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Den 25. april 2018 var det 20 år siden, Kristent Pædagogisk Institut blev stiftet. Jeg var ikke med 
ved den anledning, men stor tak til dem, der var, og som satte skibet i søen. For det har vist sig, at 
KPI har en mission. 
  Men hvad er det så blevet til i disse to årtier? Man kan gå tilbage i årsskrifterne og plukke nogle 
eksempler: Teser om pædagogik og kristendom, Katekismusprojekt, Åndsfrihedsprojekt, Børn og 
Gud manifest, Projekt God Forkyndelse og senest Børn i pluralisme. Desuden cirka 20 
bøger/hæfter, ti små pjecer, ca. 80 nyhedsbreve samt en række artikler og mange foredrag etc. 
  Alt dette har ikke værdi i sig selv – kun for så vidt det har gavnet mennesker for tid og evighed 
samt æret Gud. Det har vi bedt om, og det vil vi fortsat bede os. For grundlæggende er vi mennesker 
ikke givere, men modtagere. Det er i hvert fald kun, fordi vi – igen og igen – får liv, nåde og ånd fra 
Gud samt inspiration, omsorg og relation fra andre mennesker, at vi har noget at give! 
  Det er grunden til, at det i højere grad er gave end opgave at drive KPI. 
 
Første og anden generalforsamling 
KPI holdt sin første generalforsamling den 8. september 2017 i Odense. 33 personlige medlemmer 
eller organisationsrepræsentanter mødte frem til en festlig og udbytterig eftermiddag/aften. 
Professor Paul Otto Brunstad fra Norsk Lærerakademi i Bergen holdt et tankevækkende foredrag 
om – hvad han kalder – prøvelsens pædagogik. Desuden gav generalforsamlingen opbakning til den 
nuværende kurs og gode impulser til justeringer. 
  Vi glæder os til næste generalforsamling – den 7. september 2018 i Fredericia – hvor vi har vendt 
programmet om, så den formelle generalforsamling kommer først, efterfulgt at en fest- og 
foredragsaften, som ALLE er velkomne til. Se indkaldelse og program i KPI’s Nyhedsbrev maj 
2018. 
 
TAK til medlemmerne 
KPI har cirka 730 personlige medlemmer. Jer sætter vi stor pris på. Med jeres medlemskontingent 
sikrer I cirka 15 % af KPI’s årlige indtægter. Desuden er der cirka 130 af jer, der giver gaver til 
KPI’s arbejde. I er også vores bagland, der bl.a. beder for arbejdet. Og I kan gøre jeres indflydelse 
gældende på den årlige generalforsamling. TAK, at I er der! 
  Ud over de personlige medlemmer har KPI 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. De kan hver sende op til tre stemmeberettigede repræsentanter til generalforsamlingen. TAK 
også for den store tillid, I som naboorganisationer viser KPI. Vi glæder os over samarbejdet. 
 
Det mundtlige 
En vigtig del af mit arbejde er at medvirke ved diverse arrangementer. Mine medvirkener i 2017/18 
fordeler sig sådan i forhold til forskellige målgrupper: 
 Ansatte eller bestyrelser på kristne friskoler: 24 lektioner. 
 Elever på kristen højskole: 8 lektioner. 
 Prædikanter, præster, ledere: 5 lektioner. 
 Forældre: 10 lektioner. 
 Medarbejdere i det kristne børne- og ungdomsarbejde: 8 lektioner. 



 Undervisning om katekismus: 6 lektioner. 
 Andre foredrag: 11 lektioner. 
 Forkyndende møder for KPI: 2. 

I alt 74 lektioner mod 105 skoleåret før. Denne nedgang skyldes især en lidt lavere efterspørgsel, og 
at jeg har takket nej til nogle forespørgsler aht. KPI Akademi og et bogprojekt. 
  De fleste af disse medvirkener er foregået i Danmark; men det er også blevet til nogle rejser til 
Norge og Sverige, hvor jeg især har undervist ledere og lærere på kristne friskoler. Desuden en rejse 
til Litauen, hvor jeg medvirkede på en europæisk søndagsskolekonference.  
  I 2017/18 har KPI fået ca. 25 henvendelser fra personer vedr. anvisning af bøger, drøftelse af en 
konkret sag, indhentning af et godt råd eller diskussion af et principielt pædagogisk spørgsmål. 
Nogle eksempler: 
 Korrespondance med en ansat på en kristen friskole om seksualetik og seksualundervisning. 
 Korrespondance med en forældre om brug af belønning i børneopdragelsen. 
 Vurdering af nogle noveller om de ti bud til teenagere. 
 Anvisning af artikler på engelsk om kristen-pædagogiske temaer. 

