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 5. januar – 7. juni

passion

Her får du et 22-ugers kursus, hvor du ikke bare skal høre om kristendom-

men - 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. Gennem undervisning i “troens stier” vil 

vi erkende, at bøn og bibellæsning ikke er den eneste vej til en god relation 

med Gud. Vi vil sammen udforske dine trosstier og opdage nye måder, du 

kan være i relation med Gud. Vi vil desuden tage dig med til inspirerende 

møder med kristne i Etiopien og på tur til enten København eller Sverige. 

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: 43.110 kr. Rabatpris F23: 37.830 kr.

Max 37 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 eller Sverige, 

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



 5. januar – 7. juni

gdt

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, 11 uger i Etiopien og 7 ugers 

bearbejdelse i Danmark.

Læs mere på GDT’s egen hjemmeside www.globaldt.dk.

Pris: 46.560 kr. Rabatpris F23: 43.680 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 hellig-

dage. Det eneste, der ikke er inkluderet, er bogkøb, vaccinationer og udgifter til vask, kopier, indboforsikring, 

delvis rejseforsikring og lommepenge.







 5. januar – 7. juni

lovsangsskolen

På 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, lovsangsledelse og det 

musisk-faglige, men samtidig også bliver dannet personligt i mødet med 

udfordringer og oplevelser gennem undervisning og praksis.

Vi vil tage dig med til inspirerende møder med kristne i Etiopien og på tur til 

enten København eller Sverige. Og gennem gæsteundervisere og under-

visning i sammenspil, sangskrivning og praktisk lovsangsledelse bliver du 

udrustet med værktøjer og erfaring til at lede andre i lovsang og tilbedelse.

Pris: 45.310  kr.  Rabatpris F23: 40.030 kr.

Max 14 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 eller Sverige, 

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.



 3. august – 20. december

ClassiC

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: 41.100 kr. Rabatpris E23: 36.300 kr.

Max 67 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, outdoor-ekskursion til Slåensø, 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.





Siden 2017 har vi samlet ind til renoveringen af skolens kollegier. Det sidste 

kollegie stod færdigrenoveret i sommeren 2021, og vi er glade og taknem-

melige for, at det lykkedes! Renoveringen er betalt med realkreditlån og 

med gaver fra skolens venner. Vi mangler lige det sidste for at nå vores mål 

om i alt at indsamle 6 mio. kr. til skolens renovering. Derfor fortsætter vi 

indsamlingen indtil sommeren 2023. Tak for ethvert bidrag

hjælp os helt i mål



Du kan bidrage til indsamlingen på to måder:

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

2:  Mobile Pay 427777

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

Stor tak for enhver støtte.

Se mere på www.imb.dk under “Støt” 

t i mål





 24. – 30. juni

mærk

Kursusleder: Helle Viftrup 

 

MÆRK er et kursus for alle sanser, hvor du selv er med til at forme indhold 

og udtryk. Ved tilmelding vælger du, om du vil udtrykke dig kreativt eller 

gennem forskellige outdoor-aktiviteter. Begge giver dig mulighed for at 

gå på opdagelse i din tro og gudsrelation. Vælger du at være kreativ, kan 

du fordybe dig i tre forskellige spor, som alle leder dig gennem fantasi-

fulde indtryk til kreative udtryk. Vælger du outdoor, tager vi dig med 

ud i naturen, til lands, til vands og i luften og giver dig tid til fordybelse, 

refleksion og opdagelse – med tid til både aktivitet og retræte.

Om formiddagen vil vi fælles lade os inspirere igennem bibeltimer, og 

fra midt på formiddagen deler vi os op og fordyber os på vores spor med 

masser af supervision.

På de kreative spor vil vi afprøve, lege, lære, undres, forstå, forvirres, 

finde og beriges. Vi vil undersøge forskellige materialer og teknikker. Vi 

vil arbejde inden for maleri, ler, mixed media og i naturen, men det må 

gerne stikke af til alle sider.

Pris: 4.000 kr.

Max 45 deltagere

Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse, hvor du evt. deler bad og toilet med en anden kursist. 

Desuden alle måltider, undervisning, udflugter og materialer til fælles opgaver. Er du elev på et af F23-

kurserne, kan du få rabat på MÆRK-kurset.



 28. august – 3. september

seniorhøjskole

Kursusledere: Peder Kølle og Margit Skov Pedersen

For dig der gerne vil nyde en uge i et kristent fællesskab med andre senio-

rer omkring inspirerende undervisning. Vi vil få besøg af inspirerende 

foredragsholdere, tage sammen på dagsudflugt og tilbringe tid i fælles-

sang og samtale.

Pris: 3.900 kr.

Max 64 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.





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.


