
samlinger i løbet af 2018 og 2019.
• Du forpligter dig på at levere et 

nærmere aftalt produkt. Eksem-
pler er nævnt ovenfor.

Ansøgning
Send en begrundet og dokumenteret 
ansøgning til chp@kpi.dk senest den 
1. november 2017.

Samtaler med kvalificerede ansøgere 
foretages inden optagelse i gruppen.

Kontakt KPI´s daglige leder, Carsten 
Hjorth Pedersen for yderligere oplys-
ninger, mobil 2840 5314. 

KPI AKADEMI … fordi det er så vig-
tigt, at børn, unge og voksne bliver 
mødt – på den rigtige måde – med 
det bedste for tid og evighed!
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Kristent Pædagogisk Institut satser 
på at få en ny generation ind i det 
kristen-pædagogiske felt. 

Inspiration og økonomisk støtte til 
unge med interesse for teori og prak-
sis.

Det vil vi:
• Udruste og inspirere dygtige reli-

gionspædagoger, fordi såvel det 
danske samfund som de kirkelige 
miljøer har brug for det.

• Samle en gruppe på tre-fem 
unge, og som vil dygtiggøre sig i 
religionspædagogisk retning, alt-
så inden for dannelse, opdragel-
se, undervisning, vejledning, for-
midling, oplæring og forkyndelse 
i den kristne tro og på grundlag 
af den kristne tro.

• Gruppen, der ledes af KPI´s dag-
lige leder, Carsten Hjorth Peder-
sen, samles til faglige, praksis-
nære drøftelser og sparring med 
henblik på udarbejdelse af artik-
ler, facebookopslag, videoer, un-
dervisningsoplæg eller lignende 
til inspiration for lærere, pæda-

goger, forældre, klubmedarbej-
dere eller andre.

• Gruppen arbejder i 2018 og 2019 
med to samlinger (á otte timer) 
årligt. På disse samlinger holder 
gruppens medlemmer korte op-
læg for hinanden. Debatten vil 
blive livlig. Og der arbejdes frem 
imod konkrete produkter.

• Rejse, bespisning og ophold dæk-
kes af KPI. Desuden får hver del-
tager årligt et honorar på 8.000 
kr. – forudsat man overholder 
nedennævnte forpligtelser.

• Der tilbydes løbende sparring og 
mentorering mellem samlinger-
ne.

Om dig:
• Du er under 35 år.
• Du har for nylig afsluttet eller er 

i færd med at afslutte en uddan-
nelse som teolog, lærer, pæda-
gog, psykolog, journalist, socio-
log, retoriker eller lignende.

• Du ønsker at dygtiggøre dig i reli-
gionspædagogisk retning.

• Du deltager i ovennævnte fire 

Årsskrift 2016/17

Drømmer du om at forme fremtiden for dannelse og formidling i kristent perspektiv?
Så lad din drøm slå rod i KPI Akademi!

↘

Velkommen til KPI’s første 
generalforsamling den 8. sep-
tember i Odense, se omtalen 
på bagsiden.

FOTO: UNSPLASH
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Det emne, der har fyldt mest for KPI´s 
bestyrelse i de sidste 12 måneder, er 
uden sammenligning vores organi-
sationsændring, hvor KPI nu er god-
kendt som en almennyttig forening 
med en generalforsamling som øver-
ste 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 eller mindre grad) 
ved en generalforsamling. Den fri-
hed må vi leve med i demokratiets 
navn. Og selv om Grundtvig egentlig 
mente, en enevældig konge med en 
rådgivende forsamling var bedre for 
landet end de demokratisk valgte po-
litikere, 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 sikker-
hed 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 prioritere at deltage. Har du be-
stemt dig for at tage af sted, så spørg 

”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.” 

 
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 program-
met 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 pro-
grammet på bagsiden af dette års-
skrift. 

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 bi-
dragsgivere. 

I efteråret havde jeg kontakt til de 
gavebidragsgivere, hvis gavebreve 
udløb ved årsskiftet, og alle ønskede 
at forlænge deres gavebreve. Det var 
en stor glæde. Gavebreve og kontin-
gentbidrag giver os en forventning 
om nogle bidrag, vi kan regne med. 

Den øvrige del af økonomien afhæn-
ger 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 fortsat bliver spurgt efter 
KPI, og lade resten være op til Gud. 

Sidder du med overvejelser om at 
oprette et gavebrev, er du meget vel-
kommen til at henvende dig på kon-
toret, hvor vi er behjælpelig med in-
formationer og vilkår vedr. gavebrev 
til KPI. 

Bestyrelsen
I løbet af året har vi fået besat den 

ledige plads, der blev, da Frank Kri-
stensen stoppede ved sidste repræ-
sentantskabsmøde. Det betyder, at 
bestyrelsen nu består af:

Mirjam Fibiger Olesen, som er sko-
leleder på Haderslev Kristne Friskole. 
Mirjam har stærke kompetencer in-
den for pædagogik og didaktik – og et 
stærkt fokus på kristendomsunder-
visningens særlige rolle på de kristne 
friskoler. Mirjam er bestyrelsens prak-
sisnære fyrtårn. 

Lars Brian Larsen, som er landsleder 
for LMBU. Lars arbejder i Hillerød, og 
vi nyder 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 kommunika-
tionssekretær hos Israelsmissionen. 
Arne er uddannet inden for kommu-
nikation og teologi og har tydelige 
kompetencer og visioner inden for 
de to felter. Det giver et væsentligt og 
kækt indspark til vores bestyrelsesar-
bejde, og vi er allerede meget glade 
for at have Arne i bestyrelsen. Mon 
ikke Arne er vores kommunikations-
chef?!

