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KPI har fået nye vedtægter
↘

– Enstemmig vedtagelse i repræsentantskabet
– Støttekredsmedlemmer bliver medlemmer af KPI

På KPIs ordinære repræsentantskabsmøde den 9. september blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter drøftet grundigt og enstemmigt vedtaget.
Ændringen er nødvendig, hvis KPIs givere fortsat skal kunne fradrage deres
gaver på selvangivelsen.
I sidste Nyhedsbrev bad vi om, at
støttekredsmedlemmer gav lyd fra
sig inden 9. september, hvis de ikke
var indforstået med, at vedtægtsændringen medfører, at de overgår til
at blive egentlige medlemmer af KPI.
Ingen støttekredsmedlemmer har
henvendt sig med sådanne indvendinger. Tværtimod har flere henvendt
sig og givet udtryk for, at de var godt
tilfredse med denne ændring.
De nye vedtægter ligger på KPIs
hjemmeside under fanen Hvem er
vi?

rer også, at KPI bliver demokratisk
på alle niveauer. Alle medlemmer
får stemmeret på den årlige generalforsamling, der normalt vil ligge en
fredag fra klokken ca. 15 til 21 først
i september.
Ud over de personlige medlemmer
har KPI pt. otte medlemsorganisationer: Bibellæser-Ringen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler,
Evangelisk Luthersk Mission, Indre
Mission, Indre Missions Unge, Kri-

To former for medlemskab
KPIs grundlag og formål er uforandret
i de nye vedtægter, men vi overgår
altså – i SKATs terminologi – fra at
være en kirkelig til at være en almennyttig forening. Ændringen indebæ-

steligt Forbund for Studerende,
Luthersk Mission og Luthersk
Missions Børn og Unge. Disse
kan hver sende op til tre stemmeberettigede repræsentanter til
generalforsamlingen.
I tilknytning til den årlige generalforsamling afholdes en minikonference med spisning, som
det er gratis for KPIs medlemmer
at deltage i, men som man skal
tilmelde sig.

KPIs første generalforsamling: den 8. september 2017
Paul Otto Brunstad holder foredrag
KPIs første generalforsamling afvikles fredag den 8. september 2017 i Odense.
Program:
16.00 Kaffe og kage samt en snak om KPI
17.00 Foredrag ved professor i religionspædagogik ved NLA, Høgskolen i
Bergen, Paul Otto Brunstad, som – til glæde for mange – har gæstet
Danmark flere gange tidligere.
Fri drøftelse.
18.30 Spisning
19.30 Generalforsamling med kaffe undervejs
21.30 Seneste sluttidspunkt
Sæt allerede nu datoen af. Detaljeret program følger i løbet af foråret.
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KPIs behov for gaver i november og december: 125.000
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Katekismus igen
↘

Katekismus Updated genudgives
Katekismus-hjemmesiden får nyt indhold og ny layout
I anledning af reformationsjubilæet i 2017

Fra 2006 til 2009 stod KPI i spidsen for
Katekismus-projektet. I samarbejde
med flere kristne forlag udgav vi en
indholdsmæssigt og sprogligt opdateret udgave af Luthers Lille Katekismus. Den fik navnet Katekismus Updated og blev solgt i mere end 10.000
eksemplarer.

Denne lille bog har kunnet købes i en
tekstudgave frem til nu, mens den
flotte billedudgave, som Finn Brohus
har layoutet, har været udgået i et
par år. Nu genudgiver Lohses Forlag
begge udgaver, og hjemmesiden fornyes. Anledningen er 500 års jubilæet
for Reformationen i 2017.
KPI har taget teten i denne relancering med økonomisk støtte fra
Bibellæser-Ringen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Evangelisk
Luthersk Mission, Indre Mission, Indre Missions Unge, Kristeligt Forbund
for Studerende, Luthersk Mission og
Luthersk Missions Børn og Unge.
Katekismus Updated
Katekismus Updated er en kortfattet,
enkel gengivelse af indholdet i den
evangelisk-lutherske tro. Den er bygget op omkring centrale bibelske eller
kirkelige tekster, fx De ti Bud, Trosbekendelsen og Fadervor. Tekster, som
mennesker har slidt på i årtusinder.
Hertil er der knyttet nutidige forklaringer.
Katekismus Updated læner sig kraftigt op ad Luthers lille Katekismus.
Men sproget er forenklet, og på ind-

