
Deltagerne på ELSA-konferencen fotograferet i den lutherske kirke i Kaunas. For 30 år siden var kirken totalt hærget efter kommunistårene. Nu er den 
smukt genopbygget, og til stor glæde for præsten, Saulius (manden til højre for midten i forreste række) er der mange dåb og bryllupper i kirken. Det 
lover godt for fremtiden.

I verden, men ikke af verden
KPI er fyldt 20 år
16.000 brugere af KPI’s Facebook
Konference, samråd og folkemøde
Medicin: Resonanspædagogik
Påvirk med respekt
Kristendom på 7x2 minutter
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vi alligevel mulighed for at tage en 
sådan opgave op. Det er relevant og 
meningsfuldt!

Nyhedsbrev

Sidst i juli afholdt ELSA (European 
Lutheran Sunday School Association) 
konference i Kaunas, Litauen. Der var 
deltagere fra ti forskellige lande: Li-
tauen, Letland, Polen, Hviderusland, 
Ukraine, Slovakiet, Tyskland, England, 
Norge og Danmark. 

De 25 deltagere var samlet i seks 
dage for at opbygge og inspirere 
hinanden til at fortsætte den store 
opgave med at række det største til 
de mindste.

En af dagene medvirkede KPI´s 
daglige leder Carsten Hjorth Peder-
sen med seks lektioner, som hand-
lede om den store gave og det store 
potentiale, der ligger i, at vi har en 

Gud over os, en næste ved vores side 
og en evighed foran os – også i det 
kristne børnearbejde.

Deltagerne kommer for de fleste 
vedkommende fra små lutherske kir-
ker, som er mere eller mindre under 
pres fra en omgivende sekulær eller 
katolsk majoritet. I et af landene kan 
de fx ikke få tilladelse til at afholde 
kristne børnelejre; men de gør det 
alligevel med risiko for at blive straf-
fet. Så der er stor brug for fællesskab 
og opmuntring til at fortsætte.

Der er ingen hemmelighed, at KPI 
ikke tjene de store summer på en 
sådan medvirken. Men takket være 
de gaver, som KPI modtager, har 
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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 tra-
dition, 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 overskrif-
ten: Betydningen af barndommens 
gudsbilleder. – Hvordan er de, og hvor 
kommer de fra? – Hvordan hjælpe 
mennesker til nærende, frem for tæ-
rende gudsbilleder? 

Sidste års erfaring viste os, at vi 
hellere måtte begynde med gene-
ralforsamlingen og slutte med den 
pædagogiske festaften. Så derfor: 
Velkommen til drop-in-kaffe kl. 
15.30, generalforsamling kl. 16.00, 

I verden, men ikke af verden

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 3.

KPI Akademi
Umiddelbart efter generalforsamlin-
gen 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 stude-
rende. Men grundet fondsmidler lyk-
kedes 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 begejstre-
de for den energi, det engagement og 
det mod, de alle lægger i deres stu-
dier 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 sætte ild i noget om-
kring 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 ef-
ter 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 stem-
me i den offentlige debat. Fra flere 
sider oplever vi åndsfriheden presset. 

I dette skoleår har vores engage-
ment i samfundsdebatten givet sig 
udtryk i Carstens engagement i opret-
telse af Foreningen Åndsfrihed. Den-
ne forening er bred og har medlem-
mer fra mange religioner og politiske 
observanser. 

KPI´s engagement for åndsfriheden 
har også givet sig udtryk i et nyt Kir-
keligt Samråd om Åndsfrihed den 29. 
maj 2018. En flot dag med meget kva-
lificerede indlæg, som udrustede os 
til at bidrage til at kæmpe for åndsfri-
heden. Evalueringen viste et tydeligt 
ønske om at mødes igen næste år. 
Hermed en opfordring til jer, der er 
organisationsansatte eller bestyrel-
sesmedlemmer, og som har blik for 

Bestyrelsens årsberetning for 01.08.2017 – 31.07.2018
Af Karen Aagaard, formand for KPI

↘
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Bestyrelsens årsberetning for 01.08.2017 – 31.07.2018
Af Karen Aagaard, formand for KPI

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 betyd-
ning, at vi deltager både i planlægnin-
gen 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 resul-
terede i et flot overskud på 51.529 kr. 

I samme stund som det fine resultat 
fra 2017 blev kendt, tonede udsigter-
ne til et underskud i 2018 frem. Udgif-
terne i KPI er beskedne, og det er der-
med ikke muligt at finde midler der. 
På kontoret bruges kun midler til det 
absolut mest nødvendige. Det ved en-
hver, 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 øko-
nomi. På generalforsamlingen vil vi 
invitere jer med ind i de overvejelser, 
vi har gjort os i den retning. 