Karen Aagaard, der er viceskolele-
der på en folkeskole i Horsens. Jeg er 
meget optaget af, hvordan vores vær-
disæt bliver kendt og vedkommende 
for hele den danske befolkning. Vi 
tror på, at Guds anvisninger er anvis-
ninger 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.

Bestyrelsens årsberetning for skoleåret 2016-2017 
Af Karen Aagaard, formand for KPI´s bestyrelse

↘

(N.F.S. Grundvig)
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Tre af Carstens arbejdsopgaver
De sidste 12 måneder har der været 
plads til mange forskellige aktiviteter, 
som Carsten fornemt har beskrevet 
i sin årsberetning på side 4-6. Jeg vil 
her fokusere på tre af dem:

1. Det er nu muligt at følge KPI på 
Facebook og derved få en ugentlig re-
fleksion fra Carsten. Mange følger al-
lerede Carstens fredags-refleksioner; 
men der er altid plads til flere, da der 
heldigvis ikke er loft på antallet! Her-
med 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 
fortsat som vores opgave at samle re-
præsentanter fra de mange kirkelige 
foreninger, vi har i Danmark. For Dan-
marks sag! Og Carsten er den person, 
der kan samle, qua den respekt han 
nyder i alle de fællesskaber, han ind-
går 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 tydelig ap-
pel til os alle – og Svend Brinkmann. 
Den efterfølgende kommunikation de 
to imellem kan stadig læses på Face-
book. 

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 Car-
sten for stor vedholdenhed i arbejdet 
med bogen, som er produktet af en 
grundig proces og mange gennem-
skrivninger. 

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 demo-
kratiske opbygning kalder på. Måske 
toner noget nyt frem efter general-
forsamlingen. Skal vores årlige gene-
ralforsamling have den form, som vi 
forsøger os med i år?

Et konkret projekt, vi allerede nu 
tegner skitser til og har på dagsorde-
nen på næste bestyrelsesmøde (husk, 
at I altid kan se vores dagsordener og 
referater på KPI´s hjemmeside), er 
KPI-Akademi. Se forsiden.

KPI havde i begyndelsen et stort en-
gagement blandt studerende – især 
lærerstuderende. I en del år har dette 
felt ikke fyldt ret meget i Carstens 
daglige arbejde, men vi tænker, at vi 
skal hjælpe nogle enkelte, ambitiøse 
studerende ind i et fællesskab og et 
netværk omkring det religionspæda-
gogiske 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 
mere om dette. Vi tror, vi skal bruge 
nogle af de ”talenter”, der er blevet 
os betroet, ved at gøre det religi-
onspædagogiske 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 biologi-
ske 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 oprettel-
sen 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 besty-
relsen for samarbejdet. Og TAK til 
Carsten for vedholdenhed og fortsat 
energi og begejstring over arbejdet i 
KPI. 

På gensyn den 8. september i Oden-
se!

Carsten Hjorth Pedersens seneste 
bog – Skift fokus. Opdragelse med 
Gud og næsten i centrum – udkom 
kort før sommerferien. Den blev om-
talt i sidste Nyhedsbrev. Den er også 
blevet omtalt af sognepræst og jour-
nalist Sørine Godtfredsen i Berling-
ske Tidende den 25. juni. Hun skriver 
bl.a.: 

Lektor i pædagogik, Carsten Hjorth 
Pedersen, har netop udgivet bogen 
”Skift fokus”, hvori han argumenterer 
for, at kristendommen og næstekær-
lighedsbudet skal tilbage i opdragel-
sen. (…) Barnet skal lære, at en højere 
myndighed kræver af os, at vi altid ser 
det andet menneske som et mål, og 

Pedersen opfordrer til en generobring 
af troen på det forpligtende nærvær, 
der aldrig før er blevet modsagt så 
voldsomt som i dag. Således står det 
efterhånden meget klart, at der er 
brug for en besindelse.

Bogen, der koster 150 kr., har solgt 
så godt, at andet oplag gik i trykken 
tre uger efter, at første oplag udkom. 
Den kan bestilles i din lokale boghan-
del eller købes direkte hos KPI: e-mail 
chp@kpi.dk, mobil 2840 5314.

Andet oplag er på gaden 
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KPI i udvikling 

Arbejdsberetning 1. august 2016 – 31. juli 2017
Af daglig leder, Carsten Hjorth Pedersen

↘

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 ge-
nuin kristen tro. Vi er nemlig overbe-
vist om, at dette dna er fuldt af liv og 
energi for både børn og voksne.

Men KPI må ikke blive et stillestå-
ende 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 års-
skrift.

KPI er nu en medlemsorganisation
Ændringen af KPI’s vedtægter i løbet 
af 2016 var nødvendig, hvis KPI’s gi-
vere fortsat skulle kunne fradrage 
deres gaver på selvangivelsen. Men 
selv om kravet kom udefra, er vi gan-
ske godt tilfredse med den mere gen-
nemgribende demokratiske model, 
vi nu har fået, hvor de tidligere støt-
tekredsmedlemmer er blevet person-
lige medlemmer af KPI.

Alle medlemmer har nu stemmeret 
på den årlige generalforsamling. Ud 
over de personlige medlemmer har 
KPI for tiden otte medlemsorganisa-
tioner: Bibellæser-Ringen, Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler, Evan-
gelisk Luthersk Mission, Indre Mis-
sion, 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.

