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Den der tror på Sønnen
har evigt liv
IM VIL IKKE VÆRE KENDT FOR HOLDNINGER ELLER
MORAL, MEN FOR MISSION OG ENGAGEMENT
De seneste par år har mindet os om, at verdens udvikling ikke kun går mod bedre tider.
Både coronakrisen og krigen i Ukraine er en
påmindelse om, at verden ikke ender i lyset,
men i mørket, hvis alt kommer an på mennesket. De jordiske paradis-profetier har fået
et grundskud.
Forfatteren Poul Hoffmann sagde i et
avisinterview i 2008 om jordens undergang:
»Jeg håber og tror, at det sker snart. Mange
vil jo opfatte det som utrolig mørkemandsagtigt, når man siger sådan noget, men det
er lige præcis det modsatte. Hvad det drejer
sig om, er jo Kristi genkomst og verdens nyskabelse. Begyndelsen til det evige liv, hvor
der hverken er ondskab eller død. Så jeg er
optimist.«

En spænding med målet for øje
Som kristne lever vi i en vigtig og underlig
spænding med jordens undergang, Jesu genkomst og dommedag for øje. Den dag bliver
en glædens dag, for i troen på Jesus har vi no-
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get at se frem til. Den dag skal alt forandres.
Synden skal fjernes, Satan skal straffes, døden skal forsvinde, smerten skal ophøre, legemet skal opstå til uforgængelighed og evigt
liv hos Gud på den nye jord. Samtidig lever vi
her og nu i glæde over livet og det skabte; vi
må forvalte det betroede ansvarligt og leve i
opmærksom næstekærlighed.
Midt ind i denne spænding kan vi – ikke
mindst under kriser og krig – opleve tilværelsen utryg og fremtiden usikker. Vi kan
rammes af bekymringer, og selvom det kan
komme til udtryk på forskellige måder hos
unge og ældre, kan ingen sige sig helt fri.
Samtidig er det kristnes tryghed og
styrke at vide sig i Guds hånd under alle
forhold! Vi må lægge al uro og bekymrede
tanker frem for ham. Vi må være i forbøn for
alt og alle, som Gud minder os om at bede for.
Vi må bringe vores tak til ham – alene eller
sammen med andre.

Et smittende engagement
For en kristen optimist, der tror på Bibelens
budskab om Kristi genkomst ved verdens
ende, står det himmelske mål som et lyspunkt. Derfor giver IM’s formål stadig rigtig
god mening: At flere må komme til tro på
Jesus og blive bevaret i en levende tro på

ham. Samtidig må kristenlivet være kendetegnet af, at vi gør en positiv forskel for
andre (Matt 5,13-16; 1 Pet 2,12).
Den mission er IM optaget af, og den
udfoldes i et vidtforgrenet engagement.
Den 30. marts oplevede nogle folketingspolitikere det, da Kirkeudvalget var på
besøg i »Bethesda«, København. De ville
gerne høre mere om IM’s tværkulturelle
arbejde og møde medarbejdere og brugere i
Internationalt Kristent Center (IKC).
Et par uger senere talte jeg med nogle
af dem ved møder på Christiansborg.
Uafhængigt af hinanden udtrykte de en
glæde og inspiration over mødet med disse
ildsjæle og anerkendte, at arbejdet helt åbenlyst havde stor betydning for mange. Som en
af dem sagde: »Tilgangen og engagementet
for en sag var smittende og opmuntrende, og
det har vi brug for i vores samfund.«

Det handler om liv eller død
For IM som vækkelsesbevægelse handler det
bestemt om at gøre en forskel i samfundet
og i menneskers liv. Men ikke det alene! Det
afgørende for os i lyset af dommedag og evigheden er, at vi tror på Jesus. At vi tror på ham
som verdens frelser, der døde i vores sted,
tog Guds vrede og fortabelsesdom på sig og
blev oprejst til retfærdighed for os. At vi i
troen på ham har fået en »beskyttelsesdragt«
mod Guds vrede (DDS 513, vers 3) – og en
tillid til Guds løfter om, at vi har evigt liv og
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I juni var missionshuset Bethesda
i København omdannet til studie.
Herfra blev Indre Missions Årsmøde
i 2021 sendt ud til hele landet. Flere
steder samledes folk for at følge årsmødet live. Blandt andet på Mørkholt
Strand Camping.
Foto: Niels Brande

ikke kommer for dommen, men er gået over
fra døden til livet (Joh 5,24ff).
Mange afviser talen om dom, fortabelse
og Guds vrede – og finder den nærmest ukristelig. I al fald mener man, at det er uforeneligt med billedet af en kærlig Gud. Men vi vil
ikke lade os narre af den moderne teologi,
der taler med en anden røst end Bibelen eller
tolker Jesu ord på en måde, som bringer det
i modsætning til, hvad han faktisk har forkyndt.
I Joh 3,36 siger Jesus: »Den, der tror på
Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod
Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede
bliver over ham.« Samme budskab lyder fra

apostlen Johannes: »Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv
er i hans søn. Den, der har Sønnen, har livet;
den, der ikke har Guds søn, har ikke livet«
(1 Joh 5,10-13). Paulus skriver: »For Gud har
ikke bestemt os til at rammes af hans vrede,
men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus
Kristus« (1 Thess 5,9).

En ufarlig Gud er
ikke vores redning
Det er ikke nyt i kirkens historie, at nogle
finder anledning til at omtolke eller afskaffe
Guds vrede. Det skete allerede i oldkirken,
og en sådan demontering af, hvad Skriften
åbenbarer om Guds vrede, præger også megen moderne teologi og forkyndelse.
Når Bibelens stærke tale om Guds vredesreaktion mod synden forties, hænger det
tæt sammen med et kritisk bibelsyn. Mange
teologer i dag tror ikke, at Bibelen i sin helhed er bærer af en fuldkommen åbenbaring
af Guds sande væsen. Man lærer, at der er

sket en udvikling i den bibelske religion fra
mere primitive forestillinger frem til Jesu tid.
Eksempelvis at hævn og vrede hører til et
gammeltestamentligt gudsbillede, mens Gud
er kærlighed i Det Nye Testamente. Og selv
her kan vi finde mange ukristelige udsagn
om Gud, hævdes det, og derfor skal der sorteres i Guds ord.
Skal kirken igen tale sandt om Gud og
frelsen i Jesus, må Bibelens autoritet og
bibellydigheden fornys. Det går ikke an at
forholde sig selektivt til Skriftens ord og
lave sig en ufarlig Gud. Hvis vi vil have med
Jesu Kristi far at gøre, må vi lære at frygte
den Gud, som ikke ser gennem fingre med
synd, men straffer den i sin vrede. Den Gud
som samtidig i sin store kærlighed opsøger
os syndere og giver os mulighed for at vende
hjem ved at lægge straffen for vores synd på
sin søn, vores stedfortræder (1 Joh 4,9f).
Til alle tider gælder det for en sund forkyndelse, at den først må åbenbare og skabe
det problem, som evangeliet skal svare på.

Den udfordring kan en bibeltro forkyndelse
aldrig blive fri for!
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Det var netop sådan, den samaritanske
kvinde blev mødt af Jesus. Ved Helligåndens
virke nåede budskabet både hendes hjerte og
åbnede hendes øjne for, hvem Jesus er: »Kom
og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad
jeg har gjort,« udbrød hun (Joh 4,29). Mødet
med Jesus skabte vækkelse hos hende såvel
som hos andre: »Mange samaritanere fra den
by kom til tro på ham på grund af kvindens
ord, da hun vidnede: ’Han har fortalt mig alt,
hvad jeg har gjort.’ … Og på grund af hans ord
kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde
de: »Nu tror vi ikke længere på grund af det,
du fortalte; vi har nemlig selv hørt ham og
ved, at han i sandhed er verdens frelser« (Joh
4,39-42).
At virke for dét budskab er helt uopgiveligt for IM. Mangt og meget kan komme til at
skygge for den mission, så vi mere opfattes
som de rigtige holdningers klub eller som
missionsaktivister, hvor fællesskab og alle
mulige aktiviteter fylder på bekostning af en
sund vækkelsesforkyndelse om synd og nåde
og forkyndelsen af Guds ord i lov og evangelium. Eller hvor et holistisk missionssyn sætter primært fokus på kristnes engagement
for social retfærdighed, diakoni, politisk
ansvar osv. med en nedtoning af evighedens
alvor til følge.
IM vil ikke først og fremmest være kendt
for holdninger eller moral – som en meningsbevægelse – men som en missionsbevægelse,
hvor livet med Jesus og vidnesbyrdet om ham
fylder. Troen på Jesus må føre os til Guds ord,
så vi derfra opmuntres og formanes til at
leve i lydighed mod det. For der er velsignelse
ved denne lydighed, som må udmønte sig i
både praksis, holdninger, omsorg og overbevisninger, men alt sammen i lyset af det
altafgørende frisættende budskab om frelse
ved troen på Jesus.

