken-

delsen og give fortolkningsfrihed og tilføre 

præsteløftet et andet indhold. IM ønsker 

ikke dette hverken formelt eller i praksis. Det 

udelukker dog ikke al form for fornyelse eller 

tilpasning, bl.a. i det aktuelle liturgi- og ritu-

alarbejde, blot det ikke sker i modstrid med 

folkekirkens grundlag.

 Vi mener ikke, at den lutherske vækkel-

sesteologi er forældet eller uforståelig. Den 

kan formidles relevant i forkyndelsen til det 

moderne menneske og ligeså i dåbs- og nad-

verteologien eller i læren om den dobbelte 

udgang m.m.

 Der er noget på spil, og derfor må vi 

ikke tie eller svigte, selvom det kan være 

har oplevet pandemien forskelligt, både som 

individer og fællesskaber. Tiden har gjort 

noget ved os, og vi vil fortsat komme til at 

handle og prioritere forskelligt.

 Hele situationen indebærer et stort kon-

fliktpotentiale, som vi skal være forberedte 

på at håndtere. Jeg vil gerne appellere til, at 

vi i den kommende tid møder hinanden med 

omsorg, respekt, tolerance og tålmodighed! 

Der er ikke kun én rigtig måde at reagere på.

 I det lokale fællesskab kan man sikkert 

med fordel (gen)overveje, hvordan det opsø-

gende missionsarbejde og de diakonale tiltag 

fremover kan komme mere i fokus i forhold 

til forskellige målgrupper på nye og ander-

ledes måder. Der er muligheder i den daglige 

omgang med mennesker i nærmiljøet – også 

til at invitere dem med ind i IM-fællesskabet. 

Vi skal ikke være blinde for, at coronatiden 

har sat sig spor i befolkningen – spor, som 

vi kan knytte til ved, når evangeliet skal for-

kyndes.

 Endelig må vi have øje for, at mange har 

(gen)opdaget fællesskabets betydning, både 

menneskeligt og åndeligt. Her er en vigtig 

byggesten i vores missionsarbejde. Ikke 

mindst styrken ved de små fællesskaber er 

blevet tydelig.

Godt at være ung i IM
De unge er en nøgle til fremtiden. Det er en 

hjertesag for os, at det skal være godt at være 

ung i IM – så godt, at også IMU’ere kan op-

leve sig som en del af IM. De unge er fremti-

den, men fremtiden er ikke altid lige så ideel, 

som den kan se ud med ungdommens øjne. I 

det lys er det afgørende, at der er samtale og 

samvær på tværs af generationerne.

 Derfor er det vigtigt, at også vi som le-

delse er i god kontakt med de unge. Der ople-

fristende. Hvis vi valgte at nedtone en række 

lærepunkter eller afveg fra en konservativ 

bibelforståelse, ville vi måske kunne få mere 

kirkelig indflydelse. Og hvis vi justerede vo-

res holdning i nogle etiske spørgsmål i mere 

liberal retning, ville vi sikkert også kunne 

samarbejde med flere. Spørgsmålet er dog, 

om det er prisen værd, og hvad det vil koste 

for IM på sigt ikke at stå fast.

 I et portrætinterview i Kristeligt Dagblad 

(febr. 2020) sagde Niels Jørgen Cappelørn 

om kirken, at når den ikke kan finde ud af, 

hvad den vil, smuldrer den lidt hver dag, og 

den bliver leflende: »Men lefleri kommer 

man ingen vegne med i det lange løb. … Vi 

har fået en krænkelseskultur og politisk 

korrekthed, som gør, at kirken ikke længere 

tør tale om synd og skyld, for det hører ikke 

hjemme i tidsånden. Sådan noget sludder. 

Kristendommen retter sig ikke efter tidsån-

den. … Vi skal være kristne på tidsåndens vil-

kår, men aldrig på dens betingelser. Aldrig.«

En tid til omsorg og fornyelse
I snart halvandet år har IM’s arbejde ligesom 

stort set alt andet i samfundet været præget 

af corona. Myndighedernes restriktioner og 

de politiske afvejelser og hensyn i genåb-

ningen har ikke altid virket lige logiske. Man 

kan tillade sig at konstatere, at ’forenings-

danmark’ ofte har stået ret langt nede i køen. 

I vores sammenhæng har nogle indimellem 

valgt at forholde sig ret selektivt til regerin-

gens udmeldinger, mens andre har fulgt dem 

til punkt og prikke. Det har i visse tilfælde 

skabt både forvirring og uenighed.

 Læringskurven i coronatiden har ofte 

været stejl, men vi er så også forpligtet på at 

bruge den læring, vi har fået. Der er basis for 

fornyelse. Men vi skal ikke underkende, at vi 

De traditionelle som-
merlejre i Danmarks 
Folkekirkelige Søndags-
skoler blev sidste år 
aflyst; i stedet blev der 
flere steder i landet holdt 
minilejre på en dag, som 
for eksempel i Timring 
ved Herning.

Foto: Anette Ingemansen
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forkyndelsen og undervisningen i vores fæl-

lesskaber. Eksempelvis ved at forkyndere be-

vidst refererer til Bibelen og giver mere plads 

og tid til at slå stederne op. Ved at der kom-

mer flere bibeltimer i programmet med vers-

for-vers gennemgange. Ved at vi tager vores 

bibel med til møderne. Ved at vi opmuntrer 

hinanden med flere boganmeldelser, omtale 

af podcasts m.v.

