
Dannelse handler om at forme Dan-
marks opvoksende generation. For 
KPI er det vigtigt at motivere til at bi-
drage til dannelsen i Danmark ud fra 
et kristent perspektiv. 

Drømmer du om i fremtiden at tage 
aktiv del i dette? – Så lad din drøm få 
luft under vingerne i KPI Akademi.

Det er gratis at deltage
Kristent Pædagogisk Institut gen-
nemførte i 2018-19 det første Aka-
demiforløb med 15 studerende. På 
baggrund af de studerendes positive 
evalueringer og ny efterspørgsel til-
byder vi igen et akademiforløb med 
start i januar 2022 og afslutning i de-
cember 2023. 

Under et akademiforløb får du kom-
petencer til at tænke principielt samt 
argumentere for og begrunde valg 
omkring dannelse og formidling ud 
fra et kristent perspektiv og designe 
konkret praksis derefter. Du vil kunne 
bruge dine kompetencer ifm. dit stu-
die, på dit arbejde eller ifm. fritidsen-
gagement i kirke, samfund eller hjem.

KPI Akademi giver inspiration til en-
gagerede unge, der har interesse for 
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teori og praksis ift. respektfuld påvirk-
ning. Vi tilbyder et dannelsesforløb, 
hvor vi tager de første skridt sammen. 

Forløbet er gratis at deltage i og fi-
nansieres af KPI med støtte fra Borg-
fonden. 

Vi satser på et hold med 15 friske 
unge, der er engageret i det religions-
pædagogiske felt i kirke, skole, institu-
tion og samfund, og som bliver udfor-
dret til at knytte venskaber og danne 
netværk. 

Det vil vi:
• Målet med KPI Akademi er teo-

retisk og praktisk at opkvalificere 
15 religionspædagogisk interes-
serede unge til at forme dannelse 
og formidling i kirke, uddannelse, 
skole, institution, samfund og 
hjem.

• Målet er at kvalificere de stude-
rendes valg i forbindelse med 
planlægning, gennemførelse og 
vurdering af undervisning, opdra-
gelse, discipelskab, forkyndelse, 
mentoring, medvandring, sjæle-
sorg og vejledning i den kristne 
tro og på grundlag af det kristne 

livs- og menneskesyn. Målgrup-
perne kan være børn, teenagere, 
unge, voksne eller ældre.

• Gruppen samles til faglige, prak-
sisnære drøftelser og sparring 
med henblik på udarbejdelse af 
podcast, artikler, facebookopslag, 
videoer, undervisningsoplæg el-
ler lignende til inspiration for 
lærere, pædagoger, forældre, for-
kyndere, klubmedarbejdere m.fl.

• Samle de studerende til fælles-
skab, undervisning og dannelse 
– formodentlig i Fredericia.

• Give kompetent akademisk un-
dervisning af Carsten Hjorth Pe-
dersen samt enkelte timelærere.

• Kursusleder bliver Hanne Terp Le-
garth, der fra 1. oktober 2021 er 
leder af KPI.

• Gruppen mødes i 2022 og 2023 til 
i alt otte samlinger (á otte timer). 
På disse samlinger vil der være 
undervisning, samtaleoplæg og 
livlig debat om såvel indhold som 
form. 

•  Hver studerende leverer to opga-
vebesvarelser i december 2022 
og december 2023.  »»

Et tilbud til unge. Ansøgningsfrist: 1. november 2021

Hanne Terp Legarth er ny leder af 
Kristent Pædagogisk Institut. 
Læs mere på side 6-7
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Det har været et privilegium

Af Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder ↘

• I løbet af de to år er der et pen-
sum på ca. 2.000 siders litteratur, 
som skal læses.

• Rejser, forplejning og ophold på 
de otte samlinger dækkes af KPI – 
forudsat man overholder neden-
nævnte forpligtelser.

• Der tilbydes løbende sparring og 
mentoring mellem samlingerne.

Om dig: 
• Du er 35 år eller derunder den 1. 

januar 2022. 
• Du har for nylig afsluttet eller 

er på sidste del af en uddan-
nelse som teolog, gymnasielæ-
rer, folkeskolelærer, pædagog, 
psykolog, journalist, sociolog, re-
toriker eller lignende. 

• Du ønsker at supplere din uddan-
nelse ved at dygtiggøre dig i reli-
gionspædagogisk retning. 

• Du deltager i ovennævnte otte 
samlinger den 17. januar 2022, 
26. april 2022, 24. august 2022, 
24. november 2022, 23. januar 
2023, 25. april 2023, 23. august 
2023, 23. november 2023. 

• Du forpligter dig til at levere de to 
oven for nævnte opgaver og læse 
de 2.000 sider.

Ansøgning
Send en begrundet og dokumenteret 
ansøgning til kpi@kpi.dk senest den 
1. november 2021.

Samtaler med kvalificerede ansø-
gere foretages inden optagelse.

Kontakt KPI´s daglige leder, Carsten 
Hjorth Pedersen for yderligere oplys-
ninger, mobil 28 40 53 14. 

Jeg bliver folkepensionist den 1. okto-
ber og har valgt at stoppe som daglig 
leder af KPI efter godt 22 år på po-
sten. Det har motiveret mig til at lave 
en form for status:

Forhistorien
KPI opstod ikke ud af den blå luft. Tan-
kerne om at gøre noget for lærerud-
dannelse og mødet mellem kristentro 
og pædagogik havde rumlet i Lands-
foreningen til oprettelse af kristne fri-
skoler mv. (LFKF) siden begyndelsen i 
1971.

I 1978 åbnede Den kristne Lærerhøj-
skole (DKL) med den tidligere LFKF-
formand, Otto Mortensen som rektor. 
Der var 17 studerende på det første 
hold. DKL fik imidlertid allerede i 1979 
et alvorligt knæk, da samarbejdet 
med LFKF brød sammen, og ni af de 
studerende forlod uddannelsen. DKL 
kørte videre på nedsat kraft. I 1984 
døde Otto Mortensen, hvorefter DKL 
frem til nedlæggelsen i 1994 fik færre 
og færre aktiviteter.

Også på Det kristne Gymnasium i 
Ringkøbing, som blev oprettet i 1979, 
havde man i vedtægterne lagt til rette 
for et kristent skolecenter, som kunne 
rumme læreruddannelse. Men skønt 
der har været gjort forsøg på det, er 
et sådant center ikke blevet realiseret 
i KG´s regi.

