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Børn fra Club 4, som Carsten er leder for, mødte frem med flag og fødselsdagssang. Festligt!

Fest for Carsten og KPI
Den 6. marts holdt KPI reception i anledning af daglig leder, Carsten Hjorth
Pedersens 60 år fødselsdag. Her er nogle glimt fra dagen.

110 mennesker troppede op, heriblandt KPIs formand, Karen Aagaard og en gæst
fra Ankara i Tyrkiet, Anders Aagaard, som her ses i samtale med fødselaren.

Personlig ven og medvandrer Jens Ole Christensen holdt en humoristisk, varm og ærlig tale til fødselaren.

Rektor for Norsk Lærerakademi Bjarne Kvam,
Bergen holdt et inspirerende foredrag, hvor
han bl.a. satte fokus på diakoniens betydning.
Se side 2 i dette Nyhedsbrev.
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Diakoni i familie, menighed og skole
↘

Bestil en KPI-foredragsholder

Hvordan støtte barnet bedst
efter skilsmisse?

Uddrag af Bjarne Kvams foredrag ved receptionen for Carsten Hjorth
Pedersen den 6. marts 2015

Udvid jeres hjerter!
Her kommer det diakonale perspektiv
ind i forhold til familie, menighed og
kristen skole. Vi er der for hverandre,

men altid på udkig efter mennesker,
som er «tilsidesat».
• I familien er det vigtigt at have et
åbent hjem for børnenes jævnaldrende, men også for naboer
og mennesker, vi omgås, som er
ensomme eller har det ondt på en
eller anden måde.
• I menigheden er det vigtigt at
åbne op for de, som endnu ikke
kender Jesus. Et sted, hvor vi kan
tage mennesker med ind i et fællesskab. Tro er ikke indgangsbillet.
Her er uvedkommende hjertelig
velkomne.
• I skolen er det vigtigt at tage vare
på de elever, som trænger til at

Carsten havde ønsket sig gaver til et missionsprojekt i Indien, som kort fortalt drejer
sig om et børnehjem og 100 søndagsskoler. Tidl. landsleder i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Bjarne Gertz Olsen er dansk bindeled til dette projekt. Her overrækker han derfor fødselaren et indisk ”udstyr” som tak.

blive set, løftet og inkluderet i fællesskabet.
Udvid jeres hjerter, står der i den norske oversættelse af 2 Kor 6,13. Det
vil sige: Inkludér den fremmede, den
som falder uden for interessefeltet,
den som ikke hævder sig på listen over
de mest attraktive, men som trænger
til os, vort venskab, vores omsorg. Vi
må gå ud af vore beskyttede rum, når
vi skal se disse mine mindste, som Jesus taler om.
Relationsopbygning i det små
Dagens samfund har gjort velfærd til
et oﬀentlig »anliggende« med et sekulært grundlag, hvor Gud er fjernet.
Derfor er der grænser for, hvor stor
plads en kristen organisation eller institution kan få i det oﬀentlige rum,
i hvert fald for nye tiltag, som ikke
har en historie at bygge på. Derfor
tror jeg, vi må over til lettere og mere
mobile tropper på individ- og gruppeniveau. Der er nemlig ingen grænser for gruppevis relationsopbygning,
præget af udvidede hjerter! Det er
diakoniens pulsslag.
Medmennesket før traditionerne
Ganske vist kan organisationene opleve dette frustrende, men Jesus siger,
at høsten er stor blandt de hærgede,
forkomne og de, der er som får uden
hyrde. Altså blandt de, som ikke er inden for vores tænkning og talemåder.
Der »uden for« kan vi finde vores nye
medarbejdere og venner for livet.
Vover vi det troens spring, som det
kan være at lade »årshjulet« i vores
familier, menigheder og skoler ligge,
og i stedet for lytte til og slå følge med
Vinden; Ånden som blæser, hvor den
selv vil? Læg mærke til, at det egentlig
ikke er Ånden, som beskrives i Joh 3,8,
men den, som tror! Det er den troende, der er som vinden. Altså, som
bevæger sig stik modsat af det forudsigbare, der følger af traditionerne,
men som gør det for diakoniens – for
medmenneskets – skyld.

