I verden, men ikke af verden
Bestyrelsens årsberetning 01.08.2017 - 31.07.2018
Af Karen Aagaard, formand for KPI
Det er varmt – og det har det været længe. Steder i Europa udfordres af naturbrande. I KPI oplever
vi også, at det er varmt. Mere i verden rundt om os end hos os.
Generalforsamling - YES
I september foreskriver traditionen nu, at KPI holder generalforsamling. Tak, om I vil blive en del af
denne tradition, så vi kan mødes med hinanden om KPI og et religionspædagogisk indslag, som vi
hvert år vil bestræbe os på, bliver af høj kvalitet og altid aktuelt.
Sidste år skød Paul Otto Brunstad traditionen i gang. Efterfølgende er indtryk fra dagen blevet
præsenteret i KPI´s Nyhedsbrev. Det kan genfindes og genlæses på kpi.dk.
I år er det sjælesørger og teolog Dan K. Månsson, der vil holde foredrag og lægge op til debat
under overskriften: Betydningen af barndommens gudsbilleder. – Hvordan er de, og hvor kommer
de fra? – Hvordan hjælpe mennesker til nærende, frem for tærende gudsbilleder?
Sidste års erfaring viste os, at vi hellere måtte begynde med generalforsamlingen og slutte med
den pædagogiske festaften. Så derfor: Velkommen til drop-in-kaffe kl. 15.30, generalforsamling kl.
16.00, aftensmad kl. 18.00 og festaften kl. 19.30. Husk deltagelse er gratis; men tilmelding frem til
og med kl. 19 er nødvendig. Se yderligere omtale på side 11.
KPI Akademi
Umiddelbart efter generalforsamlingen i september sidste år besluttede vi på et bestyrelsesmøde
at forsøge os med et opslag om etablering af KPI Akademi. Spændte ventede vi på, om nogle ville
søge. Og begejstrede var vi over 21 ansøgninger. Økonomisk havde vi afsat midler til fem
studerende. Men grundet fondsmidler lykkedes det os at øge antallet til 15 og strikke en struktur
sammen, der både kunne bære økonomisk og rummes i Carstens kalender.
Vi er i bestyrelsen meget begejstrede for den energi, det engagement og det mod, de alle lægger i
deres studier og projekter samt Carstens ægte brand for at oplære en ny generation i
religionspædagogik.
Det bliver spædende at følge de studerende, og vi glæder os til, at vi kan invitere KPI´s venner med
i det outcome, akademiet bringer med sig. De studerende er varme, og de kommer til at sætter ild i
noget omkring dem. Hold derfor øje med dem. På forsiden af sidste Nyhedsbrev kan I finde et foto
af dem alle med navne under.
Børn i pluralisme
Vi er ikke af denne verden, men vi er i den. Det perspektiv er vigtigt. Det er vores overbevisning, at
det at leve efter Guds anvisninger er til glæde for alle mennesker.
I de sidste par år har tanken om køn som konstruktion fået fodfæste i den offentlige debat og
blandt unge. Det er udfordrende at være barn og ung i en verden med så flydende normer og
værdier. Og det er svært at være forældre, der skal opdrage og udruste børnene til at blive
selvstændige og ligevægtige voksne, rodfæstede i den kristne skabelsesorden.
Det har derfor været en stor glæde for os, at det lykkedes at samle flere børne- og
ungdomsorganisationer omkring projektet Børn i pluralisme. Find artiklerne og køb studiehæftet på
kpi.dk. Der finder I også et katalog over emner og foredragsholdere.
For det er varmt at være barn og ung i en sekulariseret verden!

Åndsfrihed, demokrati og folkemøde
Ligesom kaldet til at udruste forældre er vigtigt, anser vi det også som vores kald at bidrage med en
kristen stemme i den offentlige debat. Fra flere sider oplever vi åndsfriheden presset.
I dette skoleår har vores engagement i samfundsdebatten givet sig udtryk i Carstens engagement i
oprettelse af Foreningen Åndsfrihed. Denne forening er bred og har medlemmer fra mange
religioner og politiske observanser.
KPI´s engagement for åndsfriheden har også givet sig udtryk i et nyt Kirkeligt Samråd om
Åndsfrihed den 29. maj 2018. En flot dag med meget kvalificerede indlæg, som udrustede os til at
bidrage til at kæmpe for åndsfriheden. Evalueringen viste et tydeligt ønske om at mødes igen næste
år. Hermed en opfordring til jer, der er organisationsansatte eller bestyrelsesmedlemmer, og som
har blik for det at værne om åndsfriheden her til lands: Kom til næste års samråd.
Det tredje og sidste udtryk, jeg vil nævne i denne sammenhæng, er KPI´s deltagelse i Folkemødet
på Bornholm. Vi tror på, det har betydning, at vi deltager både i planlægningen og på selve mødet.
Også selvom det kan blive varmt i teltet!
Økonomien
Økonomien er et vedvarende fokus for bestyrelsesarbejdet i KPI. Vi har i år oplevet, at resultatet
endte 50.000 kr. bedre end forventet. Hvilket resulterede i et flot overskud på 51.529 kr.
I samme stund som det fine resultat fra 2017 blev kendt, tonede udsigterne til et underskud i 2018
frem. Udgifterne i KPI er beskedne, og det er dermed ikke muligt at finde midler der. På kontoret
bruges kun midler til det absolut mest nødvendige. Det ved enhver, der har besøgt Carsten på hans
beskedne kontor. Vi er derfor nødt til at vende os mod indtægterne for med rettidig omhu at
bestræbe os på, at KPI også i fremtiden har en sund økonomi. På generalforsamlingen vil vi inviterer
jer med ind i de overvejelser, vi har gjort os i den retning.
Umiddelbart efter sommerferien deltog Carsten i en konference i Litauen for børneklub- og
søndagsskoleledere fra hovedsagelig det tidligere Østeuropa. I de lande er det fortsat en stor
udfordring at finde midler og impulser til et sådant arrangement.
En overvejelse i forbindelse med KPI´s økonomi bliver derfor også, om KPI fortsat skal prioritere, at
Carsten bruger arbejdstid, hvor honoraret slet ikke står mål med den tid, der bruges til forberedelse
og gennemførelse. Dertil er vores svar JA. Det må være vores forpligtelse som organisation i et land,
der lever i velstand og frihed, at være med til at løfte andre og deres oplæring i den kristne tro.
Kommer der derfor en lignende forespørgsel næste år, imødekommer vi den gerne.
Bestyrelsen
Bestyrelsen repræsenterer en bred vifte af kompetencer og snitflader. Hvilke skrev jeg en del om i
sidste årsberetning, og skulle der sidde en enkelt ny og nysgerrig læser, kan Årsskriftet genfindes på
kpi.dk. Det er godt og dynamisk fællesskab at være en del af. Personligt håber jeg derfor på, at vi
kan fortsætte sammen nogle år endnu. Tak til Mirjam, Arne, Lars og Carsten!
Afrunding
Det er varmt; men vi oplever, at vi går på en sikker stampet grusvej, der ikke forvitrer. Frimodigt
forbliver vi derfor i de varme omgivelser.

