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Palæstinensisk præst
ernet fra festshow
Oprindelig skulle den palæstinensiske præst Mitri Raheb have talt ved
festarrangementet Det Himmelske Show i Jyske Bank Boxen i Herning.
Men arrangørerne k kolde fødder og a yste. Ærgerligt, kikset og uprofessionelt, lyder kritikken
AF NIKOLAJ KRAK
krak@k.dk

Han var et af de store udenlandske kirkenavne, der var
blev øjet til Danmark i forbindelse med kirkefestivalen
Himmelske Dage i Kristi
himmelfartsferien. Den lutherske præst fra Betlehem
på Vestbredden Mitri Raheb
har vundet ere priser og er
blevet internationalt kendt i
kirkelige kredse for sin særlige palæstinensiske befrielsesteologi, der retter en hård
kritik mod Israel. Ved Himmelske Dage skulle han
blandt andet have deltaget
ved det store festarrangement ”Det Himmelske Show”
i Jyske Bank Boxen med cirka
6400 deltagere. Men da det
kom til stykket, k han alligevel ikke lov at tale ved festen.
Tilbage står en uforstående
Vita Andreasen, der er formand for den danske forening Betlehems Venner. De
var oprindelig blevet spurgt
af arrangørerne af Himmelske Dage, om de kunne bede
Mitri Raheb bidrage med et
kort indslag på scenen i Jyske
Bank Boxen. En lille uges tid
inden showet blev de dog ringet op igen.
”Vi k at vide, at de desværre blev nødt til at tage
ham af programmet af hensyn til ’baglandet’, fordi han
var for kontroversiel,” siger
Vita Andreasen.
Hun ærgrer sig over beslutningen.
”Det var både kikset og
uprofessionelt. Det var jo arrangørerne, der tog kontakt
til os for at få ham på programmet – ikke omvendt.
Hvis der ikke er plads til, at
en så skarp og klog person
som han kan have et indslag,
gør man hele arrangementet
tandløst og blodfattigt. Her
var der virkelig mulighed for
at få en trosmæssig kant,” siger hun.
Vita Andreasen tilføjer, at
hun dog glæder sig over, at
Mitri Raheb stadig k mulighed for at tale ved en række
andre workshops og møder

under festivalen, hvor der
sammenlagt ifølge hende var
op mod 900 personer, der
hørte ham.
Op til Himmelske Dage havde udsigten til den israelkritiske præsts deltagelse ført til
adskillige vrede indlæg fra
blandt andet den kristne bevægelse Ordet og Israel, det
teologisk konservative Evangelisk Luthersk Netværk
samt Med Israel for Fred, der
arbejder for at skabe større
sympati for Israel. For eksempel skrev tidligere formand
for Ordet og Israel Jan Frost i
en kommentar på foreningens hjemmeside:
”På trods af en strøm af
fromme ord er der ikke meget
himmelsk over det, Mitri
Raheb kommer med. Men det
a older altså ikke arrangørerne af Himmelske Dage fra
at invitere ham.”
Jan Frost henviser til det
israelske Simon Wiesenthal
Center, der har kritiseret Mitri
Raheb i stærke vendinger, ligesom han jævnligt er blevet
beskyldt for at være både
antisemitisk og racistisk i israelske medier.
Det er først og fremmest
Mitri Rahebs hårde kritik af
Israel og den israelske besættelse af Vestbredden, der
vækker forargelse. En af hans
hovedpointer er, at der ikke
er nogen sammenhæng mellem nutidens Israel og israelere og det Israel, man kan
læse om i Bibelen. Hvis man
skal trække en slægtslinje tilbage til datidens Israel, vil
det være mere korrekt at sige,
at Jesus og nutidens palæstinensere er beslægtede, lyder
hans påstand.
En af de danskere, der har
beskæ iget sig indgående
med Mitri Raheb, er teologiprofessor ved Aarhus Universitet Peter Lodberg. Han ville
gerne have set ham optræde
ved arrangementet i Jyske
Bank Boxen.
”Jeg synes, at han er en vigtig røst, som vi er nødt til at
lytte til. Den kan nok opleves
kontroversiel af nogle, men

Mitri Raheb
3 Født i 1962 og præst i den
lutherske Julekirken i Betlehem
på Vestbredden.
3 Har udgivet 16 bøger, hvoraf
ﬂere er oversat til dansk.