Også i LFKF’s bestyrelse blev der ar-
bejdet med det, som fra 1986 blev 
kaldt ”et kristent pædagogisk institut”. 
I stedet for at etablere et alternativ til 
de eksisterende læreruddannelser så 
man det som mere realistisk og nyttigt 
med en supplerende institution, der 
kunne sætte ind på nøgleområderne i 
krydsfeltet mellem den kristne tro og 
opdragelse/undervisning/forkyndelse.

Da undertegnede i 1989 blev ansat 
som pædagogisk sekretær i LFKF, blev 
det en af mine hovedopgaver at un-
dersøge, om et sådant institut kunne 
etableres. LFKF’s naboorganisationer 
og de lærerstuderende, der var tænkt 
som primære brugere, bakkede op 
om initiativet, men LFKF’s medlems-
skoler gjorde ikke. 

Derfor blev planerne om KPI fra 1995 
videreført af en arbejdsgruppe, som 
lå uden for LFKF (som i mellemtiden 
var kommet til at hedde Foreningen af 
Kristne Friskoler (FKF)). Denne gruppe 
indbød også til konferencer og kurser. 
På det tredje arbejdsgruppemøde 
stiftedes KPI den 25.04.1998 som et 
selvstændigt institut med nær kontakt 
til en række naboorganisationer.

Ansatte og formænd
Den 1. august 1999 blev jeg ansat på 
halv tid som pædagogisk konsulent, 
senere daglig leder af KPI. Min ar-

bejdstid steg gradvist, og siden 2013 
har jeg været på fuld tid. 

De første to-tre år varetog revisor 
Svend Erik Væggemose på frivillig ba-
sis bogføring etc. Fra 2001 og frem til 
i dag har følgende kvinder været an-
sat som regnskabsfører for KPI på ca. 
20 %: Hanne Birk Olsen, Lone Paepke, 
Birgit Korsgaard, Nanna Jensen, Gitte 
Lund Mortensen og Karna Larsen.

Fra 2005 til 2006 var Brian Kallestrup 
Nielsen ansat et år som rejsesekretær 
i KPI. Opgaven var at udbrede kend-
skabet til KPI og især det forestående 
Katekismusprojekt. 

Fra 2009 til 2013 var Niels Kous-
gaard ansat som pædagogisk sekre-
tær. Hans opgaver blev foredrags-
virksomhed, redaktion af materialer 
til kristendom samt information om 
KPI. Da Niels sagde op for at blive ef-
terskoleforstander, etablerede KPI en 
række mindre konsulent-ansættelser, 
og der blev truffet aftaler med tre 
foredragsholdere.

Hans Jørgen Hansen, Øster Snede 
var formand for KPI’s bestyrelse fra 
stiftelse frem til november 2008, hvor 
Frank Risbjerg Kristensen, Ødsted tog 
over. Karen Aagaard, Silkeborg har 
været formand siden oktober 2013.

Daglig drift
I alle årene har den daglige drift ho-

Status efter 22 år i KPI:

 »» KPI Akademi fortsat fra side 1
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 »»

vedsagelig bestået af:
Foredrag, undervisning og oplæg for 

studerende, forældre, lærere, klub-
medarbejdere og forkyndere. Siden 
2007 har jeg i gennemsnit afholdt ca. 
90 lektioner om året.

Skrivning af ca. 35 bøger og hæfter 
samt et ukendt antal artikler og med-
virken i interviews.

Ca. 180 Facebookopslag siden 2017.
Vejledning og supervision over for 

et ukendt antal enkeltpersoner og in-
stitutioner.

Dertil kommer den mere forretnings-
mæssige drift af KPI med indkaldelse 
til og opfølgning på bestyrelses-, re-
præsentantskabs- og samarbejdsmø-
der, ansøgninger og afrapportering fx 
vedr. Tips- og Lottomidler, redaktion 
af Nyhedsbrev, kontakt til KPI´s nabo-
er samt sparring med regnskabsfører 
og andre ansatte.

I de godt 22 år, jeg har været ansat, 
kan KPI´s arbejde inddeles i tre perio-
der:

Lærerstuderende og studier, 1999 – 
2006
De første år fyldte de lærerstude-
rende rigtig meget. KPI arrangerede 
kurser og etablerede et netværk for 
de mange kristne studerende, der 
fandtes på lærerseminarierne. Arbej-
det foregik i nært samarbejde med 
Kristeligt Forbund for Studerende 
(KFS), som havde kristne grupper på 
seminarierne. Jeg var inde over – som 
en form for anden vejleder – på man-
ge opgaver, som de lærerstuderende 
skrev, især når temaet relaterede til 
religionspædagogikken (det faglige 
udtryk for ”mødet mellem kristen-
dom og pædagogik”).

Den danske læreruddannelse gen-
nemgik imidlertid i disse år en mar-
kant omlægning – kort sagt, således, 
at det traditionelle højskolepræg blev 
afløst af et universitetspræg. Det 
betød bl.a., at flere seminarier blev 
nedlagt eller slået sammen i nye pro-
fessionshøjskoler, og at det blev rigtig 
svært at samle de kristne lærerstude-
rende i KFS-grupperne, som efterhån-
den smuldrede. Måske blev motiva-
tionen for at arbejde med kristendom 
og pædagogik også lavere. I hvert fald 
kom de lærerstuderende over nogle 
år til at fylde mindre og mindre i KPI.

I samme periode arrangerede KPI 
også et kursus for pædagoger og pæ-
dagogstuderende. 

Min faglige baggrund for ansæt-
telsen i KPI var en læreruddannelse 
fra 1980 samt efterfølgende studier 
ved Danmarks Lærerhøjskole og især 
Norsk Lærerakademi, som førte frem 
til, at jeg i 1996 blev norsk cand. polit. 
med pædagogik som hovedfag og kri-
stendom som sidefag.

Efter at jeg var blevet ansat i KPI, 
fortsatte jeg studierne ved Norsk Læ-
rerakademi, hvor jeg med afhandlin-
gen Ikke for tæt på – ikke for langt fra 
(der senere blev udgivet som bogen 
Påvirkning med respekt) i 2006 kvalifi-
cerede mig til norsk førstelektor i pæ-
dagogik. Førstelektorgraden findes 
ikke i Danmark. Den ligger mellem 
kandidat- og PhD-niveau.