 
Hvordan tale med børn og unge om sex? 
Indre Missions Familiearbejde hyrede mig i årets løb til at indspille fire videoer om at tale med børn 
og unge om sex. Det er et tema, der er stor efterspørgsel på. Hver video er på et kvarter. Jeg har 10 
minutters oplæg efterfulgt af et kort interview med forældre. Videoerne er frit tilgængelige på: 
http://familiearbejde.dk/familiearbejde/inspiration/undervisningsvideoer/  
  I tilknytning hertil er der udarbejdet spørgsmål til samtale, så man kan bruge dem i en bibelkreds 
eller ved en samling i kirken eller missionshuset, hvorefter der kan udspinde sig en samtale. Eller 
hvad med at samle fem vennepar to, tre eller fire gange hen over den kommende vinter for at se 
videoerne sammen og tale om en vigtig sag?! 
  I 2015 udgav KPI hæftet Hvordan tale med børn og unge om sex? (1.500 eks.) Det er blevet 
genoptrykt i 2018 (800 eks.). Hæftet retter sig til forældre, lærere, pædagoger og medarbejdere i det 
kirkelige børne- og ungdomsarbejde. Det er på 40 sider, koster 60 kr. og kan bestilles på KPI. 
 
Folkemøde 2018  
I juni 2018 deltog jeg i Folkemødet, der afvikles på Bornholm. Det var en stor oplevelse. En fest for 
demokratiet og en anledning til at komme ud af ”det kristne reservatet” og deltage i den store 
samtale på samfundets torv.  
  Alt, hvad der kan krybe og gå af politikere, meningsdannere, organisationer og foreningen er til 
stede. Folkemødet er ikke blot en folkefest. Det er en anledning til at påvirke og blive påvirket. Der 
er 3.000 events i løbet af fire dage, og i år var det mere end 100.000 besøgende. Jeg kan kun 
opfordre alle til at tage nogle dages ferie og deltage i Folkemødet. Men vær ude i god tid, for der er 
rift om sengene på Bornholm! 
  I år havde jeg ansvar for tre events i standen Folk og tro, der drives af IM, LM og ELM: 
 Debat med Martin Rosgaard om social kontrol i missionske og frikirkelige miljøer.  
 Ordstyrer på debat om åndsfrihed mellem Alex Ahrendtsen (DF) og Daniel Toft Jakobsen (S). 
 Samtale med Sørine Gotfredsen om, at vi gør klogest i at se ondskaben i øjnene.  

Relevansen for os i KPI er, at det første tema har meget med børneopdragelse at gøre; det andet er 
centralt for retten til at drive friskoler og for atmosfæren mellem os i det hele taget; det tredje – 
spørgsmålet om menneskelig ondskab – har meget med menneskesynet at gøre og dermed 
betydning for pædagogik og opdragelse. 
  KPI har besluttet at være med på denne arena hvert andet år. Altså igen i 2020. 
 



