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 Børkop Højskole

Første halvdel af 
renoveringen er gået godt 

og planmæssigt.

Nu skal vi i mål med sidste 
del, så vi kan være bibelskole 

for næste generation.



værd at bygge på
Vi er i færd med at renovere vores kollegier, fordi Børkop Højskole giver en 
afgørende udrustning til dem, som skal forme fremtidens kirke. Vi bygger 
ikke et kollegie, vi bygger fremtidens kirke.

Vi har en skole, som er værd at bygge på og som har meget at byde på. Vi 
tøver ikke med at sige, at Indre Mission og kirken i Danmark bliver rigt vel-
signet af Gud gennem de unge, der tilbringer 5 eller 10 måneder på Børkop 
Bibelhøjskole.

Derfor vil vi også frimodigt bede om støtte til renoveringen af Børkop 
Højskoles kollegier, så de kommende generationer af kristne unge kan få 
Jesus på hjerte gennem mødet med Gud i hans ord.

status på renoveringen
Kollegierne, hvor elever bor mens de er hos os 5 eller 10 måneder, er fra 1973 og 1976. De 
har fungeret godt og upåklageligt i mange år. De godt 1.600 kvm er godt udnyttet. Der er 
eneværelser i en god størrelse og mange badeværelser, så de egner sig godt til skolens  
kurser og til udlejning. Men nu er tiden kommet til, at de skal renoveres. 

Renoveringen består i en total udskiftning af installationer for vand, varme og ventilation. Der 
efterisoleres i kælder og på loft. Døre og vinduer udskiftes til lavenergi og med lydisolering. 
Sammen med moderne varmestyring, ny belysning, nye tæpper og akustiklofter giver det 
et gevaldigt løft af komforten og mindsker skolens klimaaftryk.

 → I samarbejde med bygherrerådgiver Finn Balle har vi vurderet, at en total 
renovering af kollegierne vil koste 12 mio. kr.

 → Renoveringen af Bane-kollegiet og foyeren har vi klaret for 5,5 mio. kr. Vi har 
måttet reducere lidt i det oprindelige projekt, men har fået en helstøbt og 
god renovering.

 → Vores mål er at indsamle 6 mio. kr. til den samlede renovering. Indtil videre 
(januar 2020) har vi modtaget gaver og tilsagn på 3,4 mio. kr. af private 
givere og IM-fællesskaber. Vil du hjælpe os med de sidste 2,6 mio. kr. i løbet 
af 2020 og 2021?

 → Indre Mission i Danmark bakker op om renoveringen gennem et lånetilsagn.

Bane-kollegiet er totalrenoveret i 2019 Å-kollegiet skal renoveres i 2021



vær med
Du kan støtte renoveringen af Å-kollegiet på tre måder:

1: En engangsgave:
•  Dankort, Visa eller Mastercard via imb.dk → “Støt”

•  Indbetaling på skolens konto i Fynske Bank: reg. 6855 konto 110719 

•  Mobile Pay 427777

Skriv navn og cpr.nr. i beskedfeltet, så vi kan indberette gaven til Skat.

2: En fastgiverkontrakt
imb.dk → “Støt”: En fastgiverkontrakt kan hentes på vores hjemmeside, eller du kan til-
melde en fast overførsel til Betalingsservice direkte på hjemmesiden.

3: Et lån med fastgiverkontrakt
imb.dk → “Støt”: En fastgiverkontrakt og en lånekontrakt kan hentes på vores hjemmeside, 
eller vi kan sende kontrakterne til dig.

Vi vil gerne hjælpe med at udforme en aftale om fastgiverkontrakt eller svare på spørgsmål 
om gaver i det hele taget!

Skriv til os på imb@imb.dk eller ring til os på 30 80 74 32.

Stor tak for enhver støtte.

Se mere på www.imb.dk under “Støt”


