
Tillykke med værdierne 

Arbejdsberetning 1. oktober 2021 – 31. juli 2022 
Af Hanne Terp Legarth, Institutleder 
 

”Tillykke med, at I har et stærkt værdigrundlag at gå ud fra, når I skal tale med børn om livet. Det 

er en kæmpe ressource!” – sådan sagde en ekstern samarbejdspartner til mig for nylig. Hun tog 

ikke et kristent værdigrundlag for givet, og jeg ved ikke, om hun selv bekendte sig til det, men hun 

så en masse potentiale i at kunne give børn og unge dette grundlag med som udgangspunkt for 

deres væren i verden. 

Denne lykønskning sætter ord på noget, som har været en rød tråd for mig gennem mine første ti 

måneder i KPI: Jeg er blevet mere og mere bevidst om, at børn og unge og alle vi andre har brug 

for forankring i noget, der er uden for os selv, og jeg er blevet mere og mere taknemmelig for, at vi 

gennem Kristus er forankrede i ham, der er nok for os. Der er så meget livsmod og rodfæstning at 

hente i evangeliet om ham, og derfor er KPI’s sag en vindersag, som vi gerne må lykønske 

hinanden med. 

Vi arbejder med at skabe frimodighed og indsigt til opgaven med at forankre børn og unge i dette 

evangelium, og det er et kæmpe privilegium for mig at få lov at gå ind i dette meningsfulde 

arbejde som leder af KPI. Det er desuden en gave for mig at overtage lederposten i en 

organisation, som nyder stor respekt og opleves som relevant. Jeg møder således masser af 

velvilje både over for KPI og for mig som leder, når jeg tager rundt i landet og møder 

samarbejdspartnere og bagland, og jeg oplever, at mange har gode ideer til projekter, hvori de 

gerne vil inddrage KPI. Det er spændende og givende at få lov at være en del af. Mange projekter 

er dog stadig på skitseniveau, og jeg tillader mig også at lytte og sondere terrænet som helt ny i 

KPI, inden projekterne helt tager form. 

Nogle af de samarbejdsfora, jeg har været en del af i årets løb er: 

- Samarbejdsmødet med KPI’s medlemsorganisationer, hvor vi bl.a. påbegyndte en samtale 

om, hvordan vi kan støtte forældre i kristen oplæring og opdragelse. 

- Konsortie-samarbejdet om religionspædagogik ud fra Menighedsfakultetets Center for 

Praktisk teologi og Religionspædagogik. Her er der flere faglige organisationer og skoler, 

der har meldt sig ind, og vi indleder samarbejdet med en behovsanalyse om behovet for 

religionspædagogik i samfundet, i skolen og i kirken. 

- Et møde med Center for Teologi i Praksis (CTIP) på Dansk Bibel-Institut, hvor vi har talt om 

muligheder for fremtidigt samarbejde i forlængelse af, at DBI laver yderligere satsninger på 

religionspædagogikken. 

- Samarbejde med studerende fra læreruddannelsen på VIA, Aarhus, om at arrangere en 

foredragsaften for studerende om emnet ”Den anden i mine hænder”. Denne aften var et 

første forsøg på at samle studerende fra det pædagogiske felt, og arrangementet var 

velbesøgt af en aktiv og engageret forsamling. Vi håber at kunne gøre noget lignende en 

anden gang, og jeg står meget gerne til rådighed for studerende, der kan bruge KPI til 

inspiration, foredrag og sparring.  



Foredrag  

Jeg er blevet vist stor tillid i årets løb fra folk, der har henvendt sig og bedt mig om at holde 

foredrag og undervisning for dem. Det er af stor betydning for KPI og for mig personligt, at der 

fortsat er efterspørgsel efter vores tilbud, selv om jeg som leder er et mere ubeskrevet blad for 

mange. Mange tak til jer, der har vovet at bruge mig og har givet mig nye udfordringer. Jeg har 

holdt foredrag for forældre, kirker og skoler og har medvirket ved to pædagogiske dage på både 

en højskole og i en kristen daginstitution.  

Til pædagogisk dag i daginstitutionen allierede jeg mig med Dorthe Terp Møller, som er pædagog 

og familieterapeut. Gennem vores samarbejde kan vi få en bredere faglighed i spil og ramme mere 

direkte ind i behovene i en kristen daginstitution. Vi har planer om at få flere af disse pædagogiske 

dage i kalenderen og oplever det som en rigtig spændende platform at være på.  