KPI’s grundlag og formål er uforan-
dret i de nye vedtægter, men vi over-
går – i SKATs terminologi – fra at være 
en kirkelig til at være en almennyttig 
forening.

I tilknytning til den årlige generalfor-

samling afholdes en minikonference 
med spisning, som det er gratis for 
KPI’s medlemmer at deltage i, men 
som man skal tilmelde sig.

Modellen skal afprøves første gang 
den 8. september i år. Se program på 
bagsiden af dette årsskrift.

Det mundtlige
En vigtig del af mit arbejde er at med-
virke ved diverse arrangementer. 
Mine medvirkener i 2016/17 fordeler 
sig sådan i forhold til forskellige mål-
grupper:

• Ansatte eller bestyrelser i kristne 
børnehaver: 4 lektioner.

• Ansatte eller bestyrelser på krist-
ne friskoler eller efterskoler: 40 
lektioner.

• Ansatte eller bestyrelser på kri-
stent gymnasium eller højskole: 
3 lektioner.

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

• Forældre: 21 lektioner.
• Medarbejdere i det kristne bør-

ne- og ungdomsarbejde: 10 lek-
tioner.

• 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 medvirket på samlinger 
for forkyndere eller ansatte på kristne 
skoler.

I 2016/17 har KPI fået ca. 35 hen-
vendelser fra personer vedr. anvis-
ning af bøger, drøftelse af en konkret 
sag, indhentning af et godt råd eller 
diskussion af et principielt pædago-
gisk 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 an-
liggende 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 en 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 artik-
ler – 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 indvan-
drerkonsulenter udgav KPI i maj mit 
hæfte: Hvad er bedst for børnene? 
Om at opdrage børn i Danmark. Det 
er skrevet til flygtninge- og indvan-
drerforældre, som ofte står i en stor 
udfordring i forhold til at opdrage 
børn i Danmark, hvor ”opdragelses-
kulturen” som regel er meget ander-
ledes end i deres hjemland. Hæftet 
påtænkes oversat til et par af de mest 
almindelige flygtninge- og indvan-
drersprog. Hæftet er på 24 sider og 
koster 30 kr.

Den 9. juni 2017 udkom Skift fokus. 
Opdragelse med Gud og næsten i cen-
trum, 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 over-
sat og udgivet på det norske Lunde 
Forlag i januar 2017.

Hæftet Barnetro og voksentro er 
blevet oversat og udgivet på det tan-
zaniske forlag Soma Biblia i maj 2017.
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Arbejdsberetning 1. august 2016 – 31. juli 2017
Af daglig leder, Carsten Hjorth Pedersen

Ni af KPI’s ti små lysegrønne pjecer 
er fortsat i handlen. Det er gratis at re-
kvirere op til tre eksemplarer af hver. 
Ellers koster de 10 kr. pr. stk. (mæng-
derabat ved køb af min. 25 stk.). Se 
dem alle på kpi.dk  Udgivelser.

KPI’s Nyhedsbrev udgives fortsat fire 
gange om året. September-numme-
ret 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 for-
løbne år er det fx sket gennem:

- Pædagogiske tidsskrifter og bø-
ger.

- Deltagelse i otte konferencer og 
fyraftensmøder etc.

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

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

Konsulenter og 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-op-

gaver og er pædagogisk konsulent på 
undervisningsmaterialerne. På grund 
af stadig vækst i deltagerantallet, blev  
KK – som det kaldes – tilbudt på fire 
efterskoler i 2017.

Conrad Thorup Elmelund, Køben-
havn, er ansat for – i samarbejde med 
mig – at varetage KPI’s profil på Face-
book. Se omtale på side 7 i dette års-
skrift og tjek de ugentlige opslag på 
www.facebook.com/KristentPaeda-
gogiskInstitut 

KPI har desuden aftale med to fore-
dragsholdere: Dan Månsson og Niels 
Kousgaard. De og deres emner præ-
senteres på www.kpi.dk/hvem/fore-
dragsholdere.aspx De har hver haft 
minimum en medvirken for KPI i det 
forgange år. Det er vi også taknem-
melige for.

KPI’s konsulenter og foredrags-
holdere inviteres hvert år med på 
et symposium, hvor vi drøfter KPI’s 
anliggender og møder andre fra det 
religionspædagogiske felt. I oktober 
2016 gæstede vi Folkekirkens Uddan-
nelses- og Videnscenter (FUV) i Aar-
hus, 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 dæm-
me 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 efter-
året, og i december 2016 fik vi de fire 
såkaldte imam-love, som bl.a. gør for-
skellige religiøse ytringer strafbare.

I sensommeren var jeg med til at 
udforme et høringssvar sammen med 
flere andre organisationer. I septem-
ber 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 novem-
ber inviterede en bredt sammensat 
gruppe af kirkelige organisationer til 
et årligt Samråd om åndsfrihed. Vi er 
mange, der synes, at den klassiske 
danske åndsfrihed på ny sættes un-
der 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 over-Hæftet Barnetro og voksentro er blevet oversat og udgivet på det tanzaniske forlag Soma Biblia
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vældende, men tilfredsstillende, og 
det blev besluttet, at KPI også i 2018 
indkalder til en åben konference for 
alle interesserede fra de kirkelige or-
ganisationer. Vi sigter imod ca. 50-70 
deltagere, der samles for at orientere 
hinanden, krydse klinger og skærpe 
argumenterne, når det angår åndsfri-
heden. Afsættet er 21 teser om ånds-
frihed, som KPI stod i spidsen for for 
fem år siden.

