Torsdag 23. juni 2011 NORDJYSKE Stiftstidende

232

Der er noget skræmmende over
»
»
mennesker, der ikke kan vakle i

danskere fik indopereret
ny nyre i 2010. Samme
år stod 466 på venteliste
til at få ny nyre.

deres overbevisning eller meninger.
POUL JOACHIM STENDER, sognepræst, om ateister, i metroXpress

på kanten

håndværkere omkring 1920
og bredte sig derefter til hele
Danmark.
Da alle gode og onde kræfter ansås for at være særligt
aktive denne aften, mente
man også, at heksene på deres koste brugte den til at
skifte opholdssted, eller at
de fløj til fællesmøde på
Bloksbjerg. For at de ikke
skulle slå sig ned hos, sendte
man med heksen på toppen
af bålene et signal til dem
om, at her brænder vi altså
hekse af, hvilket angiveligt
skulle skræmme dem væk.
I dag vil mange komme til
denne traditionelle bålafbrænding, høre en tale og se
bålet flamme op. En del vil
se det hele på tv. Det er vores
måde at leve traditionen videre på, og det er fint.
Der er ikke noget mere beroligende end at kikke ind i
flammerne fra bålene og lade tankerne flyve. Og skulle
har man have en lille barnehånd at holde i hånden, når
bålet flammer op, så vil aftenen være perfekt.

rummes i klasserne, og får
derfor specialundervisning.
Det kan jo også skyldes
manglende erkendelse af
forskellighed. En alt for stor
del af eleverne, særlig indvandrere og andre svage
grupper, kommer ud af skolen som funktionelle analfabeter. Hvordan skulle de få
en ungdomsuddannelse? Så
der er nok at tage fat på.
Selvfølgelig er det alt sammen samfundets skyld, hvis
man spørger SF, det ved vi
jo.
Men mange af os har måske en fornemmelse af, at
det godt kunne gøres lidt
bedre for de samme penge.

Fægt med åben pande
LIBERAL: B.S. Ingemann skrev i 1837
den siden så berømte sang ”I alle de riger og lande”, hvor det i første vers
hedder; ”I alle de riger og lande, hvorhen jeg i verden fór, jeg fægted’ med
åben pande for, hvad jeg for alvor tror”
og i sidste vers lyder det sådan; ”Vil
dansken i verden fægte, men dølger
åsyn og navn, jeg ved hans ånd er ej
ægte, jeg tager ham ej i favn”.
Ligesom mit politiske forbillede, Uffe
Ellemann-Jensen, har jeg altid holdt
meget af disse linjer i Ingemanns salme
og i særlig grad udtrykket jeg fægted’
med åben pande.
For nogen handler udtrykket måske
mest om krig, krudt og kugler, men for
mig handler det i al sin enkelthed om,
at man skal stå ved sine meninger og
turde kæmpe for ægte danske værdier.
Ægte danske værdier handler for mig
om kristne og demokratiske værdier
som åndsfrihed, ligeværdighed, åbenhed og ikke mindst respekt for forskellighed. Det handler ikke om at være sig
selv nok og om at lukke sig inde bag
grænsebomme og ligusterhække.
Desværre ser det for tiden ud til, at
der med Niels Hausgaards udtryk er
lidt for meget stemning for en dæmning i vores lille land. Men trods alt er
der stadig gode liberale folk som f.eks.
Uffe Ellemann-Jensen, Jens Rohde og
Morten Løkkegaard, der tør fægte med
åben pande, når Pia Kjærsgaard og andre blot vil hygge sig i smug. I det store
perspektiv er Tyskland og EU trods alt
en vigtigere samarbejdspartner end
Dansk Folkeparti.
For mig er det helt åbenlyst, at den
bedste måde at bevare Danmark og de
ægte danske værdier netop er ved at
fægte med åben pande og ved at møde
vore medmennesker med et åbent
sind. Desværre er det som om der bliver flere og flere der gemmer sig bag ligusterhækken, lottobonerne og fjern-

»

Drømme?