Projekter, 2006 – 2018
Med Katekismusprojektet, som løb 
fra 2006 til 2009, påbegyndte KPI le-
delsen af en række projekter i nært 
samarbejde med vores naboorganisa-
tioner, fx Indre Mission, Luthersk Mis-
sion, Menighedsfakultetet, Dansk Bi-
bel-Institut, Agape, KFS og Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler. Kate-
kismusprojektet var bygget op om 
udgivelsen af Katekismus Updated, 
der blev solgt i mere end 14.000 ek-
semplarer, og som fortsat sælges. En 
hjemmeside med flere hundrede si-
der gratis materialer samt en række 
udgivelser blev etableret. Hjemmesi-
den, der nu hedder www.katekismus-
inspiration.dk, blev fornyet i reforma-
tionsåret 2017 og er fortsat aktiv.

Med Åndsfrihedsprojektet, der løb 
fra 2009 til 2012, gik vi bredere ud og 
fik samlet en gruppe, der repræsente-
rede størstedelen af dansk kirkeliv. Ud 

over vores sædvanlige samarbejds-
partnere var det fx grundtvigianerne, 
frikirkerne og den katolske kirke. Vi 
skulle jo ikke blive enige om hverken 
teologi eller pædagogik, ”blot” om, 
hvordan vi er uenige på en ordentlig 
måde! I februar 2012 lancerede vi 21 
teser om åndsfrihed, der blev anled-
ning til en vis medieopmærksomhed 
samt en velbesøgt konference på 
Christiansborg. Senere har KPI som 
en opfølgning på den vigtige sag om 
åndsfrihed tre gange samlet repræ-
sentanter fra dansk kirkeliv til Kirke-
ligt Samråd om Åndsfrihed.

I 2013 gik 11 organisationer under 
KPI’s ledelse sammen om Projekt god 
forkyndelse. En stor undersøgelse 
blandt 1.785 tilhørere og 406 forkyn-
dere blev gennemført. Desuden blev 
10 repræsentanter for forkyndere og 
27 for tilhørere – fra de såkaldt bibel-
tro miljøer – interviewet. Projektet 
mundede i 2016 ud i en rapport på 
122 sider, en konference, der samlede 
over 200 forkyndere, en hjemmeside 
samt i antologien Ord fra Guds hjerte.

Endelig har KPI ledt et mindre pro-
jekt, Børn i pluralisme fra 2016 til 
2018. Målet var at række en hjæl-
pende hånd og god inspiration til for-
ældre, menighedsledere, klubmed-
arbejdere og andre, der står over for 
den udfordring at skulle formidle den 
kristne tro ind i en tid som vores præ-
get af pluralisme, sekularisme og sub-
jektivisme. Vi afholdt en konference, 
og der blev udgivet en række artikler, 
som ligger på www.kpi.dk samt et 
forældrestudiehæfte, der fortsat er i 
handlen.

Fra KPI´s repræsentantskabsmøde i 2001: Ellen Brokhøj, Ingrid Bové Jakobsen og Jens Ole Chri-
stensen.
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 »» KPI-Akademi, 2018 - 2021
I 2017 udbød KPI med støtte fra Borg-
fonden KPI-Akademi som et to årigt 
religionspædagogisk dannelsesforløb 
for unge under 35 år. Vi havde håbet 
på fem ansøgere, men der kom 21, og 
vi kunne optage 15, der gennemførte 
Akademiforløbet fra januar 2018 til 
december 2019. Undertegnede var 
hovedunderviser. Vi samledes fire 
lange dage til undervisning og debat. 
De studerende skulle læse 2.000 si-
der religionspædagogisk litteratur 
og skrive to større opgaver, som blev 
fremlagt for de øvrige studerende 
samt offentliggjort på www.kpi.dk.

Akademiet fik en meget positiv eva-
luering, så vi har mod på at udbyde 
det endnu engang i en lidt anden 
form. Denne planlægning har stået 
på i 2020 og 2021, og vi håber på igen 
at få 15 studerende til den nye runde 
akademi, som afvikles i 2022-23.

Målet er at kvalificere unge til at gå 
ind i opgaver med opdragelse, under-
visning, forkyndelse og vejledning i 
hjem, skole, institution, menighed og 
samfund på basis af det kristne livs- 
og menneskesyn.

Et privilegium
Denne status er også en anledning til 
at sige TAK, for årene i KPI har været 
et privilegium. Jeg har fået lov at ar-
bejde med det, jeg brænder mest for: 
at inspirere og vejlede de mange, der 
– ulønnet eller lønnet – virker i det re-
ligionspædagogiske felt. 

Det er også et privilegium, at jeg har 
fået lov at virke bredt – i forhold hjem, 

skole og menighed. Men det har væ-
ret en tilbagevendende mangel, at 
KPI ikke har kunnet yde mere til dem, 
der arbejder i pædagogiske institutio-
ner som fx børnehaver. Min force har 
ikke ligget dér.

Størstedelen af mit virke har ligget i 
forhold til kristne friskoler, efterskoler 
og højskoler, hvilket også har været i 
pagt med KPI’s historie. Men det var 
godt, at KPI ikke blev bundet snæ-
vert til de kristne skoler. Jeg har også 
haft mange medvirkener i forhold til 
forældre, klubmedarbejdere, forkyn-
dere og studerende. Meget af det 
skriftlige, jeg har bidraget med, har 
også haft et bredt sigte. 

KPI’s virke igennem disse 22 år har 
i meget høj grad haft kristne menne-
sker, organisationer og institutioner fra 
den bibeltro, evangelisk-lutherske fløj 
som målgrupper. Jeg har kun haft få 
medvirkener på fx katolske skoler og i 
frikirkelige menigheder. Det hænger gi-
vetvis sammen med det grundlag, som 
KPI bygger på. Med Åndsfrihedsprojek-
tet nåede vi dog noget længere ud. 

Jeg har også haft meget få medvir-
kener på folkeskoler og i forsamlings-
huse. Jeg kunne godt have ønsket, 
at KPI var nåede længere ud til disse 
ikke-kirkelige miljøer, da jeg er over-
bevist om, at det livs- og menneske-
syn, som KPI bygger på, er til bedste 
for alle mennesker, skoler og institu-
tioner. Det lykkedes imidlertid ikke i 
høj grad – formodentlig fordi ”K-et” i 
KPI er ret tydeligt, og fordi der bliver 
længere og længere mellem dette ”K” 
og det sekulære Danmark.