Flere andre fra det kirkelige land-
skab gør også meget for religions- og 
åndsfriheden. Det glæder vi os over. 
Vi prøver at koordinere vores indsat-
ser, for der kan ikke gøres for meget 
for den sag!

Børn i pluralisme
KPI er gået med i en form for minipro-
jekt, som Andreas Østerlund Nielsen 
har taget initiativ til. Andreas er ph.d., 
cand.theol. og medstifter af teologi-
bureaet Helsyn. Desuden er Børne- 
og UngdomsOase, Danmarks Folke-
kirkelige 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 identi-
tet i børnenes sekulært-pluralistiske 
hverdag.

Der arbejdes p.t. frem imod udgi-
velse af seks grundlæggende artikler 
samt et studiemateriale. Hertil kom-
mer små videoklip, en inspirations-
dag, medvirken på kurser og tema-
dage samt en Facebookgruppe mm. 

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

Kursus for kristne efterskolelærere
KPI har nedsat en arbejdsgruppe 
med lærer Kristian Søndergaard som 
formand, der på ny skal arrangere et 
kursus for lærere og andre medarbej-
dere fra de kristne efterskoler. Sidst vi 
havde et sådant – i efteråret 2015 – 
blev det meget positivt evalueret. Der 
sigtes imod et nyt kursus i efteråret 
2018 eller 2019.

www.katekismusinspiration.dk 
Fra 2006 til 2009 stod KPI i spidsen 
for Katekismus-projektet. I samar-
bejde med flere kristne forlag udgav 
vi en indholdsmæssig og sproglig 
opdateret udgave af Luthers Lille Ka-
tekismus. 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 Fol-
kekirkelige Søndagsskoler, Evangelisk 
Luthersk Mission, Indre Mission, In-
dre Missions Unge, Kristeligt Forbund 
for Studerende, Luthersk Mission og 
Luthersk Missions Børn og Unge. An-
ledningen er 500 års jubilæet for Re-
formationen 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 fæl-
lesskab 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 til-
fredse med.

To andre hjemmesider
KPI’s hovedside www.kpi.dk fungerer 
fortsat godt. Den har haft ca. 2.300 
besøgende det seneste år. Her finder 
man også indholdet fra den nu ned-
lagte www.åndsfrihed.dk. 

KPI driver også www.godforkyndel-
se.dk, som nu er en værdifuld værk-
tøjskasse for forkyndere, mødeledere 
og tilhørere. Fra august 2016 til 19. 
juni 2017 har den haft knap 1.800 be-
søgende.

Brug KPI’s hjemmesider og gør dem 
kendt!

Regnskab 2016
KPI’s medlemstal er svagt dalende 
i disse år. Der kommer nye til, men 
lidt flere ”falder fra”. Ikke desto min-
dre kom KPI ud af 2016 med et pænt 
overskud på 92.713 kr. Det er vi me-
get, meget taknemmelige for.

KPI har pr. 31.12.2016 en egenka-
pital 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 kontin-
genter i 2016. Vi håber, I fortsætter i 
2017, 2018 og …

Tak!
Lad mig slutte med at sige tak for et 
tillidsfuldt og konstruktivt samarbej-
de til KPI’s bestyrelse og generalfor-
samling 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 an-
ledninger møder rundt omkring i ind- 
og udland, eller som jeg har kontakt 
med på anden vis. Det er et privile-
gium at være daglig leder af KPI!

FO
TO

: U
N
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 »»

Fuglens flugt over havet minder mig om betydningen af menneskets åndelige frihed! 
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For et år siden skrev jeg, at KPI var 
vokset 55 % på Facebook. I år er tallet 
49 %, så vi nu er oppe på 783, som 
synes godt om KPI og følger Carstens 
opslag. Det, synes vi selv, er flot. Ikke 
fordi ”likes” i sig selv er et mål; men 
tallene bekræfter vores oplevelse af, 
at mange oplever vores opslag me-
ningsfulde! Målet er ikke, at KPI ero-
brer flere følgere; men når det sker, er 
vi glade, fordi vi så når ud til mange.

Opslagene ses i snit 1.600 gange
I løbet af det sidste år har KPI produ-
ceret 53 facebookopslag. Det er cirka 
et om ugen. Opslagene spænder fra 
det helt nære hverdagsplan til den 
større åndsfrihedsdiskussion og sam-
fundets til tider flydende tilstande. 
Egentlig er opslagene svære at kate-
gorisere; men de har alle en pædago-
gisk vinkel og et kristent fortegn. 

Opslagene er i gennemsnit ble-
vet set 1.595 gange (mellem 90 og 
11.847 gange), og generelt er der 
tre typer opslag, som særlig bliver 
positivt modtaget: 1) Videoer, 2) Når 
Carsten skriver i Kristeligt Dagblad, 3) 
Holdningsbaserede opslag, der tager 
afsæt i konkrete hverdagssituationer. 

I gennemsnit får vores opslag 27 

"likes", 2 kommentarer og 5 delinger. 
Det er særlig delinger og kommenta-
rer, som er med til at sprede et op-
slag. Tak til alle jer, som er med til at 
sprede KPI's opslag.

Video om ny bog
I begyndelsen af juni lagde vi en video 
op i anledningen af Carstens nye bog 
Skift fokus. Videoen var flot produce-
ret af Flemming Bo Media, og vi lagde 
selv undertekster på den. Det viste sig 
at være klogt, for af de gange videoen 
blev set, var 88 % uden lyd. 