Tjek den nye hjemmeside www.katekismusinspiration.dk Der ligger ca. 700 siders gratis materialer.

holdssiden er der foretaget udeladelser og tilføjelser.
Katekismus Updated er en brugsbog, som du kan slå op i under morgenmaden, på togrejsen, under
forkyndelsen du lytter til, i studiegruppen, under bibellæsningen, i
samtaler med andre, før du lægger
dig til at sove. Det kan derfor være en
god ide at have den liggende i tasken,
på bordet, i lommen eller ved sengen.
Nu foreligger den altså i 4. oplag.
Den kan fx købes via den nye hjemmeside:
www.katekismusinspiration.dk
Den gamle hjemmeside, der har været brugt af flere hundrede mennesker hvert år, siden den blev lanceret
i 2007, er udtjent nu. Både hvad form
og indhold angår.
Vi har derfor fjernet uaktuelle materialer og lagt nye ind. Siden har fået et
totalt nyt layout og et nyt navn: katekismusinspiration.dk
Der ligger omkring 700 siders gratis
materialer for børn, teenagere, unge
og voksne. Til personlig brug eller til
brug i fællesskab med andre.
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Barnets sunde trosudvikling
Af autoriseret psykolog og Ph.D. Dorte Toudal Viftrup

Et menneske udvikler sig gennem livet, og særlig barnet udvikler sig med
lynets hast. Børns udvikling er åbenlys, fordi vi ser, hvordan deres kroppe vokser, og de kan noget nyt hele
tiden. På samme måde vokser deres
psykiske og sociale evner nærmest
hver eneste dag. Hvis vi ikke ser denne vækst, bekymres vi, fordi udvikling
hos børn er sund og forventelig.
På samme måde, som de udvikler
sig fysisk, psykisk og socialt, udvikler
de sig trosmæssigt i deres åndelige
og religiøse forestillinger, herunder
i særdeleshed deres Gudsbillede og
trosmæssige meningssystem. Men
der er desværre et markant mindre
fokus på, om børn udvikler sig sundt
rent trosmæssigt, end vi ser på de tre
andre områder.
Det er ikke alle børn, som udvikler
religiøs tro, men alle børn udvikler
dog et meningssystem. En del børn
vil knytte dette meningssystem til et
Gudsbillede og en religiøs tro, ofte
den religiøse tro, som barnets omgivelser præsenterer det for. Et meningssystem behøver dog ikke være
religiøst forankret.
Det er tankevækkende, at der er så
lidt fokus på børns sunde udvikling
af åndelighed, meningssystemer og
Gudsbilleder, fordi religionspsykologisk forskning dokumenterer en naturlig sammenhæng mellem barnets
andre udviklingsområder og dets udvikling af religiøse og åndelige forestillinger og meningssystemer.
Særlig den psykiske og sociale udvikling hænger uløselig sammen med
barnets trosudvikling. Og ligesom
udviklingen af disse tre områder er
afhængig af det relationelle miljø
omkring barnet, er et barns sunde
trosudvikling også afhængig af tilknytningspersoner og dets nære relationer.
Denne artikel anskuer troen i en religionspsykologisk optik, hvilket både
er en styrke og en begrænsning. Styrken er en solid psykosocial forståelse
af troen, mens begrænsningen kan