I strid med Bibelen
Hvorfor er det nødvendigt at understrege
dette så tydeligt? Fordi der er så meget på
spil. Også i vores tid. Hvis fortabelsens mu-

lighed er uforenelig med bibelsk lære, vil det
naturligvis være forkasteligt at fastholde
den. Men sådan forholder det sig ikke! Det
forkastelige er derimod at gøre sig til talsmand for en kristendomsforståelse, som har
det bibelske budskab imod sig.
Lige siden oldkirken har teologer med
mellemrum forsøgt at omtolke bibelske begreber som synd, dom og fortabelse. Derfor
er det heller ingen overraskelse, når teologer
og præster i nutiden kan udpege personer fra
kirkens historie, som har hævdet alles-frelse-teologi og forskellige afledninger heraf,
der har haft alvorlige teologiske konsekvenser for kirkens lære og forkyndelse.
   Men fordi disse teologiske tankemønstre
er i modstrid med sand bibelsk lære, fører de
med nødvendighed til forskellige former for
falsk kristendom. For at fastholde kirken på

et sundt spor har vi bekendelsesskrifterne,
som sætter rammerne for Bibelens helt centrale lære. Bekendelsesskrifterne er ikke vilkårlige historiske fortolkninger, som vi selv
kan tolke videre på, eller hvor det er op til os
at udlede en særlig kerne i bekendelsen.
Ikke desto mindre er det sådan, nogle i
dag forholder sig til det reformatoriske bekendelsesskrift Den Augsburgske Bekendelse,
som på afgørende vis er fundamentet i en
luthersk kirke. Man nægter at vedkende sig
den forståelse af (arve)synd, forsoning, retfærdiggørelse, dåb, dom, frelse og fortabelse
m.v., som kommer til udtryk i dette skrift.
I stedet må bekendelsen, siger man, enten
afskaffes eller tilpasses – bl.a. så mange præsters forkyndelse ikke kommer på kollisionskurs med det aflagte præsteløfte.

ikke vakler, når de bliver hånet for at komme
med et ynkeligt, helvedesløst evangelium og
en latterlig, blødsøden Gud. Hver eneste gang
en tidsånd kræver to bogstavelige udgange
fra dette liv, står den gamle, bibelske sandhed alt for rystende klar: Kun Gud kan gøre
det, der er umuligt for mennesker: afskaffe
vores helvede.«
Det er andre toner, end eksempelvis
Grundtvig slår an i sine salmer og prædikener. Han har prædiket meget kraftfuldt
om dommens dobbelte udgang til advarsel
og selvransagelse for sine tilhørere. Han
fastholder langt tydeligere og mere udførligt
end nogen missionsk teolog i dag denne lære
i den strengest tænkelige form. Sådan har
grundtonen også været i folkekirken, hvor
der i både den missionske og den grundtvigske vækkelse har været et kald til omvendelse til Kristus for at undgå fortabelsen.
Med en af de nye udgivelser på
Forlagsgruppen Lohse Livets risiko – Himmel
og Helvede er det ønsket, at denne grundtone
fastholdes. Vi kan gøre det med god grund,
hvilket bogens forskellige bidrag peger på.

Frelse fra noget til nåde
I bibelsk kristendomsforståelse frelses vi fra
noget! Jesu hengivelse til korsdøden og hans
opstandelse til retfærdighed sker stedfortrædende. Han gjorde det for os syndere. Guds
vrede og fortabelsesdom bliver ikke afskaffet
af menneskers teologiske og intellektuelle
krumspring.
Derfor er der også noget helt væsentligt
på spil i den folkekirkelige fornyelsesdebat,
særligt omkring dåbsritualet. Hvad betyder
det at blive genfødt – og hvorfor skal vi det? I
takkebønnen ved dåben beder vi: »…fordi du

Efter et forår med coronapandemi og
skiftende restriktioner var det i sommeren 2021 muligt at samle op til 500
personer til bibelcamping. Det betød,
at de fleste bibelcampings kunne
gennemføres med håndsprit og små
justeringer. Blandt andet Hurup Bibelcamping i Thy.
Foto: Niels Brande

ved din enbårne Søn har givet os den hellige
dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker
os Helligånden med syndernes forladelse og
det evige liv.« Hvad mener vi med det?
Nogle har foreslået, at der i stedet kunne
stå »hvori du modtager os som dine børn« eller »…bekræfter os som dine børn«. Et udtryk
for, at vi som Guds skabninger allerede er
Guds børn, og at Gud ved dåben blot stadfæster, hvad vi allerede er. Uden tvivl vil vi i
de kommende år se flere forslag til, hvordan
dåbsritualet kan tilpasses en kristendomsforståelse, hvor alle mennesker i udgangspunktet betragtes som Guds børn. Det vil
udtrykke en alles-frelse-teologi, som er i klar
modstrid med den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse.
Vel er alle mennesker skabt af Gud og
som sådan at betragte som Guds børn. Men
på grund af syndefaldet er vi også vredens
børn (Ef 2,1ff) – børn, som har forladt vores
hjem. Men ved at blive født på ny ved vand
og ånd (»genfødt«, jf. Joh 1,12f; 3,1ff; Tit 3,3-7)
og stole på Guds løfter i Jesus Kristus, må vi
regne os for Guds frelste børn. Og vi må hvile
i, at vi hører til i vores fars hus og himmelske
hjem. Derfor er dåbens sakramente nødvendig til frelse, uden at det begrænser Guds
vilje til frelse.

Mission møder modstand
Nogle mener, at hvis vi skal nå det moderne
menneske med evangeliet, er IM’s arbejdsformer og strategier ikke tilstrækkelige. Vi er
i vores tilgang for langt fra den almindelige
danskers hverdag, mener man. Det gælder
også indholdet i vores budskab, som er for
uforståeligt for mange. Derfor må vi tilpasse
både strategier, arbejdsformer og indhold, så
det er relevant for nutidens mennesker.
På den ene side er der noget rigtigt i
denne kritik. Hvor målet er klart, kan strategierne også sagtens varieres, så man er relevant i sin samtid. Former forandres over tid,
ligesom kulturer altid er i bevægelse. På den
måde må IM også følge med tiden uden dog
at gå på kompromis med kernebudskabet.
På den anden side er der noget i kritikken, som ikke holder. Missionsstrategien i
en vækkelsesbevægelse som IM har egentlig
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Et eksempel på en anderledes forståelse af
den dobbelte udgang og helvede læste jeg i
Kristeligt Dagblad d. 18/3-22 i et indlæg af
forfatter og salmedigter Iben Krogsdal. Hun
hævder, at den dobbelte udgang er et udtryk
for tidsånden, og at evangeliet handler om
alles frelse. Denne forståelse afspejles også
meget klart i hendes salmer.
Helvede ser hun tydeligvis som noget
dennesidigt. Blandt andet skriver hun: »Det
menneskeskabte helvede optræder i dag i tre
grundformer: Som ensomhed, når vi tror, vi
er alene i verden, som karma-knugethed: når
vi tror, vi får, hvad vi fortjener, og som urudmattelse, når vi tror, vi alene bestemmer
vores skæbne.« Hun tager i indlægget afsæt
i et besøg hos en mand, og hun håber, at han
»vil møde modige himmelforkyndere, der
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Omtolkninger fører til uklarhed