Umiddelbart efter sommerferien 
deltog Carsten i en konference i Litau-
en for børneklub- og søndagsskolele-
dere 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 gennemfø-
relse. Dertil er vores svar JA. Det må 
være vores forpligtelse som organisa-
tion 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 fore-
spørgsel 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 Års-
skriftet genfindes på kpi.dk. Det er et 

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. 

Husk KPI´s generalforsamling 
med efterfølgende foredrag

Fredag, den 7. september 2018
I Michaelisgården, Vendersgade 30 B, 7000 Fredericia

Kl. 15.30 – 19.00 er der ordinær generalforsamling if. vedtægterne.
Kl. 19.30 – 21.30 er der foredrag ved teolog og sjælesørger, Dan K. 
Månsson: Betydningen af barndommens gudsbilleder

 

For yderligere info se sidste Nyhedsbrev eller KPI´s hjemmeside.
Tilmelding til første del er nødvendig aht. spisning kl. 18.
Tilmelding til anden del er ikke nødvendig.

Velkommen!

Dan K. Månsson

Michaelisgården i Fredericia. (Foto: Fredericiahistorie.dk)
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KPI er fyldt 20 år  

Arbejdsberetning 1. august 2017 – 31. juli 2018
Af Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder 

↘

Den 25. april 2018 var det 20 år siden, 
Kristent Pædagogisk Institut blev stif-
tet. Jeg var ikke med ved den anled-
ning, 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 års-
skrifterne og plukke nogle eksempler: 
Teser om pædagogik og kristendom, 
Katekismusprojekt, Åndsfrihedspro-
jekt, Børn og Gud manifest, Projekt 
God Forkyndelse og senest Børn i plu-
ralisme. Desuden cirka 20 bøger/hæf-
ter, ti små pjecer, ca. 80 nyhedsbreve 
samt en række artikler og mange fore-
drag etc.

Alt dette har ikke værdi i sig selv – 
kun for så vidt det har gavnet menne-
sker for tid og evighed samt æret Gud. 
Det har vi bedt om, og det vil vi fort-
sat bede os. For grundlæggende er vi 
mennesker ikke givere, men modta-
gere. 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 organi-
sationsrepræsentanter mødte frem 
til en festlig og udbytterig eftermid-
dag/aften. Professor Paul Otto Brun-
stad fra Norsk Lærerakademi i Bergen 
holdt et tankevækkende foredrag om 
– hvad han kalder – prøvelsens pæda-
gogik. Desuden gav generalforsam-
lingen opbakning til den nuværende 
kurs og gode impulser til justeringer.

Vi glæder os til næste generalfor-
samling – den 7. september 2018 
i Fredericia – hvor vi har vendt pro-
grammet om, så den formelle gene-
ralforsamling 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 medlem-
mer. Jer sætter vi stor pris på. Med je-
res medlemskontingent sikrer I cirka 
15 % af KPI’s årlige indtægter. Des-
uden 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 gæl-
dende på den årlige generalforsam-
ling. TAK, at I er der!

Ud over de personlige medlemmer 
har KPI otte medlemsorganisationer: 
Bibellæser-Ringen, Danmarks Folke-
kirkelige Søndagsskoler, Evangelisk 
Luthersk Mission, Indre Mission, In-
dre Missions Unge, Kristeligt Forbund 
for Studerende, Luthersk Mission og 
Luthersk Missions Børn og unge. De 
kan hver sende op til tre stemmebe-
rettigede repræsentanter til general-
forsamlingen. 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 med-
virke ved diverse arrangementer. 
Mine medvirkener i 2017/18 fordeler 
sig sådan i forhold til forskellige mål-
grupper:

• Ansatte eller bestyrelser på krist-
ne friskoler: 24 lektioner.

• Elever på kristen højskole: 8 lek-
tioner.

• Prædikanter, præster, ledere: 5 
lektioner.

• Forældre: 10 lektioner.
• Medarbejdere i det kristne bør-

ne- og ungdomsarbejde: 8 lektio-
ner.

• 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 søn-
dagsskolekonference. 

I 2017/18 har KPI fået ca. 25 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. Nogle eksempler:

• Korrespondance med en ansat på 
en kristen friskole om seksualetik 
og seksualundervisning.

• Korrespondance med en foræl-
dre om brug af belønning i bør-
neopdragelsen.