Tale, tro og ånde frit
»Demokrati er ikke en sejr, der er vundet; 

men en kamp, der stadig står på,« sagde Hal 

Koch. Årsmødet falder i år på grundlovsdag, 

hvilket er en oplagt anledning til at minde 

om, at frihed aldrig er en selvfølge, og at 

grundlovssikrede rettigheder kan komme 

under pres. Det oplever vi jævnligt i disse år.

 I vores sekulariserede samfund er der 

både til højre og venstre for den politiske 

midte opstået en form for erstatningsreligion 

enten i form af en ny nationalisme eller i form 

af en ideologisk aktivisme omkring temaer 

som køn og klima. Religion og tro må vige, og 

der er ikke altid frihed til at mene noget andet. 

Det præger både lovgivningen, den kristne for-

kyndelse og den offentlige debat.

 Mistænkeliggørelse af religion er ikke 

aftaget. Traditionelle kristne synspunkter og 

bibelsk funderede holdninger tilsidesættes 

til fordel for ikke mindst den identitetspoli-

tiske ideologi. Flere lovforslag har taget ud-

gangspunkt i denne dagsorden, og vi har rea-

geret imod dem. Statsministerens udtalelse 

for nogle uger siden om, at abortspørgsmålet 

ikke kan diskuteres, og at der ikke er plads til 

nuancer, er udtryk for det samme. Med for-

slaget om krav til oversættelse af prædikener 

til dansk sætter man uden at blinke tros-

friheden over styr og rammer samtidig en 

række kristne kirker og trossamfund, selvom 

årsagen til lovforslaget er et helt specifikt 

problem hos nogle muslimske prædikanter. 

Historikeren Henrik Jensen har i sit forfat-

terskab beskrevet Vestens situation sådan, 

at når vi ikke vil forholde os til Gud, mister vi 

ikke kun vores tro, men også vores moralske 

garant, vores absolutte autoritet, hvilket 

efterlader samfundet som en tom skal for 

vores individualitet. Men et samfund, der 

kun bygger på individualitet, vil uundgåeligt 

kollapse. Samfundet er gået fra faderlige 

værdier til moderlige, fra pligtbaseret til ret-

tighedsbaseret. Vi er på en dødsrute, hvor 

alle ydre begrænsninger og hæmninger er 

væk, og vi må selv stå som fundament i vores 

egen tilværelse.

 Langt på vej giver jeg ham ret. Vi er hav-

net i et problematisk samfund, som i stor 

stil har behov for at fraskrive sig pligten og 

dermed ansvaret – og hvor ’jeg’ let bliver of-

fer eller føler mig krænket. Individ og fælles-

skab, nuet og evigheden er blevet polariseret. 

Den grænseløse frihed er blevet tom og tota-

litær – og dermed et problem, fordi den ikke 

er rodfæstet i noget uden for os selv.

 Lige netop ind i dette er budskabet om 

Jesus stadig aktuelt, også når det gælder at 

sætte ord på sand frihed. Kristendommen 

har noget at byde ind med – også politisk – i 

forhold til køn, klima, identitet, ytringsfrihed 

osv. Derfor skal vi fortsætte med at blande os 

og gøre os gældende i samfundsdebatten, det 

politiske, skoleverdenen m.v. Vi skal under-

støtte med kristent tankegods og udfordre 

tidsåndens strukturer og selvfølgeligheder.

Bevar frimodigheden
Coronatiden har sat aftryk på missionsarbej-

det både lokalt og på landsplan. Det gælder 

for medarbejdere, arbejdsgrene, virksom-

heder og IM’s økonomi. Samtidig har mange 

IM-venner udvist stor kreativitet, når det 

gælder alternative mødeformer, omsorg, 

digitale muligheder osv. Bliv endelig ved med 

at finde nye veje! Det er en del af en god og 

sund kultur som græsrodsbevægelse, hvor vi 

vil forkynde Kristus og nå længere ud.

 Vi går fremtiden i møde på fast grund: 

Kristus-bekendelsen. Som vækkelsesbe-

vægelse står vi på den evangelisk-lutherske 

bekendelse, som vi også fremover kan sætte 

kursen efter. Lad os derfor i mødet med samti-

dens kultur og åndelige strømninger opmuntre 

hinanden til at bevare frimodigheden.

 TAK til alle, der har båret med i denne 

anderledes tid – for stor offervilje, økonomi-

ske bidrag, opmuntringer og forbøn. Det nyt-

ter og har stor værdi på flere måder. Tak til 

lands- og regionsledere, virksomhedsledere 

og daglig ledelse, som i det forgangne år har 

trukket et ekstra læs. Tak til bestyrelsen for 

fællesskab og engagement – trods for få pau-

ser ved online-møder.

 Først og sidst skal takken gå til Gud, som 

vi trygt kan forlade os på under alle forhold. 

Ham alene tilhører æren.   

ver jeg, at vi er et godt stykke på vej, men det 

kan sagtens blive bedre. Derfor vil jeg gerne 

spørge: Kære IMU’ere, hvordan kan IM være 

et godt sted for jer at være i fremtiden? Hvad 

kan ske bedre og anderledes? Som nævnt er 

fremtiden ikke altid lige så ideel, som den 

kan tage sig ud i forestillingerne, men lad os 

gå i dialog om det!