være skyggesider, som vi bør gøre op med, og
hvad det er vigtigt, vi ikke giver slip på. Vi må
hele tiden forholde os til, hvordan vi som bevægelse og enkeltpersoner bedst kan være i
mission i dag – i vores hverdagsliv, i hjemmet
og nabolaget, ud fra kirken, missionshuset
og det kristne fællesskab.
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Under coronapandemien fik fællessangen en stor renaissance på
tv. Dette fik IM i Hvide Sande til
at invitere hele byen til fællessang med sanger og tv-vært
Katrine Muff Enevoldsen.
Foto: Anette Ingemansen

altid mødt modstand; mennesker har altid
afvist budskabet om Jesus. Det er ikke nyt.
I forbindelse med IM’s 160-års-fejring gav
generalsekretæren og jeg udtryk for følgende
i en kronik i Kristeligt Dagblad d. 13/9-21:
»Netop derfor er IM’s sag til alle tider aktuel: Mennesker må høre om Jesus og komme
til tro på ham. IM’s virke som luthersk vækkelsesbevægelse, der kalder til omvendelse
og tro, afhænger ikke af, om det er et moderne budskab, men at det er livsvigtigt. Derfor
skal det forkyndes forståeligt og relevant til
nutidens mennesker. Vi vedgår at holde fast
ved Bibelens pålidelighed og autoritet.« Og vi
skrev videre:
»Nogle vil mene, at IM tiltager sig en
rolle som vagthund i kirkelandskabet. Vi er
bekendt med de mange karikaturer heraf i
tidens løb, som til tider kan sætte fingeren
på noget, vi skal være lydhøre over for. Men
der er også noget på spil, vi ikke kan være
ligeglade med. Snarere vælger IM rollen som
en stødpude for at være et værn mod visse
teologier og åndsstrømninger i det evangelikale på den ene side og mod en kold og
død institutionel folkekirkelighed samt en
liberal bibelkritisk teologi på den anden. En
stødpudes »bestilling« er at optage stød i sig

fra den ene, så fra den anden side, dog uden
at gå i stykker. Netop ved at stå fast i disse
spændingsfelter, bevarer vi fokus – og samtidig må vi besinde os på vores formål, som vi
først og fremmest er sat i verden for!«

Vækkelse er at vågne og vende om
I 1918 – altså for mere end 100 år siden – udgav IM’s daværende formand Carl Moe et
lille skrift: Hvad er den Indre Mission – og
hvad vil den? Det er bemærkelsesværdigt,
at skriftet faktisk med nogle få tilpasninger
til nutidige forhold kunne genudgives, for
selve sagen er den samme, ligesom hjertet
bag strategierne og arbejdsformerne er det.
Eksempelvis når Moe skriver:
»At oplyse saa mange som muligt om,
hvad sand Kristendom er, vække de sovende
og føre dem tilbage til bevidst Modtagelse
af deres Daabs Naade og samle dem i et helligt Samfund til Bevarelse og Fremme af
Livet i Gud, det er det, den indre Mission vil.
Med det for Øje kalder troende Præster paa
troende Lægfolks Hjælp og omvendt for støttende hinanden at forkynde Guds Ord rundt
omkring i Landet, hvor Lejlighed gives. Om
Lokalet er en Kirke eller et Missionshus, en
Gymnastiksal eller Dansesal, Theater eller
Skov eller Have eller Grøftekant, ligemeget
blot der er Lejlighed til at udsaa Guds Ords
Sæd.«
Fortiden kan hjælpe os til også at fastholde et sundt spor for mission i dag. Både
ved at forholde os til, hvad der har vist sig at

Når vi vil lede til Jesus og leve i Ham, er det
netop en positiv dagsorden. Derfor kan vi
også med frimodighed arbejde for, at IM opleves som et sted med begejstring og glæde.
Og vi må altid være åbne for muligheder for
at fortælle om, hvad vi tror på.
Som en god ven sagde til mig: »Du skal
altid have noget klar!« Hermed mente han, at
vi hver især altid bør være klar til at fortælle
om Jesus og livet med ham, når lejligheden
byder sig. Det gælder både indadtil i vores
fællesskaber og udadtil i hverdagslivet. Når
nogle spørger os, hvorfor vi tror på Jesus,
skal vi ikke først til at finde på noget at sige.
For det betyder ofte, at vi ikke får sagt noget.
Eller når vi bliver mødt med de mest almindelige indvendinger mod IM eller en konservativ kristendomsopfattelse, så vær klar med
nogle svar, der peger hen på Jesus og ikke
først og fremmest på holdninger og moral,
som min ven udtrykte det. Og jeg giver ham
ret. Det er et åndeligt ansvar, som vi må øve
os i og blive bedre til.

Fremtid for en gammel bevægelse
Jeg er overbevist om, at IM ikke har udspillet sin rolle, men stadig har fremtiden for
sig som et redskab i Guds hånd til at nå
andre med evangeliet om Jesus Kristus.
Tilslutningen kan variere og kan opgøres på forskellig vis. At vi ikke
har medlemmer, men i stedet har
venner, som vælger at leve med
i bevægelsen på forskellig vis,
ser jeg som en fordel. Den
model er stadig brugbar,
ja faktisk lidt genial, i det
kirkelige landskab. Den
giver mulighed for at samle
mennesker om en fælles sag
på tværs af det lokale kirkeliv.
Trods de demografiske udfordringer, forskellige ideologiske

Sekulariseringen af samfundet har ikke
betydet, at mennesker er holdt om med at
spørge til ting »mellem himmel og jord«. Som
lektor i teologi, Jakob Wolf, skrev i en kronik
i Kristeligt Dagblad 24/1-22: »Tilværelsens
magt over os er meget større end vores magt
over tilværelsen. Dette forhold gør det umuligt at ignorere muligheden af en religiøs livstydning, der siger, at verden er tildelt form
og betydning, før vi griber ind i den. Den religiøse livstydning er virkelighedsnær og ikke
en illusion.«
Vi kan heldigvis ikke beregne fremtiden.
Den konstatering blev jeg mindet om ved at
læse de sidste linjer i en videnskabelig artikel
om IM, der er på vej til at blive publiceret.
I efteråret 2019 stod et mindre forskerteam ved Sociologisk Institut, Københavns
Universitet, bag en undersøgelse om værdier i IM, hvor 1765 IM-venner udfyldte
et spørgeskema. Det skete som en opfølgning på deres arbejde med »Den Danske
Værdiundersøgelse« i 2017, som tidligere har
været omtalt i impuls.
Det skal ikke afsløres her, hvordan de
videnskabeligt behandler resultaterne, og

Med sagen for øje
Det har været vigtigt i denne beretning at
holde fokus på, hvad der er IM’s sag – vores
legitimitet som vækkelsesbevægelse, og
hvorfor vi fortsat bør være en klar vækkelsesrøst.
Coronakrisen og krigen i Europa og følgerne heraf kunne sagtens have fyldt mere.
For begge dele påvirker på afgørende vis vores tid og sætter også på forskellig måde præg
på missionsarbejdet.
Som vækkelsesbevægelse i dagens samfund må vi være til stede, synligt og kærligt.
IM skal bestemt ikke male sig op i et hjørne,
isolere sig eller skabe unødig distance, ligesom vi ikke skal være tavse, men stolte vedgå, hvad vi tror på og holder for sandt. Vi skal
vurdere, hvilke kampe der skal tages, hvilke
vi ikke kan undgå, hvilke vi ikke bør undlade,
og hvilke som er nødvendige for en troværdig
eksistens.
Det gælder for eksempel i spørgsmålet
om det kristne menneskesyn, som atter er
aktuelt i debatter om såvel livets begyndelse
som dets afslutning, om rettigheder og værdighed. Eller i de identitetspolitiske spørgs-

Over 700 glade deltagere var med, da IM fejrede gensynsfest på Mørkholt Strand Camping i september.
Festen markerede, at coronapandemien for en stund
havde sluppet sit tag, så man igen kunne mødes til
store landsdækkende arrangementer.
Foto: Ole Noermark Larsen

mål om køn, identitet, dannelse, familieliv
m.v. Eller når tros- og åndsfriheden kommer
under pres, sådan at man nok må mene noget, men alligevel begrænses i ytringsfriheden og frihedsretten til at handle ud fra ens
overbevisning.
Vi vil vove at være til stede og tale med
en røst, som forhåbentlig både er klar og
kærlig. Vi vil bestræbe os på at holde fokus
på Guds vejledning uden på samme tid at
være fordømmende. Samtidig vil vi arbejde
for, at vi i vores forskellighed kan rumme
hinanden i fællesskaberne og udvise omsorg
og respekt. Det kræver heldigvis ikke enighed i alt at være en del af IM.