være mangel på forståelse for ’troens
mirakel’. Når jeg i denne artikel ser på
tro med en psykologisk optik, udelades desværre også forståelse for,
hvordan troen netop begriber og ikke
mindst favner menneskets ufuldkommenhed gennem troens mirakel.
Menneskets utilstrækkelighed og
syndighed er et troens vilkår, som
psykologien ikke opererer med på
samme måde. Dette betyder, at der
i denne artikel sker en udeladelse af,
når det guddommelige griber ind i det
psykisk usunde og gør alting nyt. Ligeså udelades, når det psykisk sunde
menneske på grund af dets ufuldkommenhed agerer psykisk usundt og
vælger syndens vej.
Tilknytningspersoner
I denne artikel ser vi på troen i en
udviklingspsykologisk optik. Ét af
de grundlæggende områder, hvor
barnets udvikling af åndelighed og
trosforestillinger er afhængig af dets
nære tilknytningspersoner, er i forhold til Gudsbilleder og Gudsrelationer. Barnets udvikling af sit Gudsbillede, forståelse af Gud og dets relation
til Gud er sideløbende med udviklingen af dets grundlæggende model for
relationer.
Én af udviklingspsykologiens hjørnesten er tilknytningsteorien, hvis

primære ærinde er at undersøge vigtigheden af tilknytningspersoner for
barnets udvikling og generelle trivsel.
Overordnet set viser tilknytningsteorien, hvordan barnets udvikling er afhængig af de voksne omkring barnet
og særlig disse voksnes evne til sensitivt at afstemme barnets følelsesliv.
Børn fødes med et behov for og en
evne til at indgå i relationer, og barnets udvikling og trivsel afhænger af,
hvordan de voksne omkring barnet
giver gensvar på barnets ønske om og
naturlige rækken ud mod relationer.
Barnet søger mod relationel udvikling
Vi ser, hvordan barnet, lige fra det
er blevet født, søger mod relation
og kontakt. Allerede når det er få
uger gammelt, ser vi, hvordan barnet
særlig registrerer ansigtsudtryk og
stemmeintonation hos dets tilknytningspersoner. Barnets tilknytningspersoner bruger kropsprog og lyde til
at matche barnets følelsesmæssige
oplevelse, og viser derved barnet,
at den voksne lever sig ind i barnets
følelser og oplevelser, uden dog at
føle og opleve i samme udstrækning
som barnet. Tilknytningspersoner
rummer for en tid barnets følelser,
og giver derefter følelserne tilbage til
barnet i bearbejdet form.
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På denne måde lærer barnet sine
følelser at kende, at regulere sine følelser og på sigt genkende lignende
følelsesmæssige tilstande i andre
mennesker. Dette er fundamentet for
den mellemmenneskelige evne, der
i fagsprog kaldes mentalisering, og
som handler om evnen til at gøre sig
forestillinger, om hvordan andre mennesker har det mentalt set.
Mentalisering er at kunne være opmærksom på egne og andres mentale
tilstande og kunne forstå og navigere
mellemmenneskeligt. Helt grundlæggende er mentalisering at kunne forestille sig, hvordan andre mennesker
ser én udefra, og hvordan de oplever
og føler sig selv indefra.
Når den nybagte mor står og pludrer med sin baby på puslebordet,
tænker hun ikke over, at hun lige der
indgår i en livsvigtig relation med sit
barn. Men når hun rummer barnets
gråd over en våd numse eller sulten
mave; når hun med sin ansigtsmimik
og sine ord anerkender og lever sig
ind i barnets ’lille smerte’, så lærer
hun sit barn at forstå og regulere sine
følelser. Hun lægger begyndelsen til
empati og mentaliseringsevne ned i
sit barn.
Mentalisering og Gudsrelation
Tilknytningsteorien påviser, at barnet
søger primære tilknytningspersoner,
som bliver barnets første modeller
for relationer. Modeller, der også bliver gældende for barnets relation til
Gud. Som kristne tror vi, at der kun
findes én Gud, men psykologisk set
har ingen af os det samme billede
af Gud, fordi det er dannet gennem
vores grundlæggende modeller for
relationer.
Ifølge tilknytningsteorien vil det
barn, der har oplevet en tryg tilknytning med primære omsorgspersoner
med høj grad af mentaliseringsevne,
udvikle et Gudsbillede og en Gudsrelation præget af høj grad af tillid. Tillid
til sig selv og tillid til Gud. Barnet vil
kunne gøre sig forestillinger om Guds
kærlighed til ham eller hende, og disse forestillinger vil være kendetegnet
ved den kærlighed, som barnet kender fra sine tilknytningspersoner.
Det barn, hvis primære tilknytningspersoner ikke tilstrækkeligt har evnet
at rumme og anerkende barnet ved
at leve sig ind i dets følelsesmæssige
tilstande og oplevelser, vil relatere til

