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Endnu ser vi i et spejl, i en gåde,  
men da skal vi se ansigt til ansigt. 
(Paulus i 1 Kor 13,12) 
 
Vi gætter, vi forventer, vi analyserer og undres. Vi forsøger at se ind i fremtiden og tage bestik deraf – og 
hver gang må vi indse, at vi ikke ser alt. Vi ser i et spejl, i en gåde.  
 
Tak til alle jer, der fik det til at lykkes i praksis 
Endnu et år har Guds velsignelse omfavnet KPI´s økonomi. Endnu et år blev resultatet bedre end forventet. 
Vi budgetterede med et mindre underskud, og vi mente, at sådan måtte det være. Vi kunne ikke forvente, 
at Carsten kunne tjene det samme samtidigt med beslutningen om at igangsætte KPI Akademi, som både 
ville og skulle optage en god del af Carstens tid. I baghånden havde vi en fornuftig opsparet egenkapital, 
som vi mente, der passende kunne trækkes på. Og alligevel afsluttes regnskabet igen med et lille overskud.    
  Hvordan gik dét til? Guds velsignelse hviler over KPI på en måde, jeg hverken kender fra mit daglige 
arbejde eller min egen lønkonto. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da … 
  Tak til alle jer, der fik det til at lykkes i praksis. Både ved at give gaver og løse opgaver. 
 
Globaliseringen og KPI 
Bestyrelsesaktiviteten i det forgangne år har bestået i gennemgang af igangværende initiativer, sparring på 
konkrete sager med Carsten og perspektiver for fremtiden. KPI´s mange aktiviteter knytter til ved Carsten, 
og han har med fine nuancer beskrevet det i sin årsberetning. Men blev det helt tydeligt, at flere at 
Carstens produktioner er blevet – eller er ved at blive – oversat til andre sprog? På den måde kan Carstens 
skarpe syn på forholdet mellem kristentro og pædagogik nå ud til endnu flere, fx de 95 millioner, der har 
tysk som modersmål.  
  Jeg tror, vi vil komme til at oversætte flere artikler, andagtsbøger og dele af eller hele bøger. Her i 
Grundtvigs fædreland har vi en særlig arv at stå på, som KPI med Carsten i spidsen har bygget videre på og 
udviklet et skarpt praksissyn for og sikker bevidsthed om. En arv og en bevidsthed som ikke er mange andre 
folkeslag forundt.  
  I KPI udviser vi gerne den service at oversætte, så andre end de nordiske nabolande kan oplyses deraf. 
Måske er globaliseringen også på vej til KPI. Måske hjemmesiden også skal oversættes – og måske Carstens 
fredagsrefleksioner på Facebook ligeså. Er I opmærksom på, at disse opslag også kan tilsendes pr. mail hver 
fredag? Hvis I er interesseret, sender I bare en e-mail til KPI, og I kommer på listen med det samme.  
  Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da … 
 
Tillid  
Vi oplever i KPI en fortsat forespørgsel på instituttets kompetencer i mange varianter. Mange søger også 
Carstens sparring i projekter, til forhold på arbejdspladser, i menigheder og hjem. Tak for den store tillid, 
som vi oplever som en stor anerkendelse af KPI.  
  I ti år har RADIUS gennemført en stor og anerkendt analyse af danskernes tillid til forskellige professioner. 
Tendensen er klar: Tilliden til bankrådgiver, ejendomsmæglere, bilforhandlere og politikere er faldende, 
mens tilliden til de ”varme hænder” (jordmødre, sygeplejersker, læger og politibetjente), som danskerne 
møder ansigt til ansigt, består. Måske er det også denne udvikling, der får mange til at ønske sparring af 
KPI’s daglige leder.  



  En mor henvendte sig fx for nylig til KPI for at købe et ”klippekort” til supervisionssamtaler til sin datter, 
der har fået arbejde og opgaver inden for det pædagogiske felt, med ønsket om, at hun måtte lære kunsten 
at påvirke med respekt. Disse samtaler skal gennemføres i det skoleår, vi netop har taget hul på. 
 
