”Vi vil nøies med saa megen Frihed, at der bliver noget til Næsten og vil nøies med den
samme sikkerhed mod Andres misbrug af deres Frihed, som de har mod vores.”
(N.F.S. Grundtvig)
Bestyrelsens årsberetning for skoleåret 2016-2017.
Af Karen Aagaard, formand for KPI´s bestyrelse.
Status og refleksioner over året, der gik
Det emne, der har fyldt mest for KPI´s bestyrelse i de sidste 12 måneder, er uden sammenligning vores
organisationsændring, hvor KPI nu er godkendt som en almennyttig forening med en generalforsamling
som øverste myndighed. Vi har i bestyrelsen talt vendinger igennem, ændret og justeret – og nu er
vedtægterne og forretningsordenen landet, som det er præsenteret for jer tidligere her i bladet, og som er
tilgængelig på KPI´s hjemmeside.
Tanken har strejfet os flere gange, at en demokratisk forening også kan kuppes (i større og mindre grad)
ved en generalforsamling. Den frihed må vi leve med i demokratiets tegn. Og selvom Grundtvig egentlig
mente, en enevældig konge med en rådgivende forsamling var bedre for landet end de demokratisk valgte
politikere, har vi alligevel fundet fred i citatet: ”Vi vil nøies med saa megen Frihed, at der bliver noget til
Næsten og vil nøies med den samme sikkerhed mod Andres misbrug af deres Frihed, som de har mod
vores”. Det er vores forventning, at vi solidarisk kan følges med vore medlemmer ad denne pragmatiske sti.
At KPI er blevet en demokratisk opbygget forening, kalder også på synlige aftryk, så ændringen ikke blot
forbliver et stykke papir. Nogle af disse visioner og konkrete ideer vil jeg komme ind på i afsnittet om KPI´s
fremtid.
Generalforsamling den 8. september
Vi glæder vi os rigtig meget til at være sammen med jer den 8. september i Odense. Vi håber, rigtig mange
af jer vil prioriterer at deltage. Har du bestemt dig for at tage af sted, så spørg i dit lokale netværk, om I ikke
er flere, der skal følges. Tilmelding er stadig mulig, og det er altid lettere at tage med end at tage af sted!
Vi har lagt os i selen for, at programmet ikke vil skuffe jer. Der vil være interessante indspark, tid til
netværk og refleksion – og god forplejning ved Ellen Esmarch Pedersen (hvilket i sig selv er værd at rejse
efter). Se mere om programmet andet sted i dette årsskrift.
Tak for et godt bidrag i 2016
Regnskabet for 2016 endte med et rigtig fint overskud på godt 90.000 kr. Carsten har skrevet mere udførligt
om økonomien i sin beretning, så mit ærinde her er primært at sige TAK til alle trofaste medlemmer og
givere. Såvel gavebrevsgivere som enkelt bidragsgivere.
I efteråret havde jeg kontakt til de gavebedragsgivere, hvis gavebreve udløb ved årsskiftet, og alle ønskede
at forlænge deres gavebreve. Det var en stor glæde. Gavebreve og kontingentbidrag giver os en forventning
om nogle bidrag, vi kan regne med.
Den øvrige del af økonomien afhænger af enkelte gavebidrag og Carstens indtjening. Og alle dele er sundt
for KPI: At der er bidrag vi kender, at vi må være årvågne og gøre vores arbejde godt, så der forsat bliver
spurgt efter KPI og lade resten være op til Gud.
Sidder du med overvejelser om at oprette et gavebrev, er du meget velkommen til at henvende dig på
kontoret, hvor vi er behjælpelig med informationer og vilkår vedr. gavebrev til KPI.
Bestyrelsen
I løbet af året har vi fået besat den ledige plads, som der blev, da Frank Kristensen stoppede ved sidste
repræsentantskabsmøde. Det betyder, at bestyrelsen nu består af:

Mirjam Fibiger Olesen, som er skoleleder på Haderslev Kristne Friskole. Mirjam har stærke kompetencer
inden for pædagogik og didaktik – og et stærkt fokus på kristendomsundervisningens særlige rolle på de
kristne friskoler. Mirjam er bestyrelsens praksisnære fyrtårn.
Lars Brian Larsen, som er landsleder for LMBU. Lars arbejder i Hillerød, og vi nyder vi godt af, at han let
kan komme forbi kontoret og træffe såvel Gitte som Carsten. Lars har en baggrund som pædagog og
sociolog og er en stærk organisationsmand, hvilket har været meget væsentligt de sidste 12 måneder. Lars
er kasserer.