– Et foredrag for forældre
Ingrid Bové Jakobsen
Kontaktinfo: Tlf: 26 27 91 65
E-mail: ingrid_bove@hotmail.com

Det grundlæggende i familien er
kærligheden. Det grundlæggende i
menigheden er at gøre Jesus kendt,
elsket og troet. Dermed forbliver
kærligheden ikke en intern, personlig
varmestue; men den vil i alle forhold
forsøge at nå andre – inden for og
uden for – med Jesu kærlighed. Den
kristne familietanke er ikke en lukket
størrelse. Her inkluderes alle, som vil
have Gud til far og Jesus til bror, og
nåden sætter ingen grænser.

Som forældre kender vi vores barn rigtig
godt. Vi skal tænke på, hvordan vi plejer
at tale med vores barn, når noget er vanskeligt. Plejer det at være bedst, når vi går
en tur sammen? Eller er det ved sengetid,
vi har den gode kontakt. Nogle taler godt
med barnet på en lille biltur.
Vi skal tilbyde at tale med barnet om
det, som betyder noget for ham/hende.
Vi skal være opmærksomme og lyttende.
Det mindre barn kan være uroligt og have
svært ved skiftet mellem mor og far. Tal
med barnet om, hvad der kunne være til
hjælp i forbindelse med skilsmissen.
Det store barn har det måske svært,
fordi kammeraterne bor tæt ved fars
bopæl. Hvordan finder vi gode løsninger,

når barnet er hos mor? Tal med det store
barn om mulige løsninger. Måske har barnet en løsning, du ikke selv har tænkt på.
Fortæl dit barn, at mor og far sammen
vil finde ud af det, og at barnets mening
og følelser selvfølgelig indgår i beslutningerne.
Giv barnet åbne døre til samtale med
mor og far. Måske er det ikke i dag eller i denne måned, barnet er klar til en
samtale om det svære. Men et barn som
ved, at døren til mor/far står åben, og et
barn som ved, at alle følelser og holdninger er velkomne … det barn vil allerede
føle sig støttet og hjulpet, inden vi får talt
sammen.

Der blev sagt mange gode ord til fødselaren, bl.a. af disse tre kvinder fra Århus: Marianne Holst Nielsen, Tina
Kruse og Marie Bøge.
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Overskud i 2014

Sidste nyt fra Projekt God Forkyndelse

2014 var det første hele år, hvor KPI
igen kun kørte med én fast pædagogisk ansættelse. Resultatet af KPI’s
ordinære drift i 2014 blev et overskud
på 35.275 kr., hvilket er 23.000 kr.
mindre end budgetteret. Ikke desto
mindre er resultatet tilfredsstillende,
idet det viser, at KPI med den nuværende bemanding er i stand til at få
indtægter og udgifter til at nå sammen. Resultatet skal også ses i forhold til, at KPI havde underskud de
forudgående fire år.

11 organisationer med KPI i spidsen er
gået sammen om Projekt God Forkyndelse. Vi er midt i projekt-perioden,
og der er nok at se til. Det er rigtig
godt! En lille status over for Nyhedsbrevets læsere er vist på sin plads:

Nogle få tal
Regnskabet vil i løbet af kort tid komme til at ligge på www.kpi.dk Nogle få
kommentarer til enkelte af tallene:
• Støttekredsbidraget blev 4.500 kr.
højere end budgetteret.
• Den samlede gaveindtægt blev ca.
107.000 kr. lavere end budgetteret.

• Øvrige indtægter gav ca. 40.000
kr. mere end budgetteret, hvilket
især skyldes salg af hæfte, indsamlinger i kirker og missionshuse
samt kursregulering af værdipapirer.
• De samlede udgifter blev ca.
57.000 kr. mindre end budgetteret.
En varm tak
Vi har trang til på denne baggrund at
rette en varm tak til KPIs støttekreds
og gavegivere for både små og store
bidrag. TAK, at I bar med endnu et
år. TAK for jeres trofasthed. TAK, at vi
også må regne med jer i 2015.
Frank Risbjerg Kristensen, kasserer
Carsten Hjorth Pedersen,
daglig leder