Men det, det blev til igennem årene, 
har været dybt afhængigt af alle de 
gode mennesker, jeg har arbejdet 
sammen med. KPI er så lille et insti-
tut, at vi næsten ikke kan gøre noget 
på egen hånd. Derfor har det været af 
stor betydning med de mange, vi har 
fået lov at arbejde sammen med.

Jeg tænker på de mange, der har 
siddet i KPI’s bestyrelse gennem åre-
ne. Især ovennævnte tre formænd, 
som har været formidable – på hver 
deres måde – at spille sammen med. 
Jeg tænker også på ovennævnte KPI-
ansatte, som på hver deres måde har 
bidraget til et godt samarbejde. 

En særlig tak retter jeg til Johannes-
skolen, fordi jeg fik min hverdag dér. 
Det daglige samvær med ansatte – og 
eleverne, som jeg har haft lige uden 
for min dør – har betydet meget for 
den høje trivsel, jeg har haft i mit job.

Det var heller ikke blevet til meget 
uden jer, som jeg i øvrigt har samar-
bejdet med. Jeg tænker på alle jer, 
der har repræsenteret naboorgani-
sationerne, især jer, som jeg samar-
bejdede med i ovennævnte projekter. 
Men jeg tænker også på de mange 
mennesker, jeg har haft kontakt med 
i forbindelse med medvirkener rundt 
om i landet samt i Norge, Sverige og 
enkelte andre lande. En særlig tak til 
det norske netværk ”Forum for didak-
tikk i kristent perspektiv”, som jeg har 
været en del af siden 2011.

Soli Deo gloria!

KPI har flere gange været aktiv på Folkemødet. Her fra 2012, hvor fhv. minister Bertel Haarder gæstede standen ”Oh frihed”.
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Et år præget af corona – og Guds nåde

Arbejdsberetning 1. august 2020 – 31. juli 2021
Af Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder 

↘

Luthersk Mission Børn og Unge har hyret Carsten Hjorth Pedersen til at være konsulent for en 
gruppe, der skal udvikle et nyt tekstsystem, som kobler klubbens, hjemmets og menighedens 
trosoplæring sammen. Her ses de tre LMBU-konsulenter Katrine Houler, Janne Bak-Pedersen og 
Finn Olav Jøssang sammen med Carsten Hjorth Pedersen.

Arbejdsåret 2020-21 blev præget 
af corona: Vi måtte – på trods af en 
god tilmelding – aflyse vores sympo-
sium, der var planlagt i marts 2021. 
Standen Folk og tro på Folkemødet på 
Bornholm, som KPI skulle have med-
virket i, blev aflyst. Jeg har fået ca. 12 
medvirkener aflyst eller flyttet. Det 
har bl.a. indebåret en tabt arbejds-
fortjeneste til KPI på godt 30.000 kr.  

Men vi må ikke gribes af proporti-
onsforvrængning (hvilket har været 
en stor fristelse siden marts 2020). 
For virkeligheden er også, at vi har 
været genstand for Guds ubegribe-
lige 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 overord-
net er Guds nåde i Jesus Kristus altid 
stærkere end corona og alt muligt an-
det 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. co-
rona er det dog blevet til 45 lektioners 
medvirken på diverse arrangementer 

i 2020-21, mod 70 skoleåret før. Des-
uden har jeg indspillet to videoer.

I 2020/21 har KPI fået ca. 40 henven-
delser fra personer vedr. anvisning af 
bøger, drøftelse af en konkret sag, 
indhentning af et godt råd eller dis-
kussion 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 Gymna-
sium, 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 artik-
ler til aviser, tidsskifter og forenings-
blade.

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 markeds-

føre en bog i et land, hvor der udgives 
3.000 bøger – om dagen!

I august 2020 udkom Ethvert men-
neske 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 godt 1.100 stk.

I juni 2021 udkom 5. reviderede ud-
gave af min bog om børneopdragelse 
Tid til børn.

Hjemmesider og Facebook
KPI driver to hjemmesider:

kpi.dk er vores hovedside. Her findes 
relevante oplysninger om KPI samt en 
række resurser, fx 70 læseværdige ar-
tikler. Her finder man også indholdet 
fra de nedlagte hjemmesider åndsfri-
hed.dk og godforkyndelse.dk.

På katekismusinspiration.dk ligger 
der omkring 700 sider gratis mate-
rialer for børn, teenagere, unge og 
voksne. Til personlig brug eller til brug 
i fællesskab med andre.

KPI´s Facebook har fået 163 nye føl-
gere siden sidste år, så vi nu har 1.570 
faste følgere. Nogle af opslagene har 
også afstedkommet en del debat.

Conrad Thorup Elmelund redigerer 
fortsat KPI´s hjemmesider og vareta-
ger 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 medlemskon-
tingenter 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 à 
Hvem er vi à Seneste årsregnskab. 

En varm TAK for gaver og kontin-
genter i 2020. Vi håber, I fortsætter i 
2021, 2022 og …
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Bestyrelsens årsberetning 2021

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 mel-
lem 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 udvik-
ling i den anden retning, hvor kendte 
personligheder og prominente poli-
tikere bringer folkekirken og kristen-
dommen til torvs på en ny måde – og 
til dels erklærer sig som personlig tro-
ende.  

Da Christian Eriksen faldt om på fod-
boldbanen, reagerede holdkammera-
ter 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 tidli-
gere set nogen elever skrive på min 
sekulære folkeskole. 

Svend Brinkmann udgav for nylig 
bogen Et år med Gud, hvor han be-
skriver, hvordan han gav den kristne 
tro og tanke en chance. I slutningen 

af 2020 udgav Christian Hjortkjær bo-
gen Utilstrækkelighed. En hypotese 
heri er, at de unges oplevelse af util-
strækkelighed 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 ba-
ner bekendelserne alligevel vej for 
den betydning, som kristendommen 
bør have for vores land, vores folk og 
for individet. I KPI spejder vi nysgerri-
ge 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 sep-
tember og på samarbejdsmødet, som 
vi rykkede frem til november 2020. 
Tak for jeres deltagelse. Møderne gav 
værdifulde input.  

Af Karen Aagaard, formand for KPI

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. På 
side 7 får Hanne ordet.  