11.847 gange blev en bruger kon-
fronteret med vores opslag, og 5.886 
gange blev videoen vist. 30 % af vis-
ningerne var direkte fra KPI’s eget 
opslag af videoen, mens 70 % af vi-
deoens visninger kom fra de 43 andre 
brugere, som valgte at dele videoen 
på deres egen Facebook. I den for-
stand er Facebook meget demokra-
tisk.

Sagen om bogen begyndte for alvor 
med et interview med Carsten i Kri-
steligt Dagblad. Carsten nævnte bl.a. 
den kendte psykolog Svend Brink-
mann. Det fik ham til tasterne, idet 
han på sin Facebookside (og han har 
66.645 følgere) svarede igen. Carsten 

kommenterede så på opslaget.
Kristeligt Dagblad bragte derefter 

både Brinkmanns oprindelige svar 
og en modificeret udgave af Carstens 
kommentar. Det sidste fik diskussio-
nen til at tage endnu en runde, hvor 
Brinkmann på ny skrev et opslag, som 
Carsten svarede på. Det hele endte 
med et anerkendende ”like” fra Brink-
mann på Carstens sidste kommentar. 
Processen var medrivende og illustre-
rer fint, hvordan ”spill-over-effekten” 
mellem aviser og Facebook fungerer 
i dag. 

KPI’s liv på Facebook 

Af Conrad Thorup Elmelund, konsulent for KPI’s liv på de sociale medier↘

Sådan ser KPIs Facebook ud, når du åbner den. Et klip fra Carsten Hjorth Pedersens debat med 
Svend Brinkmann på Facebook
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Dette er et opråb til alle voksne krist-
ne: Er der en eller to unge kristne, 
som du har en god personlig relation 
med? Kender de dig, og kender du 
dem?

Jeg spørger ikke, om du er i familie 
med en ung kristen. Nej, jeg spørger, 
om der i din menighed er konkret mu-
lighed for, at unge og voksne mødes, 
taler sammen, kender hinanden – og 
derfor kan dele erfaringer fra livet 
med Jesus. Når jeg taler med unge 
kristne, hører jeg igen og igen: I har jo 
levet længere tid sammen med Jesus, 
end vi har, og vi vil gerne tale med jer 
om det.

Relationer er afgørende
En undersøgelse1 viser, at chancen for 
at unge kristne fortsætter i kirke, er 
dobbelt så stor, hvis man i ungdoms-
årene har en personlig venskabsrela-
tion til en voksen. 

I nogle menigheder og kristne for-
samlinger er der gode personlige rela-
tioner på tværs af alder; men mange 
steder er vi ret opdelt. Selv ved ”fæl-

lesmøderne” for voksne og unge sid-
der generationerne ved hver sit bord 
og drikker kaffe. 

Det er der mange grunde til – både 
familiemæssige, tidsmæssige og so-
ciale. Højst sandsynligt spiller en vis 
usikkerhed, over for om den anden 
generation mon gider tale med en 
som mig, også ind. Men det er, fordi 
vi ikke kender hinanden på tværs af 
generationerne, og fordi de personli-
ge relationer mellem voksne og unge 
er sporadiske, overfladiske eller ikke-
eksisterende.

Det skal vi lave om på! Ikke bare 
fordi det lyder smart; men fordi det 
er livsvigtigt for troen!

Samfundstendensen er mere og 
mere opdeling. Vi kender kun men-
nesker, der tilhører samme sociale 
klasse, interesserer sig for det samme 
og har samme alder som os selv. Men 
”jo mere opdelt samfundet bliver, jo 
mere må den kristne menighed an-
strenge sig for at blive ’fler-generati-
onel’”.2  

Del erfaringer
Vi har brug for at være hinandens 
eksempel til efterfølgelse. Vi har 
brug for at kende, tale med og lære 
af hinanden. Vi skal kende hinanden 
på tværs af generationer – for troens 
skyld. Etabler derfor en god relation 
til en eller to personer, som er 20 år 
ældre eller yngre end dig selv. 

Det er fjollet at bilde sig ind, at livet 
som kristen skal være perfekt, før jeg 
kan lukke andre ind i mit liv. Vær et 
eksempel til efterfølgelse, hvor den 
erfarne kristne erkender sine fejl og 
mangler. Det er jo lige netop at være 
et eksempel – for erfaringen viser, at 
der er nåde nok til et helt liv!

Lad os være ærlige, tilgivende og vi-
sionære. Lad os styrke den personlige 
relation med en, der har en anden al-
der. Lad os give hinanden noget af det 
mest værdifulde vi har: TID!

1Barna Group, 2014: https://www.barna.com/
research/5-ways-to-connect-with-millennials/
2Torbjørg Oline Nyli: ”Åndelige forældre søges”, 
Prorex Forlag 2016, citat side 13

Åndelige forældre søges! 

Af Lars Larsen, landsleder i Luthersk Missions Børn og Unge, medlem af 
KPI’s bestyrelse

↘

Jeppe Bach Nikolajsen (red.):
Kirke og øvrighed i et pluralistisk 
samfund
Lohse 2017, 192 sider, 200 kr.

Bogen rummer ni artikler skrevet af 
forskellige fagpersoner. Det fælles 
tema er Luthers lære om de to re-
gimenter, der også har relevans for 
forholdet mellem pædagogik og kri-
stentro. 

De to første artikler ser kritisk på 
toregimentelæren. Det er fint, for det 
er sundt at få sat spørgsmålstegn ved 
kæphestene!