 Det har nok altid været sådan blandt 

unge, at interessen for det gode fællesskab 

og de rette arbejdsformer har fyldt mere end 

vægten på læremæssige spørgsmål. Det gæl-

der også den generation Z, som i disse år skal 

finde vej i spørgsmål om identitet, fælles-

skab, en række bibelske spørgsmål, og hvor-

dan man som troende udlever sin kristne 

overbevisning og står på mål for den.

 IMU’s ledelse har lanceret et flot arbejde 

med »IMU’s hus«, som formulerer en ny 

vision og mission for ungdomsarbejdet. Her 

peges også på en sund vej for oplæring, tros-

liv og missionsglød.

Brug bøger og Bibelen
I corona-tiden har det været en international 

tendens, at verdslige bøger har solgt bedre 

end kristne bøger. Billedet er genkendeligt 

for Forlagsgruppen Lohse. Nok har de van-

lige salgskanaler ikke været helt så tilgænge-

lige på grund af færre møder, aflyste bibel-

campings osv., men kristne har læst mindre 

– hvorfor? Har vi ikke de ’rigtige’ bøger? 

Fortæller vi mindre om dem, vi faktisk har 

læst? Kan vi blive bedre til at anmelde bøger 

for hinanden?

 Også bibellæsningen er udfordret. Det er 

et åndeligt grundvilkår, for vi retter os ikke 

så automatisk mod Gud, selvom vi tror på 

Jesus og ønsker at følge ham. Det resulterer i 

manglende prioritering af Bibelen i vores travle 

hverdagsliv – også selvom mange har haft mere 

tid hjemme under corona-nedlukningen. Det 

kræver en bevidst beslutning at prioritere tid 

til at læse i Bibelen for at lære Jesus bedre at 

kende og vandre sammen med ham gennem 

livet på vejen hjemad til evigt liv hos Gud.

 Der er andre løsninger og platforme end 

det trykte medie, men det ændrer ikke på 

tendensen til, at mange generelt læser min-

dre – både i Bibelen og i anden opbyggelig 

litteratur.

 Jeg er ikke i tvivl om, at det vil være vær-

difuldt og en hjælp til at ændre adfærd, hvis 

bibelbrugen i langt højere grad kendetegnede 
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2020 BLEV ET UDFORDRENDE ÅR, MEN SKABTE OGSÅ 
NY UDVIKLING OG MULIGHEDER, SOM VI SKAL LÆRE 
AF OG FASTHOLDE

det. Derfor har året budt på store forandrin-

ger og krævet opfindsomhed i alle hjørner 

af bevægelsen. Kontaktfladerne internt i 

fællesskaberne, men også til medarbejderne, 

har været markant forandret.

 Regionsleder i Region Midt, Hilbert Dam, 

glæder sig over den omstillingsparathed, 

som har vist sig: »Vi gik fra total nedlukning 

til at udvise stor kreativitet, for at forkyndel-

sen kan nå ud, og kontakten kan holdes med 

IM-vennerne. Det har været en spændende 

og udfordrende rejse, vi har været på.«

 Det samme kan siges om de lokale IM-

fællesskaber.

 »Mange steder har lokale ledere vist stor 

omsorg for fællesskabet, for ensomme og æl-

dre. Nogle steder har man så vidt muligt gen-

nemført møder, så længe man måtte. Andre 

steder har man lukket ned og ventet på bedre 

muligheder. Nogle steder har coronatiden 

givet anledning til megen bøn og små bøns-

fællesskaber,« lyder det fra Kurt Kristensen.

 I Region Nord har man heller ikke siddet 

på hænderne: »Fokus i 2020 blev at holde 

kontakten og skabe muligheder for at være 

en del af det kristne fællesskab og samtidig 

række håbets evangelium ud til mennesker 

uden for vores fællesskaber,« skriver regions-

leder Ruth Tidemand Nielsen.

 »Kreativiteten har blomstret rundt 

omkring. Møder er blevet holdt udenfor 

omkring et bål eller med gåture. Streamede 

møder og arrangementer har inviteret nye 

indenfor i det kristne fællesskab – nu er ud-

JENS MEDOM MADSEN 
Generalsekretær

LAD OS TAGE 
DET BEDSTE MED

ARBEJDSBERETNING 2021

fordringen også at invitere indenfor i vores 

fysiske fællesskaber.«

Mødefællesskaber efter corona
»I Nordjylland har der været enkelte IM-

fællesskaber, hvor kræfterne til at fortsætte 

samfundsarbejdet ikke længere rækker, og 

derfor har der været overvejelser om at lukke 

ned. Derfor har medarbejdere været i dialog 

med disse fællesskaber, og der er blevet fun-

det ordninger, hvor de kan være tilknyttet 

IM – og dermed bevarer et IM-fællesskab. En 

god ordning, som gør det nemmere at bygge 

et større fællesskab op, når den mulighed 

igen opstår. Og som bevarer et missionsar-

bejde med forbøn for området samt byen og 

mulighed for at knytte til for nye.« siger Ruth 

Tidemand Nielsen.

