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Sognerejser skaber fællesskab
På sognerejser, arrangeret af og omkring den lokale kirke, opstår 
og  vedligeholdes gode fællesskaber i menigheden. Når vi på en 
uges rejse oplever, ser og bearbejder i fællesskab, opstår der sam-
hørighed,  sammenhold og en fælles referenceramme, som giver liv 
til menigheden – også lang tid efter rejsen. 

Studierejser for arrangører
Inden gennemførelsen af en sognerejse kan det være en god idé selv 
at besøge rejsemålet. Vi  arrangerer derfor årligt flere  studierej ser 
for præster, menighedsrådsmedlemmer, sognemedhjælpere og 
andre, der måtte have lyst til at arrangere en  sognerejse.

Deltag på en af vores studierejser i 2014 - 2016
08. sep. 2014 Nordcypern (nyhed) 06. nov. 2015 Israel/Palæstina
16. mar. 2015 Grækenland 07. mar. 2016 Lutherbyerne

Af KAtrine BArslev
barslev@k.dk

En morgen i august for halv-
andet år siden blev Anders 
Behring Breivik dømt til Nor-
ges strengeste straf: forvaring 
i 21 år med 10 år som mini-
mum tid. Han planlagde og 
udførte drabene på otte men-
nesker i Oslo og 69 menne-
sker på Arbejderpartiets ung-
domslejr på Utøya. I snart 33 
måneder har han siddet i høj-
sikkerhedsfængslet Ila, hele 
tiden i isolation. Er det nød-
vendigt? Og er det fair? Det er 
spørgsmålene, som avisen 
Aftenposten har taget op i en 
debatserie om, hvordan Nor-
ge som land har klaret at 
håndtere de ekstreme uger-
ninger udført af Breivik. 

Norske fængselsstraffe føl-
ger to grundlæggende prin-
cipper. Det første princip er, 
at fængselsstraf ses som tab 
af frihed, men ikke tab af 
grundlæggende menneske-
rettigheder. Det andet princip 
handler om isolation, der an-
ses for at være skadelig for fy-
sisk og psykisk sundhed. Det 
er et paradigme, som norsk 
fængselsvæsen følger i alle 
sager, og derfor optræder iso-
lation normalt i maksimalt 
op mod 18 måneder ifølge 
kriminalforsorgen. At Breivik 
nu har siddet dobbelt så læn-

ge isoleret fra omverdenen, 
bortset fra mulighed for be-
søg af familie, forsvarere, 
præster og sundhedsperso-
nale, er bekymrende, mener 
flere eksperter. 

Den ansete jurist og forsva-
rer Harald Stabell kalder den 
lange isolation uacceptabel.

”Hans sag er utvivlsomt 
speciel, men det retfærdiggør 
ikke dette isolationsregime. 
Der må findes andre måder at 
reducere flugtrisikoen, samti-
dig med at man varetager 
hans sikkerhed,” siger Ha-
rald Stabell til Aftenposten. 

Hans advokatkontor repræ-
senterede flere efterladte og 
overlevende fra Utøya under 
retssagen i 2012. 

Da Anders Breivik udførte sin 
massakre den 22. juli 2011 ud-
sendte han samtidig et mani-
fest for at forklare baggrun-
den for sine handlinger. En af 
hans forhåbninger var, at den 
ekstreme brug af vold ville 
skabe en revolution mod den 
socialdemokratisk-ledede re-
gering og det etablerede sam-
fund. Han ønskede at foran-
dre Norge og få det ellers så 
fredelige folk til at fravige si-
ne principper om demokrati 
og menneskerettigheder, som 
ville få landet til at falde fra 
hinanden. 

Mens Norge var i sorg, var 

der samtidig bred enighed fra 
alle sider om, at gernings-
manden ikke skulle få held 
med at forandre Norge. Om-
verdenen var imponeret over 
den værdige håndtering og 
den sobre retssag, der blev 
afholdt i foråret 2012. Nu er 
tonen mere tvivlende, for må-
ske var massemorderen Brei-
vik alligevel for svær en ud-
fordring for landets retsvæ-
sen. 

Filosof og forsker ved insti-
tut for fredsforskning i Oslo 
Henrik Syse mener, at Norge 
ikke har formået at behandle 
Breivik som alle andre fæng-
selsindsatte, men at landet 
alligevel stort set har håndte-
ret sagen etisk korrekt.  