Gud på en måde, hvor han eller hun
ikke mærker egne grænser og har
svært ved at regulere sine følelsesmæssige tilstande og har begrænset
tillid til sig selv.
Denne lineære sammenhæng mellem gode tilknytningspersoner og en
sund Gudsrelation skal sammenholdes med troens syn på menneskets
syndighed samt Guds suveræne indgriben, som jeg beskrev tidligere i artiklen.
Det er derfor vigtigt her at tilføje, at
der også findes sundt tilknyttede personer med usunde Gudsbilleder og relationer, ligesom der findes personer,
der er vokset op med utilstrækkelige
tilknytningspersoner, men som alligevel udvikler et psykisk sundt trosliv.
Indre model for relationer og Gudsrelation
Tilknytningspsykologiens vigtige pointe er, at de tidlige relationelle erfaringer, som barnet gør sig med sine tilknytningspersoner, bliver til barnets
grundlæggende model for relationer.
Denne model består af indre mentale
repræsentationer af, hvad barnet kan
forvente af sig selv, og hvad det kan
forvente af andre i relationer.
Man kan sige, at der er to hovedtræk
i et menneskes indre model for relationer: 1) Hans eller hendes syn på sig
selv, fx hvorvidt man har en opfattelse
af, at man fortjener andres opmærksomhed og kærlighed. 2) Hans eller
hendes syn på andre, fx hvorvidt man
opfatter andre som værende varme
og opmærksomme.
Den indre model for relationer påbegyndes, så snart barnet fødes, og
vi ser, hvordan hver enkelt interaktion med omsorgspersoner er med
til at skabe denne model. Modellen
udvides og ændres gennem livet af
de relationelle erfaringer, hvert menneske gør sig, men den første model
er helt grundlæggende for den videre
udvikling.
Det vil sige, at det barn, som har udviklet en indre model for relationer,
hvor han eller hun har et positivt syn
på sig selv og andre, har en grundlæggende oplevelse af, at han eller hun
har værdi, fortjener opmærksomhed
og kærlighed, ser sig selv og andre
som ligeværdige, og oplever andre
som imødekommende, interesserede
og venligt indstillede. Dette barn vil
givetvis få yderligere positive rela-