• 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 vi-
deoer 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 tilgæn-
gelige på: http://familiearbejde.dk/
familiearbejde/inspiration/undervis-
ningsvideoer/ 

I tilknytning hertil er der udarbejdet 
spørgsmål til samtale, så man kan 
bruge dem i en bibelkreds eller ved 
en samling i kirken eller missionshu-
set, 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 for-
ældre, lærere, pædagoger og med-
arbejdere i det kirkelige børne- og 
ungdomsarbejde. Det er på 40 sider, 
koster 60 kr. og kan bestilles på KPI.
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Folkemøde 2018 
I juni 2018 deltog jeg i Folkemødet, 
der afvikles på Bornholm. Det var en 
stor oplevelse. En fest for demokrati-
et og en anledning til at komme ud af 
”det kristne reservat” og deltage i den 
store samtale på samfundets torv. 

Alt, hvad der kan krybe og gå af 
politikere, meningsdannere, organi-
sationer og foreninger 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 der 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 fri-
kirkelige miljøer. 

• Ordstyrer på debat om åndsfri-
hed mellem Alex Ahrendtsen 
(DF) og Daniel Toft Jakobsen (S).

• Samtale med Sørine Gotfredsen 
om, at vi gør klogest i at se ond-
skaben i øjnene. 

Relevansen for os i KPI er, at det før-
ste tema har meget med børneopdra-
gelse at gøre; det andet er centralt for 
retten til at drive friskoler og for at-
mosfæren mellem os i det hele taget; 
det tredje – spørgsmålet om men-

neskelig ondskab – har meget med 
menneskesynet at gøre og dermed 
betydning for pædagogik og opdra-
gelse.

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 el-
ler har skrevet artikler syv gange til di-
verse aviser, tidsskifter og forenings-
blade. Desuden er der sket følgende, 
hvad angår bøger eller hæfter:

Jeg har tidligere skrevet bogen På-
virkning med respekt (Gyldendal 
2007). Den er baseret på en række in-
terviews, og den præsenterer en mo-
del for, hvordan vi kan påvirke med 
respekt. Bogen har imidlertid været 
udsolgt i nogle år. Det er min vurde-
ring, 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 for-
gængeren; men især tre temaer er 
nye:

1) Påvirkning med respekt advarede 
lige stærkt imod intimisering og de-
sertering. Påvirk med respekt! adva-
rer også imod begge grøfter; men da 
jeg vurderer, at deserteringens grøft 
i dag er mere nærliggende end inti-
miseringens, gør jeg en del ud af at 
vise konfronteringens nødvendighed, 

styrke og potentiale.
2) Påvirk med respekt! får et kapi-

tel om religiøs ekstremisme og social 
kontrol, altså det forhold, at visse re-
ligiøse 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 sko-
len. Men flere ting tyder på, at noget 
tilsvarende gælder for forældre, pæ-
dagoger, frivilligere kirkelige ledere 
samt præster og forkyndere. Påvirk 
med respekt! udvider derfor perspek-
tivet 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 På-
virkning med respekt. Den bliver på 
ca. 130 sider, og udkommer efter pla-
nen 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 ander-
ledes end i deres hjemland. Luthersk 
Missions flygtninge- og indvandrer-
team har foranlediget, at hæftet er 
blevet oversat til engelsk, arabisk og 
farsi, og det bliver senere i år oversat 
til 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 forla-
get 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 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.

Desuden har Luthersk Mission gen-
optrykt pjecen Kristendom på 7x2 mi-
nutter, hvor jeg i kort form – ud fra ka- »»

Folkemødet 2018: Carsten Hjorth Pedersen er ordstyrer på en debat mellem Daniel Toft Jakobsen 
(S) og Alex Ahrendtsen (DF) om åndsfrihed i dag.
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 »» tekismus – forklarer, hvad den kristne 
tro går ud på. Den er velegnet at give 
til naboer, arbejdskolleger, familie-
medlemmer eller muslimske venner, 
som gerne vil have en kort forklaring 
om kristendom. Pjecen kan gratis re-
kvireres hos KPI.