 Forsamlingsforbuddet og henstillin-
gen til ikke at mødes på arbejdsplad-
ser ud over til de helt nødvendige 
aktiviteter, har resulteret i mange af-
lysninger også for KPI. Heldigvis har vi 
en leder, der hverken gik i stå eller mi-
stede 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 opmun-
tre 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. sep-
tember i Silkeborg. 

 Både før og efter den dato: Bed for 
KPI. Bed for Hanne Terp Legarth.

↘

Carsten Hjorth Pedersen har skrevet 
en bog med 30 tekster til teenagere, 
der ikke har hørt så meget om Gud. 
Den er fx velegnet at give til naboens 
dreng eller kollegaens pige, der skal 
konfirmeres.

De 30 små stykker kommer rundt 
om de ti bud, trosbekendelsen, Fa-
dervor og sakramenter samt temaer, 
der optager dagens teenagere som fx 
skam, ensomhed, sex og lidelse.

Bogen er flot layoutet af Anita Kold-
toft Hansen. Se opslaget herunder.

Det med Gud koster 100 kr. Ved køb 
af 10 stk. eller flere yder forlaget ra-
bat. Se mere på lohse.dk 

Ny bog til teenagere
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Det nådige syn på mennesket
Jeg har arbejdet med undervisning og 
vejledning af unge i 12 år og har fået 
lov at være mor i 16. Begge roller har 
formet mig og givet mig syn for, hvor 
meget vi har brug for kristendom-
mens frisættende og nådige syn på 

mennesket i vores relationer – ikke 
mindst i en tid med enorme forvent-
ninger til den enkeltes skabelse af sin 
egen lykke. 

Jeg har som mor mødt en kæmpe 
befrielse i at kende en nådig Gud, 
som ikke lader mig stå alene med 
ansvaret for mine børns liv, og som 
giver mig nye chancer midt i mine 
nederlag som forælder. 

Det er en af grundene til, at KPI’s 
arbejde er en hjertesag for mig.

Udruste andre voksne til at møde 
børn og unge
Det ligger mig meget på sinde at være 
med til at udruste andre voksne til at 

møde børn og unge med et frisæt-
tende kristent livs- og menneskesyn 
i deres roller som forældre, lærere, 
forkyndere mv. 

KPI har mange samarbejdspartnere 
i denne sag, og jeg glæder mig til 
at udforske behovene og mulighe-
derne i samarbejdet med skoler, 
organisationer og kirker omkring det 
religionspædagogiske arbejde og fo-
kusere vores tilbud ud fra behovene 
i samtiden. 

Jeg drømmer fx om at kunne 
tilbyde familieforløb til kirker, hvor 
vi skaber refleksion om familielivet 
og udruster familier til at lade troen 
fylde i familien.

KPI’s arbejde er en hjertesag for mig

Hanne Terp Legarth om den forestående opgave som leder af KPI↘
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Hvad vil det sige, at vi er skabt 
i Guds billede?

Af Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder ↘

”Gud skabte mennesket i sit bille-
de; i Guds billede skabte han det, 
som mand og kvinde skabte han 
dem”. (1 Mos 1,27)

Det er ikke let at svare på, hvad det vil 
sige, at mennesket er skabt i Guds bil-
lede. Men gudbilledligheden er vigtig 
og vitaminrig. Så lad os gøre et forsøg.

Den oprindelige gudbilledlighed
Hvis vi ser på gudbilledligheden før 
syndefaldet, altså som den beskrives 
i Bibelens to første kapitler, kan føl-
gende syv kendetegn nævnes:

1. Alt det skabte har sit ophav i 
Gud. Men kun mennesket skabes 
i Guds billede. Hverken sol, måne 
eller stjerner, hverken jord, vand 
eller luft, hverken planter eller 
dyr omtales som ”skabt i Guds 
billede”. Ikke engang om englene 

siges det, at de er skabt i Guds 
billede.

2. Der står ikke, at mennesket skab-
tes som Guds billede, men i Guds 
billede. Adam og hans kvinde, 
som senere kom til at hedde Eva, 
var altså ikke billeder af Gud som 
sådan en slags omvandrende fo-
tografier. Men skabt i Guds bille-
de var der dog noget ved menne-
sket, der umiskendeligt mindede 
om Gud. De var på en måde af 
Guds slægt.

3. Gudbilledligheden knyttes til det 
relationelle – især til forholdet 
mellem mand og kvinde; det 
står i anden sætning af 1 Mos 
1,27, som er citeret herover. Men 
gudbilledligheden knyttes også 
til relationen til Gud, fordi men-
neskene er de eneste skabninger 
(ud over englene), Gud taler per-
sonligt med.

4. Gudsbilledet har desuden med 
en særlig opgave at gøre, som 
Gud kun giver til mennesket, 
nemlig at tage vare på det øvrige 
skaberværk. Menneskene skulle 
dyrke og vogte Edens have som 
Guds vicekonger.

5. Gudbilledligheden er dermed 
også en udrustning til at varetage 
relationerne til andre mennesker 
og til Gud og til at varetage den 
store opgave med at dyrke og 
vogte haven. Jeg tror, den udrust-
ning især består i en unik enhed 
af krop, sjæl og ånd og af tanke, 
vilje og følelser hos mennesket 
samt af førnævnte relationelle 
udrustning.

6. Kun mennesket får af Gud et til-
bud (”Du må spise af alle træerne 
i haven”) og et forbud (”Træet til 
kundskab om godt og ondt må du 
ikke spise af, for den dag du spi-
ser af det, skal du dø”).

7. Mennesket drages til ansvar og 
pålægges skyld for at bryde for-
buddet, hvoraf vi ser, at kun men-
nesket forstås som et moralsk 
væsen, hvilket også viser sig ved, 
at mennesket får dårlig samvittig-
hed, da det bryder Guds bud.

Hvad med gudbilledligheden efter 
faldet?
I kirkens 2.000 årige historie er der 
blevet svaret forskelligt på det spørgs-
mål. Alle er enige om, at gudbilled-
ligheden tog skade ved syndefaldet. 
Men man er uenige om hvor meget 
og hvordan; lige fra en opfattelse af, 
at menneskets gudbilledlighed kun er 
”lettere skrammet” til, at den helt og 
aldeles gik tabt ved syndefaldet.

Alligevel er det vigtigt at rejse 
spørgsmålet, for vi lever efter synde-
faldet, så hvis vi skal finde ud, hvilken 
alvor og glæde det i dag er med vores 
gudbilledlighed, må vi prøve at svare. 