tionelle erfaringer, når han eller hun
begynder i skole og andre aktiviteter
uden for hjemmet.
Modsat det barn hvis indre model for relationer har bibragt barnet
et negativt syn på sig selv og andre.
Dette barn møder i stedet verden
mistroisk og uden forståelse for egen
værdi. Dette barn vil få flere negative
relationelle erfaringer. Så selvom vi
kan ændre vores indre model for relationer gennem livet, er vi alle i høj
grad præget af vores helt tidlige tilknytningspersoner og de relationelle
erfaringer, som vi fik der.
Dette ses også i forhold til de børn,
som udvikler religiøs tro og derved
Gudsbillede og Gudsrelation. Disse
børn benytter deres indre model for
relationer til at bygge relation til Gud
og møder derved Gud med det syn på
sig selv og andre, som deres model
bibringer dem. Det barn, og sidenhen
voksne menneske, som har en negativ indre model for relationer, vil stort
set overføre denne på sit Gudsbillede
og Gudsrelation. Dette vil kunne ses i
både deres syn på sig selv, i relation
til Gud og ligeledes i deres syn på og
forståelse af Gud.
Fx vil et barn, der ikke kender egen
værdi, har en mangelfuld grænsesætning over for sig selv og andre samt
oplever andre som kritiske og utrygge, let kunne opbygge et Gudsbillede
af en ukærlig Gud, samt en Gudsrelation præget af frygt og utryghed.
Grundlæggende kan man sige, at
den første helt nære relation til omsorgspersoner er af største vigtighed
for barnets senere Gudsbillede og
Gudsrelation. De primære omsorgspersoner lægger fundamentet for
den sunde Gudsrelation.
Den sunde kognitive trosudvikling
En anden psykologisk tilgang til at
forstå troens udvikling i barnet er
et kognitivt perspektiv, hvor vi ser
på, hvordan barnets aldersvarende
kognitive udvikling præger barnets
trosudvikling. Denne teori bevæger
sig aldersmæssigt videre fra den primære tilknytning ind i barndoms-,
ungdoms- og voksenårene.
Teologiprofessor James W. Fowler,
som var meget inspireret af udviklingspsykologen Jean Piaget, beskriver barnets alderssvarende kognitive
udvikling, og hvordan barnets tilgang
til tro og relation til Gud præges af
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Stadie 1. Den intuitive-projektive tro
fra 3-6 år
Vi ser, hvordan barnet fra det er 3-6
år bruger symboler i sin tale og leg.
Legen og talen om tro er fantasifuld
og billedrig, ligesom barnets tro er
kendetegnet ved magisk tænkning.
I dette stadie efterligner barnet dets
tilknytningspersoner i forhold til tro
og troens udtryk. Tilknytningspersonernes humør, adfærd, historier samt
deres brug af symboler og synlig tro
kan influere barnet permanent.
Det 3-6 årige barn vil ikke kunne
gengive religiøse fortællinger, ligesom det ikke er optaget af disses faktuelle korrekthed. Derimod vil barnet
erindre de religiøse stemninger og
følelser, som tilknytningspersonerne
udviser, og disse kan indgå i det religiøse tro og Gudsrelation.

Stadie 2. Den mytiske-konkrete tro
fra 6-11 år
Stadie 2 åbnes, når barnet begynder
at tænke mere konkret og operationelt i 6-års alderen og i forbindelse
med skolestart. Disse nyerhvervede
kognitive evner benyttes også i forhold til barnets tro. Barnet bliver for
eksempel meget optaget af, hvad der
er virkeligt, og hvad der ikke er. Det
ses, hvordan barnets logiske tænkning og oplevelser styrer dets måde
at tænke, tale og opføre sig på.
I dette stadie påtager barnet sig
overbevisninger, værdier og symbolske handlinger fra dets miljø og nære
omsorgspersoner, herunder også lærere, pædagoger og andre voksne,
som er en stor del af barnets hverdag
og liv.
Barnet tilegner sig tro, moralske regler og adfærd via bogstavelige tolkninger og symboler. Det vil sige, at barnet
forstår troen konkret og bogstaveligt,
og ligeledes vil barnet udleve sin tro
i konkrete og bogstavelige former. I
dette alderstrin evner barnet endnu
ikke kognitivt at begribe den kompleksitet, der også er at finde i troen,
og som barnet siden hen vil få brug
for.
FOTO: UNSPLASH

denne. Fowlers stadier beskriver den
kognitivt sunde trosudvikling samt
det relationelle miljø omkring barnet, som ’driver’ barnets udvikling.
Fowler forklarer, hvordan både nære
omsorgspersoner og andre voksne
er medskabere af barnets sunde trosudvikling. Lad os se på hans stadieteori.