KPI’s Nyhedsbrev udgives fortsat 
fire gange om året. September-num-
meret 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 invi-
tere unge med interesse for religions-
pædagogik ind i et toårigt dannelses-
forløb – i foråret 2017 og lancerede 
den i september. Vi havde håbet på 
fem-syv ansøgere, men fik 21. Vi hav-
de 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 teologistu-
derende, tre pædagoger, tre lærere, 
en lærer-, en antropologi-, en psyko-
logi- 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 op-
muntrende, da flokken er meget 
motiveret for at arbejde med kristen-
pædagogiske udfordringer. De stude-
rende har et pensum på 500 sider pr. 
halvår, altså 2.000 sider i alt. Desuden 
skal de udarbejde nogle religionspæ-
dagogiske opgaver. Alle de studeren-
de har skitseret, hvad de vil arbejde 
med, fx:

• en undervisningsplan for en te-
madag om køn, krop og seksua-
litet på kristne efterskoler,

• et letlæseligt materiale til gravide 
og nybagte mødre omhandlende 
moderrollen,

• oplæg til et seminar om åndsfri-
hed for 16-20-årige,

• hvordan skabe stærke, trovær-
dige troens rum for småbørn i 
familien?

Disse opgaver er jeg sparringspartner 
på.

KPI Akademi løber i 2018 og 2019. 
Perspektivet er, at 15 unge bliver ru-
stet til at have ledende roller på det 

kristen-pædagogiske felt i hjem, me-
nigheder, skoler, institutioner og sam-
fundsliv 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 per-
spektiv.

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

Tre konsulenter og to foredragshol-
dere
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 lære-
re på kristne efterskoler. Det afvikles 
den 8.-9. november 2018 på eftersko-
len Solgården i Tarm. Indbydelsen er 
sendt til 31 kristne efterskoler. Vi hå-
ber på cirka 100 deltagere.

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, 
Kolding er ansat som konsulent for 
konfirmandkurserne (KK), som er 
blevet overordentlig populære de se-
neste år. Anna-Kathrine varetager PR-
opgaver og er pædagogisk konsulent 
på undervisningsmaterialerne. KK 
blev tilbudt på fire efterskoler i 2018.

Conrad Thorup Elmelund, Køben-
havn er ansat for at varetage KPI’s pro-
fil på Facebook. Læs hans beretning 
på side 8 i dette årsskrift, og tjek de 
ugentlige opslag på www.facebook.
com/KristentPaedagogiskInstitut 

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 Vi er taknemme-
lige for at have disse to kompetente 
folk i KPI’s ”stald”.

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 
2017 gæstede vi NLA Mediehøgsko-
len i Kristiansand. Det var et inspire-
rende døgn!

 

Åndsfrihed igen igen
Vi er mange, der synes, at den klas-
siske danske åndsfrihed sættes under 
pres i disse år – fra politikerne, men 
også fra nogle muslimer, der ikke bø-
jer 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 del-
tagere fra cirka 30 forskellige kirkelige 
organisationer og institutioner deltog. 

Tonny Jakobsen (formand for Frikir-
kenet), Birgitte Stoklund Larsen (gene-
ralsekretær 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 d. 30. april 2019. Styre-
gruppe: Mikael Wandt Laursen (ge-
neralsekretær 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 Åndsfri-
hed, der arbejder tværpolitisk og 
tværreligiøst for at fremme åndsfri-
heden 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 Grundtvigaka-
demiet. Det er mit håb, at mange 
fra KPI’s bagland vil melde sig ind i 
foreningen, da medlemsantallet får 
betydning for foreningens slagkraft. 
Se yderligere info på https://aandsfri-
hed.wordpress.com 

Børn i pluralisme
Teologibureauet Helsyn, Børne- og 
Ungdomsoase, Danmarks Folkekirke-
lige 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 iden-
titet i børnenes sekulært-pluralistiske 
hverdag.

Med en konference i Børkop den 
23. maj, der samlede ca. 45 deltagere 
fra cirka 25 forskellige kirker og orga-
nisationer, 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 behand-
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ler 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 fore-
dragsholdere, som kan komme 
lokalt og bringe temaet på banen.

Disse materialer kan alle findes på 
kpi.dk  Projekter  Børn i plura-
lisme.

Hjemmesiderne og datasikkerhed
KPI driver tre hjemmesider:

Kpi.dk er vores hovedside. Her fin-
des alle relevante oplysninger om KPI 
samt en række resurser, fx 70 læse-
værdige artikler. Her finder man også 
indholdet fra den nedlagte hjemme-
side 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 ma-
terialer 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 

Projektgruppen for Børn i pluralisme: Steen Møller Laursen (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler), Merete Holm Dalsgaard (Børne- og Ung-
domsOase), Andreas Østerlund Nielsen (Teologibureauet Helsyn), Carsten Hjorth Pedersen (KPI) og Lars B. Larsen (Luthersk Missions Børn og Unge).

værktøjskasse for forkyndere, møde-
ledere og tilhørere. Fra 01.08.2017 
til 01.07.2018 har den haft 800 besø-
gende.

Brug KPI’s hjemmesider og gør dem 
kendt!

