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Sommerens arrangementer kan ikke
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Årsmødefestival 2020 udskydes til 2021
Der planlægges et alternativt ikke-fysisk årsmøde
Beslutninger om sommerens bibelcampings og lejre meldes ud senest 15. maj
Sæt fokus på at pleje de lokale fællesskaber

Årsmødefestival udskydes
Mange af Indre Missions venner har glædet sig og set frem til et festligt og berigende samvær på
Årsmødefestival 2020 på Mørkholt Strand Camping 5. – 7. juni. Men nu har Indre Missions
Hovedbestyrelse og den daglige ledelse måttet træffe den svære, men nødvendige beslutning, at
Årsmødefestival 2020 desværre kan ikke gennemføres som planlagt.
Det har ikke været enkelt at finde det rigtige tidspunkt til at træffe beslutningen. Lige nu ved vi, at der
er forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer frem til 10. maj. I den periode kan vi ikke
gennemføre fysiske møder, lejre og lignende. Men hvordan mulighederne bliver efter 10. maj, ved vi
ikke.
Bestyrelsen traf beslutningen vedr. Årsmødefestival i går mandag d. 20. april. På det tidspunkt var der
ikke udmeldinger fra statsministeren eller myndighederne, som entydigt afgjorde, at
Årsmødefestivalen ikke kunne gennemføres. Det blev anderledes i dag tirsdag d. 21. april, hvor
myndighederne har meldt ud, at forbud mod store forsamlinger over 500 forbydes frem til 31. august.
Dermed er det tydeligt, at Årsmødefestivalen ikke må gennemføres.
Men beslutningen blev altså truffet før denne udmelding, og vi vil gerne dele de overvejelser, der lå
bag beslutningen.
Arrangementets størrelse, målgruppen og de praktiske rammer har været nogle af de elementer, der
har indgået i overvejelserne. Vi ønskede på ingen måde, at Indre Missions Årsmøde skulle risikere at
blive årsag til en stor smittekæde.
Forbud mod store forsamlinger
For det første havde statsminister Mette Frederiksen bekendtgjort, at et forbud mod store
forsamlinger gælder frem til udgangen af august måned. Hun havde stillet i udsigt, at regeringen og
myndighederne senere vil give nærmere retningslinjer for dette forbud. Men vi forventede ikke, at der
ville blive åbnet for at samle mellem 1500 og 2000 mennesker, hvilket så i dag har vist sig at være
rigtigt.
Hensynet til de særligt udsatte
For det andet har det spillet en stor rolle i beslutningen, at vi på Årsmødefestivalen samler alle
generationer – også en del ældre, som er særligt udsatte ved smitte af covid-19 virus. Selvom det
Lede til Jesus - leve i Ham

Side 2

havde været lovligt at gennemføre arrangementet, ville vi ikke kunne forsvare at samle så mange af
hensyn til de særligt udsatte. Noget helt andet er, at vi forestiller os, at mange ikke ville vove at
deltage, hvis det blev gennemført så kort tid efter en periode, hvor vi har passet godt på os selv og
hinanden ved at undlade samvær med andre end de allernærmeste.
De praktiske rammer
For det tredje ville de praktiske rammer for et arrangement af den størrelse på Mørkholt Strand
Camping gøre det meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at gennemføre arrangementet på
forsvarlig vis. Både hvad angår respekten for de generelle regler for samvær, at vi skal holde afstand,
vaske og spritte og så vidt muligt undgå samvær med mange, og hvad angår de sanitære forhold,
butik og bespisning.
Hjemsendte medarbejdere
Endelig har det haft betydning for beslutningen, at 74 medarbejdere er hjemsendte forventeligt indtil
8. juli, hvor lønkompensationsordningen foreløbig ophører. Det er sket for at mindske det økonomiske
tab i forbindelse med coronakrisen og for at undgå at skulle opsige medarbejdere. Men det betyder jo
samtidigt, at disse mange medarbejdere ikke er til rådighed i forberedelsen af Årsmødefestivalen og
ikke vil kunne deltage, medmindre de kaldes tilbage i arbejde noget tid forinden.