Afslutning og evaluering af KPI Akademi 
Med udgangen af 2019 nærmer afslutningen af KPI Akademis første hold sig sin afslutning. Det er meget 
opløftende at følge de studerende gennem Carstens fortællinger og via de produktioner, som deres 
opgaver medfører.  
  I efteråret 2019 vil vi derfor lave en grundig evaluering, og på den baggrund lægge en fremadrettet 
strategi. Skal der oprettes endnu et hold på KPI Akademi? Og i så fald hvornår? Hvordan oplever de 
studerende sig modtaget og set – og hvordan får vi dem positioneret, så I andre ser dem, og hvad de kan 
bidrage med rundt om i landet?  
  Tydeligt er det allerede nu, at der er tale om et dannelsesforløb for de unge studerende. Deres 
kompetencer og viden vil derfor helt sikkert komme mange til gode, som møder dem ansigt til ansigt. 
  
KPI på den lidt længere bane 
I oktober holder KPI sin første strategidag, der skal handle om KPI på den lidt længere bane. Vi ved alle, at 
Carsten stopper før KPI, og vi føler os forpligtede på at forholde os til den situation for også at kunne 
arbejde i den retning sammen med Carsten. Dagen er den første af formodentlig flere. Også her gælder det, 
at vi kun ser i et spejl, i en gåde. Dette vil vi fortæller mere om i bestyrelsens årsberetning i 2020.  
 
KPI´s generalforsamling og fænomenet skam 
Vi glæder os til at se jer til vores nu traditionsrige generalforsamling. Andet sted i bladet finder I en rigtig 
invitation dertil med alle de relevante oplysninger. Det er vigtigt for os, at I kommer til denne samling, der 
består af fælleskab, generalforsamling og et religionspædagogisk aftenarrangement. Sammen er vi KPI. Vi 
har brug for jeres sparring, jeres idéer og jeres gode og nysgerrige spørgsmål, der afdækker vores egne 
blinde vinkler. Vi glæder os derfor til at se jer.  
  I år handler aftenarrangementet om skam. Psykolog Krista Korsholm Bojesen har speciale i skam, selvværd 
og grænser. Vi oplever en stor gruppe i vores samfund, der har ondt i livet. Børn og unge, der ikke føler sig 
tilstrækkelige og er angste for at fejle. Dette vil Krista holde foredrag om, og der vil efterfølgende være 
mulighed for uddybende spørgsmål og debat. Vi mener, skam er et rigtig vigtigt emne, der trænger ind 
under de symptomer, vi ser og oplever på facaden, og vi glæder os derfor til at mødes med jer om dette.  
  For mange børn og unge fylder de sociale medier meget. Deres verden bliver på en måde meget større og 
samtidigt meget mindre, da de via de sociale medier også kommer til at spejle sig i de andre, de ikke møder 
ansigt til ansigt. Det være sig venner, der poster højdepunkter fra ferien, og influensers, der forsøger at 
meningsdanne og definere den rigtig krop og meget mere. Svært bliver det derfor at føle sig tilstrækkelig. 
Bange bliver man for at fejle.  
  Skæringspunktet mellem kristendom og pædagogik er også i denne sammenhæng urolig vigtigt. I KPI 
fortsætter vi derfor – rodfæstet i vores sunde arv – ihærdigt at spejde efter de fokuser, tiden kalder på, 
samtidigt med, at vi glæder os til, at vi ansigt til ansigt skal se den hellige, treenige Gud og forstå 
sammenhænge og gåder.  
 
Tak 
Tak til Carsten for det daglige og vedvarede engagement. Tak til den øvrige bestyrelse for jeres ærlige og 
hjertevarme engagement i KPI via vores bestyrelsesmøder. Tak til alle jer, der læser KPI´s Nyhedsbrev og 
deltager i generalforsamling, og til jer, der på anden vis viser os jeres opbakning. 


