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7. januar – 9. juni

Passion F21

Her får du et 22-ugers kursus, hvor du ikke bare skal høre om kristendommen – du skal have lov at mærke den. Vi vil undervise dig om bøn
– men vi vil først og fremmest tage en vandring ind i bønnen sammen
med dig. Vi vil gå på opdagelse i Bibelens vidunderlige verden sammen
– men vi vil også lære dig at vandre på egen hånd. Vi vil tage dig med til
inspirerende møder med kristne i Etiopien og København. Du vil blive
rystet, udfordret og blive konfronteret med din tro på ny. Men vi vil også
hjælpe dig med at omsætte de mange indtryk til det liv, du skal leve med
Gud og mennesker omkring dig.
Vi kalder det PASSION. Passion for troen, for fællesskabet, for livet, for
handling, for Bibelen, for lovsang. Passion for JESUS.
Pris: 42.450 kr. Rabatpris F21: 37.170 kr.
Max 36 deltagere
Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse, nogle med fælles bad og toilet for to værelser, andre med
eget bad og toilet. Desuden alle måltider, undervisning, studietur til Etiopien, studietur til København, ekskursioner og transport til gudstjeneste på søn- og helligdage. Det eneste, der ikke er inkluderet, er eventuelt
betaling for valgfag, bogkøb, vaccinationer og udgifter til vask, kopier, indboforsikring og lommepenge.

Du har mulighed for at få et rentefrit lån
på op til halvdelen af prisen på dit lange
kursus. Lånet gives af Børkop Højskoles
elevstøttefond.
Mere information på
www.imb.dk

7. januar – 9. juni

GDT F21

GDT – Global Discipleship Training er en bibelskole, som ryster dig fra
inderst til yderst i et livsforvandlende møde med sprudlende kristne i
Afrika, med Gud og med dig selv. Du får et one-of-a-kind højskoleophold,
som strækker sig fra Danmark til Etiopien, på et eventyr som kun Gud
kender detaljerne for.
Kurset er et samarbejde mellem Promissio og Børkop Højskole, og det
består af 4 ugers forberedelse i Danmark, 12 uger i Etiopien og 6 ugers
bearbejdelse i Danmark.
Læs mere på GDT’s egen hjemmeside www.globaldt.dk
Pris: 44.880 kr. Rabatpris F21: 42.000 kr.
Max 16 deltagere
Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse med eget bad og toilet under opholdet på Børkop Højskole
og på dobbeltværelse på Promissios nybyggede ”Mana Galataa” i Robe, Etiopien. Desuden alle måltider,
undervisning, praktik, studietur, trekking-tur m.v. i Etiopien og transport til gudstjeneste på søn- og helligdage. Det eneste, der ikke er inkluderet, er bogkøb, vaccinationer og udgifter til vask, kopier, indboforsikring,
delvis rejseforsikring og lommepenge.

7. januar – 9. juni

LOVSANGSSKOLEN F21

Med vores helt nye kursus Lovsangsskolen ønsker vi at udruste, forme og
danne kommende musikere, sangere og lovsangsledere til at tjene med
deres gaver i kirken i Danmark. Vi sigter på at danne og uddanne, sådan at
du både opnår et større kendskab til Bibelen, luthersk teologi, lovsangs
ledelse og det musisk-faglige, men samtidig også bliver dannet personligt
i mødet med udfordringer og oplevelser gennem undervisning og praksis.
Vores studietur til USA giver dig mulighed for at reflektere over din egen
musik- og lovsangskultur, og gennem undervisning i sammenspil, sang
skrivningsundervisning og praktisk lovsangsledelse bliver du udrustet
med praktiske musikalske værktøjer og erfaring til at lede andre i lovsang
og tilbedelse.
Pris: 45.450 kr. Rabatpris F21: 40.170 kr.
Max 12 deltagere
Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse, nogle med fælles bad og toilet for to værelser, andre med
eget bad og toilet. Desuden alle måltider, undervisning, studietur til Nashville, USA, studietur til København,
ekskursioner og transport til gudstjeneste på søn- og helligdage. Det eneste, der ikke er inkluderet, er eventuelt betaling for valgfag, bogkøb, vaccinationer og udgifter til vask, kopier, indboforsikring og lommepenge.