 Fra flere steder i landet lyder meldinger i 

samme retning. Her sætter Kurt Kristensen 

ord på nogle af de samme udfordringer:

 »Flere IM-fællesskaber i Region Øst er 

udfordrede – nogle på det at række ud til 

mennesker uden for fællesskabet, andre på 

i det hele taget at fortsætte med at mødes. 

Samtidig arbejdes der målrettet for mission, 

og her bliver de ansatte medarbejdere i høje-

re og højere grad nøglepersoner. Der udvikles 

nye måder at videregive evangeliet på, nye 

målgrupper og utraditionelle fællesskaber.«

En særlig udfordring
Tiden med corona har forandret mange ting 

og måske også skærpet blikket for nødven-

digheden og glæden ved det lokale kristne 

fællesskab. Desværre kan det modsatte også 

være tilfældet. Hvis det sidste sker, er det 

ikke blot en krise for fællesskabet, men det er 

en åndelig krise for den, der ikke har et sundt 

IM’s medarbejdere har oplevet coronakri-

sen meget forskelligt. For nogle har tiden 

givet et pusterum og nye muligheder. For 

andre har tiden, forandringerne og re-

striktionerne været en pestilens.

 Det er en oplevelse, som regionslederne 

genkender. Fra Region Øst fortæller regi-

onsleder Kurt Kristensen om ensomhed i 

arbejdet og mangel på relevante opgaver, 

men også om nye ideer og meningsfyldte ini-

tiativer.

 Bjarne Taulborg, regionsleder i Syd, skri-

ver: »Vi som ansatte er rykket sammen i 2020 

og har støttet hinanden igennem udfordrin-

gerne.«

 På trods af en stejl læringskurve vandt 

nye mødesteder og former som f.eks. Google 

Meet, Jitsi, Zoom og andre online-platforme 

indpas som aldrig før – både for udvalgsmø-

der, IM-fællesskaber og medarbejdersam-

linger. Det er godt, at vi på den vis har fået 

nye muligheder i en ellers vanskelig tid.

Relationen mellem fællesskaberne 
og medarbejderne
IM er en bevægelse, hvor det fysiske og per-

sonlige møde mellem mennesker er i højsæ-
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og forpligtigende kristent fællesskab at 

knytte til ved. Derfor ligger der i denne tid en 

særlig udfordring for både lokale bestyrelser 

og medarbejdere, så fællesskaberne samler 

og favner.

 Meldingerne er meget forskellige fra egn 

til egn. Det er opmuntrende at høre om nye 

klubber i DFS og IMU og om IM-fællesskaber, 

der oplever en øget vækst med unge.

 Kristian Lindholm, regionsleder i 

Aarhus, er en af dem, der oplever det: »Vi har 

haft en stor gruppe i Bethania IMU, der kort 

før sommerferien besluttede sig for at træde 

ind i IM-fællesskabet. Nu består næsten 

halvdelen af Bethania IM af IMU’ere, der har 

taget springet indenfor det sidste år. Det er 

en glædelig udvikling at være vidne til, da 

det viser, at kløften mellem IM og IMU ikke 

er uovervindelig!« Den kløft må det være et 

mål at bygge bro over. Her er et oplagt ind-

satsområde både lokalt og på landsplan i IM.

IM er ikke en boble
Det blev i 2020 særdeles tydeligt, at Indre 

Mission ikke er en isoleret boble, men en 

integreret del af det danske samfund. Det 

seneste år har beslutninger uden for os selv 

i stor grad påvirket vores selvbestemmelse 

og forsamlingsmuligheder. Det kan der siges 

meget negativt om, men lad det også være en 

påmindelse til os selv om, at vi er og vil være 

en del af det samfund, som er omkring os. Vi 

vil ikke lukke os inde i isolerede fællesskaber 

og heller ikke acceptere, at andre forsøger at 

skabe det billede af os.

 Heller ikke i forhold til bredere alliancer 

i det kirkelige landskab vil vi stå tilbage. I 

Aarhus gøres der gode erfaringer med det 

nye Kirketorvet i centrum af Aarhus. I sam-

arbejde med en lang række kirkelige aktører, 

er Kirketorvet skabt således, at hver aktør 

bevarer sit særkende og sin teologiske profil. 

Rammen er vi fælles om, og indholdet leve-

rer aktørerne hver for sig. På den vis skal vi 

ikke gå på kompromis med indholdet og kan 

holde fokus på missionen.

 »Projektet har været med til at sætte IM på 

det kirkelige landkort i Aarhus blandt sogne- 

og frikirker. Vi kan som bevægelse rigtig me-

get, og der er mange, der gerne vil ’lege med 

os’ – også uden at vi skal gå på kompromis med 

vores trosgrundlag – hvis blot vi tør sætte os 

selv i spil,« fortæller Kristian Lindholm.

 2020 har vist mange gode samarbejds-

muligheder, både med traditionelt nære 

aktører, organisationer i hele folkekirkens 

bredde, og også med frikirker. Både ledelses-

mæssigt og politisk er der stor værdi i disse 

gode kontakter.

Frivillighed som indsatsområde
»I 2020 er der på tværs af de fem regioner 

fundet seks ansatte, som skal på en lederud-

dannelse som frivillighedskoordinator. 

Vi ønsker med den uddannelse at hjælpe 

fællesskaberne og klubarbejdet til at se dem, 

som er frivillige her og nu, og til at fremel-

ske flere frivillige til vores arbejde,« skriver 

Bjarne Taulborg om et af årets store indsats-

områder.