Det skriftlige 
I årets løb er jeg blevet interviewet eller har skrevet artikler syv gange til diverse aviser, tidsskifter 
og foreningsblade. Desuden er der sket følgende, hvad angår bøger eller hæfter: 
  Jeg har tidligere skrevet bogen Påvirkning med respekt (Gyldendal 2007). Den er baseret på en 
række interviews, og den præsenterer en model for, hvordan vi kan påvirke med respekt. Bogen har 
imidlertid været udsolgt i nogle år. Det er min vurdering, at der er brug for en ny bog om samme 
tema. Ikke blot en revideret udgave af den første. Derfor har jeg i løbet af foråret 2018 skrevet en 
ny, som jeg kalder Påvirk med respekt! Der vil selvfølgelig være stof fra forgængeren; men især tre 
temaer er nye: 
  1) Påvirkning med respekt advarede lige stærkt imod intimisering og desertering. Påvirk med 
respekt! advarer også imod begge grøfter; men da jeg vurderer, at deserteringens grøft i dag er mere 
nærliggende end intimiseringens, gør jeg en del ud af at vise konfronteringens nødvendighed, styrke 
og potentiale. 
  2) Påvirk med respekt! får et kapitel om religiøs ekstremisme og social kontrol, altså det forhold, 
at visse religiøse miljøer udøver et stort socialt pres for at holde børn og unge ”inde i folden”. Der 
kan være tale om, at man bliver udstødt af sin familie, hvis man skifter tro. Men det kan også være i 
den mildere ende, hvor børn ”bare” isoleres fra anderledes tænkende. 
  3) Påvirkning med respekt handlede om læreres påvirkning af elever i skolen. Men flere ting tyder 
på, at noget tilsvarende gælder for forældre, pædagoger, frivilligere kirkelige ledere samt præster og 
forkyndere. Påvirk med respekt! udvider derfor perspektivet til at omfatte alle de situationer, hvor 
en person med en eller anden form for pædagogisk magt påvirker andre. 
 Desuden bliver Påvirk med respekt! mere letlæselig og populær end Påvirkning med respekt. Den 
bliver på ca. 130 sider, og udkommer efter planen i begyndelsen af 2019. 
   I 2017 udgav KPI hæftet 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” er anderledes end i deres hjemland. Luthersk 
Missions flygtninge- og indvandrerteam har foranlediget, at hæftet er blevet oversat til engelsk og 
arabisk, og det bliver senere i år oversat til farsi, swahili, tigrinya og somali. Disse oversættelser 
foreligger som PDF-filer, der frit kan downloades fra bl.a. KPI’s hjemmeside. 
  I årets løb er 52 andagter fra mine to andagtsbøger Vind! og Skyd! blevet oversat til tysk. De 
udgives på forlaget Gerth Medien som en andagtsbog i løbet af 2018. 
  Næst efter Fællessang 4 er Skift fokus, som jeg skrev og udgav i juni 2017, den bog fra 
Forlagsgruppen Lohse, som har solgt bedst i 2017.  
  Syv af KPI’s 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. 
  Desuden har Luthersk Mission genoptrykt pjecen Kristendom på 7x2 minutter, hvor jeg i kort form 
– ud fra katekismus – forklarer, hvad den kristne tro går ud på. Den er velegnet at give til naboer, 
arbejdskolleger, familiemedlemmer eller muslimske venner, som gerne vil have en kort forklaring 
om kristendom. Pjecen kan gratis rekvireres hos KPI. 
   KPI’s Nyhedsbrev udgives fortsat fire gange om året. September-nummeret er samtidig årsskrift.  
 
KPI Akademi 
En af de helt store opmuntringer i året, der er gået, er etableringen af KPI Akademi. Vi fik ideen – 
om at invitere unge med interesse for religionspædagogik ind i et toårigt dannelsesforløb – i foråret 
2017 og lancerede den i september. Vi havde håbet på fem-syv ansøgere, men fik 21. Vi havde 
budgetteret med fem studerende; men i kraft af en fondsdonation fik vi i stedet for mulighed for at 
optage 15, der begyndte på KPI Akademi i januar 2018. Det har været som at gå på en banet vej! 



  De 15 studerende, der alle er under 35 år, fordeler sig med otte kvinder og syv mænd.  Der er fem 
teologistuderende, tre pædagoger, tre lærere, en lærer-, en antropologi-, en psykologi- og en 
samfundsfagsstuderende. Nogle af dem er desuden i gang med en videreuddannelse.  
  Vi var samlet første gang den 9. marts 2018, hvilket var meget opmuntrende, da flokken er meget 
motiveret for at arbejde med kristen-pædagogiske udfordringer. De studerende har et pensum på 
500 sider pr. halvår, altså 2.000 sider i alt. Desuden skal de udarbejde nogle religionspædagogiske 
opgaver. Alle de studerende har skitseret, hvad de vil arbejde med, fx: 
 en undervisningsplan for en temadag om køn, krop og seksualitet på kristne efterskoler,  
 et letlæseligt materiale til gravide og nybagte mødre omhandlende moderrollen,  
 oplæg til et seminar om åndsfrihed for 16-20-årige,  
 hvordan skabe stærke, troværdige troens rum for småbørn i familie? 