Stadie 3. Den sammenstillende-konventionelle tro, som begynder i puberteten
I stadie 3 ser vi, at teenageren begynder at opleve et modsætningsforhold
mellem den bogstavelige tro og sit
levede liv. Dette modsætningsforhold
leder ham eller hende til at reflektere
over livets mening og generelt de dybere aspekter i livet. I dette stadie oplever teenageren også et behov for et
personligt forhold til Gud.
Det kan være fristende for troende
personer omkring teenageren at
blive ’leveringsdygtig’ i konkrete og
ukomplicerede gensvar på teenagerens trosmæssige udfordringer; men
disse gensvar passer som regel bedst
til børn med den mytiske-konkrete
tro fra forrige udviklingsstadie. I stedet behøver teenageren en tro, som
giver en sammenhængende orientering i livets kompleksitet, og som
ligeledes giver basis for identitet og
livsanskuelser.
Der ses i stadie 3, at teenageren søger dybtfølte værdier og overbevisninger, hvilket ofte gøres ved imitation af rollemodeller, som er udvalgte
tilknytningspersoner. Rollemodellernes ideologier formes og tilsluttes
ukritisk, ligesom autoriteter forkastes
eller tilsluttes ukritisk.
I dette stadie er teenagerens Gudsbillede og Gudsrelation sammenhængende med teenagerens måde
at spejle sig i sine nære og udvalgte
omsorgspersoner. Det er, som om
teenagerens tro primært udspilles
’uden for’ teenageren selv, til trods
for, at han eller hun udtrykker dybtfølte indre følelser og værdier. Dette
er en helt normal del af bevægelsen
mod et psykisk sundt trosliv.
Stadie 4. Den individuelle-refleksive
tro, der som regel begynder i ungdomsårene
For at teenageren kan bevæge sig
fra stadie 3’s mere ydre-styrede tro
til stadie 4’s indre-styrede tro, kan
det være nødvendigt med et ’breakdown’ af stadie 3’s tro. Dette kræver,
at den unge udviser en kritisk refleksion over det ukritisk overtagne livssyn og værdier, som kendetegnede
stadie 3.
I stadie 4 har den unge brug for en
afklaring af, hvilke dele af troen, som
skal forstås konkret, og hvilke der skal
forstås mere billedligt/metaforisk. Fx »»
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Stadie 5. Den forbindende tro
Hvis den unge derimod anerkendes
og rummes i stadie 4, vil der oftest
ske en naturlig bevægelse mod stadie
5, som er den forbindende tro. Dette stadie starter med en ny ’åndelig
længsel’, som enten er udløst af en
aldersmæssig udvikling og derigennem behov for en helhedsorienteret
tro, eller ved en form for livskrise,
hvor troen er blevet vitaliseret på ny.
Stadie 5 er kendetegnet ved:
1) En ny forståelse og accept af
livets poler og sandhedens
kompleksitet.
2) ’Second naivite’ som er en balanceret tilgang til troens mystik og undere.
3) Personen er forankret i sin
tro, men kan samtidig reflektere kritisk over den og kan
undersøge og udfordre sine
trosmæssige og åndelige antagelser.
Sund trosudvikling hænger sammen
med relationer
Overordnet kan det siges, at sund
trosudvikling hos børn og unge er

FOTO: JAKOB JENSEN

den unge stille spørgsmålstegn
ved jomfrufødslen, skabelsen og diverse mirakler. Den unge kan også
blive kritisk over for adskillige af de
kristelige værdier og synspunkter,
som det kristelige miljø, han eller hun
har været en del af, repræsenterer.
På denne måde bryder den unge
med eksterne autoritetsfigurer, der
hidtil har fungeret som styrende for
hans eller hendes tro og har haft en
meget vigtig funktion for den unges
tro. Der ses en bevægelse fra ydre
tros-autoritet til, at autoriteten i stedet lægges i den unge selv. Den unge
begynder nu at få en indre-styret tro.
Det ses desværre af og til, at den
unges kristelige miljø – særlig de i
stadie 3 udvalgte omsorgspersoner
– ikke evner at anerkende og rumme
den unges behov for at være kritisk
og skabe nye og personlige trosforståelser. Når den unge ikke anerkendes og rummes i dette trosstadie, vil
han eller hun ofte reagere ved enten
ikke at gennemleve dette trosstadie,
men derimod stagnere på stadie 3’s
ydre-styrede tro, eller ved at fravælge
troen helt eller delvis. Der ses derfor
også i dette trosstadie en stor mængde ’church-leavers’.

