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Kristent Pædagogisk Institut har et DNA, vi bærer med os, som vi er stolte af og værner om. Det 

drejer sig om at sammenholde de pædagogiske og psykologiske udfordringer med genuin kristen 

tro. Vi er nemlig overbevist om, at dette DNA er fuldt af liv og energi for både børn og voksne. 

  Men KPI må ikke blive et stillestående institut. Alt levende, der bærer på et DNA, er i konstant 

udvikling. Det ønsker KPI også at være. Det viser sig i den ændring af vores struktur, som vi har 

foretaget i løbet af 2016, så vi nu er en demokratisk organisation. Det viser sig i de tiltag, der er sket 

det sidste års tid, som du kan læse om i denne årsberetning. Det viser sig også i den fremtidige 

etablering af et ”KPI-Akademi”, som lanceres i dette årsskrift. 

 

KPI er nu en medlemsorganisation 

Ændringen af KPIs vedtægter i løbet af 2016 var nødvendig, hvis KPIs givere fortsat skulle kunne 

fradrage deres gaver på selvangivelsen. Men selv om kravet kom udefra, er vi ganske godt tilfredse 

med den mere gennemgribende demokratiske model, vi nu har fået, hvor de tidligere 

støttekredsmedlemmer er blevet personlige medlemmer af KPI. 

  Alle medlemmer har nu stemmeret på den årlige generalforsamling. Ud over de personlige 

medlemmer har KPI for tiden otte medlemsorganisationer: 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. Disse kan 

hver sende op til tre stemmeberettigede repræsentanter til generalforsamlingen. 

  KPIs grundlag og formål er uforandret i de nye vedtægter, men vi overgår – i SKATs terminologi 

– fra at være en kirkelig til at være en almennyttig forening. 

  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. 

  Modellen skal afprøves første gang den 8. september i år. Se program andet steds i dette årsskrift. 

 

Det mundtlige 

En vigtig del af mit arbejde er at medvirke ved diverse arrangementer. Mine medvirkener i 2016/17 

fordeler sig sådan i forhold til forskellige målgrupper: 

 Ansatte eller bestyrelser i kristne børnehaver: 4 lektioner. 

 Ansatte eller bestyrelser på kristne friskoler eller efterskoler: 40 lektioner. 

 Ansatte eller bestyrelser på kristent gymnasium eller højskole: 3 lektioner. 

 Prædikanter, præster, ledere m.fl.: 14 lektioner. 

 Forældre: 21 lektioner. 

 Medarbejdere i det kristne børne- og ungdomsarbejde: 10 lektioner. 

 Studerende: 2 lektioner. 

 Foredrag om åndsfrihed eller manderollen: 8 lektioner. 

 Forkyndende møder for KPI: 3   

I alt 105 lektioner mod 103 skoleåret før.  

  De fleste af disse medvirkener er foregået i Danmark; men det er også blevet til flere rejser til 

Norge, hvor jeg især har medvirker på samlinger for forkyndere eller ansatte på kristne skoler. 



  I 2016/17 har KPI fået ca. 35 henvendelser fra personer vedr. anvisning af bøger, drøftelse af en 

konkret sag, indhentning af et godt råd eller diskussion af et principielt pædagogisk spørgsmål. I et 

enkelt tilfælde har en skole betalt mig for at give en vurdering af et pædagogisk koncept. 

  Jeg har desuden haft møder med mennesker, som KPI har et fælles anliggende med. Det drejer sig 

fx om åndsfrihed, kristendomsundervisning i Folkeskolen, en børnekonsulent, en gæst fra Taiwan 

eller en forsker, der skriver om Katekismus. 

  I efteråret 2016 havde jeg besøg af delegation fra Svenska Kyrkan i Sydsverige. Det førte bl.a. til, 

at de sendte et filmhold til Hillerød i juni 2017, der optog en lille video med mig vedr. ”påvirkning 

med respekt” til brug for ansatte i svenske kirker i Skåne, Halland og Blekinge. 

 

Det skriftlige 

I årets løb har jeg skrevet ca. ni artikler – fra korte læserbreve til længere principielle artikler – i 

diverse aviser, tidsskifter og foreningsblade. Hertil kommer nogle indlæg på bl.a. Svend 

Brinkmanns Facebook i forbindelse med udgivelse af Skift fokus. 

  Efter nogle måneders tæt sparring med et team af flygtninge- og indvandrerkonsulenter udgav KPI 

i maj mit hæfte: Hvad er bedst for børnene? Om at opdrage børn i Danmark. Det er skrevet til 

flygtninge- og indvandrerforældre, som ofte står i en stor udfordring i forhold til at opdrage børn i 

Danmark, hvor ”opdragelseskulturen” som regel er meget anderledes end i deres hjemland. Hæftet 

påtænkes oversat til et par af de mest almindelige flygtninge- og indvandrersprog. Hæftet er på 24 

sider og koster 30 kr. 