Persondataforordningen (GDPR) 
med nye skærpede straffe for over-
trædelse trådte i kraft den 25. maj 
2018. Den har medført meget ar-
bejde for alle forretninger, firmaer og 
organisationer i Danmark. Også for 
KPI. Vores sikkerhedsprocedurer for 
de personlige data, som KPI behand-
ler, er beskrevet og godkendt af KPI’s 
bestyrelse; men det er en sag, der lø-
bende 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 kontin-
genter i 2017. Vi håber, I fortsætter i 
2018, 2019 og …

Skiftedag på regnskabsførerposten
Gitte Lund Mortensen har siden fe-

bruar 2013 været KPI’s regnskabs-
fører. 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 kon-
tor, hvilket vi ønsker til lykke med.

Som afløser for Gitte ansatte vi Kar-
na Larsen fra Helsinge. Hun har tid-
ligere bl.a. været sekretær på Nord-
sjællands Efterskole. Velkommen til 
Karna og tak, at du er gået ind i opga-
ven med gåpåmod og kyndighed. 

Gitte var bogholder på Johannessko-
len, hvor KPI har kontor, fire dage om 
ugen og en dag om ugen på KPI. Sam-
me 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 samarbej-
de til KPI’s bestyrelse og generalfor-
samling med formand Karen Aagaard 
i spidsen. Tak til ovennævnte konsu-
lenter og foredragsholdere. Tak til 
alle mine venlige, inkluderende ”kol-
leger” på Johannesskolen. Og ende-
lig 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.
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Facebook er måske det sted, hvor 
flest personer bliver mindet om KPI. 
Det ved vi, fordi vi gennem Facebook 
har adgang til en del statistisk mate-
riale, som kan give os nogle data, vi 
ikke altid tænker over. 

I skoleåret 2017/18 har KPI haft 45 
opslag, hvoraf de fleste var skrevet af 
Carsten Hjorth Pedersen, som regel 
publiceret fredag morgen. Disse op-
slag er samlet blevet vist hele 173.113 

gange. Mens det tal kan være svært at 
forholde sig til, er det måske lidt nem-
mere, hvis jeg nævner, at hvert opslag 
i gennemsnit er blevet vist for 1.919 
forskellige personer. 

271 interaktive brugere pr. opslag
Skønt alle disse personer formodent-
lig ikke læser opslagene, har hvert op-
slag i gennemsnit haft 271 interaktive 
brugere. Det betyder, at 271 forskel-

lige personer i gennemsnit har klikket 
et eller andet sted på vores opslag. 
Det kan være på ”Synes-godt-om-
knappen” eller ”Se-mere-knappen”, 
der viser hele teksten. 

Disse tal er en stor konkret opmun-
tring, fordi de bevidner, at den ener-
gi, vi bruger på at skrive et opslag på 
Facebook, gør, at 271 personer klikker 
på netop dette opslag. Det gør, at i 
hvert fald 271 personer pr. opslag bli-
ver opmærksomme på KPI’s arbejde 
og på vigtige kristen-pædagogiske 
emner.

Det meste af det, som lykkedes på 
de sociale medier, har afsæt i en kon-
kret oplevelse eller noget aktuelt, 
hvortil der så tilføjes forklaringer el-
ler en holdningspræget kommentar. 
Selvom det er i disse vedhæftede 
forklaringer eller kommentarer, at 
det egentlige indhold formidles, kan 
indholdet ikke holde sig selv flydende 
på ”det sociale hav”, men har brug for 
den bøje, som aktualiteten eller den 
konkrete oplevelse er. Kun derved kan 
et opslag fange interessen og opleves 
relevant. 

KPI prøver også at danne modkultur
Dette skyldes i høj grad den fart, hvor-
med hver bruger skimmer igennem 
mange opslag i løbet af et Facebook-
besøg. Den fastfoodagtige tilgang til 
nyheder, holdningsdannende indlæg, 
opinionsstof osv. er en udfordring, 
både for dannelsen og diskussionen 
i vores samfund. Men den er lige så 
stor en udfordring for dem, der ud-
giver tryksager, og for dem, som skal 
læse disse tryksager. Måske bør vi ak-
tivt vælge bogen mere og Facebook 
mindre i det kommende skoleår. 

På KPI’s Facebookside forsøger vi 
til dels at tilpasse os mediet ved at 
gribe fat i oplevelser og aktualiteter, 
men modsat kan det, at vores opslag 
oftest rummer relativt lange tekster, 
med rette opfattes som et bevidst for-
søg på modkultur.