 Den store frivillige indsats i IM er helt 

central for, at fællesskaberne trives, og evan-

geliet fortælles både til liv og vækst. Det skal 

være berigende og en god oplevelse at være 

frivillig i IM. Det vil vi arbejde på at styrke.

Grib tidens muligheder
Det har været nødvendigt at tænke 

nyt og udvikle. Det gælder også f.eks. 

Telefonandagten og Sjælesorgslinjen, som er 

udvidet til at dække flere aftener og har ople-

vet stigende besøgstal.

 Midt i besværlighederne skal vi se tidens 

muligheder og kald til nye opgaver.

 Vi vil fortsat Lede til Jesus – Leve i Ham. 

Nye veje til at nå det mål har åbnet sig gen-

nem det forgangne år. På den vis er en krise-

situation ikke så ringe og kan blive til positiv 

udvikling for vores bevægelse. Nye veje er 

blevet vist os frem mod målet. Lad os tage 

det bedste med fra den læring, vi har været 

igennem det seneste år. Og lad os kombinere 

dette med det bedste fra tiden før corona. 

Heri ligger et oplæg til gode drøftelser i vores 

bevægelse, så vi fortsat griber tidens mulig-

heder for at forkynde Kristus.

 Guds fred!   

Sidste sommer blev Indre Missions bibelcampings 
afviklet på en anden måde, end de plejer. Nogle blev 
aflyst, mens andre foregik i en formindsket udgave. På 
Mørkholt Strand Camping var der for eksempel onli-
nemøder og lovsang ved det store bolsjefarvede telt.

Foto: Morten Stubkjær Klausen A
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LINDA IVERSEN
Landsleder for 
IM-musik

IM-MUSIK

BEGEJSTRING 
OVER NYT 
GOSPEL-KIDS 
ALBUM
Drømme og virkelighed har for mange haft 

svært ved at mødes det sidste år. Også i mu-

sikarbejdet har vi oplevet, at aflysninger og 

begrænsninger har fyldt meget. Nok om det!

 Det var en helt særlig dag, da vi den 

20. marts 2021 kunne udgive den ottende 

Gospel-kids-cd Fadervor. Vi savnede festi-

val-stemningen og fællesskabet med de man-

ge sangglade børn, men vi er meget begej-

strede og stolte over vores nye album. Hver 

sang tager udgangspunkt i én af Fadervors 

bønner. Vi ser frem til, at grupperne starter 

op igen, så sangene kan synges, danses og 

lyttes til.

GITTE RASMUSSEN,
Landsleder for 
IM’s Familiearbejde

I Indre Missions familiearbejde ønsker vi 

med udgangspunkt i Bibelen at formidle 

kristne værdier og derigennem Guds kærlig-

hed til alle mennesker i alle livssituationer. 

Det gør vi, fordi vi tror på, at den vejledning 

er den bedste, uanset hvem vi er, og hvor i 

livet vi er.

 Det er desværre ikke alle, der forstår 

vores vejledning på denne måde. Det mær-

kede vi i efteråret, hvor der i medierne og i 

samtaler med andre værdibaserede interes-

seorganisationer blev stillet spørgsmålstegn 

ved, om vores vejledning kan defineres som 

omvendelsesterapi og negativ social kontrol. 

 Det skal vi tage alvorligt, og vi har derfor 

i 2020 arbejdet med, hvordan vi kan vejlede 

FAMILIEARBEJDET

FOKUS PÅ FORMIDLINGEN 
AF BIBELSKE VÆRDIER

ud fra Bibelens ord uden at blive misforstået. 

For det er stadig det, vi ønsker at gøre.

 Vi skal for eksempel ikke stoppe med at 

anbefale de unge at vente med sex, til de er 

gift. Vi skal fortsat fortælle, at vi tror på, at 

Gud har skabt os som mand og kvinde, og 

at Bibelen taler om ægteskabet som en pagt 

mellem en mand og en kvinde.

 Det, vi skal arbejde mere fokuseret 

med er, hvordan vi formidler dette. Vi skal 

arbejde med at holde fast i Bibelens ord og 

samtidig give slip på uheldige formuleringer, 

der har sin baggrund i tradition og kultur. 

Sandheden tro i kærlighed.

 Vi er meget taknemmelige for alle de 

frivillige, vi har tilknyttet vores arbejde. 

Medarbejdere, som går til opgaverne med 

stor respekt for de bibelske værdier og det 

enkelte menneske.

 Og tak til jer, der beder for, at vi må formå 

at bringe Guds ord ud til mennesker igennem 

vores undervisning og vejledning.    

NIELS HANKELBJERG 

MORTENSEN 
Landsleder i IMU

INDRE MISSIONS UNGDOM

NYE MEDARBEJDERE OG FORNYET FOKUS
2020 og 2021 kunne man for nemheds skyld 

bare kalde »corona«. På den måde ville vi 

med et ord indramme meget af det, som vo-

res virkelighed har bevæget sig i. 

 Men trods corona så er vi faktisk lyk-

kedes med at gennemføre enkelte af vores 

arrangementer. I juni 2020 blev der afholdt 

Konfirmandkursus (KK) - et 14 dages forløb 

for konfirmander på fire forskellige efterskoler. 