det er måske, fordi han rammer plet og siger noget, vi
ikke bryder os om at høre,”
siger han.
Peter Lodberg tilføjer, at
det er hans oplevelse, at Mitri
Raheb især vækker forargelse
i de frikirkelige miljøer og de
dele af den kirkelige højreøj, hvor man abonnerer på
en teologi om, at Israel i dag
er opfyldelsen af Guds profetier om, at jøderne skal have
deres eget land.
Det var oprindelig Viborgbiskoppen Henrik Stubkjær,
der k idéen til, at Mitri Raheb skulle medvirke i Jyske
Bank Boxen. Planen var, at
Henriks Stubkjær skulle interviewe Mitri Raheb i et par
minutter på scenen om vigtigheden af uddannelse.
Henrik Stubkjær, der selv har
været med til at arrangere
Himmelske Dage, tvivler på,
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at a ysningen udelukkende
skyldes, at Mitri Raheb var
for kontroversiel.
”Jeg tror, der har været ere
årsager. Der var også danskere, der blev taget af programmet, fordi det var blevet for
langt. Jeg havde selvfølgelig
gerne set, at Mitri Raheb havde deltaget i Jyske Bank Boxen, men jeg glæder mig først
og fremmest over, at han k
mere taletid på hele festivalen, end han har fået på nogen af de andre års kirkedage,” siger han.
Kristeligt Dagblad har
spurgt Lars Bo Olesen, næstformand for lokalkomitéen,
der arrangerede Himmelske
Dage, hvorfor Mitri Raheb
blev taget af programmet til
den store fælleskirkelige fest,
og hvorfor Betlehems Venner
k at vide, at han var for kontroversiel. Lars Bo Olesen
svarer i en mail, at programmet blev justeret indtil sidste
øjeblik.
”Jeg har over for Betlehems
Venner undskyldt for processen bag a ysningen, og der
er taget initiativ til en forhåbentlig god og konstruktiv
dialog. De elementer, der
endte med at indgå i showet,
var sammensat ud fra en vurdering af, hvad der var både
folkeligt og samlende for det
brede kirkelige bagland bag
Himmelske Dage.”
J

Paven har det svært med kristne populister
Menneskets universelle værdighed er et bærende princip i katolsk sociallære. Det bringer pave Frans på kollisionskurs med tidens nationalistiske
strømninger. Særligt når de påberåber sig forsvaret for kristne værdier

kirken i verden
AF ANDREAS RUDE
kirke@k.dk

Skønt partier, der åbenlyst forfægter en kristen
identitet, har fået markant fremgang ved det
seneste valg til EuropaParlamentet, ser Vatikanet med dybe panderynker på Parlamentets nye sammensætning.
For den kristendom, som blandt andre
den italienske indenrigsminister, Matteo
Salvini, og den ungarske premierminister, Viktor Orbán, står for, har ikke meget at gøre med katolsk sociallære set i
pavernes optik. På samme måde ligger
Orbán og Salvinis forestilling om Europa langt fra de tanker om et moralsk
funderet overnationalt samarbejde, som
pavestolen har været talsmand for siden
afslutningen på Anden Verdenskrig.
Kontrasten kunne også ses i en udtalelse fra formanden for de katolske bispekonferencer i EU (Comece), Luxembourgs ærkebiskop Jean-Claude Hollerich. Han betegnede i et interview i maj
med den italienske avis Avvenire den
kamp om Europas sjæl, som aktivister
som amerikaneren Steven Bannon har
lanceret, og som Salvini og Orbán har
taget til sig, som en fordrejning af evangeliet. Tilsvarende karakteriserede han
de politiske ambitioner, der ligger bag,
som ”et forværelse til totalitarisme”.
Da pave Frans blev valgt i 2013, mente
ere iagttagere ikke, at en latinamerikansk pave ville interessere sig så meget