16.000 brugere af KPI’s Facebook

Af Conrad Thorup Elmelund
Konsulent for KPI´s liv på de sociale medier

↘
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Af Conrad Thorup Elmelund
Konsulent for KPI´s liv på de sociale medier

Konference, samråd og folkemøde  

KPI-synlighed tre steder i maj-juni 2018

Den 23. maj var KPI med til at arrangere en kon-
ference, der blev afholdt på Børkop Højskole. 
Den lancerede visionen og kaldet bag projektet 
Børn i pluralisme, som har kørt i knap to år.

Konferencen var en workshop, så de ca. 45 del-
tagere blev sat til at arbejde på at konkretisere 
det anliggende, som projektet bærer: At hjælpe 
forældre til at udruste deres børn til et frimodigt, 
tydeligt liv i en pluralistisk og sekulær hverdag.

På konferencen blev også de materialer frem-
lagt, som er blevet udgivet: Syv artikler, der be-
handler sagen, samt et studiehæfte (omtalt i sid-
ste KPI Nyhedsbrev).

KPI arrangerede den 29. 
maj for anden gang ”Kir-
keligt samråd om åndsfri-
hed” – på Severin i Middel-
fart. 43 deltagere fra ca. 30 
forskellige kirkelige organi-
sationer mødte op. På foto 
ses disse deltagere samt 
de tre medvirkende: chef-
redaktør for Kristeligt Dag-
blad, Erik Bjergager, gene-
ralsekretær for Bibelsel-
skabet, Birgitte Stoklund 
Larsen og formand for Fri-
kirkenet, Tonny Jakobsen.
Et lignende samråd plan-
lægges i foråret 2019.

KPI havde ansvar for tre events på Folkemødet 
den 14.-17. juni 2018 i Allinge på Bornholm. En 
af disse var en samtale med overskriften: Vi gør 
klogest i at se ondskaben i øjnene. Fra venstre 
ses sognepræst Jens Ole Christensen, der var 
ordstyrer, samt de to samtalepartnere: sogne-
præst, journalist og debattør Sørine Gotfredsen 
og KPIs daglige leder, Carsten Hjorth Pedersen.

Mange fra ”gulvet” deltog i en god samtale.
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NORDSJÆLLANDS EFTERSKOLE • EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN • SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE • SKRØDSTRUP EFTERSKOLE

KONFIRMANDKURSUS 2019 30. JUNI 
TIL 13. JULI

Tilmelding åbner 1. oktober kl. 15 Konfirmandkursus.dk

Hartmut Rosa og Wolfgang Endres:
Resonanspædagogik. Når det knitrer i 
klasseværelset
Hans Reitzels Forlag 2017
136 sider – 230 kr.

I 2014 udkom Hartmut Rosas bog 
Fremmedgørelse og acceleration, 
hvori han foretager en skarp analyse 
af samtiden. Han påviser især, at vo-
res tid er karakteriseret ved accele-
ration. Altså ikke blot høj hastighed, 
men stadig øget hastighed. En oplagt 
eksempel: Før internettet havde en 
kontormand fem breve om dagen at 
svare på. Det tog ham to timer. Men 
så blev e-mailen opfundet, så det 
skulle blive lettere for kontormanden 
(og os andre). Med det resultat, at i 
dag får han 50 e-mails, som det tager 
ham fire timer at svare på – uden at 
firmaet tjener mere. 

Ja, selv vores sociale relationer 
udsættes for acceleration. ”Selvom 
de unge om morgenen har fået ret 
mange ”likes”, er det allerede et par 
timer senere ikke længere nok. De har 
en følelse af, at verden kunne have 
glemt dem, at de ikke længere bliver 
bemærket. Og det tvinger dem ind i 
en form for endeløst loop”. 

Men hvad stiller vi op over for dette 
vilkår (som også rummer positive ele-
menter)? Det svarer Hartmut Rosa på 

i den nye bog, hvorfra ovennævnte 
citat stammer. Hans svar er resonans. 
Hvis acceleration er diagnosen, er re-
sonans medicinen. 

På det grundlag udvikler han sine 
tanker om resonanspædagogik, som 
ikke er en ny pædagogisk retning, 
men snarere et grundlag for pædago-
gikken, der ligger i forlængelse af NFS 
Grundtvig, Otto Friedrich Bollnow og 
Gert Biesta. Men Rosa fremstiller det 
på helt sin egen måde.

