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din årsgave til indre mission
– vær med til at pege på Jesus 
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her kan du også læse om muligheder for 
evt. deltagelse, hvis der åbnes op for 
større forsamlinger.



Velkommen til Indre Missions årsmøde – online fra 
”Bethesda” i København

Vi er sammen i en bevægelse med Jesus i centrum. Sådan er 
det også ved årsmødet 2021, som skal være festligt, inspire-
rende og opmuntrende for alle aldre. Vi ønsker, at årsmødet 
må fokusere på glæden ved evangeliet og være til inspirati-
on i missionsarbejdet.

Vores skønne missionshus ”Bethesda” i hjertet af København 
danner rammen for dagen. Vi vil mødes til beretninger og 
drøftelser, sang og forkyndelse.

Fra centrum af København vil vi sende ud i landet – og i løbet 
af dagen vil der også blive transmitteret fra Mørkholt Strand 
Camping.

”Bethesda” har god fleksibilitet til afholdelse af dette årsmø-
de, hvor vi endnu ikke med sikkerhed ved, hvor mange der 
må forsamles. Hvis restriktionerne lempes, kan ”Bethesda” 
rumme en del deltagere. Samtidig drømmer vi om samlinger 
på Mørkholt og andre steder, så vi eksempelvis kan skabe 
fællessang i grupper. Det vil vi benytte os af, hvis det bliver 
muligt.

Vi har altså valgt en fleksibel model i år, men ét er dog 
sikkert: Lørdag d. 5. juni fra kl. 13 kan du online følge Indre 
Missions årsmøde.

Vi glæder os meget til at være sammen med jer og blive 
inspireret til at lede til Jesus og leve i Ham. 

På gensyn

Hans-Ole Bækgaard   Jens Medom Madsen
FORMAND                                                    GENERALSEKRETÆR

PROGRAM 05/06/2021
KL . 13 .00 – 15 .00
ÅRSBERETNINGER 
MED SPØRGSMÅL OG DEBAT
Hans-Ole Bækgaard holder formandsberetning, 
og Anders Hummelmose giver et indblik i IM’s 
regnskab. Vi vil drøfte IM’s arbejde, og du kan stille 
spørgsmål hjemmefra.

KL . 15 .00 – 17.00
FRA HJERTET AF KØBENHAVN

Vi begynder med en rundtur til Indre Missions 
arbejdei København. Herefter sender vi live fra 
studiet i Bethesda med gæster, debat, musik og 
konkurrencer. 

KL . 19 .00 – 21 .00
LAD DE SMÅ BØRN KOMME TIL MIG

”Kom til mig” siger Jesus til alle – alle uanset alder!

Vi skal være sammen om en kollage af ord, sange, 
kunst og forventninger, der kan gå i forskellige 
retninger. DFS-konsulenterne Karen Markussen og 
Frederik Olesen vil folde temaet ud, og vi vil også 
møde missionær Jørgen Bloch, ungdomskonsu-
lent Nanna Dideriksen, og forkynder Helle Viftrup 
Kristensen. Lovsangen ledes af Filip Skjerning 
med band.

Der vil være optakt fra kl. 18.45 og begynder  
mødet kl. 19.00.

ÅRSMØDE
indre missions 

live fra bethesda i københavn
05/06/2021

indre missions årsmøde er et af årets højdepunkter. 
lørdag den 5. juni  mødes vi online, når vi sender live 
fra københavn.

DELTAG I ÅRSMØDET HER

 FACEBOOK.DK/INDREMISSION/LIVE 

 YOUTUBE.DK/INDREMISSIONVIDEO 
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