Efterskolekursus
Den 22.-23. oktober 2015 på Sydvestjyllands Efterskole
Hovedforedragsholder: Paul Otto Brunstad
KPI arrangerede – med stor tilslutning – et efterskolekursus i 2011,
og vi har besluttet at arrangere
endnu et: torsdag den 22. til fredag
den 23. oktober 2015 på Sydvestjyllands Efterskole v. Bramming.
Hovedforedragsholder bliver professor Paul Otto Brunstad (Norge),
som er kendt fra bøger og tidligere
besøg i Danmark. Desuden medvirker efterskoleforstander Jakob Carl
Christensen, psykolog Ole Rabjerg,

generalsekretær Robert Bladt,
landsleder Tonny Sørensen og daglig leder Carsten Hjorth Pedersen.
Målgruppen er lærere, ledelse og
volontører på efterskoler tilknyttet
Indre Mission, KFUM&KFUK, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk
Mission, Nyt liv og Dansk Oase.
Reserver allerede nu datoerne.
Detaljeret program ligger på
www.kpi.dk, og det er udsendt til
skolerne før jul.

Har du overvejet at tegne
et gavebrev
med KPI
I 2014 blev der indbetalt knap 400.000
kr. som gaver til KPI. Halvdelen kom
fra vores ca. 100 givere. Den anden
halvdel kom fra vores 32 gavebreve.
Vi er meget taknemmelige for denne
flok af gavegivere.
Her vil vi gerne anbefale muligheden
for at tegne gavebrev med KPI. Et gavebrev kan være på et fast årligt beløb
eller på en fast procent af ens årlige
indkomst. Gavebrevet er bindende
i en tiårig perioden, og hele beløbet
kan fratrækkes på selvangivelsen
samtidig med, at man kan fradrage
de øvrige gaver.
Nogle af KPIs gavebreve lyder på få
hundrede kroner, andre på flere tusinde. Men vi er taknemmelige for
dem alle.
Ud over, at gavebrevet giver KPI faste, forudsigelige indtægter, betragter
gavebrevsgiverne det som en fordel,
at der på den måde er orden på deres
gaver. Ja, nogle taler direkte om det
som en lettelse.
Derfor denne opfordring til at tegne
et gavebrev med KPI.
Se flere informationer på www.kpi.
dk (Støt KPI), hvor der også ligger et
skema, som kan udfyldes og indsendes til KPI.
Frank Risbjerg Kristensen, kasserer
Carsten Hjorth Pedersen,
daglig leder

Rapport
I foråret 2014 indsamlede vi en stor
mængde af data: 1785 tilhørere og
406 forkyndere besvarede hver deres
spørgeskema. 10 repræsentativt udvalgte forkyndere med dertil hørende
ca. 30 tilhørere blev interviewet.
Alle disse data har vi brugt knap et
år på at behandle, og rapporten er
på trapperne. Vi disponerer med udgivelse i juni 2015. Rapporten, der
bliver på ca. 120 sider, vil blive lagt
på projektets hjemmeside i en PDFudgave, hvor den – uden betaling – er
tilgængelig for enhver. Vi udgiver også
en pixibogs-udgave, hvor rapportens
hovedkonklusioner findes.
Jeg kan allerede nu afsløre, at der
er rigtig mange interessante og tankevækkende elementer i rapporten.
Vores håb er, at den – helt konkret –
kan være med til at fremme mere god
forkyndelse i de mange menigheder
og forsamlinger, som de 11 organisationer repræsenterer. Ikke fordi vi har
lavet en grundig rapport, men fordi
Gud i sin nåde bruger os og lader Ånden og Ordet virke det, han vil.
Hjemmeside med BLOG
Hjemmesiden www.godforkyndelse.
dk er allerede nu aktiv. Hver 14. dag
siden efteråret 2014 er der blevet lagt
væsentlige, tankevækkende BLOGindlæg på den. Gå ind og læs dem.
Kommenterer dem evt. og være med
til at holde gryden i kog.
Rapporten kommer som nævnt til at
ligge her. Desuden vil siden fremover
blive resursested. Efter sommerferien
vil den udvikle sig til en slags værktøjskasse for forkyndere og tilhørere.
Konference
Den 28. - 30. januar 2016 afvikles en
stor forkynderkonference, som alle
11 organisationer indbyder til. Det er
vist aldrig sket før! Vi satser på 200
præster, organisationsansatte og fritidsforkyndere på Sydvestjyllands Ef-