afhængig af de voksne, som udgør
børnenes og de unges trosmiljø. Udvikling af sund tro hænger sammen
med den relationelle kvalitet hos de
voksne, som åbner barnets udviklingsrum. I den helt tidlige barndom
afhænger barnets senere relation til
Gud af kvaliteten af dets primære
omsorgspersoner. Den afhænger af
de voksnes evne til sensitivt at afstemme barnets følelsesliv og derved
skabe grobund for, at barnet udvikler

positive indre modeller for relationer.
Hvis barnet på sigt skal udvikle en indre-styret, forbindende tro, er barnet
også afhængig af voksne, som anerkender og rummer barnets trosudvikling gennem livet. Voksne mennesker
omkring barnet, både forældrene og
andre vigtige tilknytningspersoner,
som fylder meget i barnets liv og
hverdag, bærer et ansvar for barnets
sunde trosudvikling.

Fakta-boks
Dorte Toudal Viftrup er autoriseret psykolog og har skrevet Ph.D. om troens
psykologiske rolle og udtryk i forbindelse med krise. Hun er optaget af religionspsykologi, særlig den psykisk sunde tro samt religiøs tro og spiritualitet i en dansk kulturel kontekst.
Dorte er ansat ved Institut for Relationspsykologi (www.relationspsykologi.dk), som er et landsdækkende og værdibaseret psykologhus. Hun holder
til i Roskilde afdeling. Institut for Relationspsykologi blev grundlagt i 2001 og
tilbyder efteruddannelse af pædagogisk personale, pædagoger, medhjælpere, lærere, AKT-medarbejdere, ledere samt socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykologer mm. Fokus er at skabe en relations- og ressourceorienteret tænkning som fælles teoretisk grundlag.
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Brinkmanns ti ståsteder – og Pedersens

Svend Brinkmann: Ståsteder.
10 gamle ideer til en ny verden
Gyldendal Business 2016
200 sider – 250 kr.
Svend Brinkmann, der udgav Stå fast i
2014, har for nylig udgivet efterfølgeren: Ståsteder. Hvor Stå fast på sarkastisk vis tog selvudviklingsindustrien
ved vingebenet, giver Ståsteder ti bud
på, hvad det er værd at stå fast på.
Brinkmann (født 1975), der er psykologiprofessor, nævner ti centrale begreber – inspireret af filosofien – som
giver fast grund at stå på: Det gode,
værdighed, løftet, selvet, sandheden,

ansvaret, kærligheden, tilgivelsen, friheden og døden. Med afsæt i disse ti
begreber tager han et opgør med tidens selvfokus og individualisme. Det
er befriende og inspirerende.
Dermed tager Brinkmann også et
stort og berettiget opgør med instrumentalismen, altså den tanke, at vi
skal gøre det gode for at opnå noget
andet. Vi skal fx sortere vores affald,
fordi det er påvist, at vi bliver lykkeligere af det. Og skoleelever skal have
en daglig times motion, fordi de så
bedre kan lære engelsk og matematik. Brinkmanns befriende pointe er,
at vi skal gøre det gode, ganske enkelt
fordi det er godt – hvad enten vi opnår noget ved det eller ej.
Bogen er til stor hjælp og inspiration
for læseren. En hjælp til at leve udad
i stedet for indad. Og Danmark vil
ganske enkelt blive et bedre sted at
leve, hvis vi følger Brinkmanns ”livsvisdom”. Bogen er også en glimrende
grundbog i pædagogisk filosofi. Hans
ti ståsteder er i den grad værd at give
videre til den kommende generation,
hvilket kun kan lade sig gøre, hvis vi,
som er opdragere, selv lever derefter.
Men Brinkmann vedgår åbent, at
han ikke har Gud med. Derfor rammer han alligevel ikke plet i forhold
til den menneskelige virkelighed. Han
mangler de tre vigtigste ord: Gud,
næsten og evigheden. Hans projekt
forbliver en lukket kasse inden for det
menneskelige uden forbindelse til
den guddommelige virkelighed, som