Jeg tilslutter mig professor Asger 
Chr. Højlunds1  svar, som kan sam-
menfattes i følgende punkter:

• 1 Mos 9,6: ”Den der udgyder 
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menneskets blod, skal få sit blod 
udgydt af mennesker. For i sit bil-
lede skabte Gud menneskesket”, 
nævner ACH som ”et ofte an-
vendt belæg for menneskets fort-
satte gudbilledlighed” (s. 258).

• ”Der er også en gudbilledlighed 
til stede uden for troen, på ska-
belsens plan, om end det endnu 
ikke er i opfyldt forstand, den er 
til stede” (s. 259).

• ”Luthers afvisning af talen om 
det intakte gudsbillede havde i 
høj grad sin berettigelse, når den-
ne tale blev brugt som den blev 
brugt af hans katolske modstan-
dere. Og det samme kan siges om 
Barth i forhold til liberalteologi-
en. Men fører denne afvisning til 
et manglende syn for det stem-
pel2, Gud har sat på mennesket 
fra skabelsen af, går det galt” (s. 
260).

• ”Menneskets værd … ligger i den 
for tanken grænsesprængende 
(men dog i Jesus synlige) bestem-
melse, at mennesket er anlagt på 
fællesskab med Gud. Og denne 
bestemmelse gælder også men-
nesket som synder” (s. 260-61).

I forhold til ovenstående syv punkter 
betyder det:
Ad 1. Mennesket har fortsat en unik 
position blandt alt det skabte, men 
efter faldet indebærer denne positi-
on også en særlig alvor og skyld, fordi 
mennesket – ikke himmellegemerne, 
elementerne, planterne eller dyrene 
– er årsag til den destruktion, som nu 
præger skaberværket. 

Men gudsbilledet er ikke totalt ud-
slettet. N.F.S. Grundtvig ræsonnerer 
som så: Hvis gudsbilledet var helt 
borte, kunne Gud ikke tiltale Adam 
og Adam ikke svare Gud. Men Gud 
og Adam talte jo netop sammen efter 
faldet.

Ad 2. Mennesket er fortsat i ”Guds 
slægt” (jf. Ap G 17,29); men vi er bort-
komne børn, der kaster skam over vo-
res guddommelige ophav. Dog netop 
derved – på underlig bagvendt måde 
– vidner vi om Gud. Men kun ved dåb 
og tro på Jesus Kristus bliver vi atter 
Guds sande børn under nåden.

Ad 3. Mennesket står fortsat i funda-
mentale relationer til Gud og næsten. 
Mens forholdet til Gud er totalskadet, 
så det kun kan genoprettes i Jesus 
Kristus, er forholdet til medmenne-

sket tvetydigt: Vi kan volde hinanden 
smerter, som er langt større end dem, 
skaberværket kan volde. Tænk fx på 
Holocaust – eller på de smerter, som 
brudte menneskelige relationer rum-
mer. Men vi kan også optræde så soli-
darisk, godt og kærligt over for hinan-
den, som intet andet i skaberværket 
kan. Tænk fx på Nelson Mandelas ind-
sats for demokrati og retfærdighed i 
Sydafrika – eller på hjælpsomhed og 
omsorg i vores menneskelige relatio-
ner.

Ad 4. Gud har ikke annulleret sin op-
gave til mennesket som hans vicekon-
ger. Men også denne opgave er blevet 
tvetydig: Vi kan forædle det skabte og 
værne om det til glæde for menne-
sker og til ære for Gud, og vi kan med 
vores teknologi og snilde dæmme op 
for destruktive kræfter i skabervær-
ket, fx ved at bygge dæmninger og 
bekæmpe malariamyg. På den an-
den side misligholder vi opgaven på 
hovedsagelig to måder: Enten ved 
at forgribe os på det skabte til egen 
egoistisk vinding, eller ved at forgude 
det skabte, hvorved vi abdicerer fra 
vores opgave. 

Ad 5. Mennesket er fortsat relatio-
nelt samt en unik enhed af krop, sjæl 
og ånd og af tanke, vilje og følelser. 

Det kropslige/fysiske har vi fælles 
med den øvrige skabning. Det sjæle-
lige kan i en begrænset form også til-
skrives dyrene; men menneskets ev-
ner til at tænke, ville og føle giver os 
enorme muligheder – efter faldet ikke 
blot til at gøre godt, men også ondt. 
Menneskets åndsudrustning, som in-
gen af de øvrige skabninger har, ytrer 
sig fx i vores samvittighed, evnen til at 
skabe kultur og i selvbevidsthed. Den 
er i særdeleshed en del af gudsbille-
det. Men også her på tvetydig vis, for-
di mennesket kan stille sig til rådighed 
for såvel onde som gode åndsmagter. 

  Ad 6 og 7. Det er også en del af 
menneskets åndsudrustning, at det 
er et moralsk væsen med etisk be-
vidsthed. Vi er for altid mærket af, at 
Gud kun gav mennesket et forbud, 
der dybest havde det gode formål, at 
vi ikke skulle stræbe efter at blive som 
Gud, men nøjes med at være, hvad vi 
er: mennesker. 

Guds målestok og vores
Målt med Guds fuldkomne alen, der 
er den eneste 100 % rette målestok, 
kommer vi helt til kort og har kun én 
chance for at blive retfærdige. Den 
ene mulighed hedder Jesus Kristus. 
Målt med menneskers ramponerede  »»
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målestok lever vi delvist op til kra-
vene. Men vi kan heldigvis klare os 
med det ufuldkomne. Derfor kan fx 
en mors ufuldkomne omsorg være til-
strækkelig for hendes barn.

Summa summarum: Alle mennesker 
er altså fortsat skabt i Guds billede; 
men i forhold til Gud er billedet to-
talskadet, mens det i forhold til andre 
mennesker er voldsomt amputeret. 
Dette forhindrer dog ikke salmisten 
i at beskrive mennesket sådan: ”Når 
jeg ser din himmel, dine fingres værk, 
månen og stjernerne, som du satte 
der, hvad er da et menneske, at du 
husker på det, et menneskebarn, at 
du tager dig af det? Du har gjort det 
kun lidt ringere end Gud, med herlig-
hed og ære har du kronet det. Du har 
gjort det til hersker over dine hæn-
ders værk, alt har du lagt under dets 
fødder” (Sl 8,4-7). Disse ord er vel at 
mærke udtalt om mennesket efter 
faldet.