5. august – 22. december

CLASSIC E21

Efterårskurset Classic er vores klassiske bibelhøjskolekursus med masser
af undervisning i bibel- og kristendomsfag, en bred vifte af valgfag i vores
tre værksteder: Musik, Krea og Outdoor og en studietur til Israel. Kurset er
inddelt i 4 moduler: Rødder, Eventyr, Fordybelse og Kald, der på hver sin
måde vil give dig "Jesus på hjerte".
Pris: 39.500 kr. Rabatpris E21: 34.700 kr.
Max 60 deltagere
Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse, nogle med fælles bad og toilet for to værelser, andre med
eget bad og toilet. Desuden alle måltider, undervisning, outdoorekskursion til Slåen Sø, studietur til Israel,
transport til udflugter og gudstjeneste på søn- og helligdage. Det eneste, der ikke er inkluderet, er eventuelt
betaling for valgfag, bogkøb og udgifter til vask, kopier, indboforsikring og lommepenge.

RENOVERING AF KOLLEGIET
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
velsignet 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.

Støt fremtidens højskole
Du kan støtte renoveringen 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 tilmelde
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”

27. juni – 3. juli

Outdoorkursus

Kursusleder: Højskolelærer Anders Erbs
Tag med på en uges eventyr i Guds skønne natur ved Børkop og Brejning.
Hver formiddag vil der være en times bibeltime sammen med kursister
på Krea-bibelkurset. Eftermiddagene vil være fyldt med action på land, til
vands og i luften. Vi vil overnatte i trætoppe, tage på meditationsvandring
i skoven, lave mad på bål og prøve undervandsjagt med harpun.
Du vælger mellem to spor: kajaksporet og klatringssporet. På kajaksporet
kan du tage et IPP2 havkajakbevis udstedt af Dansk Kano og Kajak Forbund. På klatringssporet kan du tage et klatringsbevis udstedt af Dansk
Træklatrerforening.
Pris: 4.150 kr.
Max 25 deltagere
Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse, hvor du deler bad og toilet med en anden kursist. Alle
måltider, undervisning, udflugter, leje af grej og udstyr. Er du elev på et af F21-kurserne, kan du få rabat på
Outdoorkurset.

27. juni – 3. juli

Krea-bibelkursus

Kursusleder: Helle Viftrup
På kurset vil vi fordybe os i bibelsk livsinspiration og kreative processer og
lade disse to ting berige og udfordre hinanden. I morgentimerne vil vi lade
os inspirere gennem en bibeltime sammen med kursisterne på Outdoorkurset. Resten af dagen vil foregå i værkstederne, hvor vi afprøver, leger,
lærer, undres, forstår, forvirres, finder og beriges. Vi vil undervise i forskellige materialer og teknikker og arbejde med inspiration og ideudvikling.
Det må gerne stikke lidt af, når vi er med Gud på værkstedet.
Pris: 3.950 kr.
Max 25 deltagere
Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse med eget bad og toilet, alle måltider, undervisning, udflugt
og materialer til fællesopgaverne. Er du elev på et af F21-kurserne, kan du få rabat på Krea-bibelkurset.

22. – 28. august

Seniorhøjskole

Kursusledere: Peder Kølle og Robert Bladt
Under overskriften ”Fremtid og håb” inviterer vi til en uge i et kristent
fællesskab med andre seniorer omkring inspirerende undervisning ved
engagerede foredragsholdere. Gennem foredrag, fællessang, udflugt og
samtale vil vi udforske håbsdimensionen i vores kristne tro.
Pris: 3.850 kr.
Max 60 deltagere
Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse. Ægtefæller indkvarteres så vidt muligt med fælles bad og
toilet, enlige med eget bad og toilet. Desuden alle måltider, undervisning og en dagsudflugt.

12. – 14. oktober

Pige-feriefridage

Pige-feriefridage er et åndehul i hverdagen for kvinder, som gerne vil have
Guds lys og det kristne fællesskabs perspektiv ind over hverdagen og dagliglivet. Vi ønsker, at Pige-feriefridage må blive nogle særligt betydningsfulde
dage, men også at de må åbne for, at Jesus bliver mere nærværende i alle
de hverdage, der følger efter.
Pris: 1.610 kr.
Max 60 deltagere
Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse, nogle med fælles bad og toilet for to værelser, andre med
eget bad og toilet. Desuden alle måltider og undervisning.

Børkop Højskole – Indre Missions Bibelskole
Peder Breths Vej 1 · 7080 Børkop
Tlf. 30 80 74 32 · Mail: imb@imb.dk
Besøg vores hjemmeside – www.imb.dk – og læs
mere om vores kurser. Oplysninger om undervisning,
undervisere og kursusindhold offentliggøres løbende.
Tilmelding foregår via hjemmesiden.