for Europa som sine forgængere, men
den bekymring har vist sig ubegrundet.
For ikke færre end fem gange har den
argentinske kirkeleder i taler skitseret
en social og politisk vision for Europa.
Det dybe engagement i Europa, som Johannes Paul II stod for i knap tre årtier,
og som Benedikt XVI gjorde til en hjørnesten i sit korte ponti kat, har Frans
taget til sig.
I 2014 beklagede pave Frans i en tale
til Europa-Parlamentet, at kontinentet
syntes at have tabt pusten, og opfordrede parlamentarikerne til at ”forlade
forestillingen om et Europa, der er frygtsomt og selvoptaget”. Og selvom paven
ligesom mange af de populistiske politikere kritiserede EU’s bureaukrati for at
hindre økonomisk vækst, var han klar i
sin afvisning af samme politikeres hårde
retorik mod ygtninge og migranter.
I stedet opfordrede han til medfølelse.
I optakten til dette års europa-parlamentsvalg har pave Frans særligt fremhævet den katolske kirkes håb for Europa gennem sine rejser. På besøg i Bulgarien og Makedonien i maj forsvarede
han ygtninge og migranter, og da han
for nylig besøgte Rumænien, opsummerede han sit budskab med en advarsel
mod de kræ er, der med afsæt i et angiveligt forsvar for kristne værdier forfølger en chauvinistisk dagsorden. Med et
karakteristisk ordvalg talte ham om en
”ideologiske kolonisering” af borgerne,
som ved at promovere ”frygt og splittelse” ønsker at begrave al erindring om
Europas kulturelle mangfoldighed.
Sådanne udtalelser bunder i klassisk
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katolsk sociallæres principper om, at
alle mennesker besidder samme gudgivne værdighed. De er også nt i tråd med
den moralske vision om at overvinde
Europas splittelse e er Anden Verdenskrig, der var en afgørende motivation for
EU’s kristen-demokratiske grundlæggere i 1950’erne.
Ikke alle katolikker er dog enige med
paverne i dette syn, og skoleeksemplet
på en populistisk politisk bevægelse
med katolsk fortegn, der kom i kon ikt
med pavestolen, er den franske Action
française og dens leder Charles Maurras. Den populære bevægelse var politisk reaktionær, hævdede at forsvare
katolske værdier og havde stærke antisemitiske træk. Den daværende pave Pius XI var til gengæld ikke i tvivl om, at
Maurras gro udnyttede katolicismen til
rent politiske formål, og i 1927 ekskommunikerede han såvel Maurras som alle,
der støttede bevægelsen.
Så vidt vil pave Frans næppe gå i forholdet til for eksempel Matteo Salvini,
der holder af at vise sig o entligt med
en rosenkrans. Men der er ingen tvivl
om, at han tolker Salvinis og andre nationalisters succes ved europa-parlamentsvalget som et sygdomstegn for
Europa. I yet på vej tilbage til Rom fra
Rumænien udtalte han sig for første
gang e er valget om resultatet og beklagede, at ”nye grænser” sprang op overalt på kontinentet, og at EU er under
angreb fra ideologier,”der ikke er europæiske”.
J
Andreas Rude er mag.art. i litteraturvidenskab
og kommentator af katolske forhold.

Ønsker De at svare på billetmærke – send Deres brev til
Kristeligt Dagblads annonceafdeling, mærket ”billetmærke plus det ønskede
nummer”. Vi videresender
alle svar samme dag.
Pris for billetmærke: Første
25 ord til kr. 541,25 herudover kr. 22,50 pr. ord. Alle
priser er med moms.
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Jobmarked

Love Is Forever
Empatisk, nærværende
og hjertevarm mand
søger kæreste, som
ikke har mistet lysten
og gnisten til at flette
liv og udforske livets
fantastiske muligheder. Jeg er et følemenneske bå de psykisk
og fysisk. Jeg hå ber at
finde en kvinde mellem 55-62 å r, der lige
som jeg holder af gode
snakke, ser lyst på
fremtiden, holder af
gå ture i naturen. Jeg
er ret ukompliceret og
min livsindstilling er
at tro på det bedste
i livet. Jeg er 100%
loyal og af natur et
gavmildt og rummeligt
menneske. Jeg hå ber
at have appelleret til
dine drømme om et liv
i kærlighed.
Billetmrk. KD1579

BOFÆLLESSKABET
BAKKEN
– FREDERIKSSUND
Vi søger en person + 55 å r,
der er interesseret i en ledig
bolig på 58 m2.
Beliggende smukt i naturen
og tæt på indkøbsmulighed
og bus til Frederikssund.
Husleje 4832 kr. + energi.
Boligen er ledig pr. 1.9.
Bofællesskabet bygger på
et kristent idé grundlag.
Henvendelse: 2890 0103
eller 2538 2586 og mail
eva1956@live.dk

Ønsker De indrykning af annoncer under billetmærke
– skriv til Kristeligt Dagblads
annonceafdeling.