Jeg ser det som en gave at kunne inddrage flere i KPI’s tilbud, og derfor har jeg lavet aftaler med et 

par fagpersoner, som vil hjælpe os med at holde foredrag om mere fag-specifikke emner. På den 

måde sikrer vi en stærk faglighed på flere områder. Følg med på hjemmesiden for at se mere om 

disse tilbud. Selv har jeg i dette år været særligt optaget af emner, der har at gøre med unge i en 

påbuds- og perfekthedskultur og med tidens indflydelse på børn og unge. Jeg kommer i de 

kommende år til at dygtiggøre mig yderligere på pædagogik og sociologi, da jeg er blevet optaget 

på en master i Pædagogisk udviklingsarbejde på DPU. 

Kurser og KPI Akademi 

I november holdt vi efterskolekursus for lærere fra kristne efterskoler. Her var der 130 lærere 

med, og Paul Otto Brunstad var hovedunderviser på kurset. Kurset var planlagt, inden jeg trådte 

ind i KPI, så det var enkelt for mig at gå ind i, og det var en stor fornøjelse at få dette møde med 

efterskolelærere fra hele landet så tidligt i min ansættelse. 

Der var også planlagt et religionspædagogisk symposium i marts 2022, som er blevet udskudt ad 

flere omgange pga. corona. Nu endte vi med at aflyse symposiet, da der var for få tilmeldte. Vi 

håber at kunne samle folk en anden gang og finde et format, som passer ind i behov og 

efterspørgsel.  

Jeg ser et stort potentiale i at være med til at facilitere møder mellem fagfolk gennem bl.a. kurser, 

og jeg stiller mig gerne til rådighed i den henseende. Lige nu er jeg sammen med Det Kristne 

Gymnasium ved at forsøge at arrangere en kursus-dag for gymnasielærere, efterskolelærere og 

udskolingslærere om pressede unge og troen som ressource. Det kommer til at løbe af stablen i 

foråret om alt går vel. 

KPI Akademi var også planlagt og tilrettelagt, inden jeg begyndte i KPI. Det er en stor glæde for mig 

at kunne være en del af KPI Akademi og allerede så tidligt i min ansættelse få relationer til unge, 

som brænder for at være til hjælp for andre og er nysgerrige på samspillet mellem tro og 

pædagogik. Carsten Hjorth Pedersen er hovedunderviser på KPI Akademi, og jeg er kursusleder og 

har også lidt undervisning. 

Kommunikation 



I KPI har vi tre primære kommunikationskanaler: Nyhedsbrevet, Facebook og hjemmesiden. 

Nyhedsbrevet sendes ud til medlemmer fire gange årligt, og her er der både plads til nyheder fra 

KPI og til faglig refleksion gennem en længere artikel i hvert blad. 

På Facebook skriver jeg hver eller hver anden uge en refleksion ud fra en aktuel problemstilling 

eller noget, jeg har tænkt på. Det er dejligt at opleve, at mange læser med og deler opslag. 

Hjemmesiden fungerer primært som ressourcebank og informationskanal. I det kommende år vil 

vi gerne arbejde med vores kommunikation og overveje, hvordan vi kan optimere den bl.a. 

gennem en ny hjemmeside.  

Conrad Thorup Elmelund, der gennem flere år har været mediekonsulent i KPI har valgt at stoppe 

sin ansættelse fra denne sommer. Vi siger stort tak til Conrad for hjælpen gennem årene. Conrad 

har været en stærk drivkraft i arbejdet med at få KPI på Facebook, og han har været en god støtte 

for mig på det tekniske område. 

Administration og økonomi 

I indeværende år er Karna Larsen stoppet som regnskabsfører for KPI. Vi takker Karna for hendes 

indsats og medleven i KPI’s arbejde. Elly Bro Skuldbøl har overtaget funktionen som bogholder for 

KPI. Hun er ansat på Menighedsfakultetet, og KPI afregner derfor opgaverne med 

Menighedsfakultetets administration. I forbindelse med skiftet har KPI fået nye regnskabssystemer 

og er blevet en del af Collect-databasen, som forenkler kontakten til givere og medlemmer. Vi er 

meget glade for Ellys indsats som bogholder. 

KPI kom ud af 2021 med et underskud på 170.960 kr. Der var budgetteret med et underskud, og 

resultatet er en smule bedre end forventet. Underskuddet skyldes dels udgifter til 

ansættelsesprocessen og lederskiftet og dels at almindelige gaver faldt markant i 2021. Vi håber 

på, at KPI’s medlemmer og givere fortsat vil være trofaste og støtte op om KPI’s vindersag, så 

endnu flere børn og unge må blive forankrede i tro på Jesus Kristus og få rødder, der går dybere 

end deres eget livsprojekt. 

Tak for hvert et møde, opmuntring, invitation, gave og like i årets løb. Jeg ser frem til at møde jer 

rundt omkring også i det kommende år. 