 I november måned afholdt vi Event, dog 

på en helt anden måde end tidligere. I stedet 

for at mødes et centralt sted, valgte vi at af-

vikle Event ude på de enkelte efterskoler. Et 

tiltag der blev taget godt imod. 

 Som noget nyt holdt vi Jul i IMU som en 

større livestreaming fra Jelling Missionshus. 

 Det vedbliver at være vigtigt for IMU at 

forkynde Jesus Kristus som verdens frelser 

for alle unge i Danmark. Hvordan det skal 

gøres, skal vi dog hele tiden være iderige 

omkring. Bl.a. derfor kommer der i IMU’s 

nye fokus også et øget blik på, hvordan man 

konkret kan være i mission i den virkelighed, 

den enkelte unge befinder sig i. 

 Vær gerne med til at bede for IMU’erne 

og for IMU-arbejdet. Intet af det, vi gør eller 

er, var muligt, hvis ikke vi gik i tro på, at vo-

res far i Himmelen er med os. 

 Til sidste kan nævnes, at der i IMU over 

det seneste år er kommet en del nye medar-

bejdere til, både lønnede og ulønnede. Vær 

med til at bede for dem og tjenesten. Vær 

med til at støtte og udfordre dem, når de 

kommer rundt i landet. 

 Tak for medleven, forbøn og engagement 

- det har vi brug for!  
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STEEN MØLLER 

LAURSEN
Landsleder for Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler

DANMARKS FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER

KREATIVITETEN 
HAR BLOMSTRET
Det vigtigste arbejde i Danmarks Folkekirke-

lige Søndagsskoler (DFS) er at give det største 

til de mindste gennem materialer, inspira-

tion og udrustning af ledere. Sådan har det 

altid været i DFS’ historie, men det seneste år 

har vores mission været udfordret af nedluk-

ninger og aflysninger, som mange steder har 

taget gejsten og modet fra de frivillige ledere. 

 Det har i lange perioder af det seneste år

ikke været muligt for medarbejderne i DFS at 

komme ud til klubber og på lejre. Derfor er vi 

meget taknemmelige for de online mulighe-

der, vi har i dag, så der både kan holdes lokal 

juniorklub online og udgives landsdækkende 

klubtilbud for både børn og juniorer. 

 Kreativiteten har blomstret nogle steder, 

så kontakten til børn og juniorer er bevaret 

gennem nedlukningen. 

 Nu lysner det igen. Der er nu igen mulig-

hed for at samle børn lokalt til klubaktivitet, 

ganske vist med nogle restriktioner for sam-

været, men vi kan mærke glæden over hele 

landet ved, at børn og juniorer samt deres 

ledere kan mødes i klubben igen. 

 Vi glæder os til sommer, hvor der forhå-

bentlig kan afholdes lejre ud over hele landet 

på den ene eller den anden måde.

 Det er vores håb, at alle ledere melder sig 

under fanerne igen efter den lange pause. 

Der er brug for vores tilbud, så børn og ju-

niorer igen kan blive en del af et godt, værdi-

fuldt og værdiskabende fællesskab efter en 

tid, hvor vi har været socialt isolerede. 

 Bed for arbejdet, og bak lederne i jeres 

lokale arbejde op, så de får lyst og kræfter til 

at vende tilbage. Tak til alle, der bærer med 

på DFS’ vigtige mission!  

 Alle sange fra WorshipToday ligger på 

YouTube, og nu kan de nyeste sange også 

streames på bl.a. Spotify og Apple Music. Det 

giver en lettere adgang for de mange, der i 

dag benytter sig af de online musiktjenester.

 Musik-sommerlejrene var et savn for 

mange, da de sidste år blev aflyst. I år håber 

vi, det lykkes at gennemføre lejrene. Bed 

for både ledere og deltagere på Sang- og 

Musiklejr, MusicPoint og andre sommerar-

rangementer, at det må være både trygt og 

godt at være sammen.

 Vi glæder os over, at konfirmandikon-

workshops igen er i gang. I kan finde mange 

muligheder for at arbejde kunstnerisk med 

Guds ord på hjemmesiden: kunstforgud.dk 

 Fremtiden byder på mere fysisk fælles-

sang, og det er godt! Vi er mange, der glæder 

os. Netop sang og musik kan være med til at 

samle os, styrke fællesskabet med hinanden 

og give plads til på en særlig måde at bære og 

fremme vidnesbyrdet om Jesus og livet som 

kristen. Det har vi brug for!    

IM’S TVÆRKULTURELLE ARBEJDE

SUCCES MED ONLINE BIBELSTUDIEGRUPPE
Wessam Youssef fra det arabisktalende arbej-

de opsummerer 2020 sådan: Det var et svært 

år, men alligevel kunne corona ikke stoppe os.

 Årets største opgave var at finde alternati-

ve mødeformer, veje til at bruge tiden godt og 

bevare relationer til nydanskere og flygtninge. 

 Internationalt Kristent Center (IKC) fandt 

vej i hjemsendelser og nedlukning. I IKC 

Østjylland holdt man kontakt en-til-en med 

en del af eleverne. I København kørte IKC un-

dervisningstilbud videre over nettet. Glæden 

var stor, da de i juli måned kunne holde akti-

vitetsdage for brugerne. 