  Den 9. juni 2017 udkom Skift fokus. Opdragelse med Gud og næsten i centrum, som har været 

mere end to år undervejs. For at gøre bogen kendt, har KPI fået udarbejdet en film på 100 sekunder, 

hvori jeg præsenterer bogen. I dagene omkring udgivelsen blev den set af ca. 12.000 mennesker på 

Facebook. Bogen har solgt så godt, at det andet oplag gik i trykken tre uger efter det første. 

  Andagtsbogen Kast! er blevet oversat og udgivet på det norske Lunde Forlag i januar 2017. 

  Hæftet Barnetro og voksentro er blevet oversat og udgivet på det tanzaniske forlag Soma Biblia i 

maj 2017. 

  Ni af KPIs ti små lysegrønne pjecer er fortsat i handlen. Det er gratis at rekvirere op til tre 

eksemplarer af hver. Ellers koster de 10 kr. pr. stk. (mængderabat ved køb af min. 25 stk.). Se dem 

alle på kpi.dk  Udgivelser. 

   KPIs Nyhedsbrev udgives fortsat fire gange om året. September-nummeret er samtidig årsskrift.  

 

Netværk og efteruddannelse 

For at have noget at give – mundtligt og skriftligt – må jeg kontinuerligt få nyt stof og nye impulser 

ind. I det forløbne år er det fx sket gennem: 

- Pædagogiske tidsskrifter og bøger. 

- Deltagelse i otte konferencer og fyraftensmøder etc. 

- Et møde i den norske gruppe Forum for didaktik i kristent perspektiv. 

- To kontormøder med Hans Jørgen Hansen og Torben Mathiesen fra Foreningen af Kristne 

Friskoler. 

 

To konsulenter og to foredragsholdere 

Vi har glæde af, at to personer har små ansættelser som konsulenter i KPI. De har i løbet af det 

forgangne skoleår hver især løst en afgrænset, men vigtig opgave for KPI. 

  Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, Kolding er ansat som konsulent for konfirmandkurserne. Disse 

kurser er blevet overordentlig populære de seneste år, så der er nok at se til for Anna-Kathrine. Hun 

varetager PR-opgaver og er pædagogisk konsulent på undervisningsmaterialerne. På grund af stadig 

vækst i deltagerantallet, tilbydes KK – som det kaldes – på fire efterskoler i 2017. 



  Conrad Thorup Elmelund, København er ansat for – i samarbejde med mig – at varetage KPIs 

profil på Facebook. Se omtale andet steds i dette årsskrift og tjek de ugentlige opslag på 

www.facebook.com/KristentPaedagogiskInstitut  

  KPI har desuden aftale med to foredragsholdere: Dan Månsson og Niels Kousgaard. De og deres 

emner præsenteres på www.kpi.dk/hvem/foredragsholdere.aspx De har hver haft minimum en 

medvirken for KPI i det forgange år. Det er vi også taknemmelige for. 

  KPIs konsulenter og foredragsholdere inviteres hvert år med på et symposium, hvor vi drøfter 

KPIs anliggender og møder andre fra det religionspædagogiske felt. I oktober 2016 gæstede vi 

Folkekirken Uddannelses- og Videnscenter (FUV) i Aarhus, med hvem vi havde interessante og 

vigtige debatter. 

  

Åndsfrihed igen igen 

Efter at TV2 i foråret 2016 havde bragt udsendelserne om moskeerne bag sløret, kom der hen over 

sommeren et voldsomt politisk fokus på at dæmme op for religiøse gruppers brud med danske 

normer. Det udmøntede sig i et ”enighedspapir”, som et flertal i Folketinget stillede sig bag ved. 

  Debatten fortsatte hen over efteråret, og i december 2016 fik vi de fire såkaldte imam-love, som 

bl.a. gør forskellige religiøse ytringer strafbare. 

  I sensommeren var jeg med til at udforme et høringssvar sammen med flere andre organisationer. I 

september holdt jeg oplæg for den gruppe af nabo-organisationer, der samles i Samråd for Mission 

og Kirke (SMK). Dette førte konkret til, at KPI i november udsendte en invitation til en bredt 

sammensat gruppe af kirkelige organisationer for at invitere til et årlig Samråd om åndsfrihed. Da vi 

er mange, der synes, at den klassiske danske åndsfrihed på ny sættes undr pres – fra politikerne, 

men også fra muslimer, der ikke bøjer sig for åndsfrihedens præmisser. 

