
 

 

Bestyrelsens årsberetning 
v. generalforsamlingen 24.09.2021 
 
Af Karen Aagaard, formand for KPI 

 
 
 
Bed for Christian Eriksen 
Sådan stod der på en af kagerne i en bagekonkurrence på folkeskolen, hvor jeg arbejder.   
  Carsten skriver i sit fine tilbageblik på side 4, at der bliver længere mellem den sekulære 
folkeskole og ”K-et” i KPI. Jeg er tilbøjelig til at give ham ret, men bemærker alligevel, at der de 
sidste par år er sket en udvikling i den anden retning, hvor kendte personligheder og prominente 
politikere bringer folkekirken og kristendommen til torvs på en ny måde – og til dels erklærer sig 
som personlig troende.   
  Da Christian Eriksen faldt om på fodboldbanen, reagerede holdkammerater og pressen med at 
skrive: ”Bed for Christian Eriksen”, hvilket så i tredje led forplantede sig til pynten på en kage. ”Bed 
for…” har jeg aldrig tidligere set nogen elever skrive på min sekulære folkeskole.  
  Svend Brinkmann udgav for nylig bogen Et år med Gud, hvor han beskriver, hvordan han gav den 
kristne tro og tanke en chance. I slutningen af 2020 udgav Christian Hjortkjær bogen 
Utilstrækkelighed. En hypotese heri er, at de unges oplevelse af utilstrækkelighed skyldes, at de 
skal være Gud i deres eget liv.  
 
Vi spejder efter muligheder  
Mange af disse bekendelser handler om værdier og symboler og mindre om betydningen for det 
levede liv og de valg, der træffes; men måske baner bekendelserne alligevel vej for den betydning, 
som kristendommen bør have for vores land, vores folk og for individet. I KPI spejder vi nysgerrige 
og opmuntrede efter bekendelser og muligheder.  
  Det sidste år i KPI har rekruttering og ansættelse af ny institutleder fyldt rigtig meget. Også når vi 
drøftede KPI Akademi, ny regnskabsfører eller KPI´s fremtidige fokus. Det gjorde det også på 
generalforsamlingen i september og på samarbejdsmødet, som vi rykkede frem til november 
2020. Tak for jeres deltagelse. Møderne gav værdifulde input.   
 
Hanne terp Legarth er ansat som ny leder 
Nu glæder vi os over ansættelsen af Hanne Terp Legarth, og over at skulle se fremad sammen med 
hende. Vi har stor tillid til, at det bliver godt. Herunder har vi givet Hanne ordet.   
  Forsamlingsforbuddet og henstillingen til ikke at mødes på arbejdspladser ud over til de helt 
nødvendige aktiviteter, har resulteret i mange aflysninger også for KPI. Heldigvis har vi en leder, 
der hverken gik i stå eller mistede modet, men udnyttede tiden til andre væsentlige gøremål. Lidt 
energi håber vi dog, Carsten har opsparet, da han får rigtig travlt de sidste måneder af sin 
ansættelse. Vi vil gerne opmuntre jer til fortsat at kontakte KPI for foredrag, undervisning og 
vejledning. Vi har brug for jeres hjælp ifm. skiftet af institutleder. Også til at få opgaver i 
kalenderen.   
  Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til generalforsamling den 24. september i Silkeborg.  
  Både før og efter den dato: Bed for KPI. Bed for Hanne Terp Legarth. 
 



 

 

Lidt, men vigtigt om KPI´s økonomi 
Som både den daglige leder og bestyrelsen har skrevet om i årsberetningerne, har Corona-situationen ramt 
KPI hårdere i år end sidste år. Det betyder, at vi i forårshalvåret 2021 kun har tjent 29% af, hvad der er 
budgetteret med for medvirkener etc. Det er vi ærgerlige over, da vi mener, det er sundt og rigtigt, at KPI 
selv tjener en væsentlig del af sine indtægter. 
  
Tak for en ekstra gave 

KPI har en egenkapital på godt 730.000 kr., som vi naturligvis kan trække på. Men da vi i dette regnskabsår 
også kommer til at trække på den i forbindelse med ansættelsen af en ny institutleder, der skal etableres 
både fysisk og opgavemæssigt, vil vi meget gerne undgå et stort træk på egenkapitalen.    
  Tak derfor, om I vil være med til at dække det underskud, vi forventer, med en ekstra gave til KPI.  Vi 
satser vi på, at der fremover igen bliver mulighed for flere fællesskaber, flere foredrag og mere 
undervisning fra KPI. Til glæde for mange – og for vores økonomi.   
   
Gavebreve 

En anden stor indtægtskilde for KPI er gavebreve. En del af dem udløb med udgangen af 2020, og flere end 
vanligt ønskede ikke at gentegne deres gavebrev. Dette har vi naturligvis forståelse for. Samtidigt er vi også 
lidt spændte på, om det hænger sammen med, at KPI for første gang skal have ny institutleder.  
  Vi er afhængige af, at I bærer med og viser KPI og den nye institutleder tillid både i forbøn, opgaver og 
bidrag. Ærindet er stadig lige vigtigt.   
  Tak, om I også vil overveje at tegne eller gentegne gavebreve til KPI. For KPI er de den indtægtskilde, vi 
sammen med kontingenterne og egen indtjening regner med i budgetlægningen. Gavebrevene har derfor 
stor værdi - også de små. 

 