”Jeg mener, at vi har be-
handlet ham ud fra retssta-
tens almene bestemmelser, 
selvom det er en meget eks-
trem sag. Men det er vigtigt 
hele tiden at stille os selv 

spørgsmålet. Vi skal modstå 
fristelsen til at gøre ham spe-
ciel,” understreger Henrik 
Syse.

Han arbejder på et forsk-
ningsprojekt om norsk iden-
titet og værdier efter terroran-
grebet og peger på, at sam-
fundsmæssige værdier er ble-
vet en større del af den of-
fentlige diskurs, men at det 
samtidig er svært at stå ved 
værdierne, når det gælder en 
mand, der uden anger eller 
fortrydelse fortalte om drabe-
ne under retssagen. 

Uanset sagens natur har 
Breivik ret til at afsone sin 
straf på en ordentlig måde. 
Det siger hans forsvarer Geir 
Lippestad til Aftenposten, og 
han sammenligner forholde-
ne for Breivik med tortur. 
Han henviser til et andet cen-
tralt retsprincip om, at den 
som soner en straf skal forsø-
ges rehabiliteres, så perso-
nen kan fungere i samfundet 
igen efter sin løsladelse. Iføl-
ge Geir Lippestad har hans 
advokatkontor bedt om at se 
rehabiliteringsplanen for 
Breivik, men fået besked om, 
at fængslet ikke har udarbej-
det en sådan plan.

Anders Breivik har nu bedt 
sine advokater undersøge 
muligheden for at lægge sag 
an mod staten for at få kendt 
isolationen i strid med loven. 

Isolationsfængsling af Breivik  
vækker debat
Massemorderen Anders Breivik er atter blevet genstand for  debat i Norge. 
Er det rimeligt, at han har siddet i isolation i 33 måneder, eller er det i orden 
på grund af sagens ekstreme natur?

Jens MAllinG 
sKriver frA tysKlAnD
udland@k.dk

En række stærkt kontrover-
sielle udtalelser om kunstig 
befrugtning truer nu med at 
få konsekvenser for den tyske 
forfatter Sibylle Lewitscha-
roff. Således prøver partiet  
De Grønne at forhindre Le-
witscharoff i at deltage i et of-
fentligt arrangement i byen 
Badehaus den 8. maj. 

”Den planlagte begivenhed 
bør ikke finde sted med Le-
witscharoff,” hedder det i en 
meddelelse fra partiets tals-
mand Rüdiger Brause.

Også den socialdemokrati-
ske ungdomsorganisation Ju-
sos finder forfatterens hold-
ning til kunstig befrugtning 
uantagelig. Jusos kræver, at 
forfatteren afgiver den presti-
gefyldte Georg Büchner Pris, 
som hun modtog i 2013. 

”Lewitscharoffs ord udtryk-
ker had og foragt,” siger for-
manden Tim Huß til Frank-
furter Allgemeine Zeitung. 

Den 59-årige forfatter kom i 
modvind den 2. marts, da 
hun i en dybt eksistentiel, fø-
lelsesladet og stærk person-
lig tale berørte emnet kunstig 
insemination. Hun kritisere-
de, at mennesket i stigende 
grad ikke føler sig forpligtet 
over for noget højere eller 
større end sig selv og koblede 
det sammen med svigtende 
etisk ansvar i medicinalindu-
strien angående manipulati-
on af fostre.

flere kommentatorer mener 
dog, at hun gik over stregen 
med en udtalelse om rea-
gensglasbørn, der lyder:

”De er ikke helt ægte i mine 
øjne, men tvivlsomme skab-
ninger, halvt menneskelige, 
halvt kunstige, hvad ved jeg 
snart ikke. Det er utvivlsomt 
uretfærdigt, fordi børnene 
skal bære på en byrde, som 
de ikke kan gøre for. Men min 
afsky er stærkere end min 
fornuft.”

Det gjorde med et slag Le-
witscharoff til persona non 

grata på det tyske kulturpar-
nas, og lige siden er kritik og 
fordømmelser haglet ned 
over hende. Bølgerne går højt 
i de tyske medier og debatten 
kulminerer nu med krav om 
tilbagelevering af prisen og 
forsøg på at forhindre hende 
i at optræde offentligt. 