 Medarbejderne fik tid til at udvikle ma-

terialer til både inspirationsbanken.dk og 

IKC TV. 10 tegnefilm er indtalt på arabisk 

til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 

(DFS). Flere projekter er sat i gang sammen 

med DFS og IM's Familiearbejde.

 Bibelcafeen i Bording for beboere på 

Kærshovedgård mødtes hver uge på Zoom. 

Det arabisktalende fællesskab i Aarhus mød-

tes til online bibelstudium og blev så begej-

stret for det, at de fortsatte online, da de igen 

også kunne mødes fysisk. 

 Erfaringerne med virtuelle bibelstudier 

førte til, at Wessam Youssef nu mødes online 

med tre arabiske grupper af konvertitter. Det 

fortsætter, selvom de snart kan mødes fysisk 

igen. 

 En gammel drøm er blevet til en konkret 

plan om at samle arabisktalende konvertit-

ter til en weekendlejr for at undervise dem i 

deres nye kristne tro. Det arabiske arbejde er 

vokset til tre grupper - i Aarhus, Silkeborg og 

Fredericia samt en del familier andre steder. 

 Ensomheden er den store modstander. 

Virtuelle møder er en god opdagelse, og 

endnu bedre bliver det at mødes igen i samme 

rum.  

KRISTA 

ROSENLUND BELLOWS
Landsleder for 
IM’s tværkulturelle arbejde

Mindeord bragt i impuls 2020/2021
Nr 19 / 2020 Ole Søndergaard, Fredericia – født 27. februar 1936, død 9. september 2020
Nr 22 / 2020 Bent Tage Nielsen – født 11. februar 1933, død 21. oktober 2020
Nr 6 / 2021 Erik Lunde – født 25. december 1939, død 4. marts 2021
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Covid-19 lukkede alle IM-genbrugs 32 

butikker fra 11. marts til 11. maj 2020. 

Med stor opbakning fra de frivillige 

begyndte vi med færre åbningsdage og kor-

tere åbningstid i takt med, at medarbejderne 

følte sig trygge.  

 De mange nye varer tiltrak købelystne 

kunder, og det hævede omsætningen betrag-

teligt efter genåbningen. Resultatet landede 

på 3,38 mio. kr. mod 3,94 mio. kr. i 2019. Et 

flot resultat, nedlukningen taget i betragt-

ning.  

 IM-genbrug i Randers blev lukket. Til 

gengæld åbnede en ny IM-genbrug-butik i 

det tidligere menighedshus i Bækmarksbro. 

Der er børneklub og ungdomsarbejde i tilstø-

dende lokaler, hvilket genbrugsleder Jonas 

Laugesen og de lokale genbrugsmedarbej-

dere glæder sig meget over. 

 
Mørkholt blomstrede
Mørkholt Strand Camping (MSC) er den 

virksomhed, som virkelig blomstrede i 2020. 

Corona-restriktioner gav udfordringer, men 

også mange nye muligheder. På trods af stor 

usikkerhed omkring bibelcampings valgte 

mange at beholde deres booking. Sidst i juni 

måned fik MSC mulighed for at åbne for for-

samlinger op til 500 personer. Sammen med 

sit personale var campingchef Ole K. Nielsen 

VIRKSOMHEDSBERETNING 2021

COVID-19 RAMTE 
IM’S VIRKSOMHEDER

hurtig til at skabe de bedste rammer for de 

initiativer og samlinger, som undervejs blev 

mulige. Årets resultat viser et overskud på 

488.000 kr., og dermed steg resultatet med 

godt 186.000 kr. sammenlignet med 2019.

Hotel Hebron kæmpede
For Hotel Hebron var strategien for 2020 at 

fastholde den høje og efterhånden stabile 

belægningsprocent og sikre, at kundetil-

fredsheden fortsat var høj. Væksteventyret 

med blandt andet en belægning i 2019 på 88 

procent fik en brat afslutning og blev for-

vandlet til et mareridt og kun 40,1 procents 

belægning i 2020. Prisdifferentiering blev et 

nødvendigt værktøj på det danske – og ene-

ste – marked, og dermed opnåede hotellet 

kun en tredjedel af den budgetterede omsæt-

ning. Resultatet ramte et minus på 7,5 mio. 

kr. Her skal nævnes, at hoteldirektør Peter 

Bech og personalet gjorde deres yderste for 

at begrænse omkostninger og tog kampen 

op med konkurrenterne i en næsten lukket 

hovedstad.

Kriseplan for Felix Rejser
Felix Rejser startede 2020 med spænding 

omkring salget af Oberammergau-rejser. 

Også her førte covid-19 til aflysninger, tilba-

gebetalinger og afskedigelser af værdsat per-

sonale. Det blev kun muligt at gennemføre 

enkelte busrejser i Danmark samt en rejse til 

Norge.

 Besparelser, omkostningsminimering og 

hjælpepakker begrænsede det samlede tab til 

godt 2 mio. kr. mod et budgetteret overskud 

på 975.000 kr. I skrivende stund er det fort-

sat en kompleks udfordring at få genstartet 

lufttrafikken, og ingen ved, hvordan bran-

chen vil rejse sig efter corona, eller hvornår 

det bliver normalt igen.

 Direktør Mary-Anne Brixen styrer efter 

en kriseplan med færrest mulige faste om-

kostninger. Sammen med en arbejdsgruppe 

har hun tegnet en forretningsmodel for re-

etablering af rentabel drift efter corona.