Disse opgaver er jeg sparringspartner på. 
  KPI Akademi løber i 2018 og 2019. Perspektivet er, at 15 unge bliver rustet til at have ledende 
roller på det kristen-pædagogiske felt i hjem, menigheder, skoler, institutioner og samfundsliv i 
fremtiden. 
 
Netværk 
I årets løb har jeg deltaget i 

- Syv konferencer eller møder om diverse sager. 
- To møder 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 tre 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. 
  Kristian Søndergaard, Holstebro er ansat som formand for det udvalg, der arrangerer et nyt kursus 
for lærere på kristne efterskoler. Det afvikles den 8.-9. november 2018 på efterskolen Solgården i 
Tarm. Indbydelsen er sendt til 35 kristne efterskoler. Vi håber på cirka 100 deltagere. 
  Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, Kolding er ansat som konsulent for konfirmandkurserne (KK), 
som er blevet overordentlig populære de seneste år. Anna-Kathrine varetager PR-opgaver og er 
pædagogisk konsulent på undervisningsmaterialerne. KK blev tilbudt på fire efterskoler i 2018. 
  Conrad Thorup Elmelund, København er ansat for at varetage KPI’s profil på Facebook. Læs hans 
beretning 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 Vi er taknemmelige for at have 
disse to kompetente folk i KPI’s ”stald”. 
  KPI’s konsulenter og foredragsholdere inviteres hvert år med på et symposium, hvor vi drøfter 
KPI’s anliggender og møder andre fra det religionspædagogiske felt. I oktober 2017 gæstede vi 
NLA Mediehøgskolen i Kristiansand. Det var et inspirerende døgn! 
  
Åndsfrihed igen igen 
Vi er mange, der synes, at den klassiske danske åndsfrihed sættes under pres i disse år – fra 
politikerne, men også fra nogle muslimer, der ikke bøjer sig for åndsfrihedens præmisser. 
  Derfor indbød KPI i maj 2017 til det første Kirkeligt samråd for åndsfrihed. Det gjorde vi igen i 
maj 2018. 43 deltagere fra cirka 30 forskellige kirkelige organisationer og institutioner deltog.  



  Tonny Jakobsen (formand for Frikirkenet), Birgitte Stoklund Larsen (generalsekretær for 
Bibelselskabet) og Erik Bjerager (chefredaktør på Kristeligt Dagblad) holdt gode oplæg, og mange 
udtrykte glæde over at være med.  
  Det blev besluttet at arrangere et nyt samråd i maj 2019. Styregruppe: Mikael Wandt Laursen 
(generalsekretær i Frikirkenet), Connie Yilmaz Jantzen (formand for KFUK’s sociale arbejde) samt 
undertegnede (som formand). 
  I årets løb har jeg desuden været med til at stifte foreningen Åndsfrihed, der arbejder tværpolitisk 
og tværreligiøst for at fremme åndsfriheden i Danmark. Jeg har været med i initiativgruppen, men 
valgte – fordi min tid og kræfter ikke rækker til – ikke at stille op til valg til bestyrelsen. Formand 
for foreningen blev Ingrid Ank, der er leder af Grundtvigakademiet. Det er mit håb, at mange fra 
KPI’s bagland vil melde sig ind i foreningen, da medlemsantallet får betydning for foreningens 
slagkraft. Se yderlige info på https://aandsfrihed.wordpress.com  
 