terskole v. Bramming.
Prisen er holdt meget lav. Et spændende og inspirerende program er sat
op. Se det på www.godforkyndelse.
dk og tilmeld dig så snart som muligt. Mind også forkyndere, som du
kender eller har medansvar for, om at
tage med.
En bog for tilhørere og forkyndere
I januar 2016 udkommer desuden en
bog rettet imod såvel tilhørere som
forkyndere. Vi mener nemlig, at tilhørerne også har ansvar for forkyndelsen. Antologien redigeres af Flemming Stidsen. Bidragyderne er Birger
Reuss Schmidt, Niklas Lautrup-Meiner, Hans Ole Bækgaard, Per Ladekær,

Krista Rosenlund Bellows, Carsten
Korsholm Poulsen, Michael Agerbo
Mørch, Jens Ole Christensen, Henrik
Nymann Eriksen, Arne Pedersen, Bodil Skjøtt og Reidar Puggaard Poulsen.
Vores ambition er, at det bliver bogen
om forkyndelse de næste tre år.
Det skal implementeres!
Men for at alt dette ikke blot skal være
slag i luften, skal det implementeres.
Hos den enkelte forkynder. Hos den
enkelte tilhører. Hos møde- og gudstjenesteledere. I den lokale menighed. I hver enkelt organisation. Det
beder vi GUD om at gøre. Det beder
vi også DIG om at tage ansvar for.
/CHP

FORDI TROEN KOMMER
AF DET, DER HØRES
Forkynderkonference
28.-30. januar 2016 i Bramming v. Esbjerg
De 11 organisationer bag Projekt God Forkyndelse
indbyder til en konference, hvor unge og ældre,
nybegyndere og erfarne, præster og lægfolk, ansatte
og frivillige mødes for at inspirere hinanden.
Fordi Gud taler
Fordi vi skal forkynde
Fordi mennesker skal høre – og tro
Se hele programmet og tilmeld dig på

kom med!
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Tese: Evangeliet kan ikke forkyndes
af et hovmodigt menneske

KPI var medarrangør af teolkursus i januar 2015

Af Leif Andersen, lektor på Menighedsfakultetet
og rejsepræst i Indre Mission

Hvorfor kan evangeliet ikke forkyndes
af et hovmodigt menneske? Handler
evangeliet ikke netop om tilgivelse af
synd? Skal det ikke netop forkyndes
af syndere for syndere? Hvorfor skulle så lige hovmod stå i særklasse? Og:
Hvilken forkynder kan helt sige sig fri
for hovmod?
Er denne ”tese” så ikke dødfødt?

at forkynderen på dette punkt er værre end andre!
Når man står på en talerstol og ser
ned på folk, er fristelsen overvældende til netop at se ned på dem: De
har ikke min indsigt. De har brug for
min vejledning! Ret beset står jeg vel
egentlig helt heroppe, fordi jeg står
Gud nærmere …

1) Hovmod står faktisk i særklasse
Blandt alle slags synder, vi kan begå
og begår, er hovmodet selve ursynden fra Edens have: trangen til at
være som Gud. I stedet for at tilbede
Gud.
Al anden synd springer ud af hovmodets ursynd. Men derfor er det
også hovmodet, der holder os borte
fra tilgivelsen! Hovmodet er farisæerens grundholdning. Det forhindrer
os i at angre. Det holder os fra at bøje
os og sørge over synden. Det får os til
at dømme andre (og dermed dømme
os selv).

3) Fristelsen til hovmod kommer
også af fristelsen til magt
Et hovmodigt menneske kan være en
fremragende kirurg eller en fremragende forsker. Også en fremragende
teologisk forsker. Men ikke en fremragende forkynder. For man kan ikke
forkynde for mennesker, man ikke
respekterer.
Ikke alle forkyndere er magtmennesker. Naturligvis ikke. Men der er for
os alle en pirrende dragning i dette, at
jeg måske kan styre andres oplevelse
og billede af Gud. Og magtmennesket
er jo ligefrem defineret ved dette, at
jeg ikke selv får dårlig samvittighed og
skyldfølelse, men styrer andre gennem dårlig samvittighed og skyldfølelse.
Derfor er prædikantens ”æresyge”,
vores evindelige behov for ros og be-