3 Modtog i 2015 den svenske Olof Palme-pris for sin kamp for
sameksistens og imod den israelske besættelse.

PETER LODB ERG,
TEOLOGIPROFESSOR VED
AARHUS UNIVERSITET

Bolig tilbydes

Billetmærker

3 Leder og grundlægger af Dar
al Kalima-universitetet i Betlehem
samt af Diyar-institutionen, der
både er et kulturhus, skole og
kunstakademi.

WWJeg synes, at
han er en vigtig røst,
som vi er nødt til
at lytte til.

Rubrikannoncer
Organist til Jyllinge kirkerne
Jyllinge menighedsrå d søger en organist, f. eks.
PO-uddannet, til ansættelse 1. september 2019.

Organiststillingen er beregnet til 19 timer ugentlig. Organistens tjenestesteder bliver Jyllinge Kirke, Hellig Kors Kirke
og plejehjem, beliggende i Jyllinge, og tilhørende faciliteter.
Organistens arbejdsopgaver er bl.a.:
- At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger
i begge kirker samt ved specialgudstjenester
- At medvirke til planlægning af og afholdelse af koncerter og sangaftener
- At medvirke ved plejehjemsgudstjenester, babysalmesang, minikonﬁrmandundervisningen og lejlighedsvis
ved konﬁrmandundervisningen
- At medvirke ved menighedsmøder og foredragsaftener
Vi forventer at du
- Er en dygtig organist, der har lyst til at spille bå de
klassisk og moderne/rytmisk musik med god liturgisk
fornemmelse og interesse for gudstjenesten
- Er samarbejdsvillig og lægger vægt på godt samarbejde,
især mellem 1. organist, præster og kirkesanger
- Er ﬂeksibel. Aftenarbejde kan forekomme
Ansøgningsfrist: 30. juni 2019 kl. 18.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i begyndelsen af august.
Ansøgning sendes til kontaktperson Freddy Lund Petersen,
Bygaden 23B, 4040 Jyllinge, mærket ”Ansøgning”, eller pr.
mail til: ﬂp1002@gmail.com.

Boligannoncer
Pris for indrykning: Første
25 ord kr. 315. Herudover kr.
17,50 pr. ord. Alle priser er
med moms.

Læs om sognet på www. jyllingesogn.dk

Kristeligt Dagblad søger velskrivende og indsigtsfuld
socialjournalist
Kristeligt Dagblad går fortsat mod strømmen. Højere oplag,
større udbredelse på alle platforme og god økonomi. Vi tror, at
klassisk journalistik og seriøsitet er det, der efterspørges hos
stadig flere avislæsere.
Vores indlandsredaktion søger nu en velskrivende reporter,
der kan fastholde og styrke avisens stærke fokus på sociale
forhold og menneskelige relationer. Stillingen indgår i den del
af indlandsredaktionen, som vi kalder etik- og velfærdsboblen.
Din nærmeste kollega i boblen har etik, klima og sundhed
som kernestof. I indgår i et parløb om at sikre dækningen af
boblens stofområder.
Du skal dække socialstoffet med et perspektiv og en substans,
der demonstrerer, at området ligger tæt på det, Kristeligt
Dagblads hjerte banker for. Sociale forhold handler for os
ikke kun om kontanthjælpssatser og antallet af hjemløse. Det
er eksistensstof og kan handle om alt fra ensomhed og frivillige,
der hjælper hinanden på tværs af alder, til arbejdende fattiges
levevilkår og ældres ønsker til livet.
Menneskelige relationer dækker primært over journalistik om
familier, forholdene mellem generationer, skilsmisse, trivsel
og vantrivsel blandt unge og ældre, adoption med mere – alt
sammen felter, hvor vigtige fællesnævnere er etik og værdidebat.
Du skal evne at opdage historierne i alle led og på alle niveauer
– fra beslutningerne i Folketinget, EU og kommunen til den
enkelte borgers liv. Fra de overordnede tendenser til den nære
menneskelige vinkel.
Vi forventer, at du:
• Har forståelse for Kristeligt Dagblads fokus på tro, etik og
eksistens - og evner at integrere dette i din journalistik.
• Er velskrivende og mestrer både den hurtige og dagsordensættende nyhed, det kloge interview og den store baggrundsartikel.