Det handler grundlæggende om, 
at elever og lærere er åndsvæsner. 
Derfor er vores tids fokus på udvik-
ling af kompetencer og målstyret 
undervisning et fejlskud. Undervis-
ning handler derimod om – mener 
Rosa – at skabe rum, hvor eleverne 
bringes i kontakt med et udsnit af 
verden, så de får deres egen relation 
til dette ”verdensudsnit”. Det kaldes 
resonans, der i flg. Fremmedordbo-
gen defineres som: ”Forstærkning af 
lyd ved tilbagekastning el. medsving-
ning; det at et legeme i svingninger 
frembringer lignende svingninger i et 
andet legeme; genklang; forståelse”. 
Vi kender det fra en violin, hvor stren-
genes svingninger sætter violinkassen 

9 788741 267326

h a n s re i t z e l . d k

HANS REITZELS FORLAG

RESONANS
PÆDAGOGIK

Hartmut Rosa og  
Wolfgang Endres

Når det knitrer  
i klasseværelset

Hartmut Rosa har opnået stor anerkendelse for sin forskning 
om at leve et vellykket liv. Hans teori om resonans har også 
ført til en gentænkning af skole og undervisning – og til 
resonanspædagogik, som forklarer, hvordan resonans viser 
sig i skolerne. Dette samtaler Hartmut Rosa og Wolfgang 
Endres om i Resonanspædagogik. Bogen giver det første 
overblik over resonanspædagogik, der tilskynder lærerne til 
at designe uddannelsesprocesser på en ny måde.

Resonanspædagogik henvender sig til alle undervisere.

Oversat og med forord af Nis Langer Primdahl
Efterord af Reinhard Kahl

RESONANSPÆ
DAGOGIK

Når det knitrer i klasseværelset
Hartm

ut Rosa og W
olfgang Endres

og luften deri i svingninger.
Undervisning er ikke primært noget 

teknisk, der kan måles. Det er en åb-
ning af verden, som danner eleverne. 
I Rosas optik fører dette ikke til slap 
rundkredspædagogik, hvor man deler 
hinandens uvidenhed. Tværtimod. Der 
må være et stof – et udsnit af virkelig-
heden – og der må være en styrende 
lærer, som af egen erfaring ved, hvad 
der kan være dannende for eleverne. 

Resonanspædagogik er heller ikke 
naiv tro på det gode i barnet, for ele-
verne er ofte uinteresserede i det, læ-
reren kommer med. Men så må læ-
reren undervise som om eleverne er 
interesserede – så bliver de (som re-
gel) interesserede! Men risikoen for, 
at det ikke lykkes, er altid til stede. In-
gen god undervisning, hvis ikke man 
vil løbe risikoen for, at det mislykkes.

Bogen, der former sig som et inter-
view, rummer stor visdom og mange 
guldkorn. Der er brug for den i vores 
uddannelsesfikserede tid, der udsulter 
elevernes og lærernes åndsdimension.

Bogen anbefales på det varmeste 
til alle, der har med børn og unge at 
gøre. Især de, som kender Guds gode 
Hellige Ånd.                                    /CHP

Diagnose: Fremmedgørelse og acceleration

Medicin: Resonanspædagogik
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Denne model er grundlæggende i 
Carsten Hjorth Pedersens to bøger 
om påvirkning med respekt. Den før-
ste bog udkom på Gyldendal i 2007 
og hed Påvirkning med respekt. Sko-
leliv mellem intimisering og deserte-
ring. Den anden bog udkommer på 
Forlagsgruppen Lohse i begyndelsen 
af 2019. Dens titel bliver formodent-
lig Påvirk med respekt! 

Den sidste bog bliver kortere og 
mere letlæst end den første. 

  
Modellen skal forstås sådan: 
A er personen, der påvirker. Det kan 
være en forælder, lærer, pædagog, 
børneklubmedarbejder eller forkyn-
der. B er personen, der bliver påvir-
ket. Det kan være et barn, en ung el-
ler en voksen, det kan fx være en elev, 
deltager eller tilhører.

Påvirkning med respekt er grund-
læggende kendetegnet ved fire ting:

1. At A ikke intimiserer B. At intimi-
sere er at blive for intim; at træde 
over Bs mentale grænser og lige-
som invadere vedkommende. 
Det kan ske, hvis en lærer prøver 
at påtvinge eleverne bestemte 
holdninger, eller hvis en forkyn-
der antyder, at hvis man modsi-
ger ham, så modsiger man Gud.

2. At A ikke deserterer i forhold til 
B. At desertere er på en måde at 
gøre det modsatte af at intimi-
sere. A bliver for utydelig eller 
mangler påvirkningsvilje. Hvis vi 
tager en kristen forkynder som 
eksempel, så tør han ikke træde 
frem med myndighed. Deserte-
ring kan også vise sig ved tabuis-
ering; fx forældre som tabuiserer 
det seksuelle over for barnet.