Børn i pluralisme 
Teologibureaet Helsyn, Børne- og Ungdomsoase, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, 
Luthersk Missions Børn og Unge samt KPI har i knap to år arbejdet sammen i projektet Børn i 
pluralisme. Vi ønsker – via kirker og menigheder – at hjælpe forældre til at støtte og inspirere deres 
børn til at bidrage med en solid kristen identitet i børnenes sekulært-pluralistiske hverdag. 
  Med en konference i Børkop den 23. maj, der samlede 41 deltagere fra cirka 25 forskellige kirker 
og organisationer, blev bolden spillet videre til nogle af dem, der forhåbentlig vil rulle videre med 
den. Projektet har desuden vist sig i: 
 Syv artikler, der grundigt behandler den basale udfordring med at udruste kristne børn og unge 

til et liv i en sekulær og pluralistisk kontekst. 
 Et studiehæfte for forældre og andre. Det er en hjælp til at få talt sammen om udfordringerne 

på et lavpraktisk hverdagsplan. Hæftet koster 60 kr. i trykt og 50 kr. i elektronisk udgave. 
 Et katalog med emner og foredragsholdere, som kan komme lokalt og bringe temaet på banen. 

Disse materialer kan alle findes på kpi.dk  Projekter  Børn i pluralisme. 
 
Hjemmesiderne og datasikkerhed 
KPI driver tre hjemmesider: 
  Kpi.dk er vores hovedside. Her findes alle relevante oplysning om KPI samt en række resurser, fx 
70 læseværdige artikler. Her finder man også indholdet fra den nedlagte hjemmeside åndsfrihed.dk. 
Fra 01.08.2017 til 01.07.2018 har kpi.dk haft 3.500 besøgende. 
  På katekismusinspiration.dk ligger der omkring 700 siders gratis materialer for børn, teenagere, 
unge og voksne. Til personlig brug eller til brug i fællesskab med andre. Fra 01.08.2017 til 
01.07.2018 har siden haft 2.350 besøgende. 
  Godforkyndelse.dk er en værdifuld værktøjskasse for forkyndere, mødeledere og tilhørere. Fra 
01.08.2017 til 01.07.2018 har den haft 800 besøgende. 
  Brug KPI’s hjemmesider og gør dem kendt! 
  Persondataforordningen (GDPR) med nye skærpede straffe for overtrædelse trådte i kraft den 25. 
maj 2018. Den har medført meget arbejde for alle forretninger, firmaer og organisationer i 
Danmark. Også for KPI. Vores sikkerhedsprocedurer for de personlige data, som KPI behandler, er 
beskrevet og godkendt af KPI’s bestyrelse; men det er en sag, der løbende opdateres. 
 
Regnskab 2017 
KPI kom ud af 2017 med et overskud på 51.529 kr., hvilket er cirka 50.000 kr. bedre end 
budgetteret. Det er vi meget, meget taknemmelige for. KPI har pr. 31.12.2017 en egenkapital på 
632.182 kr., hvilket vi finder særdeles tilfredsstillende. 



  Det reviderede og underskrevne regnskab kan ses på kpi.dk  Hvem er vi  Seneste årsregnskab. 
  En varm TAK for gaver og kontingenter i 2017. Vi håber, I fortsætter i 2018, 2019 og … 
 
Skiftedag på regnskabsførerposten 
Gitte Lund Mortensen har siden februar 2013 været KPI’s regnskabsfører. Det har vi været utrolig 
godt tilfredse med og taknemmelige for. Gitte sagde imidlertid sin stilling op pr. 01.02.2018, fordi 
hun havde fået nyt arbejde på Hillerød provstis kontor, hvilket vi ønsker til lykke med. 
  Som afløser for Gitte ansatte vi Karna Larsen fra Helsinge. Hun har tidligere bl.a. været sekretær 
på Nordsjællands Efterskole. Velkommen til Karna og tak, at du er gået ind i opgave med gåpåmod 
og kyndighed.  
  Gitte var bogholder på Johannesskolen, hvor KPI har kontor, fire dage om ugen og en dag om 
ugen på KPI. Samme ordning er Karna gået ind i. Det er en meget stor fordel for KPI med denne 
model, som jeg vil benytte anledningen til også at takke skolens ledelse for. 
 
Tak! 
Lad mig slutte med at sige tak for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde til KPI’s bestyrelse og 
generalforsamling med formand, Karen Aagaard i spidsen. Tak til ovennævnte konsulenter og 
foredragsholdere. Tak til alle mine venlige, inkluderende ”kolleger” på Johannesskolen. 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. 