• Har en solid viden om og interesse for samfundsforhold og
løbende værdipolitiske debatter.
• Er digitalt stærk og kan udbygge og kombinere din skrevne
journalistik med de relevante digitale værktøjer, der giver
journalistikken ekstra liv og relevans på nettet.
• Kan arbejde både selvstændigt og som en del af en redaktion, er ukrukket og frisk på at tage ud i landet, når historien
kræver det.
Vi tilbyder et spændende fuldtidsjob med stor fleksibilitet,
frihed til at arbejde selvstændigt og med internationalt udsyn
på en avis i vækst. Stemningen på avisen er afslappet og uhøjtidelig, men tilgangen til journalistikken er dybt seriøs.
Og så skal du kunne finde dig til rette i et mediehus, hvor tro,
etik og eksistens er nøgleord for alt, hvad vi laver – uanset
jobbeskrivelse.
Skriftlig ansøgning skal indeholde:
• Udførligt cv, gerne med referencer
• Tre idéer til historier, der passer til stofområdet
• Samt nogle få eksempler på journalistiske artikler eller
produktioner
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 20. juni 2019
klokken 12.00 og sendes pr. mail til: ansoegning@k.dk.
Mailens emnefelt skal indeholde følgende: Indlandsjournalist.
Att.: Ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør
Erik Bjerager. Vimmelskaftet 47, København K.
For yderligere oplysninger om stillingen kontakt redaktionschef Jeppe Duvå på 20 81 60 61 / duvaa@k.dk eller nyheds- og
indlandsredaktør Morten Rasmussen på 41 74 18 97 /
rasmussen@k.dk. Tillidsrepræsentant er Britta Søndergaard.

Kristeligt Dagblad er et uafhængigt mediehus, der gennem kvalitetsjournalistik leverer nyheder, baggrund og perspektiv med særligt fokus
på tro, etik og eksistens. Avisen har i en årrække haft stigende oplag og er dermed gået imod tendenserne i branchen. Dagligt læses avisen
af over 100.000 læsere. Også digitalt har avisen stor gennemslagskraft. Månedligt besøger omkring 700.000 forskellige brugere Kristeligt
Dagblads digitale univers, som udover k.dk blandt andet omfatter tjenesterne kristendom.dk, religion.dk og etik.dk
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Jobmarked på k.dk/job
Følgende ledige stillinger kan du læse mere om på k.dk/job
Stillingsbetegnelse

Arbejdsgiver

Specialkonsulent

Roskilde Domprovsti

I avisen 1. gang
22. maj

Ansøgningsfrist
7. juni 2019

Pædagogisk leder

Farsø Efterskole

16. maj

8. juni 2019

Pædagogisk afdelingsleder

Fredens-Nazaret kirker

24. maj

9. juni 2019

Sognepræst

Ansgars Kirken

22. maj

10. juni 2019

24. maj

10. juni 2019

Sognepræst

Thisted Sogns Menighedsråd

Pædagogisk afdelingsleder

Randers Kristne Friskole

24. maj

11. juni 2019

Afdelingschef

FDF

24. maj

12. juni 2019

Rytmisk kirkemusikker & korleder Kingo-Samuel Sogn

24. maj

13. juni 2019

Ungdoms og lovsangsmedarb.

10. maj

14. juni 2019

Karlslunde Strandkirke

Socialfaglig medarbejder

Blå Kors - Rold Skov

29. maj

Aktivitetsmedarbejder

Blå Kors - Rold Skov

29. maj

19. juni 2019

Socialjournalist

Kristeligt Dagblad

7. juni

20. juni 2019

Organist

Kirkerne i Jyllinge

7. juni

30. juni 2019

PA/Sekretær

Open Doors

7. juni

1. juli 2019

Kommunikationskoordinator

Open Doors

7. juni

1. juli 2019
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