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Arbejdsåret 2020-21 blev præget af corona: Vi måtte – på trods af en god tilmelding – aflyse vores 
symposium, der var planlagt i marts 2021. Standen Folk og tro på Folkemødet på Bornholm, som 
KPI skulle have medvirket i, blev aflyst. Jeg har fået ca. 12 medvirkner aflyst eller flyttet. Det har 
bl.a. indebåret en tabt arbejdsfortjeneste til KPI på godt 30.000 kr.   
  Men vi må ikke gribes af proportionsforvrængning (hvilket har været en stort fristelse siden marts 
2020). For virkeligheden er også, at vi har været genstand for Guds ubegribelige nåde. Danmark er 
kommet mildt igennem krisen. Og ”lille KPI” har fået det daglige brød og haft meningsfulde 
opgaver at arbejde med. Det fremgår af nedenstående. Og helt overordnet er Guds nåde i Jesus 
Kristus altid stærkere end corona og alt muligt andet skrammel. 
  Da jeg på de foregående sider har skrevet en status over de 22 år i KPI, bliver årsberetningen 
kortfattet: 
  
Det mundtlige 
Trods nedgang i aktiviteterne pga. corona er det dog blevet til 45 lektioners medvirken på diverse 
arrangementer i 2020-21, mod 70 skoleåret før. Desuden har jeg indspillet to videoer. 
  I 2020/21 har KPI fået ca. 40 henvendelser fra personer vedr. anvisning af bøger, drøftelse af en 
konkret sag, indhentning af et godt råd eller diskussion af et pædagogisk spørgsmål. 
  Desuden har jeg været konsulent på følgende tre projekter: 

• Et nyt undervisningsmateriale for de ældste klasser om udvikling og skabelse. Forfatter: 
Cand. scient. og lærer på Det kristne Gymnasium, Kristian B. Østergaard. 

• Et bogprojekt, som pædagogisk sekretær i Foreningen af Kristne Friskoler, Torben 
Mathiesen har arbejdet på. 

• Luthersk Missions Børn og Unges nye tekstsystem Vejen. 
 
Det skriftlige 
I årets løb har jeg skrevet seks artikler til aviser, tidsskifter og foreningsblade. 
  I juli 2020 udgav det amerikanske forlag Wipf and Stock en oversættelse af min bog Påvirk med 
respekt under titlen Influence with Respect. Der er desværre kun solgt ca. 50 stk. Det er svært at 
sidde i Danmark og markedsføre en bog i et land, hvor der udgives 3.000 bøger – om dagen! 
  I august 2020 udkom Ethvert menneske er en halvø. Den er bygget op om 20 hverdagsnære ideer 
til en god balance mellem individ og fællesskab. Den er blevet solgt i knap 400 stk. 
  I marts 2021 udkom Det med Gud. 30 tekster til teenagere. Den er blevet solgt i knap 800 stk. 
  I juni 2021 udkom 5. reviderede udgave af min bog om børneopdragelse Tid til børn. 
 
Hjemmesider og Facebook 
KPI driver to hjemmesider: 
  kpi.dk er vores hovedside. Her findes relevante oplysning om KPI samt en række resurser, fx 70 
læseværdige artikler. Her finder man også indholdet fra de nedlagte hjemmesider åndsfrihed.dk 
og godforkyndelse.dk. 



  På katekismusinspiration.dk ligger der omkring 700 sider gratis materialer for børn, teenagere, 
unge og voksne. Til personlig brug eller til brug i fællesskab med andre. 
  KPI´s Facebook har fået 153 nye følgere siden sidste år, så vi nu har 1.560 faste følgere. Nogle af 
opslagene har også afstedkommet en del debat. 
  Conrad Thorup Elmelund redigerer fortsat KPI´s hjemmesider og varetager vores profil på 
Facebook. Det gør han rigtig godt. Tak for det, Conrad. 
 
Regnskab 2020 
KPI kom ud af 2020 med et overskud på 35.258 kr., og KPI har pr. 31.12.2020 en egenkapital på 
733.107 kr. Vi fik 645.024 kr. i gaver og medlemskontingenter i 2020. De udgør 71 % af de samlede 
indtægter. Den daglige leder tjente 152.265 kr. til KPI, hvilket udgør 17 % af de samlede indtægter. 
Grundet corona-aflysninger er denne andel noget lavere end sædvanlig. 
  Regnskabet kan ses på kpi.dk → Hvem er vi → Seneste årsregnskab.  
  En varm TAK for gaver og kontingenter i 2020. Vi håber, I fortsætter i 2021, 2022 og … 