Frivillige er uvurderlige
Når man sådan lidt fra oven betragter IM’s
vidtforgrenede arbejde, fyldes man uvilkårligt med en stor taknemmelighed over alt det
missionsarbejde, som udføres af medarbejdere og frivillige i regionerne, i virksomhederne, på Indre Missions Hus og rundt om i
landet i fællesskaber, klubber, bestyrelser
osv. TAK til enhver! Også en helhjertet tak til
hovedbestyrelsen og den daglige ledelse for
endnu et år med godt samarbejde.
Midt i al vores iver må vi ikke få så travlt
med de mange opgaver, at vi glemmer at se
hinanden. At blive mødt med varme, anerkendelse og tak betyder uendelig meget for
hver enkelt af os. Det blev godt udtrykt med
tre stikord ved forårets medarbejderkonference: arbejdsglæde, frivillighed og diakoni.
Den kultur skal helst præge IM. Det er mit
ønske, at vi fortsat må øve os i dette og blive
endnu bedre.
I den ånd vil jeg slutte med en stor tak
til alle IM’s venner for forbøn for ansatte og
hovedbestyrelse. Tak for jeres villighed til
at give af tid og penge – også i en tid, hvor vi
har brug for at øge de indsamlede gaver. Tak
for engagement og trofasthed. På et opslag i
våbenhuset efter den afsluttende gudstjeneste ved medarbejderkonferencen læste jeg:
»Frivillige får ikke løn. Ikke fordi de er værdiløse, men fordi de er uvurderlige!«
Først og sidst går takken til Gud, som vi
trygt kan forlade os på under alle forhold.
Ham alene tilhører æren.

FORMANDSBERETNING

Fremtiden er uberegnelig

hvilket billede det tegner af IM. Men jeg tillader mig at citere de sidste linjer i artiklen,
som jeg oplever saglige og opmuntrende:
»Udviklingstræk, hvor man fremskriver fortiden, kan give forkerte forudsigelser. Så selv
om det ser ud til, at IM’s tilslutning har været
vigende i længere tid, kan man godt tænke
sig, at der kommer en periode med vækst.
Udenlandske og danske eksempler viser, at
det derfor er muligt, at der kan være mennesker, der i reaktion mod den stærke sekularisering, tiltrækkes af den evangelikale form
for kristendom og det stærke tros- og værdimæssige fællesskab, som IM står for. Dette
vil kunne give en vækst, som ikke er forudset
af sekulariseringsteorier.«
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strømninger og erfaringer af åndelig tørketid
er menneskets religiøsitet ikke forsvundet.
Også i IM møder vi de udfordringer og muligheder, som dette giver – og her har IM fortsat
sit kald og mange opgaver at udføre. Og
hovedbestyrelsen ønsker at fremme alt det,
som understøtter vores formål og forvalter
vores ressourcer mest frugbart.

Arbejdsberetning 2022
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Vi vil lade os udfordre
ÅRBOG 2022
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FRIVILLIGE MEDARBEJDERE UDGØR DEN STØRSTE
RESSOURCE I INDRE MISSION, OG DER ER BRUG FOR
FLERE
Gennem 2021 har coronapandemien igen
sat aftryk på IM-fællesskaberne og dermed
også på medarbejdernes fokus i regionerne.
Restriktioner og lokale muligheder har
skiftet gennem året, og medarbejderne har
derfor haft et særligt fokus på, hvordan fællesskaberne kom godt gennem følgerne af
tiden med corona.
Bjarne Taulborg, regionsleder i Region
Syd fortæller: »Vi har haft øje på de enkelte
fællesskaber hen over året for at støtte dem i
det lokale arbejde.«
Fællesskaberne i Region Midt er heller
ikke gået uberørt gennem året. Regionsleder
Hilbert Dam beskriver det således i sin rapport: »Eftervirkningen af corona-nedlukningen kan tydeligt mærkes, og der er fællesskaber, som slet ikke er kommet over det endnu.
Men grundlæggende er det dejligt at opleve
optimisme og glæde ved arbejdet rundt omkring i regionen.«
Fra Region Øst fortæller regionsleder Kurt Kristensen, hvordan nogle IMfællesskaber er små og har få ressourcer:
»For nogle fællesskaber har det været svært
at komme i gang igen efter coronanedlukningerne. Det er smerteligt, hver gang et
fællesskab ikke magter at fortsætte, og det
er vigtigt, at flere små fællesskaber bliver

JENS MEDOM MADSEN
Generalsekretær

opmærksomme på, at man kan være en del af
IM på flere måder.«
Andre IM-fællesskaber har flere ressourcer og søger nye måder at være i mission
på. Nogle tager kontakt til ansatte medarbejdere, og der kommer et samarbejde i gang for
at række evangeliet videre til flere. Her kommer for eksempel kristendomskursus.dk og
Messy Church ind som gode redskaber.

Frivillighed er udfordret
En af vores store ressourcer er de mange frivillige i bevægelsen. Men det er også en udfordring at fastholde og udvikle det frivillige
missionsarbejde i alle dets afskygninger.
Ruth Tidemand Nielsen, regionsleder i
Nord, beretter: »Efter corona-tiden kalder
hverdagen igen – ikke kun for de ansatte,
men også for det frivillige arbejde i vore fællesskaber, på lejre, bibelcampings m.v. Og her
er der opstået en større udfordring end normalt. Måske skyldes det corona, måske skyldes det noget andet, men det er svært at finde
frivillige til sommerens arrangementer, og
det er en stor udfordring for øjeblikket.«
Udfordringen kendes også i Aarhus, hvor
regionsleder Kristian Lindholm beskriver det
med ordene: »Det gør ondt at opleve et lidt
større fællesskab se sig nødsaget til at lukke,
fordi der ikke kan findes folk til bestyrelsen.
Hvorfor er vi endt her? Er opgaverne i bestyrelserne blevet for omfangsrige, eller er det
en manglende lyst til at gøre en forskel? Eller
har jeg ’aftjent min værnepligt’ i bestyrelsen
og takker derfor nej til at tage en omgang

mere? Det er vigtigt, at vi får en bred repræsentation i bestyrelserne. Det betyder, at vi
både skal give og tage plads rundt om bordet
til bestyrelsesarbejdet«.