Lille underskud for forlaget
I Forlagsgruppen Lohse har aflyste møder, 

stævner, årsmøder og bibelcampings været 

med til at sænke omsætningen med syv 

procent i forhold til 2019. Årsregnskabet 

ender med et underskud på knap 100.000 kr. 

mod et budgetteret overskud på det samme. 

Forlagschef Holger Skovenborg glæder sig 

over 30 udgivelser i 2020, og at det samlede 

salg af små bøger til uddeling til børn i kirker 

og andre steder op til jul de sidste tre år har 

ligget helt oppe på omkring 9.000 stk. pr. år.

 For udlejningsejendommene bød 2020 på 

en optimal drift. Resultatet blev 1,26 mio kr. 

mod 1,05 mio.kr. i 2019.     INGRID VANDERBRUGGEN BJERRE
Virksomhedschef

ALLE VIRKSOMHEDER UNDTAGEN FORLAGSGRUPPEN LOHSE FIK 
DEL I STATENS HJÆLPEPAKKER, OG SAMLET AFSLUTTEDE IM’S 
VIRKSOMHEDER ÅRET MED MINUS 4,6 MIO. KRONER
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Det er første år, jeg som ny økonomi-

chef aflægger økonomiberetning. 

Desværre kommer den til at stå i co-

ronaens tegn, med de følger det har for øko-

nomien og for Indre Missions virksomheder. 

Virksomhederne er beskrevet særskilt, men 

påvirker hele Indre Missions økonomi.

 Jeg vil begynde med at sige tak til baglan-

det for den ekstra økonomiske opbakning, 

der har været i 2020. Der er indkommet 

gaver for i alt 15,4 mio. kr. I 2019 indkom der 

gaver for 14,6 mio. kr. Dette er ikke mindst 

positivt set i lyset af de få bibelcampings i 

2020. Her blev der indsamlet 0,6 mio, hvor 

der i 2019 blev indsamlet 1,4 mio. kr. 

 Omregnet til fuldtidsansatte er det sam-

lede antal årsværk faldet fra 143 i 2019 til 138 

årsværk i 2020. Fem af disse årsværk kommer 

fra virksomhederne. Der er uændret 100 års-

værk i regionerne og på Indre Missions Hus.

Stort fald i testamentariske gaver
Hvor 2019 var et ekstraordinært år med te-

stamentariske gaver på 11,8 mio. kr., faldt det 

i 2020 til 3,1 mio. kr. Differencen kan også 

læses i årsrapporten og bidrager sammen 

med de negative virksomhedsresultater til 

det usædvanligt store underskud i 2020.

 Indre Mission har haft god hjælp af de 

kompensationsordninger og hjælpepakker, 

som vi blev tilbudt i 2020. Vi modtog således 

lønkompensation for ialt 3,75 mio. kr. og 

kompensation for faste udgifter for i alt 2,52 

mio. kr. 

Utilfredsstillende resultat
Det samlede negative resultat på 15,1 mio. kr. 

er ikke tilfredsstillende, men under de givne 

omstændigheder acceptabelt. Hovedposten 

ØKONOMIBERETNING 2021

I SKYGGEN 
AF PANDEMIEN

i afvigelsen er virksomhederne, hvor resul-

tatet afviger negativt med  13,68 mio. kr. i 

forhold til 2019.

 Underskuddet bliver i første omgang 

finansieret af moms- og skatteudskydelser, 

indlån fra lokale samfund og andre samt 

træk på de opsparede reserver fra de foregå-

ende års drift.

Byggepuljen
Fra salg af missionshuse er der i 2020 ind-

kommet 3,9 mio. kr., og der har været givet 

tilskud til nybyggeri og istandsættelser for 

0,6 mio. kr. Samlet set er der over de seneste 

10 år solgt missionshuse for 62,2 mio. kr., og 

der er givet tilskud til nybyggeri og istand-

sættelser på 65 mio. kr. Der er altså givet 

tilskud for 2,8 mio. kr. mere, end der er solgt 

missionshuse for.

Budget 2021
Det forventes, at det samlede resultat for 

Indre Mission i 2021 lander på minus 8,55 

mio. kr. For 2022 og de kommende år nær-

mer vi os igen balance.

Tak til lokale kasserere
Der skal lyde en stor tak til de lokale kas-

serere, som håndterer ca. halvdelen af Indre 

Missions økonomi. Tak for indsatsen med 

indberetning af gaver og regnskaber. Jeg 

glæder mig over det gode samarbejde. Tak til 

enhver, der bærer med.   

BJARNE CHRISTENSEN
Økonomichef

2020-REGNSKABET VISER, AT OGSÅ IM’S ØKONOMI 
ER RAMT AF CORONA, MEN DET ER DEN LOKALE 
OPBAKNING IKKE

I november fejrede formiddagshøjskolen 
i missionshuset Bethesda i København 
75-års-jubilæum. Gennem årene har 
mange københavnere fra forskellige 
miljøer fundet vej til missionshuset for at 
høre foredrag om spændende emner.

Foto: Anette Ingemansen
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INDRE MISSIONS    REGNSKAB 2020

14

R
E

G
N

S
K

A
B

Å
R

B
O

G
 2

0
2

1

30  IMPULS | 11 | 2021



INDRE MISSIONS    REGNSKAB 2020
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