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Endnu et KPI-arbejdsår er gået. Det 20. for mit vedkommende. Set i familiens, skolens og kirkens 

lange perspektiv er det en meget kort periode. Fra den side set er det rigtigt, at vi er på jorden en 

ganske kort årrække, slår nogle streger i sandet, og så er vi borte igen. Men det er også en lang 

periode. Jeg blev ansat før ”nine-eleven”, og inden der for alvor kom vind i frygten for tydelig 

religiøsitet, som vi på den fløj i kirken, som KPI står sammen med, er oppe imod i dag. Jeg synes, 

der er sket utrolig meget de sidste 20 år! 

 

Mere opmuntrende og mere foruroligende  

Ind imellem funderer jeg over, hvordan Gud mon ser på vores tid. Det har jeg naturligvis ikke noget 

svar på. Men jeg tænker, at han ser meget anderledes på den, end jeg gør. Mit gæt er, at han både 

vurderer vores tid mere foruroligende og mere opmuntrende end jeg.  

  Opmuntrende er det i hvert fald, at evangeliet har voldsom fremgang nogle steder i verden. Tænk 

fx på Mekane Yesu kirken i Etiopien, som blev stiftet i 1959 (da jeg var 4 år) med ganske få 

medlemmer, men som i dag er verdens største evangelisk-lutherske kirke med cirka 9 millioner 

medlemmer. Det er også religionspædagogisk set meget opmuntrende. 

  Men foruroligende er det også, at ”den gamle” kristenhed i Vesteuropa på mange felter har forladt 

sit kristne fundament. Det er i virkeligheden sket for årtier, måske århundreder siden; men det er en 

dominerende tendens de sidste få år, at de, som fortsat står på det klassiske kristne fundament, i 

stigende grad udgrænses fra samfundsdiskurser, ja, betragtes som farlige for de vesteuropæiske 

demokratier. Det er også religionspædagogisk set meget foruroligende. 

  Jeg er klar over, at dette er malet med meget bred pensel. Men jeg tror, det rummer en pointe, som 

også har et budskab til mikroskopiske KPI. Nemlig, at vi skal være tro i vores tid og på vores sted. 

Tro imod den Herre, som vi tjener, og tro imod de mennesker, han har sat os til at tjene. 

  Det betyder, at vi skal prøve at fremme alt det, som i sandhed gavner mennesker til krop, sjæl og 

ånd, og at vi frimodigt skal bekæmpe – med Ordet, bønnen og diakonien – alt det, som destruerer 

menneskers åndelig, psykiske og fysiske liv. 

  Herunder følger nogle eksempler på, hvordan KPI søgte at realisere dette overordnede mål i 

arbejdsåret 2018-19. 

 

KPI Akademi 

Den store opmuntring har været KPI Akademi. De 15 unge, der begyndte i januar 2018, er stadig 

”med ombord”, og hvor er det spændende at følge dem. Jeg prøver på en måde at række en 

religionspædagogisk stafet videre. Derfor er det en stor glæde, når jeg erfarer, at de alle 15 gerne vil 

tage den. Ikke for at bliver kopier af mig eller andre, men for at bære et dna videre. 

  I årets løb har vi været sammen to lange dage, hvor jeg har undervist. Derudover har de studerende 

haft lokale samlinger. De har også alle 15 skrevet deres første opgave, som blev præsenteret i KPI´s 

Nyhedsbrev i februar 2019. Vældig spændende læsning, der er tilgængelig på www.kpi.dk  

  I løbet af året har jeg haft mange telefonsamtaler, e-mail-vekslinger og fysiske møder med enkelte 

studerende, som konkretiserer mit følgeskab med dem. 

  Vi har sidste samling – som er blevet udvidet – i oktober 2019, hvor Paul Otto Brunstad 

underviser. Og sidst på året skal de alle 15 aflevere deres anden opgave. I alt har de et pensum på 

2.000 siders religionspædagogisk litteratur. 

  Jeg synes, perspektivet er stort: 15 unge bliver udrustet til at have ledende roller på det kristen-

pædagogiske felt i hjem, menigheder, skoler, institutioner og samfundsliv i fremtiden. 

http://www.kpi.dk/
http://www.kpi.dk/


 

Det mundtlige 

En vigtig del af mit arbejde er at medvirke ved diverse arrangementer. I 2018/19 fordelte de sig 

sådan i forhold til forskellige målgrupper: 

• Ansatte eller bestyrelser på kristne friskoler, efterskoler eller højskoler: 36 lektioner. 

• Forældre og bedsteforældre: 33 lektioner. 

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

• Prædikanter, præster, ledere: 6 lektioner. 

• Studerende: 4 lektioner. 

• Andre foredrag: 2 lektioner. 

I alt 91 lektioner, mod 74 skoleåret før. 

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

Norge og Sverige. 

  I 2018/19 har KPI fået mere end 50 henvendelser fra personer vedr. anvisning af bøger, drøftelse 

af en konkret sag, indhentning af et godt råd eller diskussion af et pædagogisk spørgsmål. Nogle har 

kunnet klares i telefon, andre er foregået via e-mail, andre igen har medført fysiske møder. Denne 

type opgaver har været stigende hen over de seneste år. Nogle eksempler: 

• En lærer fra en kristen friskole, som vil tale om, hvad der kendetegner en kristen skole. 