  Dette samråd blev afholdt den 18. maj 2017. Tilslutningen var ikke overvældende, men 

tilfredsstillende, og det blev besluttet, at KPI hvert år indkalder til en åben konference for alle 

interesserede fra de kirkelige organisationer. Vi sigter imod ca. 50-70 deltagere, der samles for at 

orientere hinanden, krydse klinger og skærpe argumenterne, når det angår åndsfriheden. Afsættet er 

21 teser om åndsfrihed, som KPI stod i spidsen for for fem år siden. 

  Flere andre fra det kirkelige landskab gør også meget for religions- og åndsfriheden. Det glæder vi 

os over. Vi prøver at koordinere vores indsatser, for der kan ikke gøres for meget for dén sag! 

 

Børn i pluralisme 

KPI er gået med i en form for miniprojekt, som Andreas Østerlund Nielsen har taget initiativ til. 

Andreas er ph.d., cand.theol. og medstifter af teologibureaet Helsyn. Desuden er Børne- og 

Ungdomsoase, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Luthersk Missions Børn og Unge gået 

med i miniprojektet, som vi kalder Børn i pluralisme. Vi ønsker – via kristne fællesskaber – at 

hjælpe forældre til at støtte og inspirere deres børn til at bidrage med en solid kristen identitet i 

børnenes sekulært-pluralistiske hverdag. 

  Der arbejdes p.t. frem imod udgivelse af seks grundlæggende artikler samt et studiemateriale. 

Hertil kommer små videoklip, en inspirationsdag, medvirken på kurser og temadage samt en 

Facebookgruppe mm.  

  Materialerne, ideer og inspiration vil bliver spredt via de medvirkende organisationer. 

 

Kursus for lærere på kristne efterskoler 

KPI har nedsat en arbejdsgruppe med lærer Kristian Søndergaard som formand, der på ny skal 

arrangere et kursus for lærere og andre medarbejdere fra de kristne efterskoler. Sidst vi havde et 

sådan – i efteråret 2015 – blev det meget positivt evalueret. Der sigtes imod et nyt kursus i efteråret 

2018 eller 2019. 

http://www.facebook.com/KristentPaedagogiskInstitut
http://www.kpi.dk/hvem/foredragsholdere.aspx


 

Ny hjemmeside: katekismusinspiration.dk  

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 den er nu trykt i 16.000 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. I december 2016 genudgav Lohses Forlag 

begge udgaver.  

  Den gamle hjemmeside blev taget ned og en ny etableret med 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. Anledningen er 500 års jubilæet for Reformationen i 2017.  

  Den nye hjemmeside hedder www.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. Siden har haft ca. 13.000 besøg, siden den blev lanceret den 6. december 2016 og frem til 1. 

august 2017. Det er vi rigtig godt tilfredse med. 

 

To andre hjemmesider 

KPIs hovedside www.kpi.dk fungerer fortsat godt. Her finder man også indholdet fra den nu 

nedlagte www.åndsfrihed.dk.  

  KPI driver også www.godforkyndelse.dk, som nu er en værdifuld værktøjskasse for forkyndere, 

mødeledere og tilhørere. Fra august 2016 til 19. juni 2017 har den haft knap 1.800 besøgende. 

  Brug KPIs hjemmesider og gør dem kendt! 

 

Regnskab 2016 

KPIs medlemstal er svagt dalende i disse år. Der kommer nye til, men lidt flere ”falder fra”. Ikke 

desto mindre kom KPI ud af 2016 med et pænt overskud på 92.713 kr. Det er vi meget, meget 

taknemmelige for. 

KPI har pr. 31.12.2016 en egenkapital på 580.653 kr., hvilket vi finder særdeles tilfredsstillende. 

  Det reviderede og underskrevne regnskab kan ses på www.kpi.dk. 

  En varm TAK for gaver og kontingenter i 2016. Vi håber, I fortsætter i 2017, 2018 og … 

 

Tak! 

Lad mig slutte med at sige tak for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde til KPIs bestyrelse og 

generalforsamling med formand, Karen Aagaard i spidsen. Tak til min dygtige kollega på kontoret, 

Gitte Lund Mortensen samt ovennævnte konsulenter og foredragsholdere. Tak til alle mine venlige, 

inkluderende ”kolleger” på Johannesskolen, hvor jeg har min daglige gang. Og endelig tak til alle 

jer, som jeg ved mange forskellige anledninger møder rundt omkring i ind- og udland, eller som jeg 

har kontakt med på anden vis. Det er et privilegium at være daglig leder af KPI! 

http://www.katekismusinspiration.dk/
http://www.kpi.dk/
http://www.åndsfrihed.dk/
http://www.godforkyndelse.dk/
http://www.kpi.dk/