hovedbest.medlem, Europabevægelsen, Højmark 5, 6300 Gråsten

fægtede med åben
pande for de kristne livsværdier, der
var hans og som
han gerne gav videre til alle, der
ville høre på ham
– og det ville jeg
gerne. Gamle mænd med noget på
hjertet er næsten altid interessante at
lytte til, det synes jeg dengang og det
synes jeg stadigvæk.
Jeg er ikke enig med Indre Mission i
alt, hvad de står for, men jeg anerkender bestemt deres indflydelse, ikke bare i min søndagsskoletid, men også deres samfundsmæssige betydning i forhold til at sikre, at Folkekirken står fast
på det, den i virkeligheden er sat i verden for, nemlig at forkynde det kristne
budskab og ikke for at tilgodese enhver
flygtig folkestemning. Netop i år kan
Indre Mission fejre sit 150 års jubilæum, men man hører ikke meget til bevægelsen i den almindelige samfundsdebat, til trods for, at der i dag som aldrig før er behov for, at der er nogen,
der tør fægte med åben pande for Folkekirken.
Indre Missions grundlægger, præsten Vilhelm Beck havde et valgsprog
der lød; ”Så længe jeg lever, vil jeg gale”. Det kunne de nulevende frontkæmpere i den gamle bevægelse godt
lære noget af. Så kunne de sammen
med os andre mere liberale sjæle give
de stadig mere fremtrædende ny-ateister i avisernes spalter noget kvalificeret modspil. Det trænger de til.
Alt deres sludder om, at religion og
kristendom skal ud af det offentlige
rum, deres hede drømme om at få korset ud af Dannebrog og Jesus ud af det
rødbedefarvede pas, bør selvsagt imødegås med åben pande.
Rigtig god sommer!
Christian Steen (f.1977 i Hirtshals), arbejder
til dagligt som specialkonsulent i en større privat
organisation. Uddannet Cand. mag. i Samfundsfag og Psykologi fra Aalborg Universitet. Næstformand for Venstre i Hals. Gift og bosat i Vester Hassing nord for Aalborg. Fast tilknyttet NORDJYSKE
Stiftstidende som klummeskribent siden 2004.

Af Ulla Astman
formand for Danske Regioners
Sundhedsudvalg,
regionsrådsformand (S),
Sæderupvej 50, 9260 Gistrup
ullaa@rn.dk

HJERNESKADEDE: Hvert år

rammes godt 8500 menne-

sker af en hjerneskade, og
de har brug for kvalificeret
hjælp til at komme bedst
muligt tilbage til livet.
Regionerne er klar til at
løfte hjerneskaderehabiliteringen på sygehusene for de
mange, som desværre hvert
år får en hjerneskade.
Men det bliver rigtig svært
i praksis, når alle pengene er
øremærket den kommunale
indsats.
Sundhedsstyrelsen har
netop præsenteret såkaldte
forløbsprogrammer for
mennesker, der får en hjer-

neskade. Og lad det være
sagt med det samme: Der er
rigtig mange gode takter og
fremsynede anbefalinger i
programmerne, som vil
kunne løfte indsatsen på
sundhedsområdet. Men så
hører forhåbningerne også
op.
For af de 150 mio. kr., som
der er afsat til implementering af forløbsprogrammerne, er der ikke så meget som
en krone øremærket til sygehusene. Som bekendt kommer ingenting af ingenting på nær lommeuld.

Kort sagt

Den virker
Af Peter Skaarup
folketingsmedlem
(Dansk Folkeparti), retsordfører,
Folketinget, Christiansborg,
1240 København K.