  
Den medfødte og den genfødte gud-
billedlighed
Gudbilledligheden er uløseligt knyttet 
til Guds søn, Jesus Kristus, om hvem 
der står, at ”han er den usynlige Guds 
billede” (Kol 1,15), Guds ”væsens ud-
trykte billede” (Heb 1,3) eller slet og 
ret ”Guds billede” (2 Kor 4,4).

Så selv når vi – som præciseret 
ovenfor – kan tale om, at mennesket 
fortsat er skabt i Guds billede, er også 
dét (som alt andet i tilværelsen) for-
bundet med Jesus Kristus. Alle men-
nesker skylder derfor Jesus tak for at 
være skabt i Guds billede.

Når det handler om at genopret-
te det tabte gudsbillede, har Jesus 
Kristus endnu større betydning. Som 
Paulus skriver: ”For I er alle Guds børn 
ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der 
er døbt til Kristus, har jo iklædt jer 
Kristus” (Gal 3,26-27). Ved dåben og 
troen bliver vi iført Kristus. Gud har 
bestemt os til ”at formes efter sin 
søns billede” (Rom 8,29), og vi op-
muntres til ”at iføre os det nye men-
neske, skabt i Guds billede med sand-
hedens retfærdighed og fromhed” (Ef 
4,24). Denne genoprettelse sker for 
de troende ufuldkomment i livet før 
døden og fuldkomment i opstandel-
sen efter døden. 

Vi bliver kort sagt Gud lig ved, at Je-
sus Kristus blev os lig. Men ”Gud lig” 
betyder ikke, at vi bliver guddommeli-
ge, ”blot” at gudsbilledet genoprettes.

Vi kan med andre ord slå fast, at der 
er kvalitativ forskel på den medfødte 
og den genfødte gudbilledlighed.

Den negative følge af dette er, at hvis 
et menneske – af uransagelige grunde 
– afviser Guds genoprettelsestilbud i 
Kristus, går det glip af genoprettelsen 
såvel før som efter døden. Det sidste 
kaldes med et andet ord for ”fortabel-
sen”. 

Man kan sige, at menneskets gåde-
fulde gudbilledlighed også viser sig 
ved, at det på uransagelig vis har mu-
lighed for at svare afvisende på Guds 
kærlighedserklæring.

  Jf. ovenstående bør vi skelne mel-
lem gudsbilledets betydning for alle 
mennesker og for de døbte-og-troen-
de. Blot nogle få eksempler på begge 
dele:

Nogle eksempler på gudsbilledets 
betydning for alle mennesker:

• Dyrene kan ikke undres; men det 
kan vi, fordi vi er skabt i Guds bil-
lede. Lad os derfor fremelske un-
dren hos os selv og vores børn. 
Undren over de sorte huller i 
universet, over fosterets vækst i 
mors mave, over poesiens stærke 
budskab og kærlighedens væsen.

• Vi står alle til ansvar for Gud. Det 
lyder måske dystert; men dybest 
set er det befriende, at vi ikke er 
alene, og at der er én over os, 
som taler til os – og som vi skal 
”svare an”. For ansvar er dybest 
set at svare ham, som taler til os.

• Lad os glædes over og kæmpe for 
det gode, sande og smukke, og 
lad os bekæmpe det onde, løgn-
agtige og grimme. Vi kan ganske 
vist ikke i alle detaljer blive enige 
om, hvad det er; men vi kan for-
enes om, at det findes, og at det 
første skal fremmes, mens det 
andet skal hæmmes.

• Det giver mening at opdrage 
børn. De er ikke djævle. Der er 
noget destruktivt i dem, som 
vi har til opgave at dæmme op 
for, og – især – lære dem selv at 
dæmme op for. Og der er noget 
konstruktivt i alle børn, som vi 
kan fremelske.

• Når mennesker er skabt i Guds 
billede, må jeg respektere et-
hvert medmenneske. Vi kan være 
rivende uenige, og det vi må tale 
med hinanden om. Den anden 
kan mene, at jeg tager grueligt 

fejl, og jeg skal lade ham fortælle 
mig det. Men vi øver os på at re-
spektere hinanden. Ægte ånds-
frihed har i virkeligheden med 
menneskelig værdighed at gøre. 
Den udspringer af gudbilledlighe-
den.

Nogle eksempler på gudsbilledets 
betydning for døbte-og-troende 
mennesker:

• Da det er afgørende for genop-
rettelsen af gudsbilledet, at vi bli-
ver døbt og lever i troen på Jesus 
Kristus, må jeg selv søge de mid-
ler (dåben, nadveren og Ordet), 
der skaber og opretholder denne 
tro, og jeg må gøre, hvad der står 
i min magt for at sætte børn, som 
jeg har ansvar for, i forbindelse 
med de samme nådemidler.

• Når jeg er gået ind i Guds rige, 
hvor han til stadighed arbejder 
på at forny sit billede i mig, er 
der håb – både for dette liv og for 
evigheden. Og jeg kan frimodigt 
søge at give andre del i det sam-
me håb.

• Når nåden er det afgørende for, 
at jeg er skabt i Guds billede, 
kan jeg øve mig på at være nå-
dig imod andre, fx at se på andre 
med et nådigt, ikke-fordømmen-
de blik.

• Når Gud har sat en kæmpe mis-
sion i værk for at forny og genop-
rette gudsbilledet i mennesker, 
giver det dyb mening for mig at 
være redskab for hans mission – i 
den tid og på det sted, han sætter 
mig.

• Når Gud har omsorg for men-
neskers timelige vel, kan vi også 
som kristne med frimodighed ka-
ste os ud i opgaver, der har men-
neskers timelige vel som mål. 
Socialt arbejde. Naturforvaltning. 
Nødhjælp. Forbøn.

Kom ikke og sig, at det ikke betyder 
noget, at vi er skabt i Guds billede!

1 Asger Chr. Højlund: Hvad er da et menneske? 
Menneskets gudbilledlighed og synden. I: Jo-
hannes Helberg et al. (red.): Fri och bunden. 
Göteborg: Församlingsförlaget 2013.