Husk at sige tak
IM’s arbejde er langt overvejende båret af
frivillige, og vi skal huske at sige tak på en
måde, så de hører det. Det er vigtigt at tale
om frivilligheden på en god og sund måde, så
det at give tid til det kristne arbejde får prioritet. At være i tjeneste er også en velsignelse.
Bjarne Taulborg siger det således: »Vi
glæder os over alle de frivillige som er i DFS,
IMU og IM. Tak, fordi I giver tid og kærlighed
til andre mennesker, så mange flere kan lytte
til Guds ord og blive bevaret i troen«.
Kristian Lindholm udtrykker det sådan:
»Det er nemt at få øje på dem, der sidder med
ansvaret i fællesskaberne (bestyrelser, diverse udvalg, mødeledere, pianister osv.). Det
er ofte dem, der står for skud, når tingene
ikke lykkes, eller der skal tages upopulære
beslutninger. Vi er nok bedre til at få øje på
det, der ikke lykkes, og slå ned på det fremfor
at fokusere på det, der lykkes. Vi skylder dem
en tak. Giv bestyrelserne et skulderklap, så
de mærker, at de har opbakning til den opgave, de er sat i – og tilbyd hjælp, hvis der er
noget, der går skævt!«

Samarbejde åbner nye døre
Muligheder for at forkynde Kristus – både
for nye og gamle i troen – er ofte større, når
vi søger samarbejde med flere om sagen.
De lokale muligheder er forskellige, men i
København og på Bornholm er der et par
gode eksempler på dette.
Kurt Kristensen beretter om, at »et dejligt
lyspunkt i København er Lovsang i Bethesda,

Foto: Kristian Paakjær

hvor en stor flok unge samles fire søndage i
løbet af året til lovsang, fællesskab og caféstemning. Lovsang i Bethesda arrangeres
i et godt samarbejde med Nordsjællands
Efterskole.
I teenarbejdet søger vi samarbejde
med præster og kirker. Der går ikke nogen
nem vej fra for eksempel juniorklub til
teenklub, men en kombination af disse to
aldersgrupper i et såkaldt break-arbejde
har vist sig vigtig og god. Og som en følge
af denne strategi samler man nu i Rønne
på Bornholm familier til fællesspisning en
aften om ugen.
Fra Aarhus fortæller Kristian
Lindholm: »I maj 2021 kunne vi endelig
åbne dørene til Kirketorvet, og siden da
har der været omkring 900 personer igennem Kirketorvet. Nogle har blot kigget
ind af nysgerrighed og fået en kop kaffe
og er derefter gået igen. Andre har haft
store spørgsmål til livet. Konceptet er
simpelt, men jeg tror, at indbydelsen ind i
det kristne fællesskab er et vigtigt redskab
for kirkerne i Aarhus, og her har vi i IM
mange gode erfaringer.
I Indre Mission i Region Aarhus har
vi aktivt valgt at placere os centralt i
dette arbejde, og vores erfaring indenfor
evangelisation er blevet taget rigtig godt

imod. Vi har virkelig en masse at tilbyde
som bevægelse. Og tilbyder det gerne med
stolthed.«

Grib mulighederne
»I Region Øst er vi opmærksomme på at tænke
nyt dér, hvor der er brug for det. Kreativiteten
er i spil for at samle flere og for at række evangeliet videre til nye mennesker. Det er vores
håb, at Gud vil vise os de veje, som er aktuelle at
gå i 2022,« siger Kurt Kristensen.
Ruth Tidemand Nielsen fortæller om
samme sag: »I medarbejderflokken har
vi haft fokus på, hvordan vi bliver en ressource i forhold til at nå uden for vore egne
kredse med evangeliet. Det er bl.a. blevet
til en Fortællecafé i Fjerritslev, hvor der primært fortælles bibelhistorie fra Det Gamle
Testamente med en »krølle« til Det Nye
Testamente. Formålet er at række indbydelsen ud til hele byen, sætte fokus på Bibelens
skrifter og skabe fællesskab om den kristne tro. Det er blevet taget godt imod.«
I Region Midt er der skabt en særlig
platform for drøftelse af udvikling i de lokale fællesskaber. »For at styrke relationen
mellem det lokale arbejde og regionens
medarbejdere, er oprettet Formandsforum,
hvor de fællesskaber, som geografisk
hører sammen, mødes en til to gange om

Tak for samarbejdet
En tak skal lyde for den samlede indsats i
missionen at Lede til Jesus og Leve i Ham. Tak
for fællesskab i tjenesten.
Ruth Tidemand Nielsen udtrykker det
således: »Det er dejligt og opmuntrende at
komme rundt og besøge IM-fællesskaberne.
Tak for jeres positive tilgang ved møderne og
i samtaler, det giver frimodighed og gåpåmod
til arbejdet som ansat. Tak for forbøn for den
enkelte medarbejder, for bevægelsen, for
missionen – ja, for den medleven vi som medarbejdere oplever gennem jeres forbøn.«

ARBEJDSBERETNING

året sammen med den tilknyttede IMmedarbejder.
Dette er både til gavn fællesskaberne
imellem og på regionsplan. I mødet med hinanden sker der udveksling af gode idéer og
samarbejdsformer,« fortæller Hilbert Dam.
Der er brug for at gribe tidens muligheder. Sådan har det altid været i missionsarbejdet. Men som Kristan Lindholm beskriver
det, skal vi være opmærksomme på, at autopiloten ikke er slået for bastant til, og at selvfølgelighederne i arbejdsformen ikke præger
for kraftigt:
»Det bliver en negativ spiral, som vi bør
se, om vi ikke kan få brudt, da jeg tror på, at
det er ved fornyelse af fællesskaberne, at vi
kan vokse som bevægelse. Vi skal ikke give
køb på det gode, men turde at udfordre det
eksisterende – eller ændre i den måde, vi
tænker fællesskab på.«
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800 teenagere festede i disco-kuglens
skær, da IMU inviterede til Event i Vejle
under temaet Fest!

DANMARKS FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER

Nye materialer skal inspirere

ARBEJDSBERETNING

EN UDFORDRET ØKONOMI
HAR BETYDET EKSTRA
STOR OPBAKNING
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Formålet med arbejdet i DFS er, at børn og juniorer i Danmark skal høre om Gud. Alt vores
arbejde centrerer sig om dette formål, hvorfor en stor del af opgaverne i landsarbejdet
handler om at udarbejde materialer og give
inspiration, der gør det let at være frivillig
leder, uanset om det er i klub eller på lejr.
I skrivende stund er den sidste finpudsning af et materiale til undervisning
af minikonfirmander i gang. Vi har en stor

forhåbning om, at det vil blive taget godt
imod rundt om i kirkerne, og vi glæder os til
at kunne give inspiration til denne vigtige
opgave.
Ligeledes udsendes i disse dage et helt
nyt og meget aktuelt hæfte med inspiration
til at tage imod flygtningebørn i klubber og
fællesskaber. Vi har en unik mulighed for at
invitere flygtninge ind i vores fællesskaber,
som vi skal benytte os af.
Økonomien i DFS har været udfordret
de seneste år, hvorfor medarbejderstyrken
desværre er blevet reduceret. Desuden har
andre medarbejdere valgt at søge nye udfordringer, hvorfor vi er i gang med at finde nye

konsulenter. Vi har mærket en enorm positiv
økonomisk opbakning, som vi håber vil fortsætte i årene fremover, så vi kan fastholde
aktivitetsniveauet, både med konsulenter og
materialer, med besøg i klubber og på lejre og
med opmuntring og inspiration til de frivillige.
Bed for vores økonomi og for de frivillige ledere i klubber og på lejre. Det er vi helt
afhængige af. Overvej også, om du skal være
frivillig i DFS. Vi har helt sikkert en opgave,
der passer lige til dig.
Tak til alle, der bærer med på DFS’ vigtige
mission!

