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 9. januar – 11. juni

Passion

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. 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 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.

Pris: 42.780 kr. Rabatpris F22: 37.500 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, eks-
kursioner 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



 9. januar – 11. 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 ken-
der 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: 46.380 kr. Rabatpris F22: 43.500 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.







 9. januar – 11. juni

loVsangsskolEn

Med vores nyeste 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-
skrivning og praktisk lovsangsledelse bliver du udrustet med værktøjer og 
erfaring til at lede andre i lovsang og tilbedelse.

Pris: 45.780 kr.  Rabatpris F22: 40.500 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 Nashville, USA, studietur til København, 
ekskursioner og transport til gudstjeneste på søn- og helligdage. Det eneste, der ikke er inkluderet, er even-
tuelt betaling for valgfag, bogkøb, vaccinationer og udgifter til vask, kopier, indboforsikring og lommepenge.



 4. august – 21. 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: 39.800 kr. Rabatpris E22: 35.000 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, outdoorekskursion 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.





Vi mangler stadig den sidste økonomiske håndsrækning, for at kunne 
komme helt i mål. Derfor vil vi også frimodigt bede om den sidste 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.

Vores pedeller har haft travlt, og håndværkerne har arbejdet hårdt – men 
nu er de nye kollegier endeligt blevet indviet og taget i brug. Vi har reno-
veret fordi Børkop Højskole giver en afgørende udrustning til dem, som 
skal forme fremtidens kirke. Vi bygger nemlig ikke bare et nyt 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.

rEnoVEring 
aF kollEgiEt



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”

rEnoVEring 
aF kollEgiEt





 28. februar – 12. marts

sEniorrEjsEkursus
rom

Kursusleder: Peder Kølle 

En rejse til Rom er en vandring igennem kirkehistorien fra Peter og Paulus’ 
dage - forbi verdens ypperligste kirkekunst og kirkearkitektur til kirken af 
i dag. Rejsen byder på store, uforglemmelige oplevelser og indsigt i Roms 
lange historie fra den spæde begyndelse på Palatinerhøjen i 753 før Kr. til 
Rom i dag. 

Da vi skal gå meget rundt i Rom stiller turen krav til en god fysik. Dansk-
talende guider vil dagligt føre os rundt til Roms spændende seværdig heder. 
Det er muligt at tilkøbe en heldagstur til Pompei og se udgravningerne af 
den antikke by, der blev begravet af et vulkanudbrud i år 79 e.Kr. 

Kurset begynder med fem dage på Børkop Højskole. Her bliver vi rystet 
sammen, og gennem undervisning og samvær bliver vi klædt på til at få 
maksimalt udbytte, når turen går syv dage til Rom.

Pris: 14.500 kr.
Max 40 deltagere

Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse under opholdet på Børkop Højskole. Ægtefæller indkvarteres 
så vidt muligt med fælles bad og toilet, enlige med eget bad og toilet. Desuden alle måltider, undervisning og 
rejsen til Rom inkl. halvpension.





 27. marts – 9. april

kursus i sjÆlEsorg

På vores sjælesorgskursus vil vi arbejde ud fra temaet: Mestring sammen 
med mesteren. 

Vi vil sætte begrebet “Mestring” ind i en kristen sammenhæng og sætte 
fokus på ”Mesteren”: Jesus. Uden ham kan vi håndtere mange ting – men 
der er også mange ting, man slet ikke kan magte på den bedste måde 
uden at lade Mesteren komme til.

Kurset sætter fokus på dette. Både når det gælder din egen mestring, og 
når du får mulighed for at hjælpe andre med deres mestring af dele af livet 
(og hvordan du mestrer dette med respekt for dine egne grænser).

Vi skal se på dette helt generelt ved at arbejde med forskellige mestrings-
strategier, og vi skal se på det helt konkret inde for emneområder 
som: Meningen med livet, Kronisk smerte og lidelse, Troen på Gud og 
Kønsidentitet.

Pris: 7.995 kr.
Max 24 deltagere

Prisen inkluderer måltider, undervisning  og indkvartering på enkeltværelse, nogle med fælles bad og toilet for 
to værelser, andre med eget bad og toilet.



 26. juni – 2. juli

MÆrk

Kursusledere: Anders Erbs, Lone Gottenborg Jacobsen og Helle Viftrup

MÆRK er vores helt nye kursus, hvor du selv er med til at forme indholdet. 
Du kan nemlig  vælge mellem et af to spændende spor: Krea og Outdoor. 
Om formiddagen vil vi lade os inspirere igennem bibeltimer og om efter-
middagen vil vi fordybe os på vores spor.

På det kreative spor vil vi afprøve, lege, lære, undres, forstå, forvirres, finde 
og beriges. Vi vil undersøge forskellige materialer og teknikker. Vi vil fortrins-
vis arbejde inden for maleri og ler, men det må gerne stikke af til alle sider.

På outdoorsporet vil eftermiddagene være fyldt med action på land, til 
vands og i luften. Vi vil overnatte i trætoppe, cykle MTB i skovene, lave mad 
på bål og prøve undervandsjagt med harpun. Du får på dette spor desuden 
mulighed for at tilegne dig relevante beviser inden for kajak og klatring.

Pris: 3.975 kr.
Max 55 deltagere

Prisen inkluderer ikke merudgifter ved evt. leje af kajak og klatreudstyr (max. 200 kr.). Prisen inkluderer ind-
kvartering på enkeltværelse, hvor du deler bad og toilet med en anden kursist. Alle måltider, undervisning, 
udflugter og materialer til fælles opgaver. Er du elev på et af F22-kurserne, kan du få rabat på MÆRK-kurset.





 28. august – 3. september

sEniorhøjskolE

Kursusledere: Peder Kølle og Arne Nørgaard

For dig der gerne vil nyde en uge i et kristent fællesskab med andre 
seniorer omkring inspirerende undervisning. Vi vil få besøg af inspire-
rende foredragsholdere, tage sammen på dagsudflugt og tilbringe tid i 
fællessang og samtale.

Pris: 3.875 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.





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.