2) Forkynderen er specielt udsat for
hovmodets fristelse
Det kan godt være, at vi er syndere
blandt syndere og ikke er bedre end
andre. Men det kan jo også tænkes,

Den 20.-23. januar var der – traditionen tro – teolkursus på Menighedsfakultetet i Århus. I år med KPI som
medarrangør. Temaet var ”ledelse og
formidling”. Hovedforedragsholder
var professor Paul Otto Brunstad fra
Norge. På sin egen, enkle, men alligevel dybe måde gav han de godt 100
deltagere en indføring i lederskabets
vigtigste elementer.
Generalsekretær Jens Ole Christensen holdt bibeltimer, der gav åndelig
og praktisk inspiration og vejledning.
Lektor Leif Andersen holdt et par
givende og tankevækkende dobbeltforelæsninger om sjælesorg og
formidling. Jeg selv holdt en dobbeltforelæsning om de foreløbige resultater fra Projekt God Forkyndelse. Til
min glæde gav flere udtryk for, at de
mange tal ikke blot var interessante,
men også kunne bruges til at forbedre
forkyndelsen.
En af aftnerne havde vi besøg af
Stinne Bosse, der er tidligere direktør for Tryg og bestyrelsesformand
for Det kongelige Teater. Det blev en
spændende aften, hvor den aktive erhvervskvinde gav gode erfaringer videre og kvitterede for det, hun havde
lært om ledelse af frivillige, da hun
som barn var med i en ”missionsk”
juniorklub i Gilleleje.
Det blev gode, inspirerende dage i
et godt fællesskab. Og relevant, at KPI
var medarrangør!
Carsten Hjorth Pedersen

kræftelse, ikke blot forfængelighed
eller præstationsangst. Det er selve
den dæmoniske fristelse fra Edens
have: fristelsen til at være som Gud.
4) Derfor hjælper det ikke noget, at
æresygen er så almindelig
Det hjælper ikke, at vi ”alle er i samme båd”, hvis båden synker.
Det eneste, der kan gøre æresygen
ufarlig, er, at den erkendes, bekendes
og bekæmpes som synd.
Det er sandt, at ingen af os kan sige
sig fri for hovmodets fristelse. Og vi
falder alle i med et brag. Men der er
nu engang forskel på at falde i synden
og leve i synden. Hvilket også gælder
ursynden. “Hvordan skulle vi, som er
døde fra synden, stadig kunne leve i
den?” (Rom 6,2).
At synden altid lever i os, betyder
ikke, at vi lever i den! Man ”lever i”
synden ved at slutte fred med den.
Ved at nægte at erkende den. Nægte
at bekende den. Nægte at bekæmpe
den.
5) Vores indvortes krig imod hovmodet er derfor en udløber af evangeliets krig imod selvretfærdighed!
Det er en tragisk, men hyppig misforståelse af frelsen, at det skulle være
synden, der fører til fortabelse. Det
er ikke toldere og skøger, men farisæere og skriftkloge, der går fortabt.
Ikke synden, men selvretfærdigheden
fører til fortabelse! Det er det, der ligger i selve trosretfærdiggørelsen.
Den augsburgske bekendelse artikel 20: ”Men skønt denne lære [om
retfærdiggørelsen af tro] foragtes
af de ukyndige, erfarer dog fromme
og ængstede samvittigheder, at den
bringer den største trøst, fordi samvittighederne ikke kan beroliges ved
nogen gerning, men kun ved troen,
når de er fuldt overbeviste om, at de
for Kristi skyld har en forsonet Gud.
Det samme lærer Paulus (Rom 5,1):
’Retfærdiggjorte ved tro har vi fred
med Gud.’ Hele denne lære må henføres til hin kamp i den forfærdede

»»

»»

samvittighed og kan ikke forstås uden
hin kamp.”
Igen og igen viser det sig, at så længe
man kun kender læren om trosretfærdiggørelsen fra dogmatikken, så forstår man den ikke! – om så man kan
den forfra og bagfra. Man forstår den
først, når man kender den fra egen
kamp imod egen selvretfærdighed.
6) ”Gud, jeg takker dig for alt, der
knækker mit hovmod.”
Det er en af de vanskeligste og vigtigste bønner, jeg kender som forkynder.