Der planlægges et alternativt ikke-fysisk årsmøde
Årsmødefestival 2020 bliver altså ikke gennemført som planlagt. Til gengæld vil den daglige ledelse
sammen med hovedbestyrelsen arbejde på, at årsmødet gennemføres i en alternativ ikke-fysisk form,
der giver mening. Under alle omstændigheder skal formandsberetning og økonomiberetning formidles
enten skriftligt og/eller mundtligt – og gerne med mulighed for, at Indre Missions venner kan
kommentere og stille spørgsmål. Rammen for en afvikling af et alternativt årsmøde forventes
offentliggjort sidst i denne uge.
Bestyrelsen har besluttet, at der bliver Årsmødefestival i 2021 d. 4. – 6. juni på Mørkholt Strand
Camping, hvor mange af de planlagte programpunkter fra festivalen i år, så vidt det kan lade sig gøre,
forventes at indgå i programmet.
Mørkholt Strand Camping er stadig åben, og alle, der har bestilt plads i weekenden 5. – 7. juni, er
meget velkomne til at nyde de gode faciliteter på pladsen. Det vil naturligvis være godt for økonomien
på pladsen, og hvis vejret er godt, er der ikke mange pladser i Danmark, der er skønnere eller bedre
at nyde en friweekend på. Samtidig vil man også herfra kunne følge det alternative årsmøde.
Men det bliver altså uden mødetelte, markedsplads, fællesspisning og samvær i store grupper.

Beslutninger om sommerens bibelcampings og lejre senest 15. maj
Aflysningen af den fysiske form af Årsmødefestivalen danner ikke nødvendigvis præcedens for de
øvrige arrangementer frem mod september.
Det vil være de enkelte ledende udvalg, der – ud fra overvejelser om arrangementets
forsamlingsstruktur, placering først eller sidst i sommerperioden, antal deltagere og
sammensætningen i deltagerflokken, og ikke mindst oplæg og henstillinger fra myndighederne – må
træffe beslutningen. Der er enkelte arrangementer, som ligger i et regi, hvor der gælder særlige regler
fra myndighederne. Disse regler skal selvsagt følges. Dette gælder også, hvis der sker ændringer i
myndighedernes retningslinjer.
Overordnet skal udvalget overveje, om arrangementet kan afholdes ansvarligt inden for de
retningslinjer for samvær, der er givet fra myndighederne. Her er det særligt kravet om at holde
afstand og muligheder for god håndhygiejne, man skal være opmærksom på.
Lede til Jesus - leve i Ham

Side 3

Hvis en fysisk gennemførelse ikke kan effektueres, vil vi opfordre arrangementsudvalget til at tænke i
alternativer for gennemførelse af dele af arrangementet. Som en sidste udvej må arrangementet helt
aflyses.
Det enkelte ledende udvalg har ansvaret for at sørge for udmeldinger omkring omlægning eller
aflysning. Vi henstiller til, at det sker senest d. 15. maj.
Vi skal passe godt på hinanden – med fællesskab, hvor det ansvarligt kan udfolde sig – men således,
at vi altid følger myndighedernes retningslinjer.
De enkelte udvalg er velkomne til at søge sparring hos mig eller regions- og landslederne i Indre
Mission.

Sæt fokus på at pleje de lokale fællesskaber
I takt med at de landsdækkende og regionale sommerarrangementer ikke lader sig gennemføre som
planlagt, vil vi opfordre til i stedet at fokusere på at pleje de lokale fællesskaber – også hen over
sommeren. Overvej de lokale muligheder for at gøre hjemmelivet og isolationen mere tålelig og
håndterbar. Tænk kreativt om, hvordan det kristne fællesskab og Guds ords forkyndelse kan udfoldes
lokalt. På indremission.dk/corona vil vi løbende foreslå aktiviteter, som tager hensyn til de aktuelle
adfærdsbegrænsninger

Jens Medom Madsen
generalsekretær i Indre Mission
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