det menneskelige er uløseligt forbundet med.
GUD – som skaber og frelser – er
livsvigtig, for at mennesket ikke skal
gå til i overanstrengelse. Brinkmanns
menneske er ganske vist forankret i
det gode, men når den gode mangler,
bliver det meget let et uoverkommeligt projekt at leve det gode liv.
NÆSTEN er uundværlig for at give
medmennesket tyngde. Brinkmann
advokerer stærkt for, at det gode liv
er et liv i fællesskab med andre. Men
medmennesket bliver først ”næste”,
når der er en Gud, som forpligter os
på medmennesket.
EVIGHEDEN er vore livs vigtigste
horisont, fordi de år, vi lever, inden
vi dør, er et uendeligt kort tidsrum
sammenlignet med den del af vores
liv, der ligger efter døden. Brinkmann
skal krediteres for at medtage døden
som en uomgængelig virkelighed.
Men hans perspektiv er alt for kort.
Jeg vil derfor udskifte Brinkmanns
tre første ståsteder (det gode, værdighed og løftet), der let lader sig
rubricere under nogle af de øvrige
ståsteder, så mine ti ståsteder hedder: Gud, næsten, evigheden, selvet,
sandheden, ansvaret, kærligheden,
tilgivelsen, friheden og døden. De tre
første vil i øvrigt også præge de syv
sidste ståsteder på fundamental vis.
Dét grundlag går det også an at opdrage børn på!
Carsten Hjorth Pedersen

Konsulenter
og foredragsholdere
Den 28. oktober mødtes KPIs daglige
leder samt to af vores foredragsholdere og en konsulent med tre repræsentanter for Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter (FUV). Vi informerede
gensidigt og havde et god debat. Der
blev også tid til en intern KPI-samling.

Fra venstre ses Dan K. Månsson, Niels Kousgaard, Carsten Hjorth Pedersen og Conrad Thorup
Elmelund. Fraværende var Anna-Kathrine Thunbo Pedersen og Ingrid Bové Jakobsen.

FOTO: UNSPLASH

KPIs behov for gaver i november
og december: 125.000 kr.

Afslutningen af 2016 nærmer sig. I KPI
har vi haft 10 rigtig gode arbejdsmåneder
siden januar. Vi har fået følgende gavebidrag frem til 1. november: 124.425 kr.
som almindelige gaver (budgettallet er
205.000 kr.) 133.606 kr. som gavebrevsgaver (budgettallet er 178.000 kr.).
Da vores øvrige indtægter og udgifter nogenlunde følger budgettet, betyder det, at

Vi har et samlet gavebehov for resten af 2016 på 125.000 kr.
Cirka 40% af KPIs årlige drift er båret af
frivillige gaver. De er kort sagt en indtægt,
uden hvilken KPI ikke ville eksistere. Vi håber derfor, at I, som læser dette, endnu et
år vil være med til at bringe os i mål – som
det er sket de sidste 18 år. På forhånd stor

tak for jeres støtte. Stor eller lille.
Herunder kan du se, hvordan du kan
give din gave til KPI.
Medlemskontingent
KPIs ca. 800 støttekredsmedlemmer
overgår fra 1. januar 2017 – som omtalt
på forsiden – til at blive egentlige medlemmer af KPI. Men kontingentet forbliver det samme, nemlig 200 kr. pr. person.
Og som det har været hidtil, opkræves
beløbet via Nets/Betalingsservice den 1.
april. Tak til alle, der også på denne måde
støtter KPI.
Det hidtidige støttekredskontingent har
aldrig været fradragsberettiget. Det er
det kommende kontingent til KPI heller
ikke.

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 korttype ”01” og tast KPIs giro-nummer
16775029.
• Bankoverførsel. Overfør beløbet til
KPIs konto i Danske Bank. Regnr. 1551
– kontonr. 0016775029.

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

Har du ikke pc-bank: Send bud efter et
girokort på KPIs kontor.
- Din gave til KPI er fradragsberettiget 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.

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

Formand for bestyrelsen:
Karen Aagaard (ansv.red.)
Søholt Allé 17, 8600 Silkeborg
 4021 0840
E: karen@constructa.dk

Afsender: KPI, Åbuen 28, 3400 Hillerød

Gaver til KPI