Arne Pedersen, som er kommunikationssekretær hos Israelsmissionen. Arne er uddannet inden for
kommunikation og teologi, og har tydelige kompetencer og visioner inden for de to felter. Det giver et
væsentligt og kækt indspark til vores bestyrelsesarbejde, og vi er allerede meget glade for at have Arne i
bestyrelsen. Mon ikke Arne er vores kommunikationschef?!
Karen Aagaard, der er viceskoleleder på en folkeskole i Horsens. Jeg er meget optaget af, hvordan vores
værdisæt bliver kendt og vedkommende for hele den danske befolkning. Vi tror på, at Guds anvisninger er
anvisninger rettet mod det gode liv – for alle mennesker. Derfor må vi sørge for, at også vi bidrager og
påvirker tidsånden i Danmark samt forbliver en kilde til fornyelse for mange. Jeg er stadig formand.
Spot på tre af Carstens arbejdsopgaver
De sidste 12 måneder har der været plads og rum til mange forskellige aktiviteter, som Carsten fornemt har
beskrevet i sin årsberetning andet sted i årsskriftet. Jeg vil her fokusere for tre af dem:
1. Det er nu muligt at følge KPI på Facebook, og derved få en ugentlig refleksion fra Carsten. Mange følger
allerede Carstens fredags-refleksioner; men der er altid plads til flere, da der heldigvis ikke er loft på
antallet! Hermed opfordring til både at følge og at dele Carstens opslag.
2. Åndsfriheden har de seneste år været under pres fra mange sider og af mange årsager. Vi ser det derfor
forsat som vores opgave at samle repræsentanter fra de mange kirkelige foreninger, vi har i Danmark. For
Danmarks sag! Og Carsten er den person, der kan samle, qua den respekt han nyder, i alle de fællesskaber,
han indgår i.
3. Carsten udgav før sommerferien en flot rød bog: Skift fokus. Bogen er letlæselig, men mangler alligevel
ikke dybde. I sin lancering af bogen præsenterede Carsten den selv på en video på Facebook med tydelige
appel til os alle – og Svend Brinkmann. Den efterfølgende kommunikation de to imellem kan stadig læses
på Facebook.
Et hovedbudskab i bogen er, at al opdragelse begynder og slutter med opdragerens selv-opdragelse.
Bogen udfordrer os til at træde uden for os selv og med vågne øjne se, hvad der toner frem fra det
perspektiv. At bogen allerede nu er trykt i 2. oplag, er en anmeldelse i sig selv. Tak til Carsten for stor
vedholdenhed i arbejdet med bogen, som er produktet af en grundig proces og mange gennemskrivninger.
KPI´s fremtid
I bestyrelsen vil vi i de kommende 12 måneder især være optaget af, hvilke nye aftryk vores godkendelse
som almennyttig forening og vores demokratiske opbygning kalder på. Måske toner noget nyt frem efter
generalforsamlingen. Skal vores årlige generalforsamling have en form, som vi forsøger os med i år?
Et konkret projekt, vi allerede nu tegner skitser til og har på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde
(husk, at I altid kan se vores dagsordener og referater på KPI´s hjemmeside), er KPI-Akademiet.
KPI havde i begyndelsen et stort engagement blandt studerende - især lærerstuderende. I en del år har
dette felt ikke fyldt ret meget i Carstens daglige arbejde, men vi tænker vi, at vi skal hjælpe nogle enkelte,
ambitiøse studerende ind i et fællesskab og et netværk omkring det religionspædagogiske felt, for at
udruste nogle til at bære perspektivet med ind på deres studium og i deres kommende virke.
I løbet af det kommende år vil I høre meget mere om dette. Vi tror, vi skal bruge nogle af de ”talenter”,
der er blevet os betroet, ved at gøre det religionspædagogiske felt interessant for nogle unge mennesker – i
stedet for at ”grave dem ned”.
I den offentlige debat er identitet og køn til debat, og tanken om køn som konstruktion har fået fodfæste.
Hvilket køn er jeg? Hvilket køn er jeg for det meste? Måske er det biologiske køn ikke det samme som det,

jeg identificerer mig med! Her og i mange andre etiske problemstillinger mener vi, det er vigtigt, at KPI med
tydelig røst bidrager – måske med oprettelsen af en særlig taskforce?!
Afslutning og tak
Afslutningsvis vil jeg sige tak til alle, der er omkring KPI. Til alle ansatte, for engagement, dygtighed og
villighed. Tak til alle jer, der følger og bidrager til KPI på forskellig vis. Tak til bestyrelsen for samarbejdet. Og
TAK til Carsten for vedholdenhed og fortsat energi og begejstring over arbejdet i KPI.
På gensyn den 8. september i Odense!