De fire næste artikler ser på sagen i 
et historisk og principielt perspektiv. 
Hvordan var læren tænkt fra Luthers 
side? Hvordan er den blevet brugt og 
misbrugt? Hvad er dens potentiale? 

Her fik jeg mest ud af Harald Hegstads 
kritiske analyse af Luthers tale om kir-
kens usynlighed.

De tre sidste artikler handler om 
sagen i nutidigt perspektiv, hvor især 
Torbjörn Johanssons artikel om Diet-
rich Bonhoeffers forhold til toregi-
mentelæren er givende, fordi Bonho-
effer – i tænkning og praksis – for mig 
at se er en af dem, der kommer tæt-
test på en ret anvendelse af Luthers 
lære om de to regimenter.

Bogen er en hjælp til at erkende 
både værdier og vanskeligheder i 
toregimentelæren i forhold til vores 
aktuelle pluralistiske samfund, hvor 
den danske grundlov fortsat giver den 
evangelisk-lutherske kirke en privile-
geret position.

/CHP

Luthers to-regimente-lære: Værdier og vanskeligheder
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En gymnasieelev bemærkede en bog, 
der lå i køkkenet: Steen Nepper Lar-
sens At ville noget med nogen. Filo-

sofiske og samtidskritiske fragmenter 
om dannelse og pædagogik. Turbine 
Akademisk 2016. Det fik hende til at 

skrive følgende til sine forældre samt 
andre forældre:

Hilsen fra regnormenes repræsentant 

Kære forældre, der vil noget med nogen! 
 

Nutidens unge er som sure rønnebær eller bare noget så trivielt som regnorme!
Det er faktisk sandt. Med mine 18 år lever jeg i essensen af generation regnorm. 

Generationen med en rygsøjle, der er forsvindende lille og mest af alt minder om kogt 
spaghetti. Generationen, der er på instaferie, tager selfies ved hvert gadehjørne, bruger 
otte timer om dagen på at stalke Gud og hvermand og brænder SU-en af på Café 
Picasso. Og så er vi efter sigende også den mest stressede generation. 
Det er her, filmen knækker for mit vedkommende. Alt er flydende, for hvor er de 

håndfaste krav? Så snart vi møder snerten af et pres eller støder på mennesker med 
en forventning til os, lægger vi os fladt ned. Næsen i jorden, armene over hovedet og 
maven presset ned mod gulvbrædderne. Vi søger ly. 
Når den mest naive/tapre regnorm har samlet sig mod, finder han computeren frem 

og kradser endnu et læserbrev ned om forventningspresset og det ”umenneskelige” 
antal elevtimer, vi støder på. Og medierne publicerer det som vilde gribbe – og alle 
elsker det. 
Her knækker filmen så for anden gang. For sagen er jo den, at I skal være de voksne 

og sige stop. I skal ville noget med nogen! I skal komme ud over jer selv og jeres ego. I 
skal ikke finde bekræftelse i at være jeres teenageres bedste venner. 
Og ja, det kræver mere end anerkendende nik og likes på Facebook at skabe en rygsøj-

le i Danmarks fremtid. Det kræver forældre. Ikke flydende, men faste forældre. Hånd-
gribelige forældre. Forældre med form og figur, der ser potentiale i det u-formede. 
Det er ikke fraværsprocenten eller fraværet af frimodulerne, der stille dræber moti-

vationen. Men derimod fraværet af rollemodeller. Generation regnorm er altså ikke 
stresset, vi skal bare klemme ballerne sammen. For vi er i gang med at lære fornuftens 
kunst, men vi er stadig undervejs. 
Vi har brug for at blive holdt i nakken og ikke blive klappet på hovedet. Så når jeg 

kommer til jer i al min elendighed med afleveringer op til begge ører og en rødglødende 
Lectio, har jeg ikke brug for klynk og ynk. Det kan vel ikke komme bag på nogen, at 
det har konsekvenser, når jeg skifter lektiecaféen ud med Zwei Große Bier Bar. Nej, jeg 
har brug for en, der vil noget med nogen. Og ikke bare nogen. Jeg har brug for en, 
der vil noget med mig. 
Det var alt. 

Hilsen fra regnormenes repræsentant,
Maria Aagaard, Silkeborg

Luthers to-regimente-lære: Værdier og vanskeligheder
 

FOTO: UNSPLASH
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For et stykke tid siden havde jeg det, 
man dengang kaldte en ”mikro-mak-
ker”. Vi mødtes jævnligt, snakkede om 
hvad der rørte sig i vores liv og bad for 
hinanden. Engang talte vi om at erfare 
Gud, og min mikro-makker sagde: Hvis 
Gud virkelig er en levende Gud, så vil 
han vel også, at vi skal erfare ham!?

Det er vist det, man kalder et reto-
risk spørgsmål. For ja, Gud er leven-
de, og han vil naturligvis, vi skal erfare 
ham. Han vil gøre sig selv kendt for 
os, så vi kan komme til at kende ham, 
som kender os.

Gudserfaringer i Bibelen
I Det gamle Testamente går erfarin-
gen af Gud nærmest som et pulsslag 
gennem teksterne:

Husk på, hvad jeg har gjort for jer …
I har jo selv set …
Glem ikke hvordan …
Erfaringen spiller altså en stor rolle 

i gudsrelationen, og ofte relaterer 
Bibelens forfattere til begivenheder 
eller citerer Gud for at gøre det, når 
Gud vil understrege, hvem han er. Bi-
belens forfattere siger ikke bare: Det 
er sådan her, Gud er! Bum! Nej, de 
minder teksternes læsere om, hvad 
Gud har gjort for dem, hvad de selv 
har oplevet sammen med Gud, og så 
bruger de disse oplevelser til at for-
tælle, hvem Gud er.