• Respons til en person, der gør sig nogle overvejelser om ”kristen samtaleteknik”. 

• Møde med en underviser på UCC, der vil tale om påvirkning med respekt. 

• Kommentering af artikel om køn og identitet. 

• Vejledning af en HF-studerendes eksamensopgave i faget kristendom. 

 

Det skriftlige 

I årets løb er jeg blevet interviewet eller har skrevet artikler 15 gange til diverse aviser, tidsskifter 

og foreningsblade.  

  Desuden er der sket følgende, hvad angår bøger og pjecer: 

  Bogen Påvirk med respekt blev udgivet den 31.01.2019. Pr. 06.06 er den solgt i godt 600 eks., 

hvilket er tilfredsstillende.  

  52 andagter fra mine bøger Vind! og Skyd! er blevet oversat til tysk og udgivet under titlen Gottes 

Liebe ist wie ein Ozean. 

  Alle de fem andagtsbøger skal oversættes og udgives på færøsk. 

  Studiehæftet Børn i pluralisme, som var et af de konkrete resultater af projektet med samme navn, 

blev udgivet i foråret 2018; men er nu udsolgt, hvilket er glædeligt. Det har fået en rigtig god 

modtagelse. Hæftet kan stadig købes som PDF-fil for 50 kr. ved henvendelse til KPI´s kontor. 

  I årets løb udgav KPI desuden en pjece på 12 sider, skrevet af en studerende på KPI Akademi, 

Christina Munk Eriksen. Den hedder MOR. Refleksioner til gravide og førstegangsfødende. 

Desuden ligger vi inde med pjecen Børn i skilsmisse. Begge pjecer kan rekvireres gratis ved 

henvendelse til KPI´s kontor. Alle de øvrige ”lysegrøne pjecer” ligger som PDF-filer på KPI´s 

hjemmeside. 

  

Kønsidentitet og seksualitet 

Det tema, som har fyldt mest i skoleåret 2018-19, har været kønsidentitet og seksualitet. Året før 

indspillede jeg for Indre Missions Familiearbejde fire små videoer om temaet. Og mit hæfte 

Hvordan tale med børn og unge om sex? blev genudgivet. 

  I sensommeren 2018 blev temaet igen sat på mediernes dagsorden i anledning af et møde i Samråd 

for mission og kirke, hvor temaet blev drøftet. Jeg blev bl.a. interviewet til TV2 og flere fra KPI´s 



naboorganisation var i medierne. Senere på efteråret afholdt Evangelisk Luthersk Netværk en 

konference om temaet, hvor jeg medvirkede. Og en hel del af ovennævnte lektioner i diverse 

sammenhænge har handlet om samme tema, især spørgsmålet, om køn er en konstruktion eller en 

biologisk givet sag. Desuden var jeg – sammen med andre repræsentanter fra klassisk-troende 

miljøer – til dialogkaffe hos Sabaah, som er en forening for homo-, bi- og transseksuelle med anden 

etnisk baggrund end dansk. 

 

Åndsfrihed igen 

Også spørgsmålet om åndsfrihed har fyldt noget i KPI´s seneste arbejdsår. Igen. Det er en sag, som 

er blevet påtrængende, fordi tydelig kristen tro ofte lægges i samme kasse som ekstremistisk islam, 

hvilket er ulykkeligt. Ikke først og fremmest for os, som det rammer, men for det danske samfund, 

som står i fare for at udgrænse tydelig og livsfremmende kristen tro. 

  Men at kæmpe for sit eget mindretals rettigheder og stemme i samfundet er nødvendigvis også at 

kæmpe for sine meningsmæssige modparters frihed til samme. Jeg er kun selv fri på offentlighedens 

arena, hvis min næste også er det! 

  Derfor inviterede KPI for tredje år i træk alle ca. 110 kirkelige organisationer og institutioner i 

Danmark til Kirkeligt samråd for åndsfrihed den 30. april 2019. Cirka 35 mødte frem, og vi havde 

en rigtig god dag. Men det var ca. 10 færre end året før. Det skyldes nok bl.a., at der – glædeligvis – 

er mange, som i disse år kæmper for åndsfriheden i Danmark. Det gælder fx foreningen Åndsfrihed 

og RESAM, der er et initiativ for religiøs samtale og profilering. KPI er derfor pt. i tænkeboks, om 

vi skal invitere til endnu et samråd. 

  Åndsfriheden var også aktuel på en konference på Christiansborg, som Børns Vilkår arrangerede 

den 30. januar. Temaet var negativ social kontrol, især i religiøse miljøer, herunder Indre Mission 

og Luthersk Mission. Derfor opstår det relevante spørgsmål: Hvornår anvender man som tydelig 

troende forældre negativ social kontrol over for sine børn, og hvornår er det tale om den tydelige 

påvirkning, som alle børn og unge har brug for? 