3. At A magter at konfrontere B – 
uden at intimisere. Konfrontering 
er derfor i denne sammenhæng 
et positivt ord. Hverken elever el-

Påvirk med respekt!

ISBN 87-0205431-0

GYLDENDALS
LÆRERBIBLIOTEK

CARSTEN HJORTH PEDERSEN

CARSTEN HJORTH PEDERSEN
PÅVIRKNING

MED RESPEKT

PÅVIRKNING 
MED RESPEKT

GYLDENDALS
LÆRERBIBLIOTEK

SKOLELIV FRA INTIMISERING TIL DESERTERING

Enhver skolevirksomhed vil i sit dannelsesmål have en ambition

om at føre samfundet videre på den bedst mulige måde. Derfor

er det nødvendigt, at man gør sig overvejelser over, i hvilken

grad man kan tillade sig at påvirke eleverne i en bestemt ret-

ning. Er der, fx, en konflikt mellem elevens frihed til at opfatte

verden på egen måde og skolens ambition om at videregive

basale normer, værdier og ideologisk stof?

»Påvirking med respekt« opstiller et begrebsapparat, som

særligt lærere i folkeskolen eller i friskolerne kan bruge til at

gøre sig overvejelser over, hvordan voksengenerationen får

videregivet basale normer, værdier og ideologisk stof til børne-

generationen på en legitim måde.
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i 2007.
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ler tilhørere kan udvikle sig sundt 
uden at møde god, respektfuld 
konfrontering. Det kan være 
børneklubmedarbejderen, som 
fortæller bibelhistorie med liv og 
sjæl. Det kan være pædagogen, 
som sætter tydelige grænser.

4. At A også kan trække sig tilbage 
fra B – uden af desertere. Tilba-
getrækning er derfor også et po-
sitivt ord i denne sammenhæng. 
Især efter, at man har konfronte-
ret – og det kan man gøre både i 
form af opdragelse, undervisning 
og forkyndelse – er det vigtigt at 
trække sig tilbage og lade B være 
lidt i fred og finde sin vej i forhold 
til den påvirkning, der har fundet 
sted.

Nu kunne det lyde, som om A er ak-
tiv, mens B er passiv i denne proces. 
Sådan er det naturligvis ikke. Der er 
en vigtig interaktion imellem de to 
parter. Desuden bliver det yderligere 
komplekst, når B ikke er en enkelt 
person, men – som regel – en hel 
gruppe.

Derfor er en side i KPI´s årsskrift 
ikke nok. Læs selv bogen, når den 
udkommer om et halvt år!

/CHP
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Gaver til KPI
Har du ikke pc-bank: Send bud efter et girokort 
på KPI’s kontor.
- Din gave til KPI er fradragsberettiget på din selv-

angivelse (Ligningsloven § 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 ind-
betales 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 kon-

to i Danske Bank. Regnr. 1551 – kontonr. 
0016775029.

KPI får ikke besked fra PostNord, når du flytter. Vi 
kan derfor kun sende Nyhedsbrevet til den kor-
rekte adresse, hvis du selv kontakter KPI og oply-
ser om din nye postadresse.
• Send en e-mail til kpi@kpi.dk eller et brev til 

Åbuen 28, 3400 Hillerød.

• Ring til KPI på 28 40 53 14. Indtal besked, hvis 
der ikke er nogen ved telefonen.

• Send en sms til 28 40 53 14.
I alle tilfælde: Oplys navn samt gammel og ny 
adresse.
For din egen skyld og for KPI’s! TAK!

Meld adresseforandring til KPI

Denne pjece på 16 sider, som har været 
udgået i nogle år, er blevet genoptrykt. 
I syv korte afsnit gennemgår Carsten 
Hjorth Pedersen, hvad den kristne tro 
går ud på:

• Der er én Gud
• Gud skaber
• Elsk din næste
• Gud frelser
• Gud giver liv
• Gud er far
• Lev i verden

Pjecen er skrevet for din nabo, arbejds-
kollega eller andre, som ikke har så stor 
baggrundsviden. Den kan derfor være en 
hjælp til at fortælle andre om, hvad du 
tror på.

Pjecen er udgivet af Luthersk Mission. 
Den kan ses i PDF på dlm.dk  Om os  
Download  Mission i Danmark. Op til ti 
eksemplarer tilsendes gratis ved henven-
delse til KPI. Telefon eller SMS til 28 40 53 
14 eller e-mail til chp@kpi.dk 