STEEN MØLLER LAURSEN
Landsleder for Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler

INDRE MISSIONS UNGDOM

Fokuserer på relationer
og kommunikation
VI GLÆDER OS TIL
ECHO I SEPTEMBER
I sommeren 2021 blev det efter lang tids undtagelsestilstand igen muligt at afholde arrangementer. Trods begrænsninger blev flere
af de bibelcamps, der var planlagt, afholdt,
og mange unge oplevede en sommer, hvor
man kunne være fysisk sammen med venner,
samles om lovsang og forkyndelse, og hvor
fællesskabet om Jesus kunne dyrkes.
I efteråret kunne fællesskaberne igen
samles, og flere steder kunne man se en lille
vækst i antal, og det skyldtes nok især, at
ønsket om at være sammen igen var stærkt.
I november blev der desuden afholdt Event,
hvor mere end 800 teenagere og unge
havde en fantastisk weekend på Rosborg
Gymnasium i Vejle. Temaet var »Festen« – og
sikke en fest det var!
I medarbejderflokken har der været udskiftning, og der er kommet nye til. Vær med

til at bede for dem, og tag godt imod dem, når
I møder dem rundt i landet. Vi har særligt
fokus på det relationsopbyggende arbejde, og
på hvordan vi kan være med til at understøtte IMU-fællesskaberne, som har været igennem en svær tid med corona. Et andet vigtigt
fokus for os er, hvordan vi bliver bedre til at
kommunikere, og derfor har vi her i foråret
ansat en kommunikationskoordinator.
Til september glæder vi os til at kunne
afholde ECHO, som er vores nye landsarrangement, der arrangeres sammen med IM.
Det bliver afholdt i Kolding. Bed om, at det
må blive til velsignelse for alle deltagerne.
Tilmeld jer også meget gerne selv, så vi kan
mødes på konferencen på tværs af generationerne.

DANIEL PRÆSTHOLM
Landsleder i IMU

IM’S FAMILIEARBEJDE

Varme
hjerter for
hinanden

1200 PERSONER FIK
RÅD OG VEJLEDNING
TIL ÆGTESKABET
Uanset livssituation ønsker vi i Indre
Missions Familiearbejde at møde alle
med Guds kærlighed gennem tilbud,
samtaler, vejledning, kurser, temaaf-

MUSIKLEJRENE MANGLER
LEDERE, MEN IKKE
DELTAGERE
Det var særligt igen at afholde Gospel-kids
festivaler i København og i Bramming.
Gospel-kids sange bliver nu udgivet, så de
kan streames på de tjenester, du ellers hører
musik fra. Søg og følg Gospel-kids og del
gerne, så flere får glæde af at lytte til Gospelkids.
FRYD, der arbejder for at fremme skaberglæden i arbejdet med kunst, har ændret
form over de sidste år. I 2019 blev der afholdt en konference. Siden er der arbejdet på
at skabe mødesteder og netværk for kristne
kunstnere. En mindre studiekreds har i
foråret mødtes i Galleri Bibelland i Brejning.
Det er fortsat et vigtigt arbejde både for den
enkelte kunstner og for det kristne fællesskab.
IM-musik afholdt i april en lovsangs-retræte for unge lovsangsledere og –musikere.

tener og netværk, der er præget af varme
hjerter. Vi blev i 2021 udfordret på, hvordan
man gør det, når afstand bliver en stor del
af den måde, vi skal indrette vores liv på –
men vi lykkedes på mange måder.
Netværk blandt UNO og aleneforældre blev holdt i live af udvalg og ansatte.
Frivillige har under hensyntagen til retningslinjer gennemført rådgivningssamtaler
og vejledning, og mange par har mødt varme
hjerter fra underviserne gennem online
parkursus. Hvor der i 2020 deltog 0 personer
til parkursus, deltog der i 2021 henved 1200
mennesker i de tre runder af parkursus, som
blev til i samarbejde med Luthersk Missions
familiearbejde. Et godt og vigtigt tiltag, der
ramte ned i mange ægtepars ønsker om at
gøre noget godt for parforholdet og på en
måde, der var tilpasset og afpasset de om-

I smukke omgivelser på Djursland var de
sammen om lovsang, oplæg, snakke, sangskrivning, stilhed og fællesskab. Det var en
weekend med tid og ro til at møde andre, der
arbejder med lovsang.
Sommeren står for døren og dermed
også vores musiklejre. Det opleves i år særligt udfordrende at finde ledere. Det kan
have flere grunde, men kalder på overvejelser om fremtidens lejre for børn og unge, da
der ikke er nedgang i antallet af deltagere.
Det er en velsignelse at have lovsangsfællesskab på tværs af generationer. Vi kan
se forskelligt på, hvad der er gode former og
lyd, men vi kan stadig være sammen i lovprisning af Jesus, som ham, der frelser os.
Må det være omdrejningspunktet for os alle:
Jesus døde og opstod for os, og i ham møder
vi Guds kærlighed.

LINDA IVERSEN
Landsleder for IM-musik

stændigheder, vi alle var sat i på grund af
corona.
AdamogEva.dk møder mange med
varme hjerter gennem konkret råd og vejledning. Over 45.000 besøg havde hjemmesiden i gennemsnit om måneden i 2021.
Mange spørgsmål bliver stillet og besvaret,
og der gives råd og vejledning på et vigtigt
område.
Tak for forbøn for familiearbejdet. Bed
fortsat for, at vi må have frimodighed og tillid til at følge bibelsk vejledning og værdier
og få givet udtryk for disse på en måde, der
gør, at mennesker oplever sig mødt med
varme hjerter.

Stort behov
for IMTA

POLITIKERE OG MYNDIG
HEDER ANERKENDER
OG BRUGER INDSATSEN
OVERFOR MIGRANTER
2021 var præget af både online-aktiviteter
og genoplukning efter coronatiden. De fleste
lejre blev gennemført. Bibelcaféen i Bording
mødtes online, når andet ikke var muligt.
Cafeen er meget væsentlig for, at de afviste
asylansøgere på Kærshovedgård kan udholde
deres livsnedbrydende vilkår. Også de arabisktalende kristne og konvertitter mødtes
ugentligt online.
En weekendkonference for arabisktalende konvertitter havde 72 deltagere og var
et af årets højdepunkter. En deltager sagde:
»Hvis glæden ved konferencen var så stor,
hvor meget større vil den så ikke være i himlen med Jesus!«
Begge IKC-ledere har positive erfaringer
med, at socialforvaltningerne i Københavns
og Aarhus kommuner kender og anerkender vores arbejde. I IKC i København var
det også en god oplevelse at have besøg af
Folketingets Kirkeudvalg sidst i marts og
præsentere IKC-arbejdet for politikerne.
Der er stigende tilslutning blandt herboende iranere til den internationale bibelstudiegruppe i Slagelse. Normalt samles 30
voksne og et halvt dusin børn.
I København følger et stigende antal
ukrainere undervisningen i IKC. I en periode
tilbydes derfor særlige begynderhold i både
engelsk og dansk for ukrainere.
Et stærkt frivilligt engagement bærer Tal
dansk cafeen i Odense, og vi overvejer, hvordan vi kan inspirere de lokale bestyrelser i
IM til at understøtte det lokale tværkulturelle arbejde.

BRIAN
KALLESTRUP NIELSEN

KRISTA
ROSENLUND BELLOWS

Landsleder for
IM’s familiearbejde

Landsleder for
IM’s tværkulturelle arbejde

ARBEJDSBERETNING

Lovsang på tværs
af generationerne

IM’S TVÆRKULTURELLE
ARBEJDE
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IM-MUSIK

VIRKSOMHEDSBERETNING

Virksomhedsberetning 2022
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Hotel og rejser
blev udfordret

MØRKHOLT STRAND
CAMPING TRÆKKER OP MED
REKORDOVERSKUD

Særligt Hotel Hebron og Felix Rejser har igen
i 2021 været hårdt ramt af coronarestriktionerne. Alle virksomheder fik del i statens
hjælpepakker - omend med beskedne beløb
for Felix Rejser og Forlagsgruppen Lohses
vedkommende. Samlet afsluttede IM’s virksomheder året på 2,72 mio. kr. mod budgetteret 6,75 mio. kr.

Corona-restriktioner holdt flere danskere fra udenlandske rejsemål. Til gengæld
har bibelcampings været velbesøgte, og alle
sæsonpladser har været udsolgt.
Mørkholt Strand Camping vil gerne være
åbent for arrangementer året rundt. Derfor
har IM investeret i en helt ny konferencehal,
som for nylig er færdigbygget.