GRÆNSEKONTROL: I debatten
om øget kontrol ved grænsen har modstanderne en
række mere og især mindre
velunderbyggede argumenter - et af dem at grænsekontrol ikke hjælper en pind. Et
komplet uunderbygget argument, nærmest grebet ud
af den blå luft. Især fordi
Skat siden årsskiftet har indsat 40 ekstra toldere til
grænsekontrol, og hvad er
kommet ud af det? Ingenting? Eller har disse toldere
fundet narko og andre ting,
der ikke skal ind i Danmark?
Rigtigt gættet: De ekstra toldere har blandt meget andet
fanget 46,5 kilo heroin og
store mængder kokain. I
2009 indførte man ekstra
grænsekontrol i en måned i
form af 50 ekstra toldere.
Man fandt 120 våben - primært slag/stikvåben, 46,3
kg hash, cannabis og skunk,
3,2 kilo kokain, 1,1 kilo heroin, 34 kilo amfetamin, 1,6
kilo ketamin, 400 kilo khat
og 14.800 piller, hovedsagelig lægemidler og dopingmidler. Ud over det afslørede tolderne menneskesmuglere, 26 tilfælde af herboendes kørsel med udenlandsk
indregistrerede biler og 26
tilfælde af indførsel af varer,
som ikke kunne anses for at
være til eget brug. Alt sammen fundet i løbet af én eneste måned. Kom ikke her og
sig, at øget grænsekontrol
ikke virker!

Lad os få ro
Af Anders Christensen
førtidspensionist,
medlem af Folkebevægelsen
Mod EU, Hüttel Sørensens Vej 13,
9310 Vodskov
pebermosen@ofir.dk

EURO: De Konservative vil

150 mio. giver ikke stort løft

EUROPA

{{Hvis vi skal realisere
drømmen om et Danmark i
hjertet af Europa, må politikere fra ja-partierne udvise
lederskab. Godt, at nogen
har større ambitioner og
større drømme for Danmark
i Europa.
Gunnar Hattesen

synet og lader sig lulle ind i en forestilling om, at alt såmænd er lige gyldigt,
og når alt bliver lige gyldigt, så bliver
det som regel også hurtigt ligegyldigt.
Tendensen til ikke at fægte med åben
pande, slår for mig at se ikke kun igennem i forhold til det politiske liv, men
også inden for Folkekirken. Jeg holder
meget af Folkekirken og jeg holder af
en rummelig kirke, hvor der er plads til
forskellighed, men som samtidig tør
vedkende sig, hvad den først og fremmest er sat i verden for, nemlig at være
den evangelisk-lutherske kirke og som
sådan sikre udbredelsen af det kristne
budskab til folket. Det er som om, at
man i folkekirken flere steder har
glemt at fægte med åben pande for de
ægte, kristne værdier og for det kristne
budskab. Når man lytter til biskopper
og andre notabiliteter fra Folkekirken i
dagens samfundsdebat, så kan man
godt få det indtryk, at kirken skal være
så rummelig, at både loft og vægge helt
er forsvundet, og at alt er blevet lige
gyldigt og ligegyldigt.
Trods min relativt unge alder hører
jeg til den uddøende race, der har gået
i søndagsskole som barn. I Hirtshals,
hvor jeg er opvokset, spillede Indre
Mission en ikke ubetydelig rolle i folkekirken og dermed også i søndagsskolearbejdet. En af dem jeg særligt husker
fra dengang, var såmænd Niels Hausgaards gamle far Kristian Hausgaard,
der spillede violin til juletræsfesten i
missionshuset, men som samtidig også

I det store perspektiv er
Tyskland og EU trods alt en
vigtigere samarbejdspartner
end Dansk Folkeparti.

æg på www.nordjyske.dk/ditnordjyske
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Man skal derfor desværre
ikke forvente det store løft af
området, som der er lagt op
til. Det er brandærgerligt.
I øvrigt er det en bemærkelsesværdig logik at tildele
150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at sikre
og i praksis genopbygge et
område, der under kommunalt ansvar er blevet eftertrykkeligt nedbrudt inden
for de seneste fem år.
Logikken i den form for
belønning kommer man nok
til at lede længe efter.

have en afstemning om
euroen. Jeg går ind for dette. Vi danskere vil nemlig ikke have euroen, og det har vi
én gang forklaret De Konservative, men vil de have det
forklaret atter en gang, må
vi jo gøre dette. Nu går De
Konservative jo ind for, at vi
skal spare, og en folkeafstemning er jo en dyr sag, så
noget tåbeligt er det jo, at
noget, der er afvist, atter
skal tages op og koste skatteyderne en masse penge.
Men er det, hvad der skal til
for at få ro fra De Konservative og for den sags skyld også V, R og S, så lad os få den
afstemning nu.