2 Søren Kierkegaard sammenligner gudsbille-
det med et usynligt vandmærke i en pengesed-
del eller på et frimærke.

 »»
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Velkommen til afskedsreception, generalforsam-
ling og velkomst til ny institutleder  

Fredag den 24. september 2021 i Silkeborg ↘

I september måned inviterer KPI som 
altid til generalforsamling samt et re-
ligionspædagogisk foredrag. I år lidt 
senere end vanligt, da Carsten Hjorth 
Pedersen den 1. oktober træder til-
bage efter 22 år som daglig leder for 
KPI. Samtidigt tiltræder en ny institut-
leder. 

I år har vi derfor valgt at vende 
programmet om, så markeringen 

KPI's bestyrelse inviterer:

KPI´s bestyrelse: Brian Kallestrup Nielsen, 
Silkeborg – Karen Aagaard, Silkeborg – Lars 
Brian Larsen, Rødovre – Mirjam Fibiger Ole-
sen, Haderslev

Afskedsreception for Carsten Hjorth Pedersen
Den 24. september 2021, kl. 15.00 
Sted: Oasekirken, Frichsvej 2, 8600 Silkeborg
Der bliver mulighed for at bringe en hilsen

Derefter:
Kl. 17.30: Festmiddag.
Kl. 19.00: Velkomst og præsentation 
af KPI’s nye leder m. forbønshand-
ling.
Kl. 19.30: Foredrag v. Carsten Hjorth 
Pedersen: Hvor kommer vi fra, og 
hvor er vi på vej hen? 

Alle er velkomne!
Bemærk, at tilmelding er nødvendig, 
se nederst

KPI’s personlige medlemmer samt 
repræsentanter for KPI’s medlems-
organisationer indkaldes hermed til 
ordinær generalforsamling 

fredag den 24. september 2021,
kl. 20.30 – 22.00 i Silkeborg
med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Drøftelse af KPI’s arbejde på   

grundlag af formandens og den 
daglige leders beretninger.

3.  Fastsættelse af medlemskontin-
genter.

4.  Godkendelse af revideret regn-
 skab 2020 og budget 2022.

5.  Valg af medlemmer til bestyrel-
  sen.
6.  Valg af revisor.
7.  Eventuelt.

Vedtægter, referater og bilag ligger 
på kpi.dk 
KPI’s vedtægter ligger på www.kpi.dk 
à Hvem er vi.

  På www.kpi.dk à Arrangementer 
finder du: 

• referater af bestyrelsesmøderne  
 siden sidste generalforsamling

• generalforsamlingens forret-  
 ningsorden

• revideret årsregnskab 2020 (pkt.  
 4)
Fra den 1. august finder du desuden:

• formandens og den daglige   
 leders årsberetninger (pkt. 2)

• forslag til medlemskontingenter  
 samt budget 2022 (pkt. 3 og 4)

• forslag til kandidater til valg til
 bestyrelsen samt forslag til revi-
 sor (pkt. 5 og 6)

Yderligere punkter til dagsordenen 
samt kandidater til bestyrelsen skal 
være KPI’s formand i hænde senest 

den 3. september 2021. Endelig dags-
orden offentliggøres på www.kpi.dk 
den 10. september 2021. 

Deltagelse er GRATIS, men tilmel-
ding er nødvendig
Det er gratis for alle at deltage i oven-
nævnte – til generalforsamlingen kl. 
20.30 dog kun personlige medlem-
mer af KPI samt repræsentanter for 
KPI’s medlemsorganisationer. 

Men det er vigtigt, at alle, som 
kommer, tilmelder sig af hensyn til 
bespisningen. 

Send en e-mail til kl@kpi.dk eller 
en SMS til 28 40 53 14, og oplys 
om det omtrentlige tidsrum for din 
deltagelse.   

Seneste frist for tilmelding er den 
10. september 2021. 

Med venlig hilsen
Karen Aagaard
Formand for KPI’s bestyrelse
Tlf. 40 21 08 40
E-mail karen@kpi.dk 

prioriteres. Vi begynder derfor med 
en afskedsreception. Vi håber, at 
rigtig mange af jer, der har fulgt KPI´s 
arbejde under Carstens ledelse, vil 
deltage i markeringen sammen med 
os og sætte tid af til at være med 
hele dagen, hvor også den nye insti-
tutleder bydes velkommen. Program-
met ser derfor således ud:



Nyhedsbrevet udgives af: 
Kristent Pædagogisk Institut (KPI)
Åbuen 28, 3400 Hillerød, 
 2840 5314  E: kpi@kpi.dk 
Webside: www.kpi.dk 

Formand for bestyrelsen: 
Karen Aagaard (ansv.red.) 
Søholt Allé 17, 8600 Silkeborg 
 4021 0840 
E: karen@constructa.dk 

Daglig leder: 
Carsten Hjorth Pedersen 
Regnskabsfører:
Karna Larsen
Tryk: Helle Høeg/Øko-Tryk

Afsender: KPI, Åbuen 28, 3400 Hillerød

Vi minder om!

Gaver til KPI
• Bankoverførsel. Overfør beløbet til  KPI’s 

konto i Danske Bank. Regnr. 1551 – kon-
tonr. 0016775029.

Har du ikke pc-bank: Send bud efter et giro-
kort på KPI’s kontor.

Hvis du ønsker at give en gave til KPI, kan den 
indbetales via din pc-bank. Vælg en af følgen-
de to muligheder:
• Indbetalingskort/girokort. Vælg kort-type 

”01” og tast KPI’s giro-nummer 16775029.

KPI får ikke besked fra PostNord, når du flyt-
ter. Vi kan derfor kun sende Nyhedsbrevet til 
den korrekte adresse, hvis du selv kontakter 
KPI og oplyser 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.

Meld adresseforandring til KPI
• 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!

- Din gave til KPI er fradragsberettiget på din 
selvangivelse (Ligningsloven § 8a), forud-
sat KPI har dit personnummer.

- KPI udsender i januar kvittering til alle, 
der har givet gaver i det forgangne år.

 

Fredag den 24. september, kl. 15 i 
Silkeborg:
KPI’s generalforsamling og recep-
tion for Carsten Hjorth Pedersen

Se side 11.
Deltagelse er gratis, men bemærk, at til-
melding er påkrævet.
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Den 18.-19. november på Djurs-
lands Efterskole:
Kursus for ansatte på kristne 
efterskoler m. Paul Otto Brunstad

Se program på www.kpi.dk 
Tilmelding senest den 1. oktober