Der er altså tæt sammenhæng mel-
lem erfaring og teologi. Der må være 
en konstant cirkelbevægelse mellem 
gudsbillede og gudserfaring.

Måske det nogle gange kan være 
svært for os at tænke sådan. Ja, nogle 
vil måske endda kalde det farligt el-
ler forkert. Men måske er det, fordi 
vi som oftest kan synes, at der er lidt 
langt mellem gudserfaringerne. Det 
er nok alligevel de færreste af os, som 
har oplevet at blive befriet fra slaveri, 
gået på havbunden med vandvægge 
til begge sider, eller er undsluppet 
mennesker, som ville slå os ihjel. Det 
kan være svært at tage Moses’ eller 
Davids ord i munden, for når de tak-
kede Gud for hans frelse, så handlede 
det ofte om, at de faktisk takkede Gud 

for, at han havde frelst dem fysisk. De 
erfarede Guds frelse på en helt anden 
måde, end jeg gør.  

Gudserfaringer her og nu
For mig er frelse ikke primært noget, 
jeg erfarer, men noget, som sidder i 
hovedet. Noget åndeligt. Men når 
jeg tænker sådan, er der en fare for, 
at jeg lader Gud blive der. I hovedet. 
Som om han ikke vil mig noget her og 
nu. Som om han ikke vil lade mig ken-
de ham. Som om han ikke allerede nu 
vil lade mig erfare, at han elsker mig. 
Uendeligt.

Det tror jeg, han vil. Og jeg tror, jeg 
skal øve mig i at få øje på, når det sker. 
Jeg skal turde give sprog til min erfa-
ring af, at Gud bryder ind i mit liv og 
lader mig vide, at han er nær. For det 
gør han. 

Når fx skaberværket råber højt om 
Guds storhed, kreativitet og mangfol-
dighed, eller når kærligheden til mine 
børn bliver overvældende. Jeg husker, 
da jeg mødte min første datter, Gry få 

minutter efter fødslen. Hun lå i mine 
arme, og vi fik øjenkontakt. Lige dér 
brød Gud ind i min verden og sagde: 
Det er sådan, jeg ser dig. Eller når jeg 
i stilhed knæler ved nadverbordet og 
får lov til at erfare dét, Jesus gjorde 
for min skyld på Golgata. Ikke bare 
mindes. Men erfare. Gennem brødet 
og vinen og fællesskabet.

Jeg tror, det er vigtigt, vi som kristne 
fællesskaber øver os i at sætte ord på 
disse gudserfaringer over for hinan-
den. Giver erfaringen plads. Hjælper 
hinanden til at udtrykke det, når Den 
Evige bryder ind i vores timelighed. 
For det minder os om, at Gud er nær 
og levende. Det giver os håb og styr-
ker vores tro.

Store ting har du gjort;
Herre, min Gud, dine underfulde 
handlinger
og planer er til gavn for os;
ingen står mål med dig!
Jeg vil fortælle og berette om dem,
men de er for mange, de kan ikke op-
regnes. (Salme 40,6)

Giv plads til gudserfaringen 

Af Arne Pedersen, kommunikationssekretær i Israelsmissionen og medlem 
af KPI’s bestyrelse

↘

Anette Broberg Knudsen:
I skyggen af pesten
Lohse 2017, 200 sider, 150 kr.

Annette Broberg Knudsen viser i den-
ne roman for juniorer – som i sine tid-
ligere udgivelser – at hun er en dygtig 
fortæller. God komposition. Varieret 
sprog. Medrivende spænding.

I skyggen af pesten foregår i det 
midtjyske, mens den sorte død hær-
ger landet. To børn har mistet deres 
familier, men finder – ikke uden kom-
plikationer – hinanden.

Romanens temaer er ensomhed, 
fællesskab, lidelse, håb, fjendskab og 
venskab.

En fin lille roman for børn i alderen 
ca. ni til fjorten år. Både til oplæsning 
og selvlæsning.

/CHP

Fin roman for 9-14 årige
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KPI har udgivet et hæfte for forældre, 
der kommer fra et andet land, og som 
skal opdrage børn i Danmark. Det kan 
nemlig være en udfordring. For der 
er stor forskel på, hvordan man op-
drager børn fra den ene kultur til den 
anden. 

Det drejer sig ikke om, at der kun 
er én måde at opdrage børn på, når 
man bor i Danmark. For der skal være 
frihed til at gøre det på forskellige må-
der. Også at gøre det på måder, der 
er præget af den kultur, man kommer 
fra. Men det drejer sig om at gøre det, 
som er bedst for børnene, når de nu 
skal vokse op i Danmark – og ikke i det 
land, som forældrene eller bedstefor-
ældrene kommer fra.

Carsten Hjorth Pedersen

Kristent Pædagogisk Institut 

Hvad er bedst for børnene?
Om at opdrage børn i Danmark

Dette hæfte er skrevet til forældre, der kommer fra et andet land, og som 
skal opdrage børn i Danmark. Det kan nemlig være en udfordring. For der 
er stor forskel på, hvordan man opdrager børn fra den ene kultur til den an-
den. Børneopdragelsen er en dybt indgroet del af et lands kultur. Man kan 
derfor som forældre blive usikker og forvirret, når man skal opdrage børn i 
en fremmed kultur.