Til trods for at Lewitscha-
roff i ydmyge vendinger har 
undskyldt de mest krasse af 
sine udtalelser – ”jeg er vir-
kelig ked af det, jeg fik formu-
leret sætningen for skarpt. 
Jeg vil meget gerne tage den 
tilbage, det beder jeg om,” 
sagde hun til fjernsynskana-
len ZDF – nægter både iagtta-
gere og aviser at lade histori-
en ligge. 

Dermed kan hele sagen og-
så ses som mediernes mang-
lende evne eller vilje til at be-
skæftige sig med selve det 
emne, som Lewitscharoff 
prøvede at sætte på dagsor-
denen i talen: en medicinal-
industri, som i hendes optik 
er gået grassat, og en lægevi-
denskab, der hele tiden skub-

ber grænserne for, hvad der 
er etisk acceptabelt. Her gjor-
de hun sig blandt andet til 
talskvinde for, at moderne re-
produktionsmedicin har en 
del paralleller med praktik-
ker i Det Tredje Rige, der 
skulle frembringe ”overmen-
nesket” – et synspunkt, der 
faldt mange for brystet. 

Bogen, som bragte Le-
witscharoff litterær berøm-
melse i Tyskland, er ”Aposto-
loff” fra 2009. Med mange 
selvbiografiske elementer 
handler den om forfatteren 
og hendes søster, som tager 
på rejse i Bulgarien, deres 
fars hjemland. Faderen var 
en gynækolog, der begik 
selvmord, da pigerne var 
små. 

Da bogen udkom, roste kri-
tikerne forfatterens ”sorte 
humor”. Efter hendes tale 
har nogle af de samme kriti-
kere besluttet, at Lewitscha-
roffs udfald imod det, de selv 
tager for givet ved det moder-
ne samfund, måske alligevel 
ikke er så sjove. 

Prisvindende tysk forfatter 
risikerer sanktioner
Den anerkendte religiøse forfatter Sibylle Lewitscha-
roff skaber furore i Tyskland med kontroversielle udtalel-
ser om kunstig befrugtning. De skal nu have konsekven-
ser, mener flere politikere

WWHans sag er 
utvivlsomt speciel, 
men det retfærdiggør 
ikke dette isolations-
regime.

haralD Stabell, juriSt

0  ”De er ikke helt ægte i mine øjne, men tvivlsomme skabnin-
ger, halvt menneskelige, halvt kunstige, hvad ved jeg snart ikke.” 
Sådan udtalte Sibylle Lewitscharoff sig om reagensglasbørn, og 
siden er kritik og fordømmelser haglet ned over hende.  
– Foto: Scanpix.

Orban vinder valget  
i Ungarn
BuDApest  Det regerende 
højrenationale parti i Un-
garn, Fidesz, fik knap halvde-
len af stemmerne ved gårsda-
gens parlamentsvalg, viste 
den første valgstedsmåling i 
aftes. Den giver 48 procent til 
premierminister Viktor Or-
bans Fidesz, mens en ny alli-
ance af centrum-venstre-par-
tier sikrer sig 27 procent. Det 
radikalt højreorienterede 
parti Jobbik vil ifølge målin-
gen få 18 procent. Orban 
vandt ved valget i 2010 et su-
perflertal, som satte ham i 
stand til at regere helt uden 
om oppositionen. Det er 
uvist, om han kan omsætte 
sin valgsejr i går til et nyt su-
perflertal, hvor han råder 
over to tredjedele af stem-
merne i parlamentet. /ritzau/

Mulige MH370-
signaler undersøges
perth  Australien sendte i 
går fly og skibe mod et områ-
de, hvor et skib har sporet 
signaler, som kan stamme fra 
de sorte bokse i det forsvund-
ne malaysiske fly. ”Det er et 
vigtigt og opmuntrende spor, 
men vi kan ikke med sikker-
hed sige, om signalerne 
stammer fra det forsvundne 
fly,” siger lederen af den 
australske eftersøgning, An-
gus Houston. ”Data fra satel-
litter er blevet korrigeret, så 
der fremover vil være særlig 
fokus i den sydlige del af det 
store område, der er erklæret 
eftersøgningszone,” siger An-
gus Houston. I gårsdagens ef-
tersøgning deltog op mod 10 
militærfly, to civile fly og 13 
skibe. /ritzau/AFP

Biskop sælger sit 
overdådige palæ
AtlAntA  En amerikansk ær-
kebiskop har modtaget så 
meget kritik for sit overdådi-
ge palæ, at det nu er sat til 
salg. Kritikken af ærkebi-
skoppen i Atlanta, Wilton 
Gregory, kommer efter, at en 
tysk biskop er trådt tilbage på 
grund af sin luksuriøse livs-
stil. Pengene fra salget, der 
ventes at indbringe knap 12 
millioner kroner, skal gå til 
”det katolske samfunds be-
hov”, skriver 66-årige Gre-
gory i en pressemeddelelse. 
Pave Frans har understreget 
nødvendigheden af, at den 
katolske kirkes præster udvi-
ser ydmyghed og nøjsomhed.