FOTOS: NILS ANDERSEN
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Ledelse og formidling

Paul Otto Brunstad

Stinne Bosse

Der findes præster, der er blevet
ødelagt af beundring. Og der findes
præster, der er blevet reddet af en
omsorgsfuld kritik.
Den gode forkynder må derfor lære
at leve med kritikkens lidelse. Og ordet ”lidelse” er ikke nogen overdrivelse her.
Beundrings-begæret er et bundløst
hul. Man skulle tro, at når man er
blevet meget bekræftet og beundret
i tilstrækkelig grad, så gør det til sidst
ikke så meget selv at få kritik eller at
opleve andre blive bekræftet og be-

undret – men nej: Man er stadig lige
så smålig, lige så ømfindtlig. Hvilket
bekræfter, at det både er noget dæmonisk og noget dybt neurotisk.
”Hovmod går forud for ulykke,
overmod går forud for fald. Hellere
være beskeden blandt ydmyge end
dele bytte med hovmodige.” (Ordsp
16,18f).
Jo, jeg tror, overskriftens tese holder: Evangeliet kan ikke forkyndes af
et hovmodigt menneske.

Afsender:
KPI
Åbuen 28
3400 Hillerød

To nye pjecer
De seneste to år har KPI udgivet syv
pjecer, som er blevet godt modtaget.
Der er kommet to mere:
Lisbeth Margaard Bendix Jensen:
Hvordan få ørenlyd i klubben? Forfatteren er konsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og meget
erfaren på området. Her er rigtig
mange gode, praktiske råd og ideer
for alle medarbejdere i det kristne
børne-, junior- og teenarbejde.

klubben?
Hvordan få ørenlyd i

Pris pr. pjece: 10 kr. Men vi yder
følgende rabat, ligegyldig om du
bestiller én eller flere slags:
25 stk.: 9 kr. pr. stk.
50 stk.: 8 kr. pr. stk.
75 stk.: 7 kr. pr. stk.
100 stk.: 6 kr. pr. stk.
Hertil kommer porto til forsendelsen.

Teen-tro

Bøn og
re
age
teen
For

Cecilie Thams Nord Hansen og Lasse
Holmgaard Iversen: Teentro. Bøn og
bibel. Denne pjece er ikke – som KPIs
øvrige pjecer – skrevet for voksne,
men for teenagere. Den rummer
stærk inspiration og mange gode,
konkrete ideer til, hvordan teenagere
kan få begyndt på bibellæsning og
bøn.

Alle ni pjecer findes på www.kpi.dk
som flotte PDF-filer. Du kan printe
derfra eller købe trykte pjecer ved
henvendelse til KPI. De er velegnede
til uddeling i kirker, menigheder,
skoler og organisationer. Eller til at
have liggende derhjemme til folk,
der kommer i huset.

Lissen Margaard Bendix Jensen

Kristent Pædagogisk Institut

bibel

Cecilie Marie Thams Nord Hansen og Lasse Holmgaard Iversen

- pædagogik med værdi
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Gaver til KPI
Hvis du ønsker at give en gave til KPI,
kan den indbetales via din pc-bank.
Vælg en af følgende to muligheder:
• Indbetalingskort/girokort. Vælg
kort-type ”01” og tast KPIs gironummer 16775029.

Nyhedsbrevet udgives af:
Kristent Pædagogisk Institut (KPI)
Åbuen 28, 3400 Hillerød
 4824 2462 E: kpi@kpi.dk
Webside: www.kpi.dk

• Bankoverførsel. Overfør beløbet til
KPIs konto i Danske Bank. Regnr.
1551 – kontonr. 0016775029.
Har du ikke pc-bank: Send bud efter
et girokort på KPIs kontor.
- Din gave til KPI er fradragsberettiget

Daglig leder:
Carsten Hjorth Pedersen
Regnskabsfører:
Gitte Lund Mortensen
Tryk: Helle Høeg/Øko-Tryk

på din selvangivelse (Ligningsloven § 8a), forudsat KPI har dit
personnummer.
- KPI udsender i januar kvittering
til alle, der har givet gaver i det
forgangne år.

Formand for bestyrelsen:
Karen Aagaard (ansv.red.)
Søholt Allé 17, 8600 Silkeborg
 40 21 08 40,
E: karen@contructa.dk