Det drejer sig ikke om, at der kun er én måde at opdrage børn på, når man 
bor i Danmark. For der skal være frihed til at gøre det på forskellige måder. 
Også at gøre det på måder, der er præget af den kultur, man kommer fra. 
Men det drejer sig om at gøre det, som er bedst for børnene, når de nu skal 
vokse op i Danmark – og ikke i det land, som forældrene eller bedsteforæl-
drene kommer fra.

Lad os blot indrømme, at det er svært. For når man kommer til Danmark 
som flygtning eller indvandrer, har man lidt nogle tab. Hæftet prøver at 
række en hjælpende hånd i denne svære proces. 

Det er inddelt i seks kapitler, der hver afsluttes med et eller to spørgsmål – 
til personlig overvejelse eller til samtale med andre forældre.

Hæftet er blevet til i nært samspil mellem forfatteren og Luthersk Missions 
tværkulturelle team.

Hvad er bedst 
for børnene?
Om at opdrage børn i Danmark

Hvad er bedst omslag A4.indd   1 09-05-2017   11:12:30

Gaver til KPI
Har du ikke pc-bank: Send bud efter 
et girokort på KPI’s kontor.
- Din gave til KPI er fradragsberetti-

get på din selvangivelse (Lignings-
loven § 8a), forudsat KPI har dit 
personnummer.

- KPI udsender i januar kvittering 
  til alle, der har givet gaver i det 

forgangne år.

 

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 KPI’s giro-
nummer 16775029.

• Bankoverførsel. Overfør beløbet til  
KPI’s konto i Danske Bank. Regnr. 
1551 – kontonr. 0016775029.

KPI har nedlagt fasttelefon-num-
meret (for at spare flere tusinde 
kroner årligt). Vores permante 
nummer er nu: 2840 5314 – som 
der også kan sms-es og mobile-
payes til. Ved overførsel af pen-
ge, angiv venligst, hvad det dre-
jer sig om.

Nyt tlf.nummer

KONFIRMANDKURSUS
FIRE SKOLER – ÉT KONCEPT: 

LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE • DJURSLANDS EFTERSKOLE
SÆDDING EFTERSKOLE • GREJSDALENS EFTERSKOLE

1.-14. JULI 2018
TILMELDING ÅBNER 2. OKTOBER KL. 15 PÅ KONFIRMANDKURSUS.DK

Hæftet er inddelt i seks kapitler, der 
hver afsluttes med et eller to spørgs-
mål – til personlig overvejelse eller til 
samtale med andre forældre.

Hæftet er skrevet af KPI’s daglige 
leder, Carsten Hjorth Pedersen i nært 
samspil med en gruppe tværkulturel-
le konsulenter. 

Det er på 24 sider, koster 30 kr. og 
kan bestilles på e-mail chp@kpi.dk el-
ler mobil 2840 5314.

Hæfte for flygtninge- og indvandrerforældre 

Fin roman for 9-14 årige
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KPI’s personlige medlemmer inviteres til 
gratis deltagelse i generalforsamlingen, 
der afholdes i Sct. Hans Kirkes lokaler, Sct. 
Hans Plads 1, 5000 Odense C. Vi samles om 
følgende program:

16.00   Generalforsamlingen åbner med en 
kop kaffe og brød – med mulighed 
for at snakke om KPI og alt muligt 
andet.

17.00   Foredrag ved professor ved Norsk 
Lærerakademi (Bergen), Paul Otto 
Brunstad: 
Per aspera ad astra – gennem smer-
te til indsigt og forståelse.
Udkast til en prøvelsens pædagogik.
Debat ud fra foredraget.

Paul Otto Brunstad er en kendt og værdsat 
foredragsholder. 
Han er professor i religionspædagogik og 
forfatter til flere bøger.
Han har tidligere været ansat i den norske 
flåde mhp. lederuddannelse.

18.30   Spisning

19.30   Generalforsamlingens dagsorden, 
se næste spalte. Kaffe undervejs.

21.30   Seneste sluttidspunkt.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Vedtagelse af forretningsorden.
3. Drøftelse af KPI’s arbejde på grundlag

 af formandens og den daglige leders  
 beretninger.

4. Fastsættelse af medlemskontingenter.
5. Godkendelse af revideret regnskab 2016      
      og budget 2018.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

• KPI’s nye vedtægter ligger på www.
kpi.dk  Hvem er vi

• Referater og bilag til dagsordenen lig-
ger på ww.kpi.dk  Arrangementer

• Yderligere punkter til dagsordenen 
samt kandidater til bestyrelsen skal 
være KPI’s formand, Karen Aagaard i 
hænde senest den 18. august 2017. 
Karen har e-mail: karen@constructa.dk

• Endelig dagsorden offentliggøres på 
KPI’s hjemmeside den 25. august 
2017. 

Deltagelse er gratis, men tilmelding er 
nødvendig, senest 1. september
Det er gratis for KPI’s medlemmer at 
deltage i generalforsamlingen, men det er 
vigtigt, at du tilmelder dig, så vi ved, hvor 
mange der skal serveres for. Send en e-mail 
til chp@kpi.dk eller en SMS til 2840 5314. 
Oplys navn med tilhørende e-mail eller 
telefonnummer.

Pris for ikke-medlemmer: 225 kr.

Velkommen til KPI’s første generalforsamling: 
Den 8. september i Odense

Vi glæder os til at være sammen med jer!