/ritzau/Reuters

KOrt nyt

Af ADAM plowriGht
/ritzau/AFP

Vælgerskaren i Indien er be-
kymret: Urolig for arbejds-
pladserne, vred over korrup-
tionen.

Konsekvenserne af frustra-
tionen kommer over de næste 
uger, når Indien, verdens 
største demokrati, holder 
parlamentsvalg.

Første runde af valget be-
gynder i dag, og holder må-
lingerne, så vil det nationali-
stiske, hinduistiske parti 
Bharatiya Janata (BJP) vinde 
magten.

I de seneste 10 år er Indien 
blevet regeret af det venstre-
orienterede Kongresparti og 
Gandhi-familiedynastiet.

Men det ser ud til at være 
slut nu. Målingerne siger, at 
de unge i stigende grad øn-

sker forandring. De er trætte 
af den linje, landet har lagt 
sig på, utilfredse med høje 
priser på madvarer.

lederen af BJp hedder Naren-
dra Modi. Han har tre gange 
været førsteminister i den 
vestlige delstat Gujarat, er 
søn af en te-sælger, er ung-
karl og er steget op i rækker-
ne inden for BJP, så han nu er 
kørt i stilling til at blive Indi-
ens næste premierminister.

Hans ry er godt nok svinet 
noget til af religiøse urolighe-
der i Gujarat, og han regnes 
for at være fjendtligt indstil-
let over for muslimer. Men 
han portrætteres også som en 
økonomisk reformist, der kan 
sætte ny gang i økonomien 
og skabe arbejdspladser.

”I de seneste seks måneder 
har jeg i hver en krog af Indi-

en talt om forandringer af In-
diens fremtid, udvikling, 
ungdomsbeskæftigelse og re-
spekt for kvinder,” siger han.

Meningsmålingerne fortæl-
ler, at BJP bliver det største 
parti i det næste parlament, 
der har 543 medlemmer.

Nu er målinger i Indien ik-
ke altid lige troværdige, så de 
skal tages med forsigtighed. 
Målingerne giver heller ikke 
partiet absolut flertal, så det 
ligner en koalition mellem 
BJP og et eller flere af de regi-
onale småpartier.

Modi er kendt i omverdenen. 
Han er stadig sværtet af begi-
venhederne i 2002 i Gujarat, 
da omkring 1000 mennesker, 
de fleste muslimer, blev 
dræbt under uroligheder.

Det førte til, at USA og en 
række europæiske lande boy-

kottede ham i de næste 10 år.
Han er aldrig kendt skyldig 

i forbrydelser i forbindelse 
med urolighederne, men en 
kvinde, som han havde ud-
nævnt til minister, blev i 2012 
kendt skyldig i at have orga-
niseret nogle af de voldsom-
ste uroligheder. Hun blev 
idømt fængsel på livstid.

Modis hovedmodstander er 
den 43-årige Rahul Gandhi, 
fjerde generation i den politi-
ske blodlinje i Gandhi-kla-
nen. Han er tidligere ledel-
seskonsulent og har meget at 
bevise.

Han fører for første gang 
Kongrespartiet til valg, og det 
kan blive grimt. Nogle målin-
ger siger, at det bliver partiets 
værste valg nogensinde. I øv-
rigt er hans mor, Sonia Gand-
hi, formelt leder af partiet.

Verdens største valg 
begynder i dag
Indiske vælgere vil prøve noget nyt. De er trætte af Kongrespartiet med 
Gandhi-familien og stemmer efter alt at dømme hindu-nationalister til magten

0 Valgtilforordnede afhentede i går på et centralt depot i Agartala, hovedstaden i den indiske delstat Tripura, de elektroniske valg-
maskiner. Valget indledes i dag og fortsætter over ni valgrunder. Det endelige resultat offentliggøres den 16. maj.  – Foto: Scanpix.