IM-genbrug oplevede vækst

Hotel Hebron nåede ikke målet

På trods af gentagne coronapauser med
færre åbningsdage og kortere åbningstider
har 20 ud af vores 30 genbrugsbutikker oplevet en vækst fra 2020 til 2021. Det skyldes
ikke mindst vores engagerede frivillige, som
brænder for at tjene penge til mere mission.
Resultatet landede på 4,21 mio. kr. mod
3,38 mio. kr. i 2020. Et flot resultat det udfordrende år taget i betragtning.
IM-genbrugsbutikken i Søndersø på Fyn og
butikken i Gjesing blev lukket. Til gengæld
åbnede en ny IM-genbrugsbutik i Skjern, og
IM-genbrug i Esbjerg flyttede til større lokaler på Marievej.

Fortsatte restriktioner, manglende udenlandske turister og flere tusinde nye hotelværelser i København har været en dårlig
cocktail for hele hotelbranchen. Den lavere
belægning, lave værelsespriser hen over året
og især nedlukningen i december er forklaringen på, at hotellet ikke nåede den budgetterede omsætning.
Resultatet blev et underskud på 3,45 mio.
kr. mod et minus på 7,54 mio. kr. året før.
Belægningen nåede op på 62 procent, hvilket
er en fremgang på 22 procentpoint i forhold
til 2020 og 15-20 procent bedre end gennemsnittet for København.

Mørkholt Strand Camping
gav rekordoverskud

Kun få indtægter i Felix Rejser

Med et resultat på 1,71 mio. kr. leverede
Mørkholt Strand Camping det største overskud i pladsens historie – 1,2 mio. kroner
mere end året før.

INGRID
VANDERBRUGGEN BJERRE
Virksomhedschef

Det stod hurtigt klart, at Felix Rejser ikke
kunne gøre sig store forhåbninger om at
sende gæster til Israel eller andre udenlandske rejsemål. De få rejser, der kunne gennemføres, har været omkostningstunge og med
relativt få rejsende per gruppe. Regnskabet
lander på minus 833 tus. kr. mod underskuddet på 2,08 mio. kr. i 2020.
Krisestyring har været overskriften i
2021, og set i det lys er det lykkedes at begrænse underskuddet ved at reducere i lønomkostninger og holde øvrige omkostninger

nede. Med den mærkbart stigende rejselyst
ser vi nu frem til nye muligheder for at bygge
virksomheden op og få en rentabel drift igen
efter nogle turbulente år.

Forlagsgruppen Lohse
fik lavere omsætning
De aflyste møder og lukkede skoler i 2020
fik den konsekvens, at Forlagsgruppen
Lohse modtog en uforudset lav udbetaling
fra Copydan. De første måneder af 2021 lå
omsætningen markant lavere end ventet.
Selv om salget i løbet af året rettede sig op,
fik forlaget ikke indhentet den budgetterede
omsætning, og årsregnskabet landede på et
minus på 228 tus. kr. Året før var resultatet
minus 97 tus. kr.
Til gengæld er der fra 2020 til 2021 sket
en stigning i salg af egne udgivelser fra
61.800 til 68.400.
I løbet af 2022 lanceres en ny hjemmeside, og det er vores klare forventning, at det
vil bidrage positivt til omsætningen.

Udlejningsejendomme
bød på god drift
2021 bød på en optimal drift. Resultatet blev
1.31 mio kr. mod 1,26 mio kr. i 2020.

Økonomiberetning 2022

Desværre har coronaen også sat aftryk på
årets regnskab og dermed denne beretning.
Indre Missions virksomheder er en væsentlig
faktor for vores missionsindsats, men også
for vores økonomi. Virksomhedernes økonomi har samlet set, men med store individuelle
forskelle, været kraftigt påvirket af coronakrisen. Virksomhederne er beskrevet særskilt, men bidrager i 2021 til Indre Missions
samlede økonomi med et betydeligt mindre
overskud end de seneste år frem til 2019.
Årets resultat rummer ligeledes de statslige hjælpeordninger, der har været en økonomisk aflastning for både virksomhederne
og organisationens øvrige aktiviteter. Indre
Mission har haft god hjælp af de kompensationsordninger og hjælpepakker, som vi blev
tilbudt. Vi modtog således lønkompensation
for i alt 638.000 kr. og kompensation for faste udgifter for i alt 5,24 mio. kr.

Tak for gaverne
Tak til alle jer, der har givet den store økonomiske opbakning, som præger resultatet for
2021. Med gaver for i alt 15,9 mio. kr. er der

sket et væsentligt løft i forhold til 2020, hvor
der indkom gaver for 15,4 mio. kr.
Med en stigning i testamentariske gaver
fra 3,1 mio. kr. i 2020 til 6,1 mio. kr. i 2021
landede vi tæt på det budgetterede på 6,5
mio. kr. Tak til alle jer, der betænker Indre
Mission i testamentet.
Gaverne er givet for at bliver brugt til
mission. Jeg glæder mig derfor over, at vi
stort set har kunnet fastholde antallet af
ansatte. Omregnet til fuldtidsansatte er det
samlede antal årsværk faldet fra 138 i 2020
til 133 årsværk i 2021. Overvejende er faldet
i disse årsværk sket i virksomhederne, og vi
har uændret omkring 100 årsværk i regionerne og på Indre Missions Hus til sammen.

ende års drift. Derudover er der provenu fra
salget af missionshuse.

Byggepuljen
Fra salg af missionshuse er der i 2021 indkommet 5,8 mio. kr., og der er i samme
periode givet tilskud til nybyggeri og istandsættelser for 81.000 kr. Et så stort spænd
mellem indskud i og tilskud fra byggepuljen
er ganske usædvanligt. Set over årene indbetales og udbetales i samme størrelsesorden fra byggepuljen, så den balancerer.
Formentlig har coronaen begrænset arbejdet
med renovering og nybygning, men vi ser nu,
at flere missionshuse igen tager fat på byggeprojekter.

Udfordrende resultat

Budget 2022

Det samlede resultat på minus 5,99 mio. kr.
er ikke tilfredsstillende, men under de givne
omstændigheder acceptabelt. Selvom virksomhederne generelt havde svært ved at leve
op til budgetterne i 2021, kunne de forøgede
gaver og regeringens hjælpepakker afbøde
faldet, så resultatet faktisk blev lidt bedre end
det budgetterede underskud på 6,8 mio. kr.
Underskuddet bliver i første omgang
finansieret af moms- og skatteudskydelser,
indlån fra lokale IM-samfund og andre samt
træk på de opsparede reserver fra de foregå-

Det forventes, at det samledes resultat for
Indre Mission i 2022 lander på minus 1,2
mio. kr. For 2023 og de kommende år nærmer
vi os igen balance.

I maj 2022 fejrede nuværende og tidligere
medarbejdere på Indre Missions Hus, at
det nu er 50 år siden, IM’s hovedkontor
flyttede fra København til Fredericia.
Foto: Nicolai Skødt Holmgaard

Tak til lokale kasserere
Der skal lyde en stor tak til de lokale kasserere, 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.

JENS MEDOM MADSEN
Generalsekretær
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REGNSKABET FOR 2021 VISER, AT IM’S ØKONOMI
STADIG ER MÆRKET AF CORONAKRISEN

ØKONOMIBERETNING

Øgede gaver retter op
på underskuddet

Indre Missions Regnskab 2021
Indre Missions Regnskab 2021

Resultatopgørelse for 2021

REGNSK AB
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2020 t.kr.