  Min bog Påvirk med respekt, som pudsigt nok udkom dagen efter konferencen, prøver at adressere 

dette vigtige spørgsmål. En udløber af konferencen blev også, at jeg og to andre efterfølgende var til 

møde med seniorkonsulent Bente Boserup og en konsulent mere fra Børns Vilkår. Vi havde en 

nyttig og afklarende samtale. 

 

Konsulentarbejde og sparring 

I løbet af et normalt arbejdsår er der en del møder og samtale med personer, som KPI samarbejder 

med. Sådan har det også været i år. Jeg har bl.a. været sparringspartner for en kirkelig medarbejder, 

som er i færd med at implementere et projekt vedr. kristen oplæring. Jeg har også fungeret som 

konsulent for et arbejde med at søge at udarbejde en plakat, som på en enkel måde viser 

medarbejdere i kristne daginstitutioner, hvordan det kristne livssyn hænger sammen med 

institutionens hverdag. 

  Desuden har jeg hvert år to kontormøder med Hans Jørgen Hansen og Torben Mathiesen fra 

Foreningen af Kristne Friskoler samt to møder i en netværksgruppe for kristne friskoler i Norge. 

 

Efterskolekursus 

I november 2018 afholdt KPI for tredje gang kursus for ansatte på de kristne efterskoler. Det 

samlede denne gang 125 deltagere, hvilket er yderst tilfredsstillende. Der sigtes imod endnu et 

kursus i november 2021. 

 

Konsulenter og foredragsholdere 



Siden Niels Kousgaard sluttede sin ansættelse i KPI i 2013 har vi haft en ordning med nogle 

konsulenter, der har været ansat i små ad-hoc-stillinger samt to-tre person, som holder foredrag for 

KPI. Denne ordning fik i løbet af forgange skoleår mindre volumen. 

  Kristian Søndergaard, som var tovholder for efterskolekurset, ønskede ikke at fortsætte, og KPI´s 

bestyrelse prøver at finde en anden model fremadrettet.  

  Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, som var konsulent for Konfirmandkurserne (KK) ønskede også 

at slutte i sin opgave, og KPI´s bestyrelses har besluttet ikke at genbesætte opgaven, da de vurderer, 

at den kan varetages lige så godt af en person, som KK-udvalget ansætter. 

  Conrad Thorup Elmelund redigerer KPI´s hjemmesider og varetager vores profil på Facebook. Det 

er vi meget taknemmelige for. 

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

emner præsenteres på KPI´s hjemmeside. 

 

Hjemmesider 

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. 

  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. 

  godforkyndelse.dk er en værdifuld værktøjskasse for forkyndere, mødeledere og tilhørere. 

 

Facebook 

Hver fredag (minus ferierne) har jeg et opslag på KPI´s Facebook. Det er som regel en 

kommentarer til et aktuelt spørgsmål, der har med KPI´s virke at gøre. Facebooksiden har haft en 

vækst i interesse i dette arbejdsår, hvilket ses her: 

• Vi har 1.166 faste følgere, mod 922 for et år siden. 

• Hvert af årets 44 opslag er i gennemsnit blevet vist for 2.507 forskellige person, mod 1.919 

året før. Topscoreren var et opslag den 30. august 2018: ”Guds gode vilje om køn og sex” med 

24.520 visninger. Endnu et udtryk for det store fokus på køn, sex og krop. 

• Opslagene deles nu i gennemsnit 16 gange, mod 7 gange året før. 

• Opslagene likes nu i gennemsnit 82 gange, mod 44 gange året før. 

• Opslagene får nu i gennemsnit 7 kommentarer med på vejen, mod 4 året før. 

  Facebook er dermed blevet en væsentlig platform for KPI. 

  Det er også muligt at få Facebook-opslagene sendt som e-mail – hvis man anmoder om det ved 

henvendelse til KPI´s kontor. 

 

Regnskab 2018 

KPI kom ud af 2018 med et overskud på 32.667 kr., hvilket er bedre end budgetteret. KPI har pr. 

31.12.2018 en egenkapital på 658.450 kr., hvilket er meget betryggende. Regnskabet kan ses på 

kpi.dk → Hvem er vi → Seneste årsregnskab. 

  En varm TAK for gaver og kontingenter i 2018. Vi håber, I fortsætter 2019, 2020 og … 

 

Tak til KPI´s medlemmer m.fl. 

KPI har cirka 710 personlige medlemmer, som vi sætter stor pris på. Med jeres kontingent sikrer I 

cirka 15 % af KPI’s årlige indtægt. I er også vores bagland, der for manges vedkommende beder for 

arbejdet. Desuden er der cirka 145 af jer, der giver gaver til KPI. 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. TAK også for den store tillid, I viser KPI. Vi glæder os over samarbejdet. 

  Jeg vil også rette en tak for et godt samarbejde til regnskabsfører Karna Larsen og KPI’s bestyrelse 

med formand, Karen Aagaard i spidsen. Tak til ovennævnte konsulenter og foredragsholdere. Tak 

til alle mine venlige ”kolleger” på Johannesskolen, hvor KPI har kontor. Og endelig tak til alle jer, 

som jeg ved mange anledninger møder ved arrangementer rundt om i landet. 