Indtægter
1 Gaver
Momskompensation
Videresendt til lokalt arbejde
Kulturministeriets udlodningsmidler
Videresendt til lokalt arbejde
Testamentariske gaver
Honorarer og konsulentydelser
2 Resultat af virksomheder, netto
3 Øvrige indtægter
I alt

15.935.418
2.218.103
-1.067.640
982.727
-187.570
6.071.439
226.369
2.723.424
299.708
27.201.978

15.394
2.868
-1.765
815
-171
3.087
273
-4.595
591
16.497

Udgifter
4 Personaleudgifter
Rejse- og mødeudgifter
Husleje og drift af medarbejderboliger
Årsmøder, kurser og stævner
Ejendomsdrift
Tryksager, kontorartikler og annoncer
5 Finansielle udgifter, netto
6 Aktivitetsudgifter
7 Projekter og tilskud
8 Øvrige udgifter
Afskrivninger på driftsmateriel
Afskrivninger på boliger og IM's Hus
I alt

29.238.554
1.347.358
-153.468
122.323
257.450
275.409
-1.259.338
1.094.742
720.000
1.067.630
273.581
211.325
33.195.566

26.440
1.257
-178
208
374
233
-116
1.223
720
974
248
210
31.593

Årets resultat
Årets driftsresultat
(overføres til disponible reserver)
Provenu fra salg af missionshuse
(overføres til disponible reserver)
I alt inkl. fondsindtægter
Balance pr. 31. december 2021
Aktiver
9 Grunde og bygninger
Driftsmateriel og inventar
Varebeholdninger
Udlån
Tilgodehavender og forudbetalte udgifter
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

-5.993.588

-15.096

5.799.836
-193.752

3.936
-11.160

143.207.911
15.354.863
2.334.740
1.242.848
4.492.656
21.750.091
1.491.969
189.875.078

141.023
12.756
2.398
2.770
5.366
20.948
1.338
186.599

Passiver
Egenkapital
Grundkapital
Bundne henlæggelser og reserver
Disponible henlæggelser og reserver
Egenkapital i alt

5.000.000
17.538.844
49.575.377
72.114.221

5.000
17.618
49.169
71.787

Gæld
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Gæld i alt

49.769.088
67.991.769
117.760.857

50.866
63.946
114.812

Passiver i alt

189.875.078

186.599

4.795.094
1.833.743
1.295.505
8.011.076
15.935.418

3.838
1.868
618
9.070
15.394

4.219.630
1.710.199
-3.459.692
-833.675
-228.955
1.165.512
150.405
2.723.424

3.382
488
-7.548
-2.083
-97
1.149
114
-4.595

0
0
299.708
299.708

2
0
589
591

17.168.833
3.178.682
3.405.342
1.784.350
2.515.061
1.186.286
29.238.554

15.017
3.074
3.314
1.536
2.526
973
26.440

Noter
Note 1 - Gaver
Gavebreve
Årsgaver
Gaver vedr. bibelcamping
Øvrige gaver
Note 2 - Resultat af virksomheder, netto
IM-genbrug
Mørkholt Strand Camping
Best Western Hotel Hebron
Felix Rejser
Forlagsgruppen Lohse
Holbæk udlejningsejendom
Aarhus udlejningsejendom
Note 3 - Øvrige indtægter
Avance ved salg af ejendomme
Uddeling fra City Hotel Nebo
Diverse øvrige indtægter
Note 4 - Personaleudgifter
Lønudgifter til medarbejdere i regionerne
Lønudgifter til landsdækkende medarbejdere
Lønudgifter til administrative medarbejdere
Lønudgifter til servicepersonale på IMH
Pensionsordninger og ATP
Øvrige personaleudgifter

Note 5
Fina
Fina

Note 6
Udg
Sna
IM's
Fam
IMU
IM-m
UNO
Sen
Ada
Nod
IMe
Gal
Imp
Et o
Øvr

Note 7
DFS
Tvæ
Øvr

Note 8
Por
For
Tele
Rev
IT-u
Kom
Dive

Note 9
Med
Hot
Udle
Gen
Øvr
Indr

50.866
63.946
114.812

186.599

3.838
1.868
618
9.070
15.394
3.382
488
-7.548
-2.083
-97
1.149
114
-4.595
2
0
589
591
15.017
3.074
3.314
1.536
2.526
973
26.440

Note 7 - Projekter og tilskud
DFS-andel af overskud IM-genbrug
Tværkulturelt Center
Øvrige projekter og tilskud
Note 8 - Øvrige udgifter
Porto mv.
Forsikringer og kontingenter
Telefoni mv.
Revision, advokat og konsulentassistance
IT-udgifter
Kompensation for faste udgifter
Diverse øvrige udgifter
Note 9 - Grunde og bygninger
Medarbejderboliger
Hoteller og campingpladser
Udlejningsejendomme
Genbrugsejendomme
Øvrige ejendomme
Indre Missions Hus

2.120
-2.004
116

1.181.257
81.532
-49.996
54.720
-19.846
13.199
-476
-17.872
-5.827
-23.017
47.425
4.292
-252.694
14.469
67.576
1.094.742

747
69
139
102
84
25
-16
4
13
-26
43
8
-63
8
86
1.223

700.000
20.000
0
720.000

700
20
0
720

105.474
620.422
361.946
487.776
248.216
-896.752
140.548
1.067.630

92
575
299
313
224
-687
158
974

11.757.209
59.786.090
14.960.233
44.691.253
810.306
11.202.820
143.207.911

11.862
61.701
15.163
40.283
810
11.204
141.023

Følgende samfund har fået tildelt midler fra byggepuljen i 2021:
Svendborg, Lemvig og Ryde. Der er i alt uddelt t.kr. 81.
Følgende ejendomme er blevet solgt i 2021:
Missionshuse: Rødekro, Nyker, Thyborøn, Væggerløse og
Nørresundby.
Øvrige ejendomme: Møllevang Lejren og Randers Genbrug.
Eventualaktiver, pantsætninger og sikkerhedsstillelser:
Indre Mission er tilskødet en række missionshuse, som ikke indgår i
balancen. Den offentlige ejendomsvurdering udgør i alt t.kr. 262.009.
Prioritetsgæld i og kautionsforpligtelser vedr. missionshuse tilskødet
Indre Mission udgør i alt t.kr. 31.950.
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er der deponeret
ejerpantebreve i ejendomme på i alt t.kr. 17.620 samt værdipapirer til
en bogført værdi på i alt t.kr. 21.300.
Der er afgivet selvskyldnerkaution overfor Realkredit Danmark vedr.
Børkop Højskole på t.kr. 7.462.
Dette regnskab er et uddrag af Indre Missions samlede regnskab.
Da Indre Mission er omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde,
er det officielle årsregnskab, som sendes til Erhvervsstyrelsen,
med en anden specifikationsgrad og opstillingsform.
Det er tilstræbt at gøre dette regnskab så informativt som muligt
i forhold til Indre Missions driftsøkonomi og aktiviteter.
Provenu fra salg af missionshuse, der er medtaget nederst i resultatopgørelsen, skal jf. årsregnskabsloven indgå som indtægter i Indre
Missions officielle regnskab, mens uddelingerne fra byggepuljen ikke
skal fremgå.
Det officielle årsregnskab udviser dermed et underskud på t.kr. 194,
mens driftsresultatet udviser et underskud på t.kr. 5.994.
Indre Missions Hus, Fredericia, den 25. april 2022
Jens Medom Madsen
Generalsekretær

Bjarne Christensen
Økonomichef

REGNSK AB

Note 6 - Aktivitetsudgifter
Udgifter vedr. bibelcamping
SnakTro
IM's tværkulturelle arbejde
Familiearbejdet
IMU
IM-musik
UNO
Seniorarbejdet
AdamogEva
Nodebanken
IMedia
Galleri Bibelland
Impuls
Et ord med på vejen
Øvrige aktivitetsudgifter

3.174.084
-1.914.746
1.259.338
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5.000
17.618
49.169
71.787

Note 5 - Finansielle udgifter, netto
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

IM reagerede hurtigt, da Rusland i februar
2022 angreb nabolandet Ukraine. Først
organiserede IM-genbrug en indsamling af
tøj, som blev sendt til Ukraine, og da ukrainske flygtninge kom til Danmark, stod flere
IM-fællesskaber klar til at tage imod. Blandt
andet i Harboøre, hvor mange ukrainere har
fundet vej til missionshusets sprogcafé.
Foto: Privat
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Ivan Duer Oxvig – født 27. februar 1925, død 5. august 2021
Andreas Møller – født 26. marts 1936, død 7. september 2021
Erik Provstgaard Nielsen – født 16. maj 1932, død 12. november 2021
Vagn Andersen – født 15. december 1937, død 9. marts 2022